
/0 ('
GODIGO DA VIA~ÃO FERREA DO BRASI

ESTUDO HISTORICO
SOBRE

oDESENVOLVIMENTO DA REDE FERRE! BRA~ILEIRA
B

COMPILAÇÃO DA RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
POR

João CHROCKATT DE SÁ Pereira de Castro
Engenheiro Civil e B:1ch:1rel em M:1thelll:1tic~-- -

Scloncias Physic:1S e N:1t!Ír:1es'~:1"mcol:1' Centr:1l, boje PoJytocbnic:1,
membro do Instituto dos Eng,q~eLfos Civis de Londres, membro

haDararia d:l Société Frn9:%"'Üsé: qes ]ng~nietirn Coloninux, sacio
fundador do Club de Engenb-a/ia, membro do Instituto

PoJytecbnico, ex-lnspeçtQr G$'rql. das Estrad:1s do Ferro o
ex-Director d:>s Estbidas ile Ferro Central do Br:1sil

o Sul do Pern::::.mbuco, Tenente-Coronel haDararia ,t

do .Exercito.

2:1 PARTE - LEGISLAQÃO
(1889 • 1894)

VOLU:NI:E V

RIO DE JANEIRO

IJY.D?REN"S.A. N".A.CION".A.L

1901
1ô71-900

I





DECRETOS

o



•

•

·0



1889

DECRETO N. 32 - DE 3 DE DEZEMBRO DE 1889

Approva os esludos relativos ao prolongamento da estrada de ferro oroca
bana, de Tatuhy a ILnraré e de Botucatú a Santa Cruz do Rio Pardo.

o governo provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia da estrada. de ferro Soroca
bana, approva. os estudos que apresentou pa.ra o prolongamento da
mesma estrada de Tatuby a 1tararé e de Botucatú a Santa Cruz do
Rio Pardo, aos quaes s~ referem os decretos ns. 10.090, de 24 de
novembro de 1888, 10.249, de 31 de maio e 10.335, de 5 de setembro
de 1889 j ficando sujeita a mencionada companhia ás alteracões que
se tornarem necessarias não só naquelles estudos, como na execução
dos respectivos trabalhos.

Sala das sessões do governo provisorio, 3 de dezembro de 1889,
la da. republica.

MANOEL DEonORo DE FONSECA..

Q. Bocayuv(J,.

DECRETO N. 37 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1889

Approva os esludos do prolongamento da estrada de ferro Minas & Rio alé
ao ponto navegavel do Rio Verde, ao qual se referem os decretos
ns. 10.122 de 15 de dezembro dr 188 e 10.309 de 10 de agosto de 1 89, e
fixa em 1.695:0008 o r.es)l."ctivo capilal garantido.

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

DECRETO N. 38 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1889

CODcede f1.utoriza,;ão á Pelotas and Colom'es ,-ailway compa.ny, limited, para
funccionar
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DEORETO N, 54 A - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1889

Determina que a direcção e cOllsLL'ucção das obras do prJlongamellLo da
estl'ada de ferro de Batlll'ité fiquem a cargo da administração do. mesma
estrada

• ••••••••••••• , ••• , ••• I ••• I •••••••••••••••••••• , li I ••••• , ••••••••• t •• ., • I ••••

DEORETO N. 70 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1889

Pl'oroga por ires mezes o prazo concedido ao engenheiro :'i1icoláo Vergue iro
Le Coq para apresenLação dos enludos definitivos da estl'ada de fen'o de
Caxias :l S. José das Caj;tzeiras, no Eslado do r.Jaranhão, a que se
referem os decL'etos ns. 10,103, de 1 de dez~mbro de 1888, 1.0.250 e 10,313,
ele 31 ele maio e 10 de agoslo do corl'en te anuo.

"" 00. "0 ••••• 1 ••••• lo'" .t o •••••••••••••••••••••••••• '1' lO ••••• 1 •••••• , ••

DEORETO N. 101 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1889

Pl'oroga por 30 dii\.s o pri\.zo couceclido á companhia Pclotus a.nd COlOl1ics
j"uiltL'uy, li71lited pari\. apresenlação dos respectivos estudos, pela clau
sula 4" do de~reto n. 10.151, de 15 de janoi 1'0 do corrente anno.

• •••••••• ; ••••••••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••

:1890

DEORETO N, 142 - DE TO DE.JANEIRO DE 1890

Determina que a direcção e consLl'uCÇiio das obras do prolongamento da
estt'aua ue ferro de obraI fiquem a ca"go da admillistl'açiio da mesmo.
estrada. na forma dos regulamen los approvados pelos decretos ns, 8557,
dA 27 de maio de 1832 e 9667, de 1.1i de outubro de is 6, cabendo, pOl'ém
ao director engenheiro-chefe durante a mesma consLrucção os venci
menlos fixados ao engenheiro-chefe pelas instrucções alludidas, cujas
disposições pre\'alecerão, de accordo com o que é eslabelecido pelo pre
seule decrelo relativament aos sel'viços sohre que v rsall1.

• , • , ; •• ; •••••••••••••.•• , , •••••• I •••• I ••••••••• , •••••••• ; ••••• t •• t • , ..... I I •



DECRETOS

DEORETO N, 159 - DE 15 DE JA 'EIRO DE 1890

\)

Providencia sobl'o o modo de ol'ganização do um v!:1nó de viação federal

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo pro:
visorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação:

Considerando que é necessario discriminar em materin. de viação
quaes os tl'abalhos que devem ficar a cargo do governo federal;

Considerando, além di~so, que a boa execução de uma plano as im
concebido não só assegurará a prompta acção administrativa, mas
ainda estabelecerá laços indispensaveis à manutenção da unidade
politica e á união commercial dos Estados;

Considerando que é imprescindivel ponderar em objecto de tanta
magnitude as considerações technicas estrategicas, e sobretudo
economicas, visando o povoamento e aproveitamento dos territorios
:.!.té agora completamente desaproveitados;

Decreta:
Art. 1,° Sera nomeada uma commissão de cinco cidadãos para

estudar e organizar no menor prazo passiveI um plano geral de viação
consuItamlo para isso as memorias, trabalhos, todos os documentos,
emfim, que julgar conveniente.

Art, 2,0 Este plano será detlnivamento acceito a juizo do governo,
Art. 3, o Ficam revogada3 as disposições em contrario.
Sala das sessões do governo provisorio, 15 de janeiro de 1890,

20 da republica.

M.L~OEL DEODORO DA FONSECA.

Demetrio NUJW Ribeij·o.

DEORETO N, 193 D - DE 30 DE JANEIRO DE 1~90

Concade ao tenente-coronel Joaquim Veds imo do Rego Barros !wivilpo-io
e g:u'an Lia d juros lara a consLrucçiio de uma oSll'ada de l"e1'I'o do

porto de Tall1and:l1~é á csLl1çâo da Bal'l'a, no prolongamenLo cio. estl'ada

de I'en'o donominada tiO Reoife.ao S, Fl'ancisco,

o governo j>l'ovi orio da republica dos E tados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o tenente-coronel Joaquim Verissimo do
Rego Barros, firmado na c1ausul:l. 4' do decreto n. 10,123, de 15 de
dezembro de 1888, resolve conceder á companhia que o mesmo cjdadão
organisar privilegio para a construcção, uso e gozo de uma estrada
de ferro que, partindo do porto de Tamandaré e seguindo o valie do
Jacuhipa, V:1 terminar na estação da Barra, no prolongamento da
estrada de fer'ro denominada do Recife ao S. Francisco; e, outrosim,
a garantia de juros ele G % ao anno sobre o capital que fôr empre·
gado na referida construcção até ao maximo de 30:000 por kilometro,
conforme ficou estatuido na J;nencionada clausula 4" do decroto
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n. 10.123, de 15 de dezembro de 1888, sob as clausulas que com este
baixam, assignadas pelo cidadão Demetrio Nunes Ribeiro, ministro e
secretario de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas.

Sala das sessões do governo provisorio, 30 de janeiro de 1890, 2~

da republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

Demetrio Nunes Ribeiro.

CI~l1lilulalõl a que se ref'el'e o decreto n. 193 D. de 30
ele janeiro de 1890

r. E' concedido ao tenente-coronel Joaquim Verissimo do Rego
Barros privilegio por EO annos para construcção, uso e gozo de uma
estrada de terro no Estado de Pernambuco· entre o porto de Taman
daré e a estação da Barra, no prolongamento da estrada de ferro
denominada do Recife ao S. Francisco.

Além do privilegio, o governo concede os seguintes favores:
I. ° Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e bem

assim dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto as indem·
nisações que forem de direito, para leito da estada, estações,
armazens e outras obras especificadas nos respctivos estudo. defi
nitivos.

2.° Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de 10
de julbo de 1855, os terrenos de dominio particular, predios e bem·
feitorias, que forem precisos para as obras de que trata o paragrapho
antecedente.

3.° Uso das madeiras e outros materiaes existentes nos terrenos
devolutos nacionaes, indispensaveis para a cODstrucção da estrada.

4.° Preferencia, em igualdade de circumstancias, para lavra de
minas na zona privilegiada, sendo expresso em contracto especial o
numero de datas que o governo julgue conveniente conceder, bem
como as condições a que deva ficar sujeita a empreza.

5.° Preferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes
ii. margem da estrada; e:tl'ectuando·se a venda em lotes alternados, 
de maneira que, sendo o primeiro dà companhia, o segundo ficará
pertencendo ao Estado, e assim por deaut • e pelo preço minimo da
lei de 18 de setembro de 1850, se a companb,i,a os distribuir por immi
grantes ou colonos que importar e est,abelecer, não podendo, porém,
vendel·o a e tes, devidamente medidos e g.emarcados, por preço exce
dente ao que fOr marcado pelo governo.

Essa preferencia só terá logar durante a constFucção da estrada.
Se decorridos cinco annos depois de concluida a estrada não tiverem
os terrenos sido distribuidos a immigrantes, a companhia os adqui-

.. rirá á razão do preço maximo da lei, indemnisando o Estaelo da
di:tl'erença que estiver por pagar.

II. Serão apresentados ao governo, no prazo de um anDO, con
tado da assignatura do contracto, os estudos definitivos da referida
estrada, os quaes constarão dos seguintes documentos:

1.0 Planta geral da linba e um perfil longitudinal com indicação
dos pontos obrigados de passagem.

"..
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o traçado sera indicado por uma linha vermelha e continua
sobre a planta geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos
raios de curvatura, e a configuração do terreno representada por
meio de curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem asslm,
em uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada lado, os ca.mpos,
mattos, terrenos pedregosos, e, sempre que fór passivei, as divisas
das propriedades particulares, as terras devolutas e minas.

Nessa planta serão indicadas as distanoias kilometricas, contadas
do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos alinhamentos
rectos, e bem assim a origem. a extremidade, o desenvolvimento, o
raio e sentido das curvas.

O perfil lONgitudinal será feito na escala de I por 400 para as
alturas, e de I por 4.000 para as distancias horizontaes, mostrando
respectivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e
as plataformas dos cortes e aterros. Indicará, por meio de tres linhas
horizontaes, traçadas abaixo do plano de comparação:

I. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da
estrada de ferro;

II. A extensão e indicação das rampas e contra-rampas, e a
extensão dos patamares;

III. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e
raio das curvas;

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posil;'ão das
estações, paradas, obras de arte e vias de commuuicação transversaes.

2. o Perfis transversaes na escala de 1/200 em numero sufficiente
para o calculo do movimento ele terras.

3. o Projecto de todas as obras de arte necessarias para o estabe
cimento da estrada, suas estações e dependencias, e abastecimento de
agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes que fOI'em ado
ptados.

ESfes projectos compor-se-hão de projecções horizontaes e ver
ticaes, e de secções transversaes a longitudinaes, na escala de 1/200.

4. o Plantas de todas as propriedades que fôr uecessario adquirir
por meio de desapropriações.

5. 0 Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimeusões, posição na linha, systema de construcção e
quantidade de obra.

6. o Tabella da quantidade das excavações necessarias para
executar-se o pl'ojecto com indicação da classificação provavel, e bem
assim a das distancias médias do transporte.

7. o Tabella dos alillhamen"tos e llos seus desenvolvimentos, raios -
das curvas, inclinação e e ensão das declividades. '

8. 0 Cadernetas aulJlenticadas das notas das operações topogra·
phicas, geodesicas e astronomic~e feitas no terreno.

g. o Tabella dos preços cgmpostos e elementares em que basear-se
o orçamento.

10.° Orçame~to da despeza total do estabelecimento da estrada,
divididos nas seguintes classes:

I. Estudos definitivos e locação da linha.
II. Movimento de tel'ras.
IlI. Obl'US de arte correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. &uperstructura das pontes.
VI. Via permanente.
VII. Estações e edificios, orçada cada uma separadamente com os

accessorios necessarios, officinas e abrigo de machinas e de cano
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VIl r. M<ltel'ia! rodante, mencionando se especificadamente Onu·
mero de locomotivas e de vehiculcs de todas as classes.

IX. Telegl'apho electeico.
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de cou

struccão.
XI. Relataria geral e mamaria. t1e3Criptiv'a, não somente elos ter

renos atraves adas pelo traçado da estra-la, mas tambem da zona mais
directamente interessada.

Neste relataria e memoria deScI'ipti va serão expostos com a. pas
siveI exactidão a estatistica da população e da producção, o trafeg-o
provavel dl1 estrada, o estado o a (el·tilidade dos terrenos, sua aptidií.o
para as diversas cu Ituras, as riquezas mineraes e florestaes, os terrenos
devolutos, a possibilidade e conveniencia do estabelecimento de nucleos
coloniaes, os caminhos convergentes ti. estrada de ferro, ou os que con·
vier construir, e os pontos mais convenientes para eatações.

Todos os documentos serão organisados em duplicata, afim de ficar
um dos exemplares archivado na secretaria de Estado do ministerio da
agricultura, sendo o outro exemplar derolvido, com o visto do chefe
da directoria das obras publicas.

1lf. Se alé seis mezes contad03 da data da approvação dos estudos
definitivos niio estivel' illcorporada a comp!lohia, caducará a presente
concessão.

IV. A companhia será organisada de accordo com as leis e regula.
mentos em vigor.

Terá representante ou domicilio legal na republica.
As duvidas e que tões que se suscitarem, estranhas a intelligencia

das presentes clausulas, serão resol vidas de acc0rdo com ll. legislação
brasileÍl'a.

V. Pro~urar-se·ha dar as CQí'vas o maior raio passiveI. O raio
minimo será de 100 metros.

As curvas dirigidas em sentidos contrarios deverão ser separadas
por uma tangen te de 10 l1letl'os pelo menos.

A decIi vida(le maxima será ue 3 %,

A estrada. sera dividida em ,ecções do serviço de locomotivas, pro~

curando-se, em cada u ma destas, nn iformisar as condições tecb nicas de .
modo a eITectuar o meluor aproveitamento de força dos motores.

As rampas, COJ1tI'a·rampas e patamares serão ligados por curvas
verticaes de raios e desenvolvimellto convenientes. Toda a rampa
seguida de uma contl'a rampa. sera separada. desta por um patamar de
30 metros pelo menos; nos tunneis e nas curvas de pequenos raios se

• evitarit o mais possivelo emprego rle forte3 declives.
Sobre as grandes pontes e vjaducto~" metallicos, bem como na

entl'aela dessas obras, se procural'à não empr gal' curvas de pequeno
raio ou as fortes declividade', afim tle I'vitar a produc<;ão de vibrações
nocivas ás juntas o articulações das divepsas peças.

As para.das e e3tações serão tIe preferencia situada sobre porção
da linha em recta e de nivel. 1

VI. A estrada serú. ele via si n"'ela; mas tel'a os desvios e linhas
auxiliares que forem neca sarios para o movimento dos trens.

As distancia, entre as fitcts interllas dos trilhos será de 101 ,00
As dimensões do pel'fil tl'ausversal serão sujeita.s a approvação do

govol'no.
As vil11etas longitudinaes terão as dimensões e declive necessarios

para dar prompto escoamen lo ás aguas.
A. incl inação dos taludes dos cártes e attenos S'3ra fixada em vista.

da altura de tes e da natureza do terreno.
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VII. Os trabalhos da estrada começarão no praz') de seis mezes
contados da. data da approvação dos estudos definiti vos e daverão ficar
concluidos no de tres annos contados da mesma data.

VIII. A companhia executará todas as obras de arte e f,U'Íl. todos (s
trabalhos necessarios para que a estrada não cree obstaculo algum ao
escoamento das aguas, e para que a direcção das outras vias de com·
municação existentes não receba senão as modificações indispensaveis
o precedidas de approvação do governo. Os cruzamentos com as ruas
ou ci1minhos publicos poderão ser superiores, inferiores, ou, quando
ab.;olutamente se não pOSSi1 fazer por outro modo, de nivel, cons
truindo, porem, a companhia, a expensas sua-, as obras que os fiÇllinlOS
cruzamentos tornarem necessarias, ficaudo tambem a seu cargo as des
pezas com os signaes e guardas que forem precisos para as cancellas
duraute o dia e a noute. Terá nesse caso a companhia o direito de
alterar a direcção das ruas ou caminhos publicos, com o fim de melho·
rar os cruzamentos ou diminuir o seu numero, precedendo oonsenti·
mento do governo e, quando rÔl' de direito, da autoridade municipal,
e sem que possa perceber qualquer taxa. pela passagem nos pontos de
intersecção.

Executará as obras necessarias i\, passagem das aguas uti\jsadas
para abastecimento ou para os fins indu tl'iaes ou agricolas, e permit
tirá que com identicos fins taes obms se eIfectuem em qualquer tempo
desde que delJas não resulte damno a propria estrada.

A estrada de ferro não poderá impef.lir a navegação do rios ou
canaes, e !lesse intuito as pontes ou viaductos sobre os rios e canaes
terão a cap:\Cidatle n cessaria para que a navegação não seja embll
raçada.

Em todos os cruzamentos superiores ou in feriores com as vias de
communicação ordinarias, o governo terá o direito de marcar a altura
dos vãos dos viadutos, a largura destes, e a que deverá haver entL'e 03
parapeitos em relação ás nece. sidades de circulação da via publica. que
ficar infel'ior.

os cruzamentos de nivel os tl'ilhos serão collocados sem saliencia
nem depressão sobre o ni vel da via de communicação que cortar a. es·
trada de ferro, de modo i1 não embaraçar a circulação de carr03 ou
carroças.

O eixo da estrada .de feno não deverá fazer com o da via ele
communicação ordinaria. um a.ngulo menor de 45°.

Os cruzamentos de nivel terão sempre cancellas ou barreiras,
vedando a. circula.r;ão da via ele ,Çommunicação ordinaria na o cu ião da _
passagem dos treus; ha.Y~ndo, além disso. uma ca.sa de guarda tocli1s
as vezes que o governo reconhecer ess,~ neces idade.

IX. Nos tunneis, co~no nos viaductos inferiores, deverá haver um
intervallo livl'e nunca menor d~ 1111 ,50 de cada lll,do dos tl'ilbos. Além
di5so, baverá de distaucia em distancia, no interior d03 lunneis, nichos
de abrigo.

As aberturas dos poços de coustl'ucção e ven li 11 ação dos tunneis
serão g'uarnecidas de um parapeito de alvenaria do dou i') metros de
altura e não'podel'ão ser Ceitas nas via: de communicação existentes,

X. A companhia. empl"gará materiae3 de boa. quali,lade na ex
ecução de todas as obras, e eguirá sem pra as prescri pçües di1 arte, de
modo que obtenha con~tl'ucções perfeitamente solidas.

O ystema e dimensões das fundacções das obra de arte serão
fixados pOl' occasião da execução, tendo em attençâo a natureza do
telTeno e as pressões supportadas, de accordo entre a companhia e o
govel'no, A companhia lera obrigarIa a mini. traI' os npparelhos e,
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pessoal necessarios ás sondltgens e fincamentos de estacas de en
saio', etc.

Nas superstl'uctul'as das pontes, as vigas de madeira só poderão
s r empregadas provi oriamente, devendo ser substituida por vigas
metallicas logo que o governo o exija. O emprego do ferro fundiu.o em
longerões não, erá tOlerado. .

Antes de entregues á circulação, todas as obras de arte serão ex
perimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre elIas, com diversas
velocidades, e depoi estacionar algumas horas, um trem composto de
locomotivas ou, em falta ddstas, de carros de mercadorias quanto pos
sivel carregados.

As despezas destas experiencias correrão por conta. da com
panhia.

Xl. A companhia construirá todos os edificios e dependencias ne·
cessarias para que o trafego se e./fectue regularmente e sem perigo
para a segurança publica.,

As estações conterão salas de espera, bilheteria, accommodação
para o agente, armazens pal'a mercadorias, caixas de agua, latrinas,
mictorios, rampas de carregamento e embarque de animaes, balanças,
relogios, lampeões, desvios, cruzamentos, chaves, signaes e cercas.

As estações e paradas terão mobília aproprillda.
Os editlcios das estações e paradas terão do lado da linha uma pla

taforma coberta, para embarque e desembarque dos passageiros.
As estaçãe, e paradas terão dimensões de accordo com a sua imo

portancia. O governo poderá exigir que a companhia faça nas sta·
ções e paradas os augmentos reclamados pelas necessidades da lavoura,
commercio e industria.

XII. O governo reserva·se o direito de fazer executar pela compa
nhia, ou por conta dena, durante o prazo ela concessão, alteraçõ3s,
novas obras cuja necessidade a experiencia haja indicado, em relação
á segurança publica, policia da estrada ele ferro ou úo trafego.

xrrr. O trem rodante compor-se-ha de locomotivas, alimentadores
(tender), de carros de l' e 2° classe para passageiros, do carros espe·
ciaes para o serviço do correio, vagões de mercadorias, inclusive os de
gado, lastro, freio e, finalmente, de carros para conducção de ferro,
madeira, etc., indicados no orçamento definitivo.

Todo o material será construido com os melhoramentos e COI11
modidades que o progresso introduzir no serviço de transportes por
estradas de ferro, e segundu o typo que rÓI' adoptado de accordo com
o governo.

O govel'no poderá prohibir o emFego do ]Daterial que não preencha
estas condições. '.

A companhia deverá fornecer o trem roda-'>lte proporcionalmente á
extensão de cada uma das secções em qlJ!e se úividir a estrada e que a
juizo do governo deva ser aberta ao tt'ansil.o publico, e, se nesta secçi10
o trafego exiO'ir, a juizo do fiscal por parte do governo, maior'numero
de locamoti vas, carro' de pas 'ageiros e vagõe que ptoporcionalmente
a elIas cabiam, a companhia sera obrigada, rlentro ele s is mezes,
depois de reconhecida aquella necessidade por parte do governo e
della seieole, allgmentar o numero de locomotivas, carros de passa
geiros, vagões e mais material exigido pelo lisca 1por parte do governo,
comtanto que tal augmento Ilque dentro dos limites estabelecidos no
primeiro periodo desta clausula.

A companhia incorrerá na multa de 2:000,' a 5:000~ por mez de
demora, alêm dos seis mezes que lho são concedidos pum o augmento
.do trem rodante acima referido.
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E se passados seis mezes mais, alé!l1 do fixado para o augmento,
este não tiver sido feito, o governo fornecera o dito augmento do ma
terial por conta da companhia.

XIV. Todas as indemc.isações e despezas motivadas pela cou
strucção, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro cor·
rerão exclusivamente e sem excepção por conta da companhia.

XV. A companhia sera obrigada a cumprir as dispo3ições cio
regulamento de 26 de abril de 1857 e bem assim quaesquer outras da.
mesma natureza, que forem decretadas para segurança e policia das
estradas de ferro, uma vez que as novas disposições não contrariem
as presentes clausulas.

XVI. A companhia será obrigada a conservar com cuidado du
rante todo o tempo da conce são e a manter em estado que possam
perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas
dependencias, como o ma.terial rodante, sob pena de multa, sus
pensão de concessão, ou de sel' a conservação feita pelo governo, á
custa da companhia. No caso de interrupção de trafego, excedente
de 30 dias consecutivos, por motivo não justificado, o governo terá o
direito de impôr uma multa por dia de interrupção igual li renda
liquida do dia anterior a eIla, e restabelecerá o trafego, cOl'rendo as
clespezas por couta da. companhia.

XVII. O governo poderá realisar em toda a extensão da estrada
as construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha telegra
phica de sua pl'opriedade, usando ou não, como melhor lhe parecer,
cios mesmos postes das linha tclegraphicas que a companhia é obri
gada a construir em toda a extensão da estrada, responsabilisando-se
a mesma companhia pela guarda dos fios, postes e apparelhos electricos
que pertencerem ao governo.

Emquanto isto não se realisar, a companhia é obrigada a expedir
telegrammas do governo com 50 % de abatimento da tarifa estabele
cida para os telegrammas particulares.

XVnI. Durante o tempo da conces ão, o governo não concederá
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para
cada lado do eixo da estrada.

O governo reserva-se o dil'eito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direções diversas, possam aproxi
mar-se e ate cruzar a linha concedida, comtanto que, dentrJ da refe
rida, zona, não recebam generos ou passageiros.

XIX. A fiscalização da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeadõs pelo governo e por eUe
pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das presentes
condições. '"

O exa,m~, bem como o ajuste de contas de receita e despeza para
o pagamento dos juros garantidos, compete a uma commis ão com
posta do engenheiro fiscal e pai eIle presidida, ou por quem suas
vez s fizer, de um agente da cl1mpanhia e de mais um empregado de
'ignado pelo governo ou pelo governador do Estado de Pernambuco.

E' livre ao gov(wno, em totlo tempo, mandar engenheiros de ua
confiança acompanhar os estudos e os traballlos da cOlliltrucc1ío, afim
de examinar se são executados com [roficiencia, metbodo e pl'ecisa
actividade.

XX. Se durante a execução ou ain'la depois da terminação dos
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada, conforme
ll:s regras da arte, o governo poderá exigir da companhia a sua demo
~Ição ou recollstrucção total ou pal'cial, ou fazeI-a por administração,
a custa da mesma, companhia..
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XXI. Um anuo depois da terminação dos traba.lllos, a companhia
entregará ao governo. uma planta. cadastral de toda a estrada, bem
como uma relação das e tações e obras de arLe, e um quadro de·
monstrativo do custo da mesma estrada.

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será. tambem
enviada plantll. ao gOVt3ruo.

XXU. 03 preços de transporte serão fixados em tarifas appro
vadas peLo governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios de
cJnducção no tempo da organisação das mesma tarifas.

As tarifas serão revistas, pelo menos, todos os tres anuas.
XX II I. Pelos preços fixados nessas tarifas a com panhia erá

obl'igada a transpol'tar constantemente, com cuidado, exactidão e
presteza. as mercadorias de q'ualquel' natureza, os passageiros e suas
bagagens, os animaes domesticas e outros, e os vaiare que lhe forem
conõarlos.

XXIV. A companbia poderá ftlzer todos os transportes por
p:-eços inferiores aos das tarifa.. approvadas pelo governo, ma de um
modo geral e sem excepção, quel' em prejuizo, quer em favor de
quem quer que sejll.. Estas baixas de preço se 1arão elfecti·
va com o consentimento do govel'llo, sendo o publico avisado
por meio de annuncios afllxados nas estações e insertos nos
jornaes.

Se a companbia fizer transportes por preços inferiol'es aos das
t,trifas, sem aquelle prévio cOtlsentimento, o governo podel'á applicar
a mesma reducção a todos os transportes de igual categoria, isto é,
pertencentes á mesma classe de tarif<t, e os preços assim reduzido
não tornarão a ser elevados, como no caso de prévio consentimento
do governo, sem au torização expressa deste, avisando-se o publico
com um mez pelo menos de antecedencia.

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar lagar á
applicação deste artigo.

XXV. A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
I. o Os colonos e immigrautes, suas bagagens, ferramentas, li len

silios e instrumentos aratorios ;
2. 0 As sementes e as plant~s enviadas pelo governo ou pelos

govel'lladores dos Estados para serem gratuitamente distribllidas
pelos hLVradores ;

3. o As mahs do correio e seus conductorefl, o pessoal encal'l'egado
por parte do governo do serviço da linha telegrapl1ica e o respectivo
material, bem como qnaesquer sommas de dinbeiro peetencentes ao
lbesouro nacional ou dos Estados, sel('do os transportes eil'ectuados em
carro especia.lmente adaptado para esse fliD.

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tll.l'ifas : r)

1. O As autoridades, escoltas p~liciaes e respecti I'a bllgagem
quando forem em diligencia; ..

2. o Munição de guerra e qualquer numero de soldados do ex
ercito e da guarda nacional ou da policia com seus officiaes e res·
pectiva bagagem, quando mandado~ a serviço do gOYOl'110 a qualquer
parle da linha, dada a ordem para tal 11m pelo mesmo governo, pelo
governador do Estado de Pernambuco ou outr'as autoridades que para
isso forem autorisadas ;

3. o Todos os generos, de qualquer natureza, que sejam pelo go·
verno ou pelo governador do Estado do Pernambuco enviados para
atton ler aos soocorros publicas exigidos pela secca, inunclação, peste,
guerra ou outra calamicl<\de publica.
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Todos cs mais pa~sageiro e cargas do governo, geral ou local,
não e pecificad.os acima, serão transportados com abatimento tie quinze
porcento (15%),

Terão tambem abatimento ele 15 °/0 os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção e custeio do" raill<léS e prolonga.
menta da pl'oprla e trada, e os destinados às obras municipaes, not'
municipios servidos pela estrada.

el1lpre que o governo o exigir, em circumstancias extraordinarias
a companhia porá ás suas ordens todos os meios de tran porte de que
dispu7.er.

Neste caso, o govel'OO, se o preferir, pagará á companhia o que
fôr convencionado pelo llSO da estrada e todo o seu material, não ex
cedenclo o valor da rendi média, de periodo identico, nos ultimas tres
annos.

XXVI. Logo que os dividendos excederem de 10 %, o governo
teril. o rlirei to de exigir a reducção das tari fas de transportes.

Estas reducçõe .e effectualão principalmente em tarifas diffe
renciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos generos destinados
á lavoUJ'.:\, e á ·export ção.

XXVll. O governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia,
conce são de ramaes para. uso particular, partindo das estações ou de
qualquer ponto da. linha concedida, sem que a companhia tenha di·
reito a qualquer indemnisáção, salvo se houver augmento eventual
de despeza de conservação.

Todas as obras definiUvas ou provisorias necessarins para obter,
neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem OIlUS para a
companhia.

XX.Vlll. Na época fixada para a terminação da conces ão, a es
trada de ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado de
conservação.

e no ultimo quinqueunio da concessão a conservação da estrada
fuI' descurada, o governo terá o direito de confiscar a. receita e em
pregai-a. naquelle serviço.

XXIX. O govel'uo terá o direito de resgatar a estrada a que se
refere a presente conce são depois de decorridos 15 anoos desta
data.

O preço do re~gate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
medio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em con
sideração a importancia. das obras, material e dependencias no estado
em que estiverem então, não seudo esse preço inferior ao capital ga
rantido, se o resgate se effectuar"antes de expira.r o privilegio.

Se o resgate se effectual' depois de expirado o prazo do privilegio
o governo só pagará á 00mpanhia o valor das obras e material no
estado em que se acharem, comt~l.Dto que a somma que tiver de des
pender não exceda ao que se t\ver efi'ectivamente empregado na con·
strucção da mesma estrada.

A importancia,do resgate poderá ser paga. em titulas da divida
publica interna de 5 % de juro annua!.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordinario~, e que não abroga o direito de desapropriação por utili
dade publica que tem o Estado.

XX.X. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia,
sobre a intelligencia das presentes clausulas, esta será decidida por
arbitras nomeados, um pelo governo e um pela companhia.

Se tambem estes não chegarem a accordo, cada uma das partes
designará um egundo arbitro e a soete determinará o desempatador.

E. H.- 2 Vol. Y
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xxx.I. A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta
sem prévia autorização do govel'llo.

XXXII. Um'), vez approvados os e tudos definitivos constantes
dos dooumentos mencionados nos numeros um n. nove (inclu ive) da
clausula 2a , entendcr·se-ha concedida á companh.ia, em virtude da lei
n. 3397 de 24 de novembro de 188 , a garantia de juros de G % ao
anno sobre o capital que rôI' empre~ado na estrada de ferro, indicada
na clausula 1", até ao maximo de 30:000 por kilometro.

§ 1.° Além dos planos e mais desenhos de cal'acter geral exi·
gidos, a companhia sujeitará á approvação do fiscal por parte do
governo os de detalhes necessarios à construcção das obras de arte,
taes como pontes, viaductos, pontilhõvs, boeiros, tunneis e os de qual
quer edificio da estrada de fel'ro, um mez antes de dar·se começo á
obra, e, se findo es e pr<1ZO a companhia não tiver solução do fiscal,
quer approvando·os, quer exigindo modificações, serão eUes conside
rados approvados.

No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do governo,
a companhia será obrigada a fazeI-as, e se o não fizer será deduzida
do capital garantido a somma gasta na obra executada sem a modi
ficação exigida.

§ 2.° Se alguma alteração fór feita em um ou maior numero dos
ditos planos, desenhos, documentos e requisitos já approvados pelo
governo, sem consentimento deste, a companhia perderá o direito á
garantia dos juros sobre o capital que se tiver despendido na obra
executada, segundo os planos, desenhos, documentos e mais requisitos
assim alterados.

XXXlIl. A garantia de juros far-ae-ha e1l'ectiva, livre de quaea·
quer impostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de junho e 31 de
dezembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo
o semestre, durante o prazo de 30 annos, pela seguintc fórma:

§ 1.° Emquantodurar aconstrucção das obras, os juros deGolo
serão pagos sobre a importancia que semestralmente se verificar
haver sido empregada no estabelecim nto da referida estrada, segundo
a tabelIa de preç'os approvados.

As despezas só serão consideradas para os etreitos desta disposição
até ao maximo do capital garantido, e em caso algum o Estado sera
obrigado a pagar juro sobre quantias que não tenham sido despen
didas com obras e material da estrada ou em serviços que, a juizo do
governo, a e. ta interessaeem directamente.

Estas circumstaucias, porém, não eximirão a companhia da obri
gação que assume de concluir as obrAS e o fornecimentos relativos ii.
estrada de que trak'l. a presente conclfSsão, independentemente ·de
qualquer augmento de onus para o Estado.

§ 2.° A acquisição do ma~erial fixo e r6dante terá lagar nas pro
'Porções que o governo julgar conveD~ente, autorizando previamente
as respectivas despezas, para que possalÍL ser levadas á conta do capital
garantido. '

§ 3.° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico, os
juros correspondentes ao l'cspectivo capital serão pagos cm presença
dos balanços e liquidação da receita e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia' e devidamente examinados pelos agentes
do governo.

XXXIV. A construcção das obras não será interrompida, e, se
o fôr por mais de tres mezes, caducarão o privilegio, a garantia e
mais favores acima mencionados, salvo caso de força maior, julgada
tal pelo governo e s6mente 1)01' elle.

Q
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Se no prazo fixado na clausula 6" não estiverem concluidos
todos os trabalhos de construcão da estrada, e esta aberta ao tra
fego publico, 3. companhia pagará uma multa de I a 2 % por mez
de demora. sobre as quantias de3pendidas pelo governo com a garantia
até e ta data.

E, se passauos 12 mezes, além do prazo acima fixado, não ficarem
concluidos todos os trabalhos acima referidos, e não estiver a estrada
aberta ao trafego publico, ficarão tambem caducos o privilegio, a ga
rantia e mais' favores jà mencionado, salvo caso de força maior, só
pelo governo como tal reconhecido.

XXXV. As de 'pezas de custeio da e trada. comprehendem as que
se fizerem com o trafego de pa.ssageiros, de mercadorias, com re
paros e con~ervação do materia.l rodante, officina. , estações e toda
as dependencias da Yia ferl'ea, taes como armazens, ofIlcinas, depositas
de qualquer nl1tureza, do leito da e trada e todas as obras de arte a
ella pertencentes.

XXXVI. 1. 0 A companhia obriga-se ainda a exhibir, sempre que
lhe forem exigirias, os livro de receita e de peza do cu teia da
estrada e seu movimento, e prestar todos os e. clarecimentos e infor
mações que lhe forem reclamados pJlo governo, em relação ao trafego
da mesma estrada, ou pelo governador do E~tado de Pernambuco,
pelos fiscnes IJor parte do mesmo governo ou por quaesquer agentes
deste, competentemente autorisados ; e bem a~sim a entregar semes
tralmente aos. upraditos fiscaes ou ao governador do E-tado de Per
nambu:o um relatorio circum tanciado do estado dos trabalhos em
con'trucção e da estatistica do trafego, abrangendo as despezas de
cu teio convenientemente e pecificadas, e o peso, volume, natureza e
qualidade das mercadorias que tran portal', com declaração das dis
tancias médias por elIas percorridas, da receita de cada uma das
estações e da estatÍStica de pas ageit'oa, sendo este~ devidamente
classificados, podendo o governo, quando o entender conveniente,
indicar modelos para as informações qua a companhia tem de pre
star-lhe regularmente.

2. 0 A acceitar como definitiva e sem recurso, a decisão do governo
sobre as que tões que se suscitarem relativamente ao uso reciproco
das estradas de ferro que lhe pertencerem ou a outra empreza,
ficando entendido que qualquer accordo que celebrar não prejudicará
o direito do governo ao exame das estipulações que eifectuar e à
modificação destas, se entender que são oífensivas aos interesses do
Estado.

3. 0 A ubmetter a approvaç~o do governo, antes do começo do
trafego, o quadro de seus mpregados e a tabella dos respectivos
vencimento, dependendo igultlmente' qualquer alteração posterior de
autorisação e approvação :lo me mo governo.

XXXVlI. Logo que os div1dendo exc3derem a 8 "lo, o exce·
dente será repartido igualmente entre o governo e a companhia,
cessando essa divi$ão logo que forem embolsados ao Estado os juros
por e te pagos.

XXx. VIII. Pela inob. el'vancia de qualquer das pre. entes clau
sulas c para a qllal não se ten lia comminado pena especial, poderà
o governo impôr multas de 200$ até 5:000~, e no uobro na rein
cidencia.

XXX.IX. Se decorrid.os os prazos fixados, não quizer o governo
prorogal·os, poderà declarar caduco o contracto.

XL. Fica entendido que, sómente depois de approvad03 pelo go·
verno os estudos definitivos, considerar-se-ha feito e acabado o con·
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tracto que fÔl' celebrndo, o qual fica] à rescindido, s no prazo de
seis meZ€s, a contar da entrega dos estudos ao governo, nâo real i
sal" e o indi pen avel accordo entre e te e a companhia, quanto aos
referidos estudos.

Nessa hypotbese, terá o governo de pagar as despezas de taes
estudos, segundo a avaliação a que mandará proceder por competentes
agentes de sua confiança, devendo para aquelle fim promover na pri
meira opportunidade, a decretação do credito necessario, se não
preferir efi'ectuar a indemnisação por intermedio da empreza com
quem celebre novo contl'acto.

XLI. O contracto deverá scr assignado dentro do prazo de 60
dias, contados da publicação das presentes clausulas, sob pena de
caducar a conce são.

Capital Federal, 30 de janeiro de 1890.- Demet~'io Nunes Ribeü·o.

DEORETO N. 220 - DE 26 DE FEVEREIRI) DE 1890

Proroga. o prazo estabelecido pela clausula 3" do decreto n. 1.0.124, de 15
de dezembro de -t8,,8 para apresentação dos estudos do trecho da estl'ada
de ferro da Victoria a anta Cruz do Rio Pardo, enlre aqlle1Ja cidade
e o entroncamento da estrada de ferro de auta Luzia do CarangoJa e
Cachoeiro do Itapemirim

••••••••••••• , ••• , •••••••••••••••••••••••••••••• I •••• , •••••••••••

DEORETO N. 221 - DE 26 DE FEVEREIRO DE 1890

Concede aos empregados da e~tt'ada de f"-l'ro Central do Brasil direito á
aposen ladoria

O generalissimo Manoel Deodoronda Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Uoidoo do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, decreta:

Art. 1. o E' concedido aos err.pregados da estrada de ferro
CenLl'al do Brasil de nomeação, quer. por decreto, quer por por
taria do ministro e secretario de Estado dos negocias da agricultura,
commercio e obras publicas, quer por acto do di-ector da me ma
estrada ou do engenheiro chefe do respectivo prolongamento, direito á
aposentadoria nas condiçõe estabelecidas em relação aos empregados
do correio, pelo regulamento approvado pelo decreto n. 9912 A, de
26 de março de 1888.

Art. 2. 0 Para os etreitos uas apoEentauorias Eera contado o tempo
de serviço da estr'ada, desde que esta passou para o dOIl"inio do Estado
em virtude do decrelo n. 503, de lO de julho de 1865, e o de outros
empregos que deem direito a apcsentadoria ou reforma.
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Art. 3.° Os empregados que, como meros auxiliares, tiverem
servido na estl'ada ou no seu prolongamento, terão direito a contagem
do tempo correspondente aos serviços assim prestados, uma vez que
obtenham titulos de nomeação na forma do art. l°.

Art. 4.° Ficam revogada.s as disposições em contrario.
O ministro e secretario de Estado dos negocios da agricultura,

commercio e obras publicas assim o fa(;'a executar.
Sala das sessões do governo provisorio, 26 de fevereiro de 1890,

2° da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

DEORETO N. 234 - DE 28 DE FEVEREIRO DE 1890

Modillc:l. o regulamento da estrada de ferro Central do Brasil.

O generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, decreta:

Art. 1.0 Os estudos e a construcção de obras novas para o prolon·
gamento da estrada de ferro Central do Brasil é dos ramaes existentes
e de outros convergentes á mesma estrada, serão dirigidos d ora
em deante por um engenheiro-chefe, de livre escolha do governo I:l

immediatamente aubordinado ao ministro e secretario de Estado dos
negocios ela agricultura, commercio e obras publicas. .

Art. 2.° O serviço de que trata o artigo antecedente fica sujeito
provisoriamente ao regulamento approvaúo pelo decreto n. 6328 A, de
28 de junho de 1876, na parte em que não fór compativel, em virtude
do presente, com as disposições do de 29 de fevereiro de 1888.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
O ministro e secretario de Estado dos negocios da agricultura,

commercio e obras publicaS assim o faça execu'tar.
Sala das sessões do governo provisorio, 28 de fevereiro de 1890,

2° da republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Gticel'io.

DECRETO N. 236 - DE 28 DE FEVEREIRO DE 1890

Autorisa o engenheiro João dos Reis de Souza Dantas Sobrinho a transferir
á companhia da estrada da ferro do Sapucahy a concessão de uma
estrada de ferro da bahia de Botafogo á Allgra dos Reis, de que trata
o decreto n. iO .'115, de 26 de outubro de i880 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • , •• f •••••• t , ••••••••• , •••• , •• I ••••• , , ••••••• , ••••
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237 - DE 1 DE ~IARÇO DE 1899

Rectifica a clausula XXI do decreto n. 795<J, do 29 de dezembro de 1880,
relaLiva â zona privilegiada das estradas de ferro

o marechal Manoel Deodoro da Fon eca, chefe do governo provi
sorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, considerando que a redacção
da clausula 21 a do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, relativa
a ZOlJa privilegiada das estradas de ferro, tem dado loga.r a duvidas
que convém esclarecer e evitar, resolve rectifical·a, substituindo-a
pela seguinte, que devera prevalecer na interpretação das clausulas
correspondentes das concessões de identica e pecie, feitas em data
posterior li. do supracitado decreto: «Durante o tempo da concessão
o governo não concederá outras estradas de ferro dentro de uma
zona de .... (20 kilometros, no maximo) para cada lado do eixo da
estrada e na mesma direcção desta. O governo res L'va-se o direito
de conceder outras estradas que, tendo o mesmo ponto de partida
e direcções diversas, possam approximar-se e até cruzar a linha conce·
dida, corntanto que, dentro da referida zona, não recebam g6neros ou
passageiros. »

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario dos negocios
da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, I de março de 1890,
2° da r03publica.

~IANOEL DEODORO DA FONSECA •

.Francisco GUcerio.

DEORETO N. 244 - DE 5 DE MARÇO DE 1890

Declara sem eIreito o decreto n. i42, de iO de janeiro do correu te anuo, pelo
qual fol determinado que a direcção e construeção dv.s obras do prOIOll
gamento da estrada de t'rro do Sobr~l ficassem a cargo da actmioistração
da lllesma estrada. "

ti I I ••••••••••••••••••••• fi' ••••••• • ,..•••••• , •••••••• I ••••••••••••• , ••

DEORETO N. 246 - DE 6 DE MARÇO DE 1890

Altera a planta approl'ada pelo decrelo n. iO,i86, de \) ue fevereil'o de iSS\),
relatira ao terreno destinado aos allgmen tos ela eslaçã, qne posslle em

antos, a companbia da estrada de ferro de Santos a Jundiaby •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• J •••••••
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DECRETO N. 256 - DE 12 DE MARÇO DE' 1890

23

Proroga novamente por mais tres mezes. a findar em 3i de 111aio do COl'rente
anno, o prazo concedido pela clausula 2~, § 3~ do decrelo n. 10.990, de 24
de novembro de i8 3, á companhia da estrada de ferro Sorocabana para
a apresentação dos estudos do trecho entre Santa Cruz do Rio Pardo e
as margens de Paranapanema .

...... , , .

DEORETO N. 267 - DE 15 DE MARÇO DE 1890

Modifica as clausulas i", 4'" e 5'" das annexa.s ao decreto n, 10,409, de 19 de
oulubro de i889

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provi
sorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que requereram
os engenheiros Candido Alves Mourão do Valle e Jose HaHeld, conces
sionarias da estrada ele ferro do Rio Bonito a Cabo Frio, no Estado do
Rio de Janeiro, resolve modificar as clausulas I", 4" e 5" das annexas
ao decreto n. 10.409, de 19 de outubro de 1889, de accordo com as que
com este baixam, assignadas pelo cidadão Fra.ncisco Glicerio, ministro
e secretario de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 15 de março de 1890, 2° da,
republica.

MANOEL D.mODORO DA FONSECA.

FJ'aflCisco Glicerio.

Clausulas a que se reCere o decreto n. ~6')',desta data.
I. Fica elevado a ses en~,t anuas o prazo do privilegio concedido

pela clausula 1" do decreto n. 10.409, de 19 de outubro de 1889.
II. As eSClllas das plantas dos projectos de obras de arte a que se

refere a clau~ula 4" do cilado decreto, ~erão de (1/100) um por cem para
estes e (1/200) um por duzentos pam aquelles.

m. O raio minimo das curvas a que se refere a clausula 5" do
mesmo deCl'llto, fica reduzido a oitenta metrus.

Capital Federal, 15 de mal'ço de 1890.- Francisco Glicel'io.
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DEORETO N. 270 - DE 17 DE MARÇO DE 1890

Concede ;Í Sooiete anonyme ,lu ohemin de ter de Bene'liente-lIlinas proroga
ção, até 31 de màrço do corr nte an no, do prazo marcado na clausula 3n

do decreto n. 10.1.20, de 15 de dezembro de 1888, para apresentação dos
estudos definitivos da estrada ele ferro que, partindo de Santa Luzia do
Carangola, deve entroncar-se na estl'ada de fel'~'o da Victoria a Santa
Cruz do Rio Pardo .

• • • • • • • • • • • • • • • r •••••• 1 ••••••••••••••••••••••• I ••• t •• , •••••••• I •••••• ~ ••••••

DEORETO N. 287 - DE 26 DE MARÇO DE 1890

Approva as modificações feitas no traçado já adoptado na estrada de
ferro elo Norte

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que requereu
a companhia The Rio de Janeiro anã Northe"n milway, resolve
approvar as plantas, que com este baixam, assignadas pelo chefe da
dil'ectoria das obras publicas, rela,tivas ás duas modificações pro
postas ao traçado da mesma estrada, já adoptado pelos decretos
ns. 9011,9235, 9258, 9391 e 9578, de 15 de setembro de 1883,28 de
junho e 9 de agosto de 1884,28 de fevereiro de 1885 e 10 ele abril de
1886, sendo as, Iterações de que se trata uma no;:; terrenos dos her
deiros do visconde de Nitheroy, em S, Franci co Xavier, e outra no
prplongamento da sobredita estrada para o centl'o desta capital, cor
respondendo a primeira ao trecho comprehenrlido entre as estacas 120
mais 13 m tros e oito decímetros e 163 mais 17 metros, e estendendo-se
a segunda desde a estaca II mais,9m ,33 até a estaca 64 mais 15
metros. •

F1'allcLco Glicerio, ministl'o e secretal'io de Estado dos negocios
da agricultul'a, commercio e obras pU9Pcas, ú.ssim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisprio, 26 de março de 1890,
2° da republica.

MANOEL DEODORO DA FONSEOA.

F"ancisco GUcerio,
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289 - DE 29 DE MARÇO DE 1890

Conceele privilegio c gal'antia ele juros para a conslrucção ele um ramal ela.
estraela de ferro Cenkal da Bahia na direcção elas terras do Orob6, e
do prolongamento da mesma estrada até ao valIe do rio de Contas, a
partir de Olhos d'Agua.

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo pro
visaria çla republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, re olve, de accordo com o
disposto na clausula 4" do decreto n. llL 102, de I de dezembro de 1888,
conceder á BI-asilúm imperial Oent"al Bahia railway company, limited,
privilegio para construcção, uso e gozo de um ramal da referida es
trada. de ferro, que partindo de Sitio Novo dirija-se para as terras do
Orobó, terrmnando em Mundo Novo, ou para outro ponto que os
estudos definiti vos mostrarem ser preferivel; e outrosim, do prolon
gamento da me ma estrada, partiudo de Olhos d'Agua até á. margem
esquercla do rio de Contas, ou do ponto que os alludiclos estudos acon
selharem j bem como garl1ntia de juros de 9 % ao anno sobre o capital
que rôr fixado para a construcção dos ditos ramal e prolongamento,
até ao maximo de 30: 000 . por kilometro, nos termos da autorisação
constante do § lo, art. 7° da. lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888,
mediante as clausulas que com este baixam, assiguadas por Fraucisco
Glicerio, ministro e secretario de E~tado dos negoocios da agricultura,
commercio e obras publicas, que assim o faça executar.

Sala das sess3es do governo provisorio, 29 de março de 1890,
20 da republica.

MANOEL DEonoRo DA Fo SECA.

Fttancisco Gticerio.

Clausulas a que se reCere o decreto n. ~89 dest.a data

E' concedido á Brasilian imp'erial Central BalliL miltoay company,
limitecl, privilegio para a co strucção, u-o e gozo de um ramal da
referida e'trada de ferro, qu partindo de Sitio Novo, se dirija para as
terras do OraM, terminaJllio em :'flundo Novo ou outro ponto que os
estudos definitivos mostrarem ~r preferivel j e outrosim do prolon
gamento da me ma estraua, plllrtindo de OlIJos d'Agull, até a margem
esquerda do rio de Contas, ou o ponto que os e tudos alludidos acon·
selharem.

O privilegio vigorará pelo prazo que ainda resta do C'[ue a compa
nhia goza em relação á linha principal a que se refere o decret
n. 6637 de 31 de julho de 1877, ficando, portanto, extil1cto ao terminaL'
este ultimo.

Além do privilegio, o governo concede 0$ seguintes favores:
I. o Cessão g'ratuita de teL'renos devolutos e nacioni1es, e bem assim

dos comprehendidos Das sesrnarias e posses, excepto as indemoi"ações
que forem de direito, para. o leito da e trada, est!lções, armazena e
outras bemfeitorias especificadas no" respectivos estudos definitivos.
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2." Direito ele desa.propriar, na fórmado decreto n. 816, de 10 de
julho de 1855, os terrenos de dominio particular, pre ios e bemfeitorias
que forem precisos para as obras de que trata o paragrapho ante
cedente.

3,° Uso das madeiras e outros materiaes existeutes nos terrenos
devolutos e nacionaes, iudispensaveis para a construcção da es
trada. .

4.° Prefereucia, em igualdade de circumstancias, para lavra de
minas na zona privilegiada, sendo expresso em contracto especial o
numero de datas que o governo julgne conveniente conceder, bem
como as condições a que deva ficar sujeita a empreza. .

5.° Pre rerencia para a acquisir,ão de terrenos devolutos exis·
tentes á margem das linhas concedidas, exceptuando-se a venda ém
lotes alternados, de maneira que, sendo o primeiro tia companhia,
o segundo ficará pertencente ao Estado, e assim por deante, e pelo
preço minimo da lei de 18 de setembro de 1850, se a companhia os

. distribuir por immigrantes ou colonos que importar e estabelecer,
nno podenuo, pOréQl, vondel·os a este~, devidamente medidos e
demarcados, por preço excedente ao que ior marcado pelo governo.

Esta preferencia só terá lagar dut'aute a construcção das linhas
concedidas. Se, decorridos cinco :mnos depois <1e concluida a estrada,
não tiverem os terrenos sido distribuídos a immigrantes, a companhia
os adquirirá, á razão do preço maximo da lei, inaemnisando ao Estado
da diiferença que estiver por pagar.

II. A companhia apresentará ao governo, no prazo de 18 mozes,
contados da aS:lÍgnatura do contracto, os estudos definitivos da es
trada de ferro, os quaes constarão dos seguintes documentos:

1.° Planta geral do prolongamento e ramal das linhas e um
perfil longitudinal, com indicação dos pontos obrigados de passl1gem.

O traçado será indicado por uma linha vermelba e continua sobre
a planta geral, na escala de 1 por 4.000, com indicação dos raios c!.'e
curvatura, e a conf1g-uração do terreno representada por mei.o de
curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem assim, elll uma
lIona de 80 metros, pelo menos, para cada lado, os campos, mattos,.
terrenos pedregosos, e, sempre que fór passiveI, as divisas das pro
priedades particulares, as terras devolutas e mi.nas.

Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas, contadas
do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos alinhamentos
rectos, e bem assim a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o
raio e o senbido das curvas. r

O perfil longitudinal sorá feito na (1scala de I por 400 para as
alturas, e de I -por 4.000 para as distancias horizontaes j mostrando
respectivamente, por linbas pretas e vermel.'has, o terreno natural e as
platafórmas dos córtes e aterros. Iucfícará, por meio ele tres linhas
llOrizontaes, traçadas abaixo do plano d6 comparação:

1. As di tancias kilometricas, contadas a partir da origem da es
trada de ferro;

II. A exten. ão e indicação das rampas e contra-rampas e a ex
tensão dos patamares;

III. A extensão dos alinham ntas rectos e o desenvolvimento e
raio das curvas.

No perfil longitudinal e na planta, será indicada a posição das
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação trans-
versaes. .

2.° Perfis traDsversaes na escala de 1 por 200 em numero sufIl.·
ciente para o oalculo do movimento de terras.
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3.° Projecto de todas as obras de arte necessariaspara o estabele
cimento da estrada, suas estações e dependencias, e abastecimento
de agua ás locomotiYas, incluindo os typos geJ'aes que forem ado.
ptados.

Estes projectos compor-se-hão de projecçlles borizontaes e ver
ticaes e de secções transversaes e longitudinaes, na escala de I
por 200.

4.° Plantas de todas as propriedades que fôr necessario adquirir
por meio de desapropriações.

5. 0 Relação das pontes, viaductos, pontilbões e boeiros, com as
principaes dimensões, posição na linha, systema de construcção e
quantidade da obra.

O. °Tabella da quantidade das cxcavações necessarias para exe·
cutar-se o projecto com indicação da cla,sificação provavel, e bem
assim a das distancias médias do transporte.

7.° Tabella dos alinbamentos e dos seus desenvolvimentos, raios
das curvas, inclinação e exten ão elas declividades.

8. o Cadernetas, aulhenticadas, das notas das operações topogra·
phicus, geodesicas e astrouomicas feitas no terreno.

9. o Tabella dos preços compostos e elementares em que basear-se
o orçamento.

10. Orçamento da despeza total do estabelecimento da estrada,
dividido nas seguintes classes:

I. Estudos definitivos e locação da linha.
II. Movimento de terras.
111. Obras de arte correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. Superstructura das pontes.
VI. Via permanente.
VtI. Estações e edilicios, orçada cada uma separadamente, com 03

accessorios necessal'ios, omcina.s e abrigos de machinas e de carros.
VlII. Material rodante, mencionando·se especificadamente o nu

mero de locomotivas e de vebiculos de todas as classes.
IX. TeIegrapho electrieo.
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de con·

strucção.
Xl. Relatorio geral e memoria descriptiva, não sómento dos ter

renos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona mais
directamente interessada.

Neste relataria e memoria d scriptiva, serão expostos com a pas
siveI exactidão a estatisLi da população e da producção, o trafego
provavel das linhas, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua aptidão
para as diversas culturas; as riq.uezas mineraes e florestaes, os terre
nos devolutos, a possibilidade e conveniencia do e. tabelecimento ele
nucleos' coloniaes, os caminhos' convergentes ás mesmaS linhas, ou os
que convier construir, e os pontos mais convenientes para es
tações.

Todos os documentos serão ol'ganisados em duplicn.ta, afim de
ficar um dos exemplares archivado na secretaria de Estado do mi
Disterio da agricultura, senno o outro exemplar elovolviuo com o
visto do chefe da directoria das obras publicas.

lU. Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio passiveI. O raio
minimo será de 100 metros.

As curvas dirigidas em sentido contrario deverão ser separadas
por uma tangente de 10 metros pelo menos.

A declividade maxima sará de 3 %.
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As linhas serão divididas em secções de serviço de locomotivas,
procurando-se, em cada uma destas, llniformisar as condições technicas
de modo a eífectuar o melhor aproveitamento de força dos motore .

As rampa, contra-rampas e patttmares serão ligatlos por curvas
verticaes de raios e desenvolvimento conveniente. Toda rampa se
guida de uma contra-rampa, será separada desta por um patamar de
30 metros pelo menos; nos tunneis e nas curvets de pequenos raios so
evitará o mais passivei o emprego de fortes declives.

Sobre as gl'andes pontes e viaductos metalUcos, bem como á en
trada dessas obras. se procurará não empregar curvas de pequeno
raio ou as fortes declividades, afim de evitar a producção de vibra.
ções nocivas ás juntas e articulações das diversas peças.

As paradas e estações serão de preferencia, situadas sobre porção
de linha em recta e nivel.

IV. As linhas concedidas serão de via singela, mas terãos os
desvios e linhas auxiliares que forem necessarios para o movimento
dos trens.

As distancias entre as faces internas dos trilhos serão de lm,OO.
As dimensões do perfil transversal sel'ão sujeitas á approvação do

govel'llo. .
As va.letas longitudinaes terão as dimensões e declives necessa.rios

para dar prompto escoamento ás aguas.
A inclinação dos taludes dos cortes e aterros será fixada em vista

da altura destes e da natureza do terreno.
V. Os traball10s das linhas concedidas comecarão no prazo de seis

mezes, contados da data da approvação dos estudos, e deverão ficar con
cluidos no de quatro annos contados da mesma data.

VI. A companhia executara todas as obras de arte e fará todos os
trabalhos necessarios para que as linhas concedidas não creem obsta
culo algum ao escoamento das aguas, e para que a direcção das
outras vias de communicaçã·) existentes não receba senão as modifi
cações indis;Jensaveis, e precedidas de approvação do governo.

Os cruzamentos com as ruas ou caminllos publicos poderão ser
superiores, inferiores, ou, quando absolutamente se não possa fazer
por outro modo, de nivel, construindo, porém, a companhia a ex
pensas suas, as obras que os mesmos cruzamentos tornarem neces
sarias, ficando tambem a seu cargo as despezas com os signaes e
guardas que forem precisos para as cancella ,durante o dia e a noite.

Terá nesse caso, a companhia, o direito de alterar .a direcção das
ruas ou caminhos publicas, com o firo de melhorar os cruzamentos ou
de diminuir o seu numero, precedendo <}Ou sentimento do governo e,
quando fôr de direito, da intendencia municipal, e sem que possa
perceber qualquer taxa pela passagem nos puntos de intersecção.

Executará as obras necessarias á passagem dâs aguas utilisadas
para abastecimento ou para os fins illd\.Istriaes ou agricolas, e per
mittirá que, com identicos fins, taes obras se eífectuem em qualquer
tempo desrle que dellas não resulte damno á propria estrada.

As linhas concedidas não podel'ão impedir a navegação dos rios
ou canaes, e nes e intuito, as pontes ou vlaductos sobre os rios e
canaes, terão a capacidade necessaria para que a navegação não seja
emb traçada.

Em todos os cruzamentos, superiores ou inferiores, com as vias de
comJ;D.uuicação ordinaria, o governo terá o direito de marcar a altura
dos vãos dos viaductos, a largura destes, e a que deverá haver entre
os parapeitos em relação as necessidades de circulação da vla publica
que ficar inferior.
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Nos cruzamentos denivel o. trilhos serão coI locados sem saliencia
nem deprescão sobre o nivel da via de communicação que COl'tar a
estrada de ferro, de modo a não embaraçar a circulação de carros ou
carroças.

O eixo das estradas de ferro não deverá fazer com da via de
communicação ordinaria, um angulo menor de 45°.

Os cruzamentos de ni vel terão sempre caucellas ou barreil'as,
vedando a circulação da via de communicação ordinaria na occasião
da pa sagem dos trms, h, vendo, além disso, uma casa de gual'dll.
todas as vezes que o governo reconhecer essa necessidade.

VI[. Nos tunueis, como nos viaductos inferiores, ddverá haver um
intervallo livre nunca menol' de 1m 50, de cada ladu dos trilhos.

As aberturas dos poços de cOllstL'Ucção e ventilação dos tuuneis
serão guaruecidas de um parapeito de alvenaria de dous metros
de altura e não poderão ser feitas nas vias de communicação
existentes.

YUI. A companhia empregará materiaes de boa qualidade na
execução de todas as obras, e seguirá sempre as prescripções da
arte, de modo que obtenha construcções perfeitamente solidas.

O systema e dimensões das fundações das obras de arte serão
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a natureza do
terreno e as pressões supportadas, de accordo entre a companhia
e o governo. A companhia será obrigaua a ministrar os apparelbos
e pessoal neces arios ás sondagens e finr.amento de e tacas de
ensaios, etc.

Nas superstructuras das pontes, as vigas d3 madeira só poderão
ser empregada provisoriamente, devendo ser substituidas por vigas
metal1icas logo que o governo o exija.. O emprego do ferro fundido
em longerões não será tolerario.

Antes de entregues á circulação, todas as obras de arte serão
experimentadas, fazendo-se passar e repassar sobre ellas, com di
verso. velocidade e depois de estacionar algumas horas, um trem
composto de locomotiva ou, em falta destas, de carros de mercadorias,
quanto possivel ca.rregados.

As despezas tlestas experiencias correrão por conta da com·
panhia.

IX. A companhia coa truirá todos os edificios e dependencias ne·
cessarios para que o trafego se e1fectue regularmente e sem perigo
1Ia1'a a segurança publica.

As estações conterão salas de espera, bilheteria, accommodação
para o agente, armazens para mlilrcadarias, caixas de aaua, latrinas,
mictorios, rampas de carre . mento e embarque de animaes, balanças,
relogios, lampeões, desvios, cruzamentos, chaves, signaes e cercas.

As estações e paradas terão mobília apropl·iada.
Os edificios das ectações e paradas terão do lado da linha. uma

. plataforma coberta, para emb1trque e desembarque dos passagl:liros.
As estações e paradas tel'ão dimensões de accordo com a ua im

portancia. O governo poderá exigir que a companhia faça nas esta
ções e paradas os augmentos reclamados pelas necessidades da lavoura,
commercio e industria.

X. O governo reserva-se o direito de fHzer executar pela com
panhla ou por conta delJa, durante o prllzo da concessão, alterações,
novas obra, cuja nece:sidade a experioncia haj ~ indica.do em relação
á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do trafego.

XI. O trem rodante compor-se-ha de locomotiva, alimentadores
(tender), de carros de 1" e 2" classes para pa sageiros, de carros es-
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pecin.es para O serviço do correio, vagõe' de mercadorias, inclusive os
de gado, lastI'o, freio, e, finalmente, de carros para. a conducção (le
feno, made.ira, etc., indicados no orçamento definitivo.

Tedo o material será construiilo com os melhoramentos e commo
didades que o progre,so inLroduzir no serviço de transportes {lar es
tradas de ferro, e segundo o typo que fôr adoptado de accol'do com o
governo, de modo a porler circular indistillctamente nos ramaes e na
linha principal da companhia.

O governo poderá prohibir o emprego do material que não pre
encha estas condições.

A companhia deverá fornecer o trem rodante porporcionalmente
á extensão de cada. uma das secções em que se dividir a estrada, e
que a juizo do governo deva ser aberta ao transito publico, e se
nesta secção o trafeao exigit', a juizo do fiscal por parte do governo,
maior numero de locomotivas, carros de passageiros e vagõJs do que
])1'op0l'cionalmente a ellas cabiam, a companhia será obrigada, dentro
de seis mezes depois de reconhecida aqueUa necessidaade por parte
do governo e della. sciente, a augmentar o numero de locomoti vas,
carros de passageiros, vagões e mais ma.terial exigido pelo fi cal por
parte do governo, comtanto que bl augm nto fique dentro dos li
mites estabelecidos no primeit'o periodo desta clausula.

A companhia incorrerá na multa de 2:000$ a 5:000$ por mez
de demora, além dos seis mezes que lhes são concedülos para au
gmento do trem rodante acima referido.

E se, pas ados seis mezes mais, além do fixado para o augmento
este não tiver sido feito, o goVe1'llD fornecera o dito augmento de
matel'ial por conta da cempanhia.

XIL Todas as indemni ações e despezas moti.vadas peja ronstru
cção, conservação, trafego e reparação das linhas concedidas, correrão
exclusivamellte e sem excepção por conta da companhia.

XIII. A companhia será obrigada a c1lmprir as disposições do
regulamento de 26 de abril de 1857 e bem a sim quaesquer outras da
mesma natureza, que forem decretadas para segurança e polici;), das
estradas de ferro, uma vez que as novas disposições não contrariem
as presentes clausulas.

XVI. A companhia será obrigada a conservar com cuidado du
rante todo o tempo da concessão, e a manter em estado de poderem
perfeitamente preencher o seu destino, tanto as linlus concedidas e
suas dependencias, como o material rodante, sob pena de multa, sus
pensão da conc são, ou de ser a conservação feita pelo governo á
cusla da companhia. No caso de in1ierrupção do trafego, execedente
de 30 dias consecutivos, por moti.vo não jlJ,'ltilicado, o governo terá o
direito de impô!' uma multa por di;), de interrupçã() igual a renda
liquida do dia antel'ior a alia, e restabelecerá o trafego, correndo as
despezas por conta. da companhia. (-

XV. O governo poderá realisar em" toda. a extemão das linhas
concediJ.as as construcções necessarias ao estabelecimento de uma
linha telegraphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor
lhe parecer, dos m,smos postes das linhas telegraphicas que a com
panhia é obrigada a construir em toda a extensão das mencionadas
vias ferreas, resp nsabilisando·se a mosma compiluhia. pela guarda
dos fios, postes e apparelb.os olectr-icos que pertencerem ao go
verno.

Emquanto isto não se realisar, a companhin. é obrigada. a expedir
telegrammas do governo com 50 % de abatimento da tarifa estabe·
lecida para os telegrammas particulares.
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XVI. Dumnte O tempo da concessão, o governo não concederá
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para
cada lado do eixo das linhas concedidas.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro·
ximar-se e ate cruzar as linhas concedidas, c0111tanto que dentro da
referida zana, não recebam ganeros ou passageiros.

XV II. A fiscalisação das linhas concedidns e do serviço será
incumbida, como a da linha vrincipal, a um engenheiro fiscal
e seus ajudantes, nomeados pelo governo e por ella pagos, aos
quaes compete velar pelo tlel cumpl'imento das presentes con
dicções.

O exame, bem como o ajuste de contas de receita e despeza pal'a
o pagamento dos juros garantidos, compete a uma commis ão com
posta do engenheiro fiscal e por ene presidida ou por quem suas
vezes fizer, de um agente da companhia e de mais um empregado de
signado pelo governo ou pelo governador do Estado.

E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
confiança acompanhar o estudos e os trabalhos da construcção, afim
de examinar se são executados com proficiencia, methodo e precisa
actividade.

XVITl. Se durante a execução ou ainda depois da terminação dos
trahalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada conforme
as regras da arte, ogoverno poderà exigir da companhia a sua demo
lição ou reconstruc 'ão total ou parcial, ou fazel·a por administr'ação
á custa da mesma c.ompanhia.

XIX. Um anno depois da terminação dos trabalhos a companhia
entregará ao governo uma. planta cadastral de todas as linhas conce·
didas, bem como uma relação das estações e obras de arte e um
quadro demonstrativo do custo da::; mesma linhas.

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será tambem
enviada a planta ao governo.

XX. .Os preços de transporte serão fixados em tarifaS appro
vadas pelo governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios de
conducção no tempo da organização das mesmas tarifas.

As tarifas serão revistas, pelo meno , todos os tres anuos.
XXI. Pelos preços fixados ne"sas tarifas a companhia será abri·

gado. a transportar constantemente, com cuidado, exactidão e pre
steza., as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e suás
bagagens, 03 animaes domesticas e outros, e os valores que lhe forem
contiado'. "

XXII. Acompanhia pod á fazer todos os transportes por preço~ infe·
riores aos das tarifas approvadas pelo governo, mas ue um modo geral
e sem excepção, quer em preju~o, quer em favor de quem quer que
seja. Essas baixas de preço se farão e.lfectivas com o consentimento
do governo, sendo o publico avi"ado por meio de annuncios aillxados
nas estaÇÕes e insertos nos jornaes.

Se a companhia fizer transportes por preços inferiores aos das
tarifas, sem aquelle prévio con entimento, o governo poderá applicar
a mesma reducção a todos os tran:spol'tes de igual categoria, isto ú,
pertencentes á mesma ela se de tarifa, e os preços assim reduzidos
não tornarão a ser elevados, como no ca~o de prévio consentimento do
governo, sem autorização expressa deste, avisando-se o publico com
um mez, pelo menos, de antecedencia.

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar lagar á
applicação deste artigo,
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XXlII. A companhia obriga-se 'a transportar gratuihmente :
1. o Os colonos c immigl'antes, suas bagagens, ferramentas, uten·

silios e instrumentos aratorios ;
2. o As sementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelrs

g-ovflrnadol'es dos E tados, para serem gratuitamente distribuidl1s pelos
lavradores ;

3. o As malas do correio e seus conductores. o pessoal encaregado,
por parte do governo, do serviço da linha telegl'aphica e ore pectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
tl1esouro nacional O'} tios Estados, ~endo os transportes e:lfectuados em
carro especialmen te adaptado para esse fim.

Serão tl'ansportados com abatimento de 50 % ~obre os preços das
tarifas:

1, o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva b~gagem,

quando forem em diligencia;
2. o Munição tia guerra a qualquer numero de soldados do exercito

e da guarda nacional ou da policia com seus officiaes e respectiva ba
gagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte da
linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo governa
dor do Estado ou outras autoridade que para isso forem auturi adas;

3.° Todos os generos, de qualquer natureza, que sejam pelo go
verno ou pelos governadores dos Estados enviados para attendel' aos
soccorros publicos exigidos p la secca, inundação, peste, guerra ou
outra calamidade publica.

Todos os mais passageiros e cal'gas do governo geral ou dos Es
tados, não especificados acima., serão transportados com abatimento
de quinze por cento (15 %).

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes de materiaes
que se destlDarem á construcção e custeio dos ramaes e prolonga
mento da propria estrada, e os destinados ás obras municipaes nos
municipios servidos pela estrada.

Sempre. que o governo o exigir, em circumstancias extt'aordi
narias, a companhia porá ás suas ordens todos os meios de transporte
de que dis uzer.

Neste caso o governo, se o preferir, pagará á companhia o que
fór convencionado, pelo uso da estrada e todo o seu material, não ex
cedendo o valor da renda média, de periodo identico, nos ultimos tres
annos.

XXIV. Logo que os dividendos excederem de 12 %. o governo
terá o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes.

Estas reducções se effectu:1rão 'p~incipalmente cm tarifas d.i1feren
ciaes para os grandes percursos e nas t9lrifas dos generos destinarlos
á lavoura e á exportação.

XXV. O governo poderá fazer, ,depois de ouvida a compnnhia,
concessão de ramaes para u o partiCUlar, partindo das estações ou de
qualquer ponto das linhas concedidas, 'sem que a companhia tenha
direito a qualquer indemnisação, s.\,lvo se llOuver augmento eventual
de despeza de conservação.

Todas as obras definitivas ou provisorias necessarias para. obter,
neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem onus para a. com·
panhia.

XXVI. Na epoca fixada para terminação da conces ão, a estrac1n.
de ferro e suas dependencias deverão achal'·se em bom a-tado de con
servação. Se no ultimo quinquennio da concessão a conservação ela
estrada fór descurada, o governo terá o direito de confiscar a receita e
empregal·a naquelle serviço.
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XXVII. O govel'no terá o direito de resgatar a estrada a que se
refere a presente concessão depois de decorridos 30 annos desta data.

O preço do resg-ate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em
consideração a importancia das obras, material e dependencias no
e tado em que estiverem então, não sendo esse preço inferior ao
capital garantido, se o resgate se eífectuar antes de expirar o pri
vilegio.

Se o resgate se eífectuar depois de expil'ado o prazo do privilegio
o governo só pagará á companhia o valor das obras e material no
estado em que se acharem, contanto que a somma que tiver de
despender não exceda ao que se tiver efl'ectivamente empregado na
construcção da mesma estrada. .

A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da divida
publica interna de 5 % de juro annuaI.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordinarios, e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
pubIi.ca que tem o Estado.

XXVl1I. A companhia não podera alienar a estrada ou parte
desta sem prévia autorisação do governo.

XXIX. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia,
sobre a intelligencia das presentes clausulas, esta será decidida por
arbitros nomeados, um pelo governo e um pela companhia.

Se os arbitros assim nomeados não chegarem a accordo cada uma
das partes nomeará um terceiro e a sorte designará o desempatador.

XXX. Uma vez approvados os estudos detinitivos constantes dos
documentos mencionados nos numAros um a nove (iuclu ive) da clau
sula 2", enteuder-se·ha concedida á companhia, em virtude da lei
n. 3397, de 24 de novembro do correu te anno, a gal'au tia de juros de
6 % ao anno sobre o capital que fór empregado na estrada de ferro
de que se trata até ao maximo de 30:000$ por kilometro.

§ 1. o Além dos planos e mais desenhos de caracter geral exigidos,
a companhia sujei tará á approvação do fiscal por parte do governo os
de detalhe necessa,rios á construcção das obras de arte, taes corno
-pontes, viaductos, pOlltilhões, boeiros, tunneis e os de qualquer edificio
ela estrada ele ferro, um mez antes de dar-se começo iL obra, e se, findo
esse prazo, a companhia não tiver solução do fiscal, quer approvando
os, quer exigindo modificações, serão elles considerados approvados.

No caso de s rem exigidas mod ificações pelo fiscal do governo, a
companhia ser~L obrigada a fazeI-as e se o não fizer sera deduzida do
capital garantido a somma gasta na obra executaela sem a modificação
exigida.

§ 2. o Se alguma alteração fór feita em um ou maiol' numero
dos ditos planos, desenhos, documelltos e requisitos já appl'ovados
!leio governo, sem consentimento d!;l te, a companhia perdcrà o direito
a garantia dos juros sobre o capital que se tiver despendido na obra
executada segundo os planos, desenhos, documentos e mais requisitos
assim alterados.

Se, porém, a alteração fôr feita com approvação do governo e
della resultar economia na execução da obra construida segundo a
dita alteração, a metade da somma resultaote desta economia sera
deduzida elo capital garantido. .

XXXI. A garantia de jmos far-se-ha efl'ecti va, li-vres de quaesquer
impostos, em semestres vencido nos dias 30 dejunho e 31 de dezembro
de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de lindo o semes
tre, durante o prazo de 30 annos, pela seguinte fórma:

E. H. - 3 Voi. V
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_§ I.' Emquanto durar a construcção das obras. os juros de 6 %

serao pagos sobre as quantias que tiverem sido autorisadas pelo go~
verno e recolhidas a um e tabelecimento bancaria, para serem
empregadas a medida que fl'lrem nece8saria .

As chamadas limitar·se·hão ás quantias exigidas pela constru-
cção das obras em cada anno. •

Para esse fim a companhia apre entará ao ministro da agricul
tura, commercio e obras publicas. no Rio de Janeiro, dous mezes
antes do começo das obras o seu respectivo orçamento, que será fun
dado sob as mesmas' bases em que se fundou o orçamento geral que
serviu de base para a fixação do capital garantido.

De conformidade com o disposto na clau ula precedente, os
documentos comprobatorios dos ditos depositas só exprimil'ão moeda
naCIOnal corrente, sem referencia alguma a outro qualquer padrão
monetario, cuja. consideração apenas será admissivel na economia.
interna da companhia e em transacções e relações, a que fôr alheio
o governo.

Decorrido que seja o primeiro anno da entrada das clVl,madas
cessarão os juros até á conclusão das obras, que deviam ser executa
das nesse anno. Construidas que sejam eUas, continu,ará o paga
mento elos juros.

§ 2. o Os .iu,ros pagos pelo estabelecimento bancaria sobre as quan·
tias depo itadas serão creditados li garantia do gov<:!rno e bem assim
qUll\lsquer rendas eventuaes cobradas pela companhia, como sejam:
taxas de transferencias de acções, etc. Nestes casos os juros serão
calculados segundo a taxa de porcentagem fixada no acto do deposito,
e as quantias depositadas, já expressas em moeda nacional corrente
como prescreve o llaragrapbo anterior. Quanto ás rendas e.entuaes,
(I seu valor em moeda nacional corrente será determinado pelo cambio
do dia em que as respectivas transacções se e:trectuarem, quando estas
tiverem lagar em paiz estrangeiro.

§ 3. o Nos capitaes levantados durante a construcção não será ín
cluido o custo do material rodante, nem o de macbinas e apparelbos
de qualquer natureza necessarios ao seu reparo e conservação, o qual
só será lançado em conta para garantia dos juros, seis mezes antes de
serem o dito material, machinas e apparelhos acima referidos empre-
gados no trafego da estrada. .

§ 4. o Entregue a estrada ou parte delIa ao transito publico. os
juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em presença
dos balanços de liquidação da ree.eita e despeza de cu teio da estrada,
exhibidos pela companhia e devidame~te examinados pelos agentes do
governo.

XXXII. A constl'ucção das obras não será interrompida, e se o
fôr por mais de tres mezes, caducarão o privilegio, a garantia, e mais
favores aoima mencionados, salvo ca'So de torça maior julgauo tal pelo
governo, e somente por elIe.

Se no prazo fixado na clausula 6" não se tiverem concluido todos
os trabalhos de construcção da estrada, e esta aberta ao trafego pu
blico, a companhia pagará uma multa de I a 2 % por mez de demora
sobre aS quantias despendidas pelo governo com a garantia até essa
data. .

E, se passados 12 mezes, além do prazo acima fixado, nã;o 1l0lJ,rem
concluidos todos os trabalhos acima releridos e não estiverem as linhas
abertas ao trafego publico, ficarão tambem caducos o privilegio, a
garantia e mais favores já mencionados, salvo o caso de força maior1
SÓ pelo governo como tal reconhecido.



DECRETOS

XXXIII. As despezas d('. custeio da estrada comprehendem as que
'e fizerem com o trafego da passageiros, de mercadorias, com reparos

e conservação do material rodante, oiliciuas, estações e todas as de
pendencias da via ferrea, taes como armazens, officinas, deposito de
qualquer natureza, do leito da estrada e todas us obras de arte a eUa
pertencentes.

XXXIV. 1.0 A companhia obriga-se ainda a exhibir, sempre que
lhe forem exigidos, os livros de receita e despeza. do custeio da estrada
P, seu movimento, e prestar todos os esclarecimentos _e informações
que lhe forem reclamado pelo governo em relação ao trafego da mesma
estrada ou pelo gúverno do Estado, 'pelos fi -caes por parte do mesmo
governo, ou por quaesqucr ageotes deste, competentemente autori
eados; bem assim a entregar mensalmente aos supraditos liscaes ou
ao governador do E tado um relatorio circumstanciado do estado dos
trabalhos em construcção, e da estatística. do trafego,abl'angendo as
despezas de custeio convenientemente especificadas, e o peso, volume,
natureza e qualidade das mercadorias que transportar, com declaração
das distancias méllias por eUas percorridas, da receita de cada uma
das estações, e da estatistica de passageiros, sendo e tes devidamente
classificados, podendo o governo, quando o entender conveniente, indi
car modelos para as informações que a companhia tem de prestar-lhe
regularmente.

2.° A acceitar, como definitiva. e sem recurso, a decisão do go
verno sobre as questões que se mscitarem relativamente ao uso reci
proco das estradas de feero que lhe pertencerem ou a outra empreza,
ficando entendido que qualquer accordo que celebrar não prejudicará
o direito do governo ao exame das estipulações que elIectuar e á mo
dificação destas, se entender que são offensivas aos interesses do
Estado.

3.° A submetter á approvação do governo, antes do começo do
trafego, o quadro de seus empregados e a tabella dos respectivos ven·
cimentos, dependendo igualmente qualquer alteração posterior de auto
risação e approvação do mesmo "'overno.

XXXV. Logo que os dividenllos excederem de oito por cento
(8 %), o excedente será repartido igualmente entre o governo e a.
companhia, cessando essa divisão logo que forem embolsados ao Estado
os juros por este pago.

XXXVI. Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas
e para :1 qual não se tenha comminado pena especial, poderá
o governo impor multas de 200$ ate 5:000', e o dobro na. reinci
dencia.

XXXVII. Se, decorrido. os prazos fixados, não quizer o governo
prorogal·os, poderá declarar caduco o oontracto.

XXXVIII. Flca enteuflido que sámente depois de approvados pelo
governo os estudos definitivos'e fixado o capital o-arantido, consi
derar-~e-ba feito e acabado o contracto que fôr celebrado, o qual ficará
rescindido se no prazo de seis mezes, a contaI' da entrega dos e tudos
ao governo, não realizar-se o indi pensavel accordo entl'e este e o con
tractante, quer sobre a approvação dos e tudos, quer sobre a fixação.
do capital necessario á con tracção da estrada.

Nessa hypothese caberá ao governo pagar as desliezas do tacs es
tudos, segundo a avaliação a que ma,ndar~L proceder por competentes
agentes de sua confiança, devendo para aquelle fim promover na pri
meira opportanidade a deoretação do credito necessario pelo poder
legislativo, se não preferir elIectuur a indemnisação por intermedio da
empreza, com quem celebre novo contracto.
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XXXIX. O contracto deverá ser assignado dentro ele sessenta dias,
contados da publica('.ão das presentes claumlas, sob pena de caducar a
concessão.

Capital federal, 29 de março de IS90.-Fl'ancísco GUcel'io.

DECRETO N. 305 - DE 7 DE ABRIL DE 1890

Declara efiectiva a concessão Edita pelo decreto n. IO.432, de 9 de novembro
de iS 9, na parte em que havia ficado dependente da approvação do
poder legislativo, para a construcção da estrada de ferro de Itararé a
Santa Maria da Bocca do Monte.

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, cheCe tIo governo provi
sorio da rep.ublica rIos Estados Unidos do Bra iI, constituido pelo
exel'cito e armada, em nome da nação, attendendo ás vantagens de
interesse geral, que devem resultar da construcção da e trada de ferro
de Itararé a Santa Maria ela Bocca do Monte, a que se refere o decreto
n. 10.432, de 9 de novembro de lSS9, resolve declarar e:lJectiva a con
cessão feita. pelo referido decreto á companhia que o engenheiro João
Teixeira Soares organisar para aquelle fim, na parte em que a mesma
concessão havia ficado dependente de approvação do poder legislativo;
modificatIas, porém, as respectivas clausulas nos termos das que com
este baixam assignadas pelo cidadão Francisco Glicerio. ministro e
secretario de Estado des negocios da agricultura, comIT'ercio e obras
publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 7 de abril de IS90, 2° da
republica.

MANOEL DEonoRo DA FONSECA•

.Francisco Glicel'io.

Clausulas a que sc I'cfel'c o elecI'eto II. 30~. ele ." ele
nbl'iI ele 1890

r

I. O capital garantido na forma da .r-oncessão feita pelo decreto
n. 10.432, de 9 de novembro de ISS9 SE>rá o que fôr nece sario para o
estabelecimento, quer da linha principal, quer dos ramaes indicados
no referido decreto, até no maximo, 'que em caso alg-um poderá ser
excedido, correspondente a trinta contos' de réis por kllometro da ex
tensão total das mesmas estradas, excluindo o sub-ramal de Guarapuava
á foz elo rio Iguasstí, a respeito de cuja construcç'ão o governo provi
denciará quando ajulgar opportuna,

ll. Se os capitaes forem levantados cm paizes estrangeiros, regulará
o cambio de vinte e cinco dinheiros (25/d) por mil réis para todas as
operações.

lU. Fica reduzido a 15 kUometros para cada lado do eixo da es
trada o limite de 30 kilometros que determinava a zona maxima em
que tera logar a ceseâo gratuita de t~rrenos, de que trata o § l° da
clausula la da concessão alludida.
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IV. Ficam de nenhum e:lfeito as clausulas 39" a 413", inclusive, da
mesma concessão, concernente ao estabelecimento de familias de agri
cultores nas zonas perconidas pela estrada ele ferro.

V. Se os arbilr('ls nomeados em virtude da clausula 47" não che·
garem á accordo, c'l.da uma das partes indicará mais um nome e a
sorte designará o do arbitro, que servIrá de de empatador.

VI. Os prazos estipulados nas clausulas 2" e 7", p3.ra organisação
da companhia e apresentação dos e tuctos da estrada, serão contados da
data da assignatura do termo de novação do contracto, que deverá
realisar-se em conformidade com o presen te decreto alé 30 dias depois
da re pectiva publicação no Diario OfficiaZ.

VII. As clausulas precedentes prevalecerão em tudo que não se
harmonisar com as da concessão primitiva.

Rio de Janeiro, 7 de abril de IS90.-F?·ancisco GUcel·io.

DEORETO N. 306 - DE 7 DE ABRIL DE 1890

Approvl\ os estudos definitivos de uma variante da estrada de ferro Central
de Macahé, DO Estado do Rio ele Janeil'o, €ln tl'e os kilometros 22.39 metros
e 33.535 metros, com o fim não só de eviLar a passagem pela gal'ganta
do 'l'apinhoam e outras, como de servil' á zona situada á margem es
querda do rio . Pedro

DECRETO N. 313 - DE 9 DE ABRIL DE 1890

Proroga por mais um anDo a contar desta datl\ o pmzo concedido ao enge
nheiro Nicolau Vergueiro Le Cocq para incorporação da companhia e
apresentação dos estudos definitivos da estrada de f~rro de Caxias a
S, José das Cajazeiras, no Estado elo Maranhão, a que se referem os de
creLos ns. '10.103 ele 1 ele eleze~bro de 18 , 10.250, to,313 e 70, ele 31
de maio, 10 de ngosto e HJ e dezembro de 1 89,

............................ " .

DECRETO N, 314 - DE 9 DE ABRIL DE 1890

Proroga pOl' um anno, a findar em 15 ele maio de i 91, o prazo marcado pllra
a conclusão das obras da eatrada de ferro do orte, de que tratl\ o de
creto n. 8725, de 4 de novembro de 1 2,

...........................................................................
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DEORETO N. 315 - DE 11 DE ABRIL DE 1890

Approva os estudos definitivos da estrada de f rro de Pelotas ás eolonias
de S. Lourenço, no ESlado do Rio GraneIe do uI.

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do g-overno
provisorio da republica dos E tados Unidos do B~'asil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que requereu a
companhia Pelotas and colonies milway, limiled, devidamente repre-,
sentada, e a que se referem o decretos ns. 10.151 e 101, de 5 de ja
neiro e 30 de dezemhro de 1889, resolve appl'oval' os estudos definiti
vos da mesma estrada, com a clausula de não poder em caso algum a
garantia de juro exceder ao maximo de 6 % ao anno sobre a importan
cio. correspondente a 30:000. , por kilometro, e corrigindo-se a tabella.
de preços no sentido proposto pela respectiva secretaria de E tado.

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agl'icultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 11 de abril tle 1890, 2° da
republica.

MA.NOEL DEODORO DA FONSECA.

Fl'altcisco Glicedo.

DEORETO ~. 332 - DE 12 DE ABRIL DE 1890

Approva os estudos definitivos e proroga até 31 de dezembro de 1 91 Os

prazos estab lecidos nas cla usulas 2.1 e 8a do decreto n. 10.150, d 5 de
janeiro de 1889, para. incorporação da companhia que d ve construir a

estrada de ferro de Taubat6 a Ubatuha, no Estado de . Paulo, e para
o começo dos respectivos trabalhos .

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

·'DECRETO N. 333- DE 12 DE ABRIL DE 1890,-
RC\'oga o decreto n. 10.185, de 9 de fevereiro de 1889, e manda rcscindir

mediante justa indemnização o contracto celebrado com a companhia dn
estrada de ferro D. Pedro I para construcção da mesma estrada.

O marechal Mancel Deodoro da Fonseca, chef9 do governo pro
visoria da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que lhe repre
sentou a The D. Pedro I railway company, limited, e conside
rando:

l.0 Que esta companhia submeLtell á approvnção do governo,
no prazo marcado na concessão feita pelo decreto n. 8842, de 13 de
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janeiro de 1883, os estudos preliminares da respectiva estrada de ferro,
executados sob a fiscalisação da competente commissão fiscal na
fÓL'ma da clausula VI da mesma concessão;

2.° Que, independentemente de taes estudos, que deveriam servir
apenas para a determinação do ponto inicial e do melhor traçado da
estrada, o governo adoptou no decreto da concessão o per'}urso entre a
serra g-eral e o oceano, limitando desta sorte ainda II!ais a importancia
daquelles trabalhos preliminares;

3.° Que a obrigação. imposta á companhia de dar começo aos es
tudos definitivos da estrada no curto prazo de um mez depois de
approvados os preliminares, importava para ena a de manter no paiz
o pessoal para aquelle fim necessario emquanto aguardava a decisão
do governo;

4.° Que, apezar destas circumstancias, só em data de 24 de de
zembro de 1886, o governo pronunciou-se pelo decreto n. 9689, a res
peito destes ultimos estudos, apresentados, conforme consta do mesmo
decreto, em 18 de dezembro de 1884 ;

5.° Que, tendo a companhia interposto desta decisão o recurso
que a lei lhe facultava, a maioria da secção do imperio do conselho de
Estado, ouvida sobre o objecto, foi de parecer que se desse provimento
ao recurso para o fim de observaL'-se a clausula. 50' do contracto
quanto á conformidade dos mencionados estudos com o que nelte ficou
ajustado, determinando-se previamente que;) commissão fiscal disseSse
sobre a contestação da recorrente ;

6.· Que a solução deste recurso, dada pelo decreto n. 10.185 de 9
de fevereiro de 1889, depois de ouvida tambem a secção de justiça do
conselho de Estado, não pode "ser tida como incontestavelmente ba
seada em principios de justiça e equidade, de modo a não deixar duvida
alguma sobre a imparcialidade com que o governo brasileiro costuma
proceder nestes casos, porquanto o relator da primeira das alludidas
consultas declarou, como resultado do minucioso exame feito, que os
fundamentos do decreto de caducidade não teem a firmeza e a segu
rança que eram de mister em negocio de tamanho alcance;

7. o Que a ultima parte do parecer mencionado não emais exequí
vel, attenta a impossibilidade da reconstituir-se a commiSsão fiscal, e,
por outro lado,não póde convir ao interesse geral do paiz a construcção
da estrada de ferro de que se trata, a qual, segundo a opinião do en
genheiro chefe da commissão fiscal, manifestada no seu relatorio de 30
de junho de 1885, seria um desastre para o Estado e para apropria
companhia concessionarIa:

Resolve revogar o referido decreto n. 10.185. de 9 de fevereiro de
1889, ~ determinar que seja l;escínriido o contracto celebrado em con
formidade com o de n. 8842, da 13 de janeiro de 1883, mediante o pa
gamento ii companhia de justa indemnisação. cujo valor será fixado
por arbitros nomeado!> pelas pa.rtes contractantes, ou designados pela
sorte dentre os nomes por ellas indicados, na. f.tlta. de accordo entre os
primeiros.

O ministro e secretario de E tado dos negClcíos da agricuHura, com·
mercio e obras publicas assim o faça executar.

Rio de ,Janeiro, 12 de abri.l de 1890, 2° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA..

Frdttcisco GLicerio.
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DEORETO N, 356 - DE 26 DE ABRIL Dr;: 1890

PI'Oroga por 30 dias, a findar em 7 dI) ma.io de 1800. o prazo marcado na
clausula IV, do décrelo n. 10,370 de 28 de setembro de 1889, para apre·
sentação dos es~ud05 definitivos da eslrada de fel'ro do Ceará-i\Iirim, no
Estado do Rio Granp.e do Norte.

DEORETO N. 365 - DE 26 DE" ABRIL DE 1890

Concede garantia de juros de 6% ao anno dur:1llte 30 annos, 6, estrada de
lill'1'o de Itú a Iguape, no Estado de S. Paulo.

o generalissimo Manoel Deodoro La Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, Qm nome da nação, attendendo ao que re
quereu o cidadão José Vergueiro, concessionario da estrada de ferro
de Itú a Iguape, no Estado de S. Paulo, resolve,nos termos elo art. 7°,
§ l°, da. lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888, conceder á compa
nhia, que incorporar, garantia de juros de 6 % ao anno, durante
30 annos, sobre o capital que fôr efi'ecti vamente empregado na con
strucção da referida estrada, até ao maximo de 30:000$ por kilo
metro, observaoos as Glausulas do respectivo contracto celebrado com
o governo do sobredito Estado em 28 de maio de 1883, assim como as
que com este baixam assignadas pelo cidadão Francisco Glicerio, mi
nistro e secretario de Estado dos negocios da agricultura, commercio
e obras publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 26 de abril de 1890,
2" da republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.·

ClaUSlulaEl a que st.o I'erere o dC(freto n, 36~. desta data

L E' concedida ao cicladão Jos6 Vergueiro, ou á companhia que
incorporar para a construcção da estrada de Itli a Iguape, no Estado
de S. Paulo, garantia de juros de 6 %, durante o prazo de 30 annos,
sobre o capital que fôr e.t1'ectivamente empregado na construcção da
mesma estrada até ao max'imo de 30:000$ por kilometro.

O traçado será modificado de modo a tocar nas fabricas de Ipanema
e Jacupiranga.

Além da garantia de juros, o governo concede os seguintes
fn.vores:

1.0 Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes e bem
assim dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto as inde
mnisações que forem de direito, para o leito da estrada, estações,
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armazens e outras obI'as especificadas nos respectivos estudos defi
ni.tivos,

2.° Direito de desapropriar, na [órma do decreto n. 816, de 10 de
julho de 1855, os terrenos de dominio particular, prodios e bemfei
torias, que forem precisos para as obras de que trata o paragrapho
antecedente.

3.° Uso das madeiras e outros materiaes existentes nos terrenos
devolutos e naciontles, indispensaveis para a construcção da estl'ada.

4.° Preferencia, em igualda'Je de circumstancias, para lavra de
minas na zona privilegiada, sendo expresso em contracto especial o
numero de datas q\le o governo julgue conveniente conceder, bem
como as condições a que deva ficar sujeita a empreza.

5.° Preferencia para a acquisição de terrenos devolutos exis
tentes á margem da estrada; eJrectuando-se a venda em lotes alter
nados, de maneira que, sendo o primeiro da companhia, o segundo
ficará pertencendo ao estado, eassim por deante, e pelo preço minimo
da lei de 18 de setembro de 1850, se a companhia os distribuir por
immigrantes ou colonos que .importar e estabelecer, não podendo po
rém vendel·os a estes, devidamente medidos e demarcados, por preço
excedente ao que fôr marcado pelo governo. .

Esta preferencia só terá lagar durante a construcção da estrada.
Se, decorridos cinco annos depois de concluida a estrada, não tiverem
os terrenos sido distribuidos a immigrantes a companhia os adquirirá
á razão do preço maximo da lei, indemnisando o Estado da difrerença,
que estiver por pagar.

II. Serão apresentados ao governo, no prazo de um anno, contado
da assignatura do contracto, os estudos definitivos da parte da linha
que tem de ser moditicada para tocar nas fabricas de fel'ro de Ipanema
e Jacupiranga, os quaes constarão dos seguintes documentos:

1.0 Planta geral da linha e um pel'fillongitudiual com indicação
dos pontos obrigados de passagem.

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua
sobre a planta geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos
raios de curvatura, e a configuração do terreno representada por meio
de curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem assim em
uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada lado, os campos, mat
tos, terrenos pedregosos, e sempre que fôr passivei, as divisas das
propriedades particulares, as terras devolutas e minas.

Nessa planta serão indicadas as distancias kilomctricas. contadas'
elo ponto de partida da e~trada de ferro, a extensão dos alinhamentos
rectos, e bem assim a origem, íl extremidade, o desenvolvimento, o
raio e sentido das curvas.

O perfil longitudinal será feito na escalade 1 por 400 para as alturas,
e de 1 por 4.000 para as dilltangias horizontaes, mostrando respectiva
mente por linhas pretas e vermel has o tel'reno natural e as platafot'~

mas dos c6rtes e aterros. Indicará I por meio de tres linhas horizon
taes, traçadas abaixo do plano de comparação:

I. As distancias kilometl'icas, contadas a partil' da origem da.
estrada de ferro;

II. A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e a ex
tensão dos patamares;

III. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e
raio das curvas.

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação trans
versaes.
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2.° Per tis transversaes na escala de 1/200 em numero sufflciente
para o calculo do movimento de terras.

3.° Projecto de tOlla as obras ãe arte necessarias para o estabele·
cimento da estrada e suas estações e dependeucias. e abast-ecimento de
agua ás locomotivas, incluindo os typos g-eraes que forem adoptados.

Estes projectos compor-se-hão de projecções horizontaes e verti·
I caes e de secções transversaes e longitudinaes, na escala de 1/200.

4.° Plantas de todas as propriedades que fôr necessario adquirir
por meio de desapropriações.

5.° Relação das pontes. viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimensões, posição na linha, system, de construc~ão e
quantidade da obra.

6.° TabeIla da quantidade das excavações necessarias para
executar-se o projecto com indicação da classificação provavel, e bem
assim a das distancias médias do transporte.

7.° Tabella dos alinhamentos c dos seus desenvolvimentos, raios
das curvas. inclinação e extensão das declividades.

8." Cadernetas authenticadas das notas das operações topogra
phicas, geodesicas e astronomica feitas no terreno.

9.° TabelIa dos preços compostos e elementares em que basear-se
o orçamento. .

10.° Orçamento da despeza total do estabelecimento da estrada,
.dividido nas seguintes classes:

I. Estudos definitivos e locação da linha.
II. Movimento de terras.
nr. Obras de a.rte correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. Superstructura das pontes.
VI. Via permanente.
VII. Estações e edificios, orçada cada uma separadamenta com

os accessorios necessarios, officinas e abrigos de macllinas e de carros.
VIII. Material rodante, mencionando·s especificadamente o nu

mero de locomotivas e de vehiculos de todas as classes.
IX. Telegraplio electrico.
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de con·

st1'ucção.
XI. Relatorio geral e memoria dcscriptiva, não sámente dos

terrenos atravessados pejo traçado da estrada, mas tambem da zona
mais directamente irlteressada.

Neste relataria e memoria descriptiva serão expostos com a pas
siveI exactidão a estatistica da população e da producção, o trafego
provavel da estrada, o estado e a fertilidatie dos terrenos, sua aptidão
para diversas culturas, as riquezas mineraes e florestaes, os tel1renos
devolutos, a possibilidade e conveniencia do estabelecimento de nu
cleos coloniaes, os caminhos convergentes li. estrada de ferro, 011 Os
que convier construir, e os pontos mais convenientes para estações. L

Todos o documentos serão organisados em duplicata, afim de
:ficar um dos exemplares archivado na secretária de Estado do minis
terio da agricultura, sendo o outro exemplar devolvido, com o visto
do chete da directoria das obras publicas.

Com e tudos de que trata a presente clausúla serão apresen
tados os que já. foram approvados pelo governo do Estado de São
Paulo.

III. Se até seis mezes, contados da data da approvação dos estudos
definitivos, não estiver incorporada a companhia, caducará !lo presente
concessão.
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IV. Â companhia será organizada de accordo com as leis e regu
lamentos em vjgor.

Terá representante ou domicilio legal na republica.
As duvidas e questões que se suscitarem, estranhas á inteUi

gencia das presentes clausulas. serão resolvidas de accordo com a
legislação bra'lileira.

V. Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possi-vel. O raio
minimo será de IDO metros.

As curvas di:-igidas em sentidos contrarios deverão ser separadas
por uma tangente de 10 metros pelo menos.

A declividade maxima será de 3 %.

A estrada será dividida em secções do serviço de locomotivas,
procurando-se. em cada uma destas, uniformisar as condições te
chnicas, de modo a eifectuar o melhor aproveitamento da força dos
motores.

As rampas, contra-rampas e patamarel' serão ligados por cu:,vas
verticaes de raios e desenvolvimento convenientes. Toda a rampa
seguida de uma contra-rampa, será separada desta por um patamar
de 30 metros pelo menos j nos tunneis e nas curvas de pequenos
raios se evjtará o mais passiveI o emprego de fortes declives.

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como á
entrada dessas obras. se procurará não empregar curvas de pequeno
raio ou as forte' declividades. afim de evitar a producção de vibrações
nocivas ás juntas e articulações das diversas peças.

As paradas e estações serão de preCerencia situadas sobre porção
da linha em recta e de nivel.

VI. A estI'ada será de via singela, mas terá os desvios e linhas
auxiliares que forem necessarios para o movimento dos trens.

A distancia entre as faces internas dos trilhos seril. de Im,OO
As dimell8ões do perfil transversal serão sujeitas á. approvação do

govemo.
As valletas longitudinaes terão as dimensões e declive neces

sarios para dar prompto escoamento ás aguas.
A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixada em

vista da altur destes, da natureza do terreno.
TII. Os trabalhos da estrada começarão no prazo de seis mezes,

contados da data da approvação dos estudos definitivos, e deverão
ficar concluidos ·no de tres annos, contados da mesma data.

VIII. A companhia, ou o concessionaria, executará. todas as
obras de arte e fa.rá todos os trabalhos necessarios pa.ra que a estrada
não cree obstaculo ao escoamento das aguas, e para que a direcção
dos outras vias de comm nicação existentes não receba senão
as modificações indispensaveis e precedidas de approvação do go
verno.

Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicas poderão ser
superiC'res, infel'iores, ou quanào absolutamente se não po.:sa fazer por
outro modo. de nivel, conskuindo, porém. a companhia. ou o con
cessional'io, a expensas suas, as obras que os mesmos cruzamentos
t?rnarem necessarias, ficando tambem a seu cargo as despezas com os
slgnaes e guardas que forem precisos para as cancellas dur,mte o dia
e. a. noite. Terá, nesse caso, a companhia, ou o concessionaria o
direito de alterar a rlirecção das ruas ou caminhos publitlOs, com o fim
de melhora.r os cruzamentos ou diminuir o seu numero, precedendo
consentimento do governo e, quando fór de direito, da autoridade
municipal, e sem que possa perceber qualquer taxa pela passagem
DOS pontos de intersecção.
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Executará as obras necessarias á pa,ssagem das aguas utilisadas
para abastecimento ou pa.ra fins industriaes ou agricolas e permittirá
que, com identicos fins taes obras se ellectuem em qualquer tempo,
desde que deUas não resulte damno á propria estrada.

A estrada de ferro não poderá impedir a navegacão dos rios
ou canaes, e nesse intuito as pontes ou viaductos sobre os rios
e canaes terão a capacidade necessaria para que a navegação não seja
embaraçada.

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as vias
de communicação ordinarias, o governo terá o direito de marcar a
altura dos vãos dos viaductos, a largura destes, e a que deverá haver
entre os parapeitos em relação ás necessülades de circulação da via
publica que ficar inferior.

Nos cruzamentos de nivel os trilhos serão collocados sem saliencia
nem depressão sobre o nivel da via de communicação que cortar a.
estrada de fel'ro, de modo a não embaraçar a circulação de carros ou
carroças.

O eixo da 6strada de ferro não eleverá fazer com o da via de com
municação ordinaria um angulo menor de 45°.

Os cruzamentos de nivel terão sempre cancellas ou barreiras,
veuando a circulação da via de communicação ordinaria na occasião
da passagem dos trens; havendo, além disso, uma casa de guardas
todas as vezes que o governo reconhecer essa necessidade.

IX. Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver
um intervallo livre nunca menor de Ifi ,50 de cada lado dos trilhos.
Além disso haverá de distancia em distancia, no interior dos tunneis,
nichos de abrigo.

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tunneis
serão guarnecida de um parapeito de alvenaria de dous metros de
altura e não poderão ser feitas nas vias de communicação existentes.

X. A companhia, ou o concessionario, empregará materiaes de
boa qualidade na execução de todas as obras, e seguirá sempre as
prescripções da arte, de modo que obtenha construcç5es perfeitamente
solidas.

O systema e dimensões das fundações das obras de arte serão fi
xados por occasião da execuçã.o, tendo em attenção a natureza elo
terreno e as pressões supportadas, de accordo entre a companhia e o
governo. A companhia, ou, o concessionario, será obrigada a ministrar
os apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens e fincamento de
estacas de en 'aios, etc. •

Nas superstructuras das pontes, as vigas de madeira s6 poderão
ser empregadas provisoriamente, devenda ser substituidas por vigas
metallicas logo que o governo o exija. O empre~o do ferro fundido
em longerões não será tolerado. c

Antes de entregues á circulação, todas as obras de arte serão
experimentadas, fazendo·se passar e repassar sobre ellas, com diversa
velocidade e depois de estacionar algumas horas, um trem composto de
locomotivas ou, em falta destas, de carros de mercadorias quanto pos
sivel carregados.

As despezas destas experiencias correrão por conta da companhia
ou do concessionaria.

Xl. A companhia, ou concessionaria, construirá todos os edilicios
e dependencias necessarios para que o trafego se eíTectue regularmente
e sem perigo para a segurança publica.

As estações conterão salas ele espera, bilheteria, accommodação
para o agente, armazens para mercadorias, caixa de agua, latrinas.
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mictorios, rampas de carregamento e embarque de animaes, balança,s,
rologios, Iampeões, desvios, cruzamentos, chaves, signaes e cercas.

AS estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edifido!\ das estações e paradas terão ao lado da linha uma pla

taforma coberta, para embarque e desembarque dos passageiros.
As estações e paradas tel'ão dimensões de accordo com a ua im

portancia. O governo poderá exigir que a companhia, ou o concessio
nario, faça nas estaçõe~ e paradas os augmentos reclamados pela
necessidades da lavoura, commercio e industria.

XIl. O governo re erva- e o direito de fazer executar pela com·
p:mhia ou concessionario, ou por sua conta durante o prazo da con
cessão, alterações, novas obras cuja necessidade a experien ia haja
indicado, em relação á segurança publica, policia da estrada de ferro
ou do trafego.

XIII. O tl'em rodante compor- e·ha de locomotivas, alimenta·
dores (lel'lde1's), de carros de Ia e 2" clas e para pas ageiros, de carros
especiaes para o serviço do correio, vagões de mercadorias, inclusive
os de gado, las tro, freio e, final mente, de carros para conducção de
ferro, madeira, etc., indicados no orçamento definitivo.

Todo o material será construido com os melhol'amentos e com·
modidades, que o progresso introduzir no serviço rle transportes por
estradas ele ferro, e segundo o typo que fór adoptado de accordo com
o governo.

Ogoverno poderá prohibir o emprego do material que não pre·
encha estas condiçõe .

A companhia, ou o concessionaria, deverá fornecer o tl'em rodante
proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em que se
dividir a estrada, e que a juizo do governo deva ser aberta ao transito
publico, e, se nesta secção o trafego exigir, a juizo do fiscal por parte
do governo, maior numero de locomotivas, carros de passageiros e
vagões que proporcionalmente a ellus cabiam, a companhia, ou o
concessionario, será obrigado, dentro de seis mezes, depois de reconhe·
cida aqueHa necessidacle por parte do governo e deHa sciente, a
augmentar o numero de locomotivas, carros de passngeiros, vagões
e mais material exigido pelo fiscal por parte rIo governo, comtanto
que tal augmento fique dentro dos limites estabelecidos no pl'imeiro
periodo desta clausula.

A companbia, ou o concessionaria, incorrerá na multa de 2:000$ a
5:000$ por mez de demora, além dos seis mezes que lhe são concedidos
para o augmento do trem 1'0 ante acima refe1'irlo.

E, se passados SAis mezes mai.s, al'm do fixado para a augmento,
este não tiver sido feito, governo fornecerá o dito augmento do
ma.terial por conta da companhia ou do concessionario.

XIV. Todas as indemnizações e despezas mo tivadas pela construc
<;<:'(0, conservação, trafego e repá:ração da estl'ada de ferro correrão
exclusivamente e sem excepção por conta da companhia ou do conces io
naria.

XV, A companhia, ou o concessionario, será obrigada a cumprir
as di posições do reg-ulamento de 26 de abril de 1857 e bem assim
quaesquer outras ela meSIn,t natureza, que forem decretadas para
segurança e policia rias estradas de ferro, uma vez que as novas dis
posições não contrariem as presentes clausulas.

XVI. A companbia, ou o concessionaria, será obrigada a conservar
com cuidado durante todo o tempo da concessão e a manter em estado
que possam perfeitamente preencher o eu destino, tanto a estrada de
ferro e suas dependencia, como o material rodante, sob pena de
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multa, suspensão de conces~ão, ou de ser a conservação feita pelo
Roverno á. custa da companhia ou do concessionaria. No caso de
interrupção de trafego, excedente de 30 dias consecutivo~, por motivo
não justificado, o governo terá o direito de impôl' uma multa por dia
de interrupção, igual á renda liquida do dia anterior a ella, e resta
belecerá o trafego, correndo as despezas por conta da companhia ou do
concessionaria.

XVII. O governo poderá realizar em toda a extensão da estrada
as construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha tele- .
graphica de sua propriedade, usando ou não, como melhor lhe parecer,
dos mesmos postes das linhas telegraphicas que a companhia é obri
gada a construir em toda a extensão da estrada, responsabilisando-so
a mesma companbia pela guarda dos tios, postos e apparelbos ele
ctricos que pertencerem ao governo.

Emquanto isto não se realizar, a companhia, ou o concessionaria,
eobrigada a expedir telegrammas do governo com 50 % de abati
IlI,ento da tarifa estabelecida para os telearammas particulares.

XVIII. Durante o tempo da conces ão, o governo não autorisará
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para
cada lado do eixo da estrada e na mesma direcção desta.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas qLIe,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro
ximar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, ·dentro da
referida zona, não recebam generos ou passageiros, dando preferencia,
em igualdade de condições, ao concessionaria de que se trata, ou á
companhia que organizar ..

XIX. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
eng nheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo governo e por eIle
pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das presentes
condições.

O exame, bem como o ajuste de contas de receita e despeza para
o pagamento dos juros garantidos, compete a uma commissão com
posta do engenheiro fiscal e por elIe presidida, ou por quem suas
vezes fizer, de um agente da companbia ou do concessionaria e de mais
um empregado designado pelo governo ou pelo governador do Estado
de S. Paulo.

E' livre ao governo, em todos tempo, mandar engenheiros de
sua confifinça acompanbar os estudos e os trabalhos da construcção,
afim de examinar se são executados com proficiencia, methodo e
precisa actividade.

XX. Se dura.nte a execução oU ainda. depois da terminação dos
trabalhos, se verificar que qualquer obI't~ não foi executada conforme
as regras da arte, o governo poderá exigir da companhia ou do con
ce sionario a sua demolição ou rer-onstl'ucção total ou parcial, ou
fazeI-a por administração á custa. da mesma companhia ou do con
cessionario.

XXI. Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia,
ou o concessionaria, entregará ao governo uma planta cadastral de
toda a estrada, bem como nma rela.l:ão das estações e obras de arte, e
um quaul'o demonstrativo do custo da mesma estrada.

De toda e qualquer alteração ou acqulsição ulterior será tambem
enviada. planta ao governo.

XXII. Os preços de transporto serão fixados cm tarifas approva
das pelo governo, e não podendo exceder os dos meios orclinarios de
co.nducção no tempo da organisação das mesmas tarifas .

.t.:\s tarifas serão revistas, pelo menos, todos os tres annos,
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XXIII. Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia, ou conces·
sionario, será obrigada a transportar constantemente, cum cuidado,
exactidão e presteza, as mercadorias de qualquer natureza., os passa
geiros e suas bagagens, os animaes domesticas e outros, e os valores
que lhe forem confiados.

XXI V. A companhia, ou o conoessionario, poderá. fazer todos os
transportes paI" preços inferiores aos das tal'ifas approvadas pelo
governo, mas de um modo geral e sem excepção, quer em prejuizo,
quer em favor de quem quer que seja. Estas baixas de preço se farão
etrectivas com o consentimento do governo, sendo o publico avisado
por meio de annuncios affixados nas estações e insertos nos jornaes.

Se a companhia, ou o concessionaria, fizer transportes por preços
inferiores aos das tarifas, sem aquelle previa consentimento, o governo
poderá applicar a mesma reducção a todos os tran portes de igual
categoria, isto a, pertencentes á mesma olasse de tarifa., e os preços
assim reduzidos não tornarão a ser elevados, como no caso de previa
consentimento do governo, sem autorização expressa deste, avisando-se
o publico com um mez, pelo menos, de anteoedencia.

As red.ucç'ões concedidas a indigentes não poderão dar lagar á
applicação deste artigo.

XXV. A companhia, ou o concessionar.io, obriga- se a transportar
gratuitamente: '

l. P Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas,
utensilios e instrumentos aratorios;

2.° As .ementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelos
governadores dos estados para serem gratuitamente distribuidas pelos
lavradores;

3.° As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarregado
por parte do governo do serviço da linha telegraphica e respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertenoentes ao
thesouro nacion~l ou dos estados, sendo os transportes en'ectuados em
carro especialmente adoptados para esse fim.

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

1.0 As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia;

2.° Munição de guerra e qualquer numero de soldados do
exercito e da guarda nacional ou da policia com seus officiaes e
respectiva bagagem, quando mandados :.1 serviço do governo a
qualquer parte da linhll, dada a ordem para tal fim pelo mesmo
governo, pelo governador do' Estado de S. Paulo ou por outras
autoridades que para. iss<' forem autorisadas;

3.° Todos os generos, de qualquer natureza, que sejam pel.o go
verno ou pelo governador .do Estado de S. Paulo enviados para
attencler aos soccorros publicas exigidos peja secca, inllndaç'.ão, peste,
guerra ou outra c:alamidade publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo, geral ou local,
não especificados acima, serão transportados com abatimento de quinze
por cento (l5 0/0).

Terão tambem abatimento de 15 0/p os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e prolonga.mento
da propria estrada, e os destinados ás obras municipaes, nos munioi
pios servidos pela estrada.

Sempre que o governo o exigir, em circumstancias extraordina·
rias, a companhia" ou o cO)lcessionario, ),lOlá, ás suas ordens todos os
meios de transporte de que dispuzel'.
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Neste caso, o governo, se O preferir, pagará á companhia ou ao
concessionaria o que fôr couvencionado pelo uso da estrada e touo o
seu material, não excedendo o valor da renda média, de periodo iden
tico, nos ultimos tres annos.

Os fretes para os productos da fabrica de Cerro ele Ipanema e para
materias primas de seu traLJalho, sotIrerão o abatimento de 20 %

sobre a taxa minima das tal'ifas actuaes das companhias Sorocabana
e S. Paulo e Rio de Janeiro.

XXVI. Logo que os dividendos excedererem de 10 0/", o governo
terá o direito de exiO"ir a reducção das tarifas de transporte.

Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas dill'eren
ciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos geueros destinados á
lavoura e á exportação.

XXVII. O governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia,
concessão de ramaes para uso particular, partindo rias estações ou de
qualquer ponto da linha concedida, sem que a compl1'nhia tenha direito
a qualque:o indemnização, salvo se houver augmentn eventual de des
peza de conservação.

Todas as obras definitivas ou provisorias nece~arias para obter,
neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem onus para a com
panhia ou o concessionario.

XXVIII. Na época fixada para a terminação dl\ conce~são. a es
trada de ferro e suas dependencias deverão achar-s\" em bom estado de
conservação.

Se no ultimo quinquennio da concessão a consflI'vação da estrada
fôr descurada, o governo terá o direito de confisca r a receita e em
pregai-a naqueIle serviço.

XXIX. O governo terá o direito de resgatar a estrada a que se
refere a presente.concessão. depois de decorridos 15 annos desta data.

O preço do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquldo do ulti.mo quinquennio e tendo·se em
consideração a impol'tancia das obras. material fl dependencias no
estado em que estiverem então, não sendo esse preço "inferior ao capital
garantido se o resgate se effectuar antes de expirar privilegio.

Se o resgate se efl'ectuar depois de expirar o prazo do privilegio, o
governo só pagará á companhia ou ao concessionario o valor das
obras e material no estado em que se acharem, comtanto que a somma
que tiver de despender não exceda ao que se tiver e:ffectivu.mente
empregado na construcção da mesma estrada.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da divida
publica interna. n

Fica entendido que a presente clausula MÓ é applicavel aos casos
ordinarios, e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica que tem o Estado. ~ .

XXX. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia ou o
concessionario. sobre a intelligencia das pl'S;lSentes clausulas, esta será
decidida por arbitros nomeados, em pelo governo e um pela companhia
ou concessionario.

Se tambem e tes não chegarem a accordo, cada uma das partes
designará um segundo arbitro e a sorte determinará o de empatador.

XXXL A companhia, ou o concessionaria, não poderá alienar a
estrada ou parte dest,t, sem prévia autorisação do governo.

XXXIl. Uma vez approvados o estudos definitivos coustantes dos
documentos mencionados nos numel'OS um a nove (inclusive) da clau~

sula 2", entender-se-ha concedida á companhia ou ao concessionario,
em virtude da lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888, a garantia de
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juros de G % ao anno sobre o capital que fór empregado na estrada de
ferro, indicada na. clausula la, até ao maximo de 30:000$ por kilo
metro.

§ I. o Além dos planos e mais desenhos de caracter geral exigidos,
a companhia, ou o concessionaria, sujeitará á approvação do fiscal por
parte do governo os de detalhes necessarios á construcção das obras de
arte, taes como'pontes, viaductos, pontilhões, hoeiros, tunneis, e os de
qualquer edificio da estrada de ferro, um mez antes de dar-se começo
á obra, e se, findo esse prazo, a companhia ou o concessionario, não
tiver solução do fiscal, quer approva,ndo-os, quer exigindo modificações,
serão elles con~iderados approvados.

No caso de serem exigidas modificlções pelo fiscal do governo, a
companhia será obrigada a fazel·a), e se o não fizer será dednzida do
capital garantid.o a somma gasta. na obra executada sem a modificação
exigida.

§ 2.° Se alguma alteração fôr feita em um ou maior numero dos
ditos planos, desenhos, documentos e requisitos já approvados pelo
governo, sem consentimento deste, a companhia, ou o concessionario,
perderá o direito á garantia dos juros sobre o capital que se tiver
despendido na obra executada, segundo os planos, desenhos, do
cumentos e mais re1uisitos assim alterados.

XXXllL A garantia de juros far·se-ha. eITec ti Vil , livre de quaes
quer impostos, em semestres vencidos, nos dias 3:J de junho e 31 de
dE'zembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo
o semestre, dur,lnte o prazo de 30 annos, pela s~guinte fórma:

:> I. ° Em1uanto durar a construcção das obras, os juros de 6 0/0
serão pagos sobre a importuncia que semestralmente se verificar haver
sido empregada no estab~leciment) da referida estra~a, segundo a
tabella de preços approvados.

As despez'1s só serão consider,ldas ~ara os eifeitos desta disposição
a.té ao maximo do capital garantido, e em caso algum o Eshdo será
obrigado a pagar juro sobra quantias que não tenham sido despendidas
com obras e material da estrada ou em serviço> que, a juizo do go
verno, a esta intere3sarem directamente.

Estas circumstancias, porém, não eximirão a companhia ou o con
cessionaria da obrigação que assume de concluir as obras e os forne
cimentos relativ03 li. estrada de que trata a presenta concessão,
independentemente de qualquer augmento de OIlUS para o Estado.

§ 2,0 A acquisição do materia.l fixo e rodante terá logar nas pro
porçõ3s que o governo julgar conveniente, autorisando prpviamente
as respectivas despezas, para q e possam ser levadas á conta do capital
garantido.

§ 3.° Entregue a estrada ou Farte desta ao transito publioo, 08
juros correspondente' ao respectivo capital serão pllgOS em presença
dos balanços e liquidação da receita e despeza do custeio da estrada,
exnibidos pela companhia ou pelo concession,u'io e devidamente exa
minados pelos agentes do governo.

XXXI V. A construcção das obras não será. interrompida, e, se o
fôr por mais de tres mezes caducarão o privilegio, a garantia e mais
favores acima mencionados, sa.lvo caso de força maior, julgada tal
pelo governo e s6mente por elle.

As interrupções de serviço por tempo inferior a tres mezes ficam
sujeitas ao disposto na clausula 38".

Se no prazo fixa,do na clau ula ia não estiverem concluidos todos
os trabalhos de eonstrucção da estrada, e esta aberta ao trafego publico,
a companhia, ou o concessionario, pagará. uma multa de I 802 % por

E. H. - 4 Vol. Y
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mez de demora sobre as quantias despendidas pelo governo com a
garantia até esta data.

E, se pássados 12 mezes, além do prazo acima fixado, não ficarem
concluidos todos os trabalhos acima referidos, e não estiver a estrada
aberta ao trafego publico, ficarão tam bem caducos o privilegio, a
garantia. e mais favores ja menciona.dos, salvo caso de força ma.ior, só
pelo governo como tal reCJn hecido.

XXXV. As despezas de cu-teia da estrada compl'ehendem as que
se fizerem com o trafego de passageiros, de mercadorias. com reparos
e conservação do material rodante, officinas, estações e todas as depen·
dencias da via ferrea, taes como arma7ens, officinas, deposito de qual
quer natureza, do leito da estrada e todas as obl'as de arte a ella per
tencentes.

XXXVI, L" A companhia, ou o concessionaria, obriga-se ainda a
exhibir, s'3mpre que lhe forem exigidos, os livros de receita e despeza
do custeio da estrada e seu movimento, e prestar todos os esclare
cimentos e informações que lhe forem reclamados pelo governo, em
relação ao trafego da mesma estrada, ou pelo governador do Estado
de S. Paulo, pelos fiscaes por parte do mesmo governo ou por quaes·
quer agentes deste, competentemente autorisados; e bem assim a
entregar semestralmente aos supraditos fiscaes ou ao governador do
Estado de S. Paulo um relataria circumstanciado lia estado dos
trabalhos em construcção e da estatistica do trafego, abrangendo as
despezas de custeio convenientemente especificadas, e o peso, volume,
natureza e qualidade das mercadorias que transportar, com declaração
das distancias médias por ellas percorridas, da receita de cada uma
das estações e da estatistica de passageiros, sendo estes devidamente
classificados, podendo o governo, quando o entender conveniente,
indicar modelos para. as informações que a companhia tem de prestar·
lhe regularmente.

2. o A acceitar como definitiva e sem recurso a clecisão do go
verno sobre as questões que se susci tarem reIati vamente ao uso reci
proco das estradas de ferro que lhe poartencerem ou a outra empreza,
ficando entendido que qualquer accordo que celebrar não prejudicara
o direito do governo ao exame das estipulações que eifectual' e ii
modificação dvstas, se entender que são oifensivas aos interesses do
Estado.

3. o A submetter á llpprovação do governo, antes do começo do
trafego, o quadrJ de seus empregados e a tabel'a dos r"spectivos ven·
cimentos, dependendo igualmente qualquer alterução posterior de
autodsação e appl'ovação do me,mo gwerao.

XXXVIL Lego que os dividendos excedel'em a 8 %, o excedente
será repartido igualmente entre o(goverao e a compania ou o conces
sionaria, ce sando essa ui vieão logo que forem emtolsados ao Estado
os juros ror este pagos.

XXXVUl. Pela inobserv~ncia de qualqner das presentes clausulas
e para a qnal não se tenha comminado pena especial, poderá o governo
impór mnltas de 200 até 5:000$, e o dobro na reinciclencia.

XXXIX. Se, decorridos os prazos fixados, não quizer o governo
prorogal-os, podera deel,orar caduco o contracto.

XL. Fica entendido que, ómente depois de approvados pelo go
verno os eSludos definitivos, considerar-se-ba feito e acabado o con'
tracto que [ô1' celebrado, o qual ficará rescindido se no prazo de seis
mezes, a contar da entrega dos estudos 110 governo, não realizar-se o
indispen,avel accol'do entre este e a companhia ou concessionaria,
quanto aos referidos estudos.
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Nessa bypothese terá o governo de pagar as despezas de taes es
tudos, segundo a avaliação a que mandará proceder por competentes
agentes de sua confiança, devendo para aquelIe fim promover na pri
meira opportunidade a decretação do credito necessario, se não preferir
eífectuar a indemnisação por intel'medio da empreza com quem celebre
novo contracto.

XLI. O privilegio derivado da clausula 18" perdurará por tempo
de 90 annos.

XLII. Para que a presente concessão vigore e produza todos os
efl'eitos, o contracto celebrado com o governo da ex-provincia de São
Paulo em 28 de maio de 1883 e quaesquer outros serão executados de
conformidade com as clausulas precedentes.

XLIII. O contracto dever~ ser assignado dentro do prazo de 60
dias, contados da publicação das presentes clausulas, sob pena de ca
ducar a concessão.

capital Federal, 26 de abril de 1890.- Francisco Glice1'io.

DEORETO N. 368-DE 1 DE MAIO DE 1890

Proroga até 15 de fevereiro de 1891 o pt'azo estipulado na clamula 2' do
decreto n. 10.124, de 15 de dezembro de 1891, para a incorpol'acào da
companhia qne deve construir o trecho da es trada de ferro da Victoria
a Santa Cruz do Rio Pardo, no Estado do Espirito San·to.

DEORETO N. 377 - DE 5 DE MAIO DE 1890

Decl:tra qne o prazo de 60 dias concedido pela'clausula '1' do decreto
n. 10.101, de 1 de dezembro de 1888, para o começo dos trabalhos do
ramal da companhia da estrada d~ feno :Afinas cC: Rio ddve ser con
lado de 11 de dezem bro de 18 9.

. ,.

DEORETO N. 378-DE 8 DE MAIO DE 1890

Approva os estudos definitivos da estrada de ferro que, p'rtindo de Santa
Luzia do Carangola, deve entl·oncal'·se na da Victoria a anta Cruz do
Rio Pardo,
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DEORETO N. 380'- DE 9 DE MAIO DE ]890

Concede privilegio e garantia de juros para :t conslrucção do prolongamento
da e3trada de ferro Quarahim a Itaqui ato Santo Angelo, com um
ramal para Passo de S. BOl'ja.

o generalíssimo Manoel Deodol'o da Fonseca, chefe do governo
provisorio da. republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que requereu a
companhia B1'asil Great Southern raitway company, Umited, conces
sionaria da estrada. de ferro de Quarabim a Itaqui, a que se referem os
decretos ns. 8312, de 19 de novembr.o de 1881, 8939 e 8942, de 5 de
maio de 1883, concede á mesma companhia, não só privilegio para
construcção, uso e gozo do prolongamento da referida estrada de
ferro, que partindo de Itaqui, seu ponto terminal, passando por
S. Borja, S. Luiz e S. João no vaUe do Juby Grande, vá entroncar em
Santo Angelo no Estado do Rio Grand do Sul, com o ramal de Cruz
Alta, na ferro-via !tarará a Santa Maria da Bo:ca do Monte, com um
ramal para Passo de S. Borja, bem como garantia de juro de 6 % ao
anno durante 30 annos, para o capital que fôr necessario para a con
strucção do dito ramal e prolongaUl oto, até ao maximo correspon
dente a 30:000$ por kilometro, como tambem, o direito de prefel'encia
em igualdade de condições para concessão de novo prolongamento de
sua linha em direcç,j o á estação de S. João, na estrada de ferro pre
citada, de Itarare a Santa Maria da Bocca do Monte, no Estado do
Paraná, modificadas as clausulas do decreto n. 8312, de 19 de novembro
de 1881, de accordo com as que com este baixam, assignadas pelo ci
dadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos negocias
da agricultura., commercio e obras publicas, que assim o tenba en·
tendIdo e faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 9 de maio de 1890, 2° da
republica.

MA OEL DEODORO DA FONSEOA.

Francisco GUcerio.

êláúsulas a que se rerere ~ decreto n. 380 desta
data.

,
1. E' concedido á Brasil Great SotUhern ~'ailtcay compa'llY, limitecl,

privilegio para a construcção, uso e gozo do prolongamento da sua
estrada de ferro de Quarahim a ltaqui, desde o actual ponto terminal
nesta ultima localidade, no Estado do Rio Graude do Sul, até Santo
Angelo, no mesmo Estado, onde deverá terminar em entroncamento

.- com o ramal da estrada de ferro do ltararé á Santa 1'I'1aria da Bocou
do Monte quv terá de ser construido a partir das immerliações da
cidade de Cruz Alta, na fórma da respectiva concessão; outrosirn, para
a con~truccão, nso e gozo de um ramal do referido prolongamento
entre a cidade e Passo de S. Borja, na mal'gem esquerda do rio
Uruguay.

Este privilegio vigoral'á pelo prazo que ainda restar do que foi
concedido para a construcção da linha principal pelo decreto n. 8312
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de 19 de novembro de 1881, do modo a extinguir-se no mesmo dia em
que este ultimo expirar.

Alem do privilegio e garantia de juros, o governo concede mais
os seguintes favores:

1.° Cessão gratuita dos terrenos devolutos e nacionaes, e bem
assim dos cOO1prehenditlos nas sesmarias e posses, excepto as indem
nizações que forem de direito, em urna zona maxima de 15 kilometros
para cada lado do eixo nas linhas de que se trata, comtanto que a
área total de tnes terrenos não exceda a que corl'esponder á media de
nove kilometros para cada lado da extensão das referidas linhas.

A companhia deverá utlli ar esses terrenos dentro do prazo de 50
annos a contar da data presente, sob pena d parder o dil'eito aos que
não tiverem sido utilisados ao fintlar aquelle prazo;

2.° Direito de desapropriar. na fórma do decreto n. 816, de 10 de
julho de 1855, os tel'renos do dominio particular, predios e bemfei
torias, que forem precisAs para o leito da estrada, estações, armazens
e outras dependencias especificadas nos estudos definitivos;

3.° Preferencia. em igualtlalle de circumstancias, para lavra de
minas na zooa privilegiada, sendo expresso em contl'acto especial o
numero de datas que o governo julgar conveniente conceder, bem
como as condições a que deva ficar sujei ta a empreza ;

4.° Preferencia, em igualdade de circumstancias, para futuro pro
longamento da estrada ate entroncar-se com a de Itararé a Santa
Maria da Bocca do Monte nos campos de S. João da fazandl de S. Roque,
ou em outro ponto que pelo governo fôr indicado como ma.is conve·
niente e mais em direitura·ao porto da União no Rio fguassú.

II. Os tl'abalhos de construcção na estrada começarão no prazo de
60 dias contados da data da opprovação dos respecti vos estudos defini·
tivos e orçamento, e proseguirão sem interrupção, devendo ficar todos
concluidos no prazo de tres annos.

m. Uma vezapprovados 03 estudos definitivos inclusive o orça·
menta de uma secção da estrada não inferior a 100 kilometros, o go
verno podera autorisflr desde logo a construcção clesse trecho.

IV. No prazo de um anno contado da pl'esente data a companhia
apresentará á approvação do governo os estudos definitivos ~o pro
longamento e ramal que constituem o objecto desta concessão.

Estes estudos poderão ser apresentados por secções de extensão
não inferior a 100 kilometros, comtanto que se estendam de um ponto
o.brigado de passagem a um outro e qúe no prazo marcado tenham
SIdo apre entadas todas as secções.•

Con tarão taes estudos do seguintes documentos:
1.0 Planta geral da linha e um perfil longitudinal com indicação

dos pontos obrigados de passagem.
O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua sobre

a planta geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos ralos de
curvatura, e a configuração do terreno representada por meio de
curvas de nivel equidi tantes de tres metl'os; ~ bem assim, em uma
zona de 80 metros, pelo menos, ,para cada lado, os campos, mattos,
te~renos pedretl'0sos, a, sempre que fôr passiveI, as divisas das pro
pl'leuades partIculares, as terras devolutas e minas.

Nessa planta. serão indicadas as distancias kilometricas, contadas
do ponto de partida da estrada de feno, a extensão dos alinhamentos
rectos, e bem aesim a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o
raio e sentido das curvas. .

O perfil longitudinal será feito na escala de 1 por 400 para as
~lturas, e de I por 4.000 para as distll.ncias hori~ontaes, mostrando
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respectivamente por linhas pratas e vermelbas o terreno natural e as
plataformas dos córtes e aterros. Indicará, por meio de tre5 linhas
horizont.aes, traçatlas abaixo do plano de comparação:

I. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da es
trada tle feno j

II. A extensão e indicação das rampas e contra-rampas, e a ex
tensão dos patamares;

m. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e
raio das curvas.

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação transversues.

2. o Perfis transversaes na escala de 1/200 em numero sufficiente
para o calculo de movimentos de terras.

3. o Projecto de todas as obras de arte necessarias para o estabele
cimento da estrada, suas estações e dependencias, e abastecimento de
agua ás loco:notivas, incluindo os typos geraes que forem ado
ptados.

Estes projectos compor-se·hão de projecções horizontaes e verticaes
e de secções transversaes e longitudinaes, na escala de 1/200.

4. o Plantas de todas as propriedades que fôr necessario adquirir
por meio de desapropriações.

5. 0 Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimen.ões, posição na linha, systema de construcção e quan
tidade da obra.

6. 0 TabelJa da quantidade das excavações necessarias para exe
cutar-se o projecto com indicação da classificação pro ravel, e bem
assim a das distancias médias do transporte.'

7. o Taballa dos alinhamentos e dos seus d3seuvolvimentos, raios
das curvas, inclinação e extensão das declividades.

8. 0 Cadernetas authenticadas das notas Jas operações topogra
phicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.

9. o Tabello. dos preços compostos e elementares em que basear-se
o orçamento.

10. o ONameuto da. despeza total do estabelecimento cht estrada, di-
vidido nas seguintes elas es :

1. Estudos definitivos e locação da. linha.
11. Movimento de terras.
I11. Obr'as de arte cOl'rentes.
IV. ObreIS de arte especiaes.
V. superstructura das pontes.
VI. Via permanente.
Vil. Estações e e:lifieios, orça.da ead~ uma separadamente com os

accessorios neeessarilJs, offieinas e abrigos de machinas e carros.
VIII. Material ro'Jante, meneiona,ndo-seespeeificadamente o numero

de locomotivas e de vehiculos de iodas us elo.sses.
IX. Telegrapho eleetrico.
X. Admmistração, direcção e cand ucção dos trabalhos de cons

trucção.
XI. Relatoria geral e memoria desoriptiva, não sómente dos ter

renos atravessados pelo traçado da pstrada, mas tambem da zona mais
directamente illteressada.

Neste relatorio e memoria descriptiva serão expostos com a passi
vei exactidão a estatistica da população e da pl'oducção, o trafego pro
vavel da estrada, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua aptidão
para as diversas culturas, as riquezas mineraes e florestaes, os terrenos
devolutos, a possibilidacle !3 conveniencia do estabelecimento de nucleos
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coloniaes, os caminhos convergentes á estrada de Cerro, ou os que con
vier construir e os pontos mais convenientes para estações.

V. O raio minimo das curvas ser~~ de 100 melros, e a d8Clí vidade
maxima 3 %

,

VI. Durante o tempo da concessão o governo nãú concederá outras
estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para cada lado
do eixo na estrada e na meSma direcção desta.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam approxi
mar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro do. refe-
rida zona, não recebam generos ou passageiros. .

VII. A companhia obriga-se a transportar gratUltamente:
I. ° Os colonos e immigrantes, suas bagagens, Cerramentas, uten

siliQs e instrumentos aratorios ;
2.° As sementes e as plantas I1nviadl\s pelo governo ou pelos go

vernadores dos Estados para serem gl'atuitamente distribuidas pelos
lavradores ; '. .

3.° As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarregado
por parte do governo do serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
thesouro nacional ou dos Estados, sendo os transportes effectuados
em carro especialmente adaptado para esse fim.

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

1. 0 As autoridades, escoltas policiaese respectiva bagagem, quando
forem em diligencia ;

2.° Munição' de guerra e qualquer numero de soldados do exercito
e da guarda nacional ou da policia com seus olflciaes e respectiva ba
gagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte da
linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo governa
dor do Estado do Rio Grande do Sul ou outras autoridades que para
isso forem autorisadas ;

3.° Todos os generos, de qualquer naturez:l., que sejam pelo go
verno ou pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul enviados
para attender aos soccorros publicas exigidos pela secca, inundação,
peste, guerra ou outra calamidaie publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo geral ou local não
especificados acima, serão transportados com abatimento de quinz9 por
cento (15 %).

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção e custeio dos ràmaes e prolonga.
menta da propria estrada, e os destinados ás obras mUllicipaes, nos
municipios servidos pela estrada.

Sempre que o governo o ex5gir, em circumstancias extraordl
narias, a companhia. porá ás SUas ordens todos os meios de transporte
de que dispuzer.

Neste caso, o governo, se o preferir, pagará á companhia o que fÓl'
convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não excedendo
o valor da renda. média, de periodo iclentico, nos ultimas tres annos.

VIII. O governo terá o direito rle resgatar o prolongamento e
ramal de que se trata, depois de decorridos 30 annos desta data,
e nas mesmas condições e tabelecidas na clausula XXXVII do decreto
n. 8312 de 19 de novembro de 1881, ficando, porém, entendido e para
todo~ os ~ffeitos da clausula indicada que os juros dos titulas da divida
pu~hca mterna em que pMe ser paga a import~ncia dó re gate,
serao de 5 %,
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IX. E' concedida á companhia a garantia de juro de 6 % no
anno sobre o capital que fôr reconhecido pelo governo como neces
sario para o estabelecimento do prolongamento e ramal ce estrada
ele ferro que constituem o objecto da presente cr)l1cessão, até ao
maximo que em caso algum pooerá scr excedido, correspondente a
30:000$1101' kilometro, da exten,ão total das referidas estratlas.

§ 1. 0 O capital a que se refere a presente disposição será' fixado
li. vista do orçamento funnado nos planos e ma.is desenbos de caracter
geral, documentos e requesitos necessarios á execução de todos os
trabalhos, quer digam respeito ao leito da estrada, quer ás suas obras
·de arte.e edificios de qualquer nal.ureza, ou se retiram ao material
fixo e rodante desta, e á sua linha telegraphiea, apresentados ao
governo de confOl'midade com a clausula IV.

Alem desses planos e mais desenhos de caracter geral exigido,
a companhia Eujeitará á approvação do fiscal por parle do g'ove1'no
os de detalhe necessarios á cqnstrucção das obras de arte j taes como,
pontes, viaductos, poritilhões, boei1'os, tuoneis, e os de qualquer
edificio da estrada de ferro, um mez antes de dar-se começo á obra, e,
se findo esse prazo, a companhia não tiver solução do fiscal, quer
approvando- os, quer exigindo modificações, serão elles considerados
approvados.

No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do governo,
a companhia será obrigada a fazeI-as; se as não &zer, será deduzi{)a
do capital gnrantido a samma gasta na obra executada sem a modi·
ficação exigida.

§ 2. 0 Se alguma alteração fór feita em um ou maior numero
dos ditos planos, desenllOs, documentos e requesitos já. approvados
pelo governo, sem consentimento dest(l, a companhia perderá o direito
á garantia dos juros l1ob1'6 o capital que se tiver despendido na obra
executada, segundo os planos, desenhos, documentos e mtl.is requi
sitos aS5im ai terados.

Se, porém, a alteração fór feita com approvação do governo e
della. resultar economia na execução da obra construida, segundo a
dita alteração, a metade da somma resultante desta economia será
deduzida do capital garantido.

X. A garantia de juros far-se-ha etrectiva, livre de quaesquel'
impostos, em seme tres vencidos, nos dias 30 de junho e 31 de
dezembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo
o semestl'e durante o prazo de 30 anilas pela seguinte fórma:

§ 1. 0 Emquanto durar a construcçi.io das obras. os juros de ô %
ferão pagos sobre as quantias que tiovel'em sido autorisadas pelo
governo e recolhidas a um estabelecimento bancario para ~erem

empregadas á medida que forem necessarias.
As chamadas limitar-se-hão ás quantias exigidas pela con trucçãO

das obras em cada anno. Para esse fim a companhia apresentará ao
ministerio da aoricultura. commercio e obras publicas no Rio de
Janeiro, dous mezes antes cio começo das obras, o seu respectivo
orçamen to, que será. fundado soure as mesmas bases em que se fundou
o orçllmento geral que serviu de base para a fixação do capital ga-
rantido. .

Decorrido que seja o pl'imeil'o anno da entrada das ehamadas,
ceEsarão os juros até á concl usão flas obras que deviam ser executadas
nesse anno. Construidas que sejam ellas, continuará o pagamento
dos jUl'os.·

§ 2. o Os juros pagos pelo es labelecimento bancaria sobre as
quantias depositadas ser~o creditados á garantia do governo, e bem
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assim quaesquel' rendas eventuaes cobradas pela companhia, como
Eejam as de transferencins de acções, etc.

§ 3. 0 Nos capitaes levantados durante a construcção não será
incluido o custo do material rodante, nem o de machinas e apparelhos
de qualquer n:ltureza nece.sarios ao seu reparo e conservação, o qual
EÓ será lançado em conta par'a garantia des juros seis mezes ante ele
serem o dito material, macbinas e apparelhos acima referidos empre
ga.dos no trafego da estrada.

§ 4. ° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico, os
juros corresponclentes ao respecti vo capital serão pagos em presença
uos balanços de Lquidação da receita e de~peza. do custeio da estrada,
exhilJidos pela companhia e devidamente examinados pelos agentes
d0 governo.

XI. A constr-ucção das obras não será interrompida; e, se o fôr
por mais de tres mezes, caducarão o privilegio, a garantia e mais fa
vores acima mencionados, salvo ca o de força maior, julgado tal pelo
governo e sómente por elle.

Se no prazo fixado na clausula l[ não estiverem concluidos todos
os trabalhos de cunstrucções da estrada, e esta. aberta ao trafego pu
blico, a companbia pagara uma multa de I 0.2 0 / 0 por mez de demora.
sobre as quantias despendidas pelo governo com a garantia até essa
data.

E, se passados 12 mezes além do prazo acima fixado, não fica.rem
concluidos todos os trab:1lbos acima referidos, e não estiver a estrada
aberta ao trafego publico, ficarão tambem caducos o privilegio, a ga
rantia e mais favores já mencionados, salvo o caso de força maior, EÓ
pelo governo como tal reconhecido.

XII. Logo que os dividendos excederem a 8 %, o excedente Sere1.
repa.rtido igualmente entre o governo e a companhia, cessa.ndo essa
divisão logo que forem embolsados ao Estado os juros por este
pagos.

XUI. Se os capitaes forem leval!tados em paizes estl'angeiros,
regulará o cambio de vinte e sete dinheiros por mil réis para todas
as operações.

XIV. São applicadas á presente conces~ão, da qual farão parte
integl'unte as clausulas IX, XIT. xm, sal vo o disposto na pl'ecedente
clausula V, XIV, XV, XVI, xvn, XVUI, XIX, XX, XXi, XXII, XXUI,
XXV, XXVI, XX.VIl, XXVUI, XXIX., XXX, XXXI, XXXUl, XKXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVl.H, XL,· modificada nos termos ela clullsuIa
seguinte, e XLII do decreto,p. 8312, de 19 de novembro de 1881, e
ficando de nen bum effei to, para a mesma concessão todas as mais clau-
sulas do referido elecl'eto. ,

XV. Se os arbitros nompados na fÓl'ma da. clausula XL do men
cionado decreto n. 8312 não chegarem a accordo, cada uma das partes
indicará mais um nome, e a sorte desiguarà o do arLitrio que servirá
de 1esempatador.

As duvidas e questões que se suscitarem entre a companhia e o
governo ou entre elIas e os particulares, estrauhas á intelligencia das
presentes clau ulas, serão res lvidas de o.ccorJo com a. legislação
brasilei)'a e pelos tl'ibunaes brasileiros.

XVI. Fica expressamente entendido que a pel'ua do privilegio.
garantia de juros e mais favores, de que trata a p!'esente conce são,
não será a.pplicada ao trecho ou trechos .da estrada que se acharem
concluidos nQ fim do prazo estipulado pam conclusão das obras de tQda.
/l. estrada,
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XVII. O contracto deverá ser assignado dentro de 60 dias, con
tados da publicação das presentes clausulas, sob pena de caducar a
concessão de que ora se trata. .

Capital Federal, 9 de maio de 1890.- F,'ancisco Glicerio.

DECRETO N. 405 - DE 17 DE MAIO DE 1890

Concede aoe empregados das estradas de ferro do Recife Il CaruarQ e
prolongamento da do Recife ao S, Francisco direito á aposentadoria.

O generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estagos Unidos do BfMil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, decreta:

Art. 1.° E' conc~dirlo aos empregados das estraLlas de ferro do
Recife a Caruara e prolongamen to da do Reci fe ao S. Francisco, de
nomeação, quer lJor decl'eto, quer por portaria doministro e ecretal'io
de estado dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas,
quer por acto do director engenbeiro-chefe uas mesmas estradas,
direito á aposentadoria, nas condições estabelecidas em relação aos em
pregados da estrada de ferro central do Brasil pelo regulamento
approvado pelo decreto n. 406 de 17 de maio de 1890,

Art. 2.° Para os e.tl'eitos das aposentadorias será contado o tempo
de serviço da estrada, desde o começo de sua construcção e o de outros
empregos que dem direito a aposentadoria ou reforma.

Art. 3,° Os empregados que, como meros auxiliares, tiverem
servido nas estradas ou nos seus prolongamentos, terão direito á con·
tagem por tl'lmpo correspondente aos serviços assim prestados, uma
vez que obtenham titulas de nomeação na fórma do art. l°.

Art. 4.° Ficam rovogadas as disposições em contrario.
Sala das sessões do governo provisorio, 17 de maio de 1890, 2° da

republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

FraPlcisco Glicerio •

DECRETO N. 406 - DE 17 DE MA.IO DE 1890

Dá novo regulamento á estrada de ferro Centra! do Brasil

O generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica d03 Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercIto e armada. em Dome da Nação, attendendo á necessidade de
reorganisar o serviço da administração da estrada de ferro central do
Brasil, resolve approvar o regulamento que com este baixa, assignado



DECRETOS

pelo cidadão Francisco Glicario, ministro e secretario de Estado dos
negoçios da agricultura, commercio e obras publicas, que assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 17 de maio de 1890, 2° da
republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

Regulpu"lento a que @e ret'ere o decreto n. 406, de I"
de maio de 1.890

CAPITULO I

ORGANISAÇÃO DO SERVIÇO

Art. 1.° O serviço confiado á directoria da estrado. de ferro
cmtraL do Brasil comprehende a direcção e a administração da estrada
em trafego.

Será dirigido por um director de livre escolha do governo, imme·
diatamente subordinado ao ministro e secretal'io de Estado dos ne
gocias da agricultura, commercio e obras publicas.

CAPITULO II

DlREC~ÃO E ADMINISTRAÇÃO

Art. 2.° O serviço fica distribuido por cinco grandes divisões, na.
ordem e com as denominações seguintes:

1. 0 Administração central.
2. '" Trafego.
3.'" Contabilidade.
4. a Locomoção.
5. 0 Linha.
Art. 3.° O director, alem de superintender todo o serviço, tem

directamente a seu cargo a direcção da la divisão.
Cada uma das outras di visões será dirigida por um engenheiro

chefe de serviço, immediatament~ subordinado ao director, e com as
denominações seguintes:

O da 20 divisão, chefe do trafego.
» » 3"» » da contabilidade.
» .. 40 » »da Ioc1lmoção.
» »5"» »da. linha.

CAPITULO III

PRIMEIRA DIVISÃO

Da administraçito central

Art. 4.° E' de exclusiva competencia do director:
§ I.° A direcção geral dos serviços.
§ 2.° A nomeação de tO'Ios os empregados da estrada, que por

este regulamento não competir ao governo.
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§ 3. o A organisação ou apPI'ovação tlos regulamentos e instru
cções para os diversos serviços da estrada.

§ 4. 0 A autorisação das de~pezas dentro dos creditas destinados
aos serviços a seu cargo.

§ 5. 0 A interpretação das tarifas e as providencias relativas ao
desenvolvimento da renda da estrada.

§ 6. o A decisão das reclamações concernentes ao serviço da
estrada.

§ 7. o A celebração de contractos de serviços, cessões, forneci·
mentos e ajustes com particulares. .

§ 8. o A celebração de contractos ou ajustes com as companhias e
emprezas de transportes, para o estabelecimento de trafego mutuo,
uso commum de estações, permutas e outl'os.

§ 9. o A imposição de penas aos empregados, de conformidade com
as disposiçõ=s deste regulamento.

§ 10. A adopção de quaesquer medidas tendentes á disciplina,
segurança, economia e desenvolvimento do tl'afego da estrada.

§ 11. Fixar o hornrio dos trens, seu numero, velocidade e pontos
de parada.

Art. 5. o Os serviços da administração centl'al comprehendem as
tres secções seguintes:

I .' Secretaria.
2. a Thesouraria.
3." Almoxarifado.
Art. 6. o A secretaria. será dirigida pelo secretario, a quem in·

cumbe:
§ I. o O expedien te geral da directoria.
§ 2. o O lançamento dos contractos e ajustes. o assentamento dos

empregados e o registro de toda a cOl'respondencia oliciaI da directoria.
§ 3. o O inven tario do~ proprios da estrada.
§ 4. o A guarda e a conservaçã o do archivo central.
§ 5. o A organisação das folhas de pagamento do pessoal da admi

nistração cen tra.1.
Art. 7.° A thesouraria ficará a cargo do thesoureiro, que terá

sob sua guarda a caixa, por cujos valores e opel'ações é responsavel.
Ao tbesoureiro compete:
§ I. o Receber e fazer escripturar diariamente no livro-caixa a

receita ordinaria, extraordinaria e eventual da estl'llda.
§ 2. 0 Entregar no thesouro, por ordem do director, a renda li·

quidi1 da ostrada e a importancia cobrada, dos direitos, impostos e
multas dos empregados. "

§ 3. 0 Fazer, por si ou por seus auxiliares devidamente autori
sados, todos os pagamentos da estrarIa, excepto aquelles que, em
virtude de conlractos existentes ou que se fizerem, tenham de ser eife·
duados em outra repartição publica.

§ 4. o Arrolar todos os documentos de receita e despeza que deva.m
ser remettidos ao thesouro, na conformidade do decreto n. 10.145, de
5 de janeiro de 1889.

Art. 8. 0 O escl'Ívão da thesouraria tem a seu cargo o exame e
e3cripturação dos documentos comprobativos da receita e clespeza, os
quaes depois de examinados e acceitos, serão por eIle rubricados. O
escrivão é responsavel pela le,2'alidade de todos os papeis que servirem
de documentos da escripturaç-ão.

Art. 9.° Compete ao almoxnrifüdo:
§ 1.° A arrecadação e c'assificação do material existente, o do que

for adquirido para o Cl~St9io e obras P9vas da estrada,

•
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§ 2. 0 A v rificação da quantidade e qualidade do material no acto
de ser recebido, observando·se nos exame as estipulações dos respe
ctiVOS contractos ou especificações das encommenr,las e pedidos e as
amostras ou modelos adoptados.

§ 3. 0 A organisação de pedidos par,\ acquisição do matel'ial neces
sario ao supprimento dos armazens e depositas.

§ 4. o A satisfação dos pedidos processados segundo a.s instrucções
dadaspelo director, bem como o acondicionamento e remessa do res
Dectivo material ao seu destino.
~ § 5. o A escripturação da c3.rga e descarga e movimento do ma·
terial.

Art. 10. o E' do dever e competencia do almoxarife :
§ 1. o Responder pela quantidade e qu lidade do material que

estivei' em deposito.
§ 2. o Manter os armazens e depositas em perfeita ordem e asseio,

dirig-indo a arrumação e acondiciolJamento dos artigos s·)b sua respem·
sabilidade, zelando a sua conservação o limpeza, devendo, no caso de
deterioração casual, dar immediatam nte parte á directoria, para estn.
1'e301ver a respei to.

A [aI tl\ de cumprimento destes deveres sujeita o almoxarife á
indemnisação do valor do material deteriol'ado.

§ 3. o Orgauisar e fi\Zer organ isar os pedidos para acquisição do
material, de modo que os armazcns e depositas se conservem sempra
provinos dos artigos necessarios para o consumo ordinario.

§ 4. 0 Assistir ou mandar aS3istir por seus fieis, quando impedido,
ao exame e verificação da qualid Ide, paso, quantidade e medida do
material que tiver de sal' recebido, requisitl1ndo dos chefes da serviço,
sempre que mI' necessario, os peritos precisos.

§ 5. o Providenciar sobre os fornecimentos que forem ordenados
pela directoria e assistir á confel'encia para a entrega ou reme,sa do
material, tendo em vista que este serviço seja executado com a maior
promptidão e regularidade.

§ 6. o Mandal' examinar e avaliaI' o materIal inservivel que existir
ou for recolhido ao almoxarifado, requisitar concerto para o que estiver
no caso de poder ser depois novamente forneCido, e venda em leilão
para o que t'ôr imprestavel ou não tiver applicação na estrada.

§ 7. o Assignar os termos e páS ar as declarações c recibos que
devem constituir a sua responsabilidade.

§ 8. o Apresentar á directoria, até ao dia 15 de cada mez, um rela·
torio dos fornecimentos feitos ás- diversas secções de serviço no mez
anterior, e até ao fim de filvereiro de cada anno uma demonstração
gari\l do movimento do material do anno anterior, e um inventario
geral de material em ser, cujos trabalhos serão orgllnisados pelo es-
crivão. •

Art. 11. o A escripturação do almoxal'ifado será feita por um es
crivão, que tem a seu cargo o exame dos documentos justificativos tio
movimento de entradas e sahidas dos matel'iae3 no almoxariflldo. O
escri vão é rasponsavai p )la legalidade de todos os p3.peis que servirem
de document03 pal'a escripturação, os qU'les, depois de examinados e
acceit.os, serão pJr elle rubricados.

Art. 12. o O director organisará instruc~ões que regulem os de
talhes e o modo pratico como devem ser desempenhados os diversos
'serviços da administração centl'al, distL'ibuindo·os pelo pessoI constante
da tabella n. 1, e estabelecerá, os livros, modelos e processos que de
verão ser adopt'\dos na escripturação e contabilidade.



62 DECRETOS

CAPITULO IV

SEG UNDA DIVISÃO

Do t~'afego

Art. 13.° Os serviços do trafego comprehendem as seguiutes se·
cçõs:

Ln Trafego (serviço central e das estações).
2." Movimento (serviço dos trens).
3." Telegraplw e serviço de electricidade.
Art. 14.° A' 1" secção incumbe:
§ 1.0 O expediente geral da divisão.
§ 2.0 O serviço de passageiros nas estaçÕes, recebimento, guarda.

expedição de bagagens, encommendas, mercadoria.s, a policia e asseio
das estações e snas dependencias; o recebimento, transmissão e
entrega dos telegrammas em serviço da eslrada, do Estado ou de
particulares.

§ 3.° A arrecadaÇ:ão das taxas de transporte.
§ 4.0 O processo das reclamações sobre perda ou avaria das mel'·

cadorias ou de quaesquer outras relativas ao transporte de passa-
geiros ou mercadorias. .

§ 5.° Orga.nisação e fiscal isação da cscripturação propria do mo
vimento das estações.

§ 6.° A execução rigorosa das instrucções e ordens de serviço,
relativas ao movimento e segurança dos trens.

Art. 15.° A' 2n secção incumbe:
§ 1.0 A composição e circulação dos trens e a distribuição dos

carros e vagões pelas estações.
S 2,° A execução dos regulamentos de signaes, policia e segu

rança dos trens em movimento.
§ 3.° A organisação das diversas estatisticas do movimento dos

trens e dos vehiculos, conforme as instrucções do chefe do trafego.
Art. 16.° A' 3" secção incuml:>e:
§ 1,° Inspecção, reparação e instaIlação dos apparelhos telegra·

phicos e de illuminação electrica. .
§ 2.° Inspecção c reparação dos apparelbos electricos dos signaes

aos trens.
Art. 17.° Os Eerviços desta divisão. serão dirigidos por um chefe

do trafego auxiliado por um ajudante. o
Art. 18.° Ao chefe do trafego, que tem a seu cargo a direcção

immediata do escriptorio central do trafego, compete:
§ 1.0 Organisar, inspeccionar e súperilJtender todos os serviços

das tres secções da divisão, de accordo com as instrucções e regula·
mentos expedidos pelo director.

§ 2.° Propor ao director os regulamentos ou instrucções de
signaes e de policia, de trens e estações e os que definirem as attri·
buições e as relações dos empregados da. divisão.

§ 3.° Distribuir o pessoal sob suas orclens, regular SUIlS attri·
buições e fazer observar rigorosamente todos os regulamentos rela·
tivos ao serviço do trafego. .

§ 4.° Organisar e fiscalisar todo o serviço de movimento de trens
e eIectrico.

§ 5.° Organisar os quadros e estatísticas do percurso, composição
e utilisação dos trens e vehiculos e, com o maior rigor passiveI, o da
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quantidade de trafego ou do numero de toneladas·kilometro transpor
iadas pela estrada.

§ 6. 0 Ap!'esentar ao director, at' ao dia 30 de cada mez, um
relataria resumido de todas as occurrencias havidas no trafego duo
rante o mez anterior, com os respectivos quadros estatisticos e, até ao
dia 15 de março de carla anno, um relataria acompanhado dos sobre·
ditos quadros, concernentes ao anno anterio!' e do orçamento da
despeza provavel com o trafego no anno financeiro seguinte.

Art. 19.0 O serviço telegraphico será franqueado ao publico sem
prejuizo do serviço das estrada,

Art. 20.0 A classificação das estações será feita ou alterada pelo
director.

Art. 21.° Nunhum serviço de qualquer das diversas di visões se
farà. nas estações e na parte da linha comprehendida entre as chaves
respectiva em conhecimento prévio do agente da estação.

Art. 22." Os agentes são obrigados a prestar a todos os chefes de
serviço os auxilias que lhes requisital'em. uma vez que o possam fazer
sem manifesto prejuizo do serviço das estações.

Al't. 23.° O chefe do trafego procederá ao necessario estudo das
tarifas, devendo propo!' ao director as modificações que julgar neces
sarias, no ini uito de desenvolver a renda da estrada.

CAPITULO V

TERCEIRA DIVISÃO

Da contabilidade

Art. 24.0 Os serviços da contabilidade comprehendem as duas
secções seguintes:

1." Receita do trafego.
2." Contabilidade geral da receita e despeza.
Art. 25.° Ao chefe da eoutabilidade compete:
§ 1.0 Dirigir e inspeccionar o serviço da contabilidade geral da

e trada, da al'recadação da receita, e respectiva escripturação.
§ 2.° Proceder ao nece-sario estudo das tarifas, propondo ao di

rector o que lhe parecer conveniente na parte relativa á interpre
tação e applicação das mesmas tarifas.

§ 3.° Infol'mar sobre as reclamações por excessos de frete, e, em
geral, sobre quacaquer questões relativa!! a pagamentos feitos pela
estrada ou della reclamado!>.

§ 4.° Dirigir e inspecciomr o serviço do contabilidade nas
estações e a respecti va escriptull3.ção.

§ 5.° Fiscalisar a renda quo fÓl' diariamente recolhida á thesou
raria, e, ao menos uma vez por mez, a que estiver por cobrar nas
estações.

§ 6.0 Remetter ao director, até ao fim de cada mez, a synopse e
balancete da receita e despeza do mez anterior, e aC 15 de março
um relataria do estado dos serviços a seu cargo. a ompanhado do
b~l9:nço da receita e de;peza concernentes ao anno anterior, das esta·
tlstlCMl geraes da recetta e do orçamento da despeza pl'ovavel com a
divisão, no anno financeiro seguint .

Art. 26." Compete á l"secção:
§ 1.0 Verificar todos os documentos de receita, revendo os calcules

e applicação das tarifas.
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E'- 2.0 Escripturar nos livros competentes a receita. arreca.daia e
por arrecadar.

§ 3.° Archi vaI', compatentemente coordenados, todos os documen
tos da recei ta.

:s 4.° Fazer imprimir os billletes de passagens, rubricar e numerar
os livros-talões de todas as verbas da receita.

§ 5.° Organisar as demonstl'ações das passagens e fretes conce·
didos aos di versos ministerios e repartições e a emprezas ou parti·
culares em virtude de contracto ou accordo.

§ 6.° Organisar mensalmente as contas correntes de receita entre
a estrada e comp:mhias ou emprezas em trafego mutuo.

§ 7.° Fazer indemoisar pelos empregados da estrada do que,
por falta ou engano destes, se acllar desfalcada a renda da mesma
esrtada.

§ 8.° Organisar as estatisticas parciaes e geraes da receita.
Art.27. o Competeá2·secção:
§ I. à Processar todas as contas de foi'necimentos. exa.minando

se estão competentemente documentadas, e se as quantidades e preç{)s
conferem com os pedidos e contl'actos (quando os houver); e, finai·
mente, 'se o fornecimento Coi devidamente autorisado pelo director.

§ 2.° Precessar todas as folhas de pagamento do pe soaI, verifi
cando se 0S vencimentos e diarias conferem com os das tabellas e ordens
em vigor e as declarações constantes das mesmas folhas,

§ 3.° Verificar os c!üculos de todo. os documentos de daspeza.
§ 4.° Formular todas as contas do que a estrada ti ver de receber,

quer dos ministerios, quer de particulares ou emprezas.
§ 5.° Organisal' mensalmente as contas correntes da. estra'la com

empl'ezas em trafego mutuo.
§ 6.° Escripturar as despezas de todas as divisões do serviço da

estradn e regular as contas en tre os diversos serviços.
§ 7.° Ter em dia, nos livros - Dial'io, Razão e Auxiliares, toda n

receita e despeza da estrada, na fórma das instrucções e modelos
exigidos pelo thesoul'o nacional.

Art. 28.° O chefe da contabilidade orgunisará e sujeitará á ap
provação do director as necessat'ias instrucções p 1':1. regular os
detalhes e o modo pratico como devem ser desempenhados os serviços
da. contabilidade na p,trte referente ás e,3ta.ções.

CAPITULO VI

QUARTA. DIVISÃO

Da locolltação

Art. 29. ° A locomoção abrange tudo quanto concerne ao serviço
elas locomotivas e á cOllstrucção, conservação e reparação do material
rodante.

Art. 30. ° Sel'á dirigida por um chefe da locomoção, auxilia.do por
um ajudante.

Ao chefe da locomoção compele:
§ I. ° Organisal', inspecciona.r e superintender os serviços da

locomoção, fazendo manter em bom estado as locomotivas, tenders,
carros e vagões, e quea. quer aece sorios ou dep~ndencias do serviço
da tracção.
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§ 2.° Administrar as ofOcinas de construcção e reparação do ma.
terial rodante.

§ 3.0 Organisar e distribuir o pessoal da locomoção e o serviço
das locomotivas.

§ 4.° Estudar e promover os melhoramentos que convenha. adoptar
na construcção e reparação do trem rodaute.

§ 5.° Preparar OS planos geraes e ele execução, orçamento e
especificações para as encommendas do trem rodant.e a seus acces
sorios, quer tenham de ser executados nas officinas da eatl'ada, quer
em outras.

§ 6.° Assistir, por si ou por seus auxiliares, ao recebimento do
material encommendado, procedendo ás experiencias necessarias para
verificação do seu estado e qualidade.

§ 7.° Organisar, dt> accordo com modelos approTados pelo di
rector, a escripturação, contabilidade e estatisticas da tracção, offi
cinas e depositas.

§ 8.° Remetter ao director, até ao altimo dia de cada mez, um
relatorio resumido do estado do material e omcinas e das principaes
oocurencias haviuas no serviço a seu cargo durante o mez anterior,
acompanhado dos quadros e5tatisticos do percurso, consumo e natu
reza dos reparos do trem rodante, especificados por numero e classes
de vehiculos. Até 15 de março apresentará ao director um relatorio
acompanhado dos quadros estatisticos acima indicados, comprehen
dendo as occurrencias do anno anterior e o orçamento, com a discri
minação das verbas, para o anno financeiro seguinte.

Art. 31.° As oi:Iicinas e dependencias da tracção comprehendem:
§ 1.° As officinas de reparação de machinas.
§ 2.° As officinas para a reparação e construcção de carros e

vagões.
§ 3.° Os depositos de machinas e carros, armazens e depositos

de combustivel, material para consumo e de sobresalente, e um
pequeno laboratol'io para emaio das substancias que tiverem de ser
empregadas pela locomoção.

Art. 32.° Os depositos de materiaes de consumo da locomoção
deverão conter o indispensavel para dous mezes e os sobresalentes
neeessal'Íos para a reparação do material rodante,

Art, 33.° A contabilidade e estatistica da locomoção serão orga
nisadas de fÓl'ma que se conheça para as locomotivas e vebiculos: l°,
o numero, nutureza e importancia d03 reparos que tiverem so:tfrido;
2°, o consumo e despeza kilometrica em combustivel e lubrificanteli ;
3°, o percurso feito j e, pa.ra as officinas: - o trabalho util dos
operarios, machinas e apparl:llhos e os custos, em material e mão de
obra, das construcções e reparos.

Art. 34. ° Tanto qllanto fôr possivel, o trabalho estatistico da 10
como<;.ão subdividir·5e·ha até ao emprego dos menos importantes
objectos de consumo.

Art. 35.° Será organisado um inventario descriptivo de todo o
material rodante, fixo e das omcinas. Este inventario sel'a revisto e
('onferido trimensalniente pelo chefe da locomoção.

Art. 36.° As omcinas poderão, sem prejui zo do serviço da estrada,
executar quaesquer trabalhos particulares, mediante ajuste prévio
entre o interes ado e o directo!'.

Taes trabalhos serão pagos, attendendo-se li. porcentagem corres
pondente a impol'tancia das despezas geraes das omcinas e seu -pro·
ducto levado <\. conta da receita eventual da estrada.

E. Il.-õ VaI. V
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CAPITULO VII

QUI N T A, D I V I SÃO

Da Unha e edificios

Art. 37. 0 O serviço da linha e edificios comprehende todos os tra
balhos de conservação, reparação, reconstrucção, melhoramentos das
linhas ferreas o telegraphicas, etlificios e suas dependencias e a cons
trucção de obras novas na estrada em trafego.

Art. 38. 0 A linba será dirigida por um chefe e um ajudante.
Art. 39,0 Ao chefe da linha compete:

, § I. o Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços
da via permanente, mantendo a linha nas melhores condições, de modo
que a circulação dos trens S9 et1'ectue com a maior regularidade,
seguran~a e economia.
, § 2. o Organizar o serviço de conservação, policia e vigilancia da
linha, fazendo observar rigoro~amente os regulamento':! em vigor.

§ 3. 0 Assentar e conservar as linhas telegraphicas.
§ 4. 0 Organisar os projectos, orçamentos e especificações para

as o1>ras.
§ 5. o Fazer escripturar as despezas por natureza de obra, dis

criminando o que for propriamente conservação e pusteio do que cons
tituir cOllstrucções novas.

§ 6. o Inventariar todo o material e utensilíos da via perma
nente.

§ 7. 0 Conservar archivados em boa ordem os desenhos de todos os
trabalhos executados na via permanente.

§ 8. 0 Apresentar ao director, até ao ultimo dia. de cada mez, um
relatorio resumido dos trabalhos executados e das principaes occurren·
cias havidas na via, permanente durante o mez anterior, fazendo ex
pressa menção do estado da linha, edificios e suas dependencias, do
custo e quantidade do material consumido; discriminando os pontos
em que foi empregado, e a despeza kilomelrica de 'conservação. Até <10
dia J5 de març apre5entará ao mesmo director um relatorio analogo,
concernente ao anno anterior, acompanhado do orçamento, com dis
criminação de verbas, para. o anno financeiro seguinte.

Art. 40. o Serão estabelecidos, nos loga.res convenientes, depositos
de material, com o indispen aveI para os supprimentos occurl'entes.

Art. 41. o As obras de conservação ~a reparação ordinaria serão
feitas por admioistruçã'l.

As construcções ou reparos de. valor consideravel serão feitos a
juizo rIo director, por administração ou empreitada, mediante series
de preços.

CAPITULO VIII

DO PESSOAL

Art. 42. o O ca.rgo de director só será con nado a eo"'enbeiro na·
cion~l praticamente habilit~do no serviço de construçcãoo ou trafego
de vIas ferreas e q.ue notorIamente se recommende pela ua experien'
cia e capacidade profissional.
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4rt. 43.° Só poderão ser nomeados para os cargos de chefe da
divisão, engenheiros que, além de satisfazerem as condições da lei
p.. 3001, de 9 de outubro de 1880, tenham, pelo menos dez aonos de
pratica em trabalhos de cJnstrucção oQ. trafego de estrada de ferro.

Art. 44.° Os cargos de ajudantes dos chefes das diversas divisões,
engenheir08 residentes e ajudi:l.ntes só serão exercidos por engenheiros
titulados, nos termo!! da lei citada no artigo anterior.

Art. 45.° Serão nomea.dos : por decreto o director, e por portaari
do ministro.

Paragrapho unico. Sobre proposta do director: os chefes de di
visão, o secretario, os ofliciaes, o agente commercial, o comprador. o
thesoureiro, o almoxarife, o pagador, os ajudantes dos chefes da lo·
comoção, da linha e do trafego, o guarda,livro.> e o contador.

Art. 46. ° Serão nomeados:
Paragrapho unico. Pelo director, as demais categorias de empre·

gados da estra1a. não mencionados no artigo an terior e constantes da
tabella correspondente.

Art. 47,0 Compete ao thesQul'eiro, ao pagador e ao almoxarife
propor os resp3ctivos fieis.

Art. 48. o A artmissão e demissão dos serventes, guardas e opera·
rios, feitores e mais jornaleiros é da c<Jmpetencia dos chefes das di·
visões encarregados da direcoão immediata de qualquer ramo de
serviço.

Art. 49.° O director designará o seu substituto em suas faltas ou
impedimentos tem pararias, ca.bendo ao ministro, onvindo o mesmo
director, disignar o substituto interino, se o impedimento prolongar·se
por mais de 30 dias.

Art. 50.° Os cllefes das divisões serão substituidos polos seus res·
pectivos ajudantes; o chefe da. contabilidade pelo contador ou guarda
livros, conforme indicação do director.

Art. 51.° O thesoureiro e o almoxarife serão substituidos. conser
vando sempl'e a responsabilidade que lhes ca.te, pelos seus fieis.

Art. 5·~.0 No impedimento dos demais empregados até oito dias
a substituição far-se-ha na ordem hierarcllica dos cargos que será
estabelecida nos regulamentos especiaes de cada di visão.

Quando o impedimento exceder de oito dias, o substituto será de i
gnado pelo director.

Art. 53. 0 Todo o empregado que substituir outro em Eeu impedi
mento temporario perceberá a gratificação deste, qualquer que seja o
numero de dias em que se der a substituição.

Art. 54.° O provimento dos logares que vaga.rem será feito por
tres modos: lO, por livre escolha do governo ou do director, a quem
conpetir a nomeação; 2°, por accesso; 3°, por concurso.

§ 1. o Serão nomeados por. accesso', attendendo-se de preferencia á
aptidão c assiduidade: os officiaes, os, ~scI'ipturario:3, os agentes de
estações, seus ajudantes e fieis, os conferentes, os telegrapllistas, os
amanuenses e os conductores de trem.

§ 2. ° Serão admittidos por concurso todos os praticantes.
§ 3.° Serão nomeados por livre escolha todos os demais empregados

não especificados nos §§ lo e 2°.
Al't. 55.° Competem aos empregados os vencimentos marcadus nas

cinco tabellas e observações annexas.
Art. 56.° O empregado que exercer interinamente loga.r vago per

coberá todos os vencimentos destG.
Art. 57.° O empregado que faltar ao serviço sem causa justificada

perderá todos os vencimentos.
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Se justificar as faltas, ser-lhe-h "I. descontada Eómente a gratificação
correspondente aos dias em que faltar, até o maximo de oito dias.

Para sua justificaÇc'ío será sufficiente a simples alIegação, por
escripto, do empregado quando o numero de faltas não exceder a tre8.
Se, porém, fór supel'ior a tres e inferior a nove, será. necessario apre
sentar atteatado de medico.

Além de oito faltas só será concedido abono, se o empregado obtiver
licença.

Art. 58.° O de!lconto por faltas interpoladas será correspondente
aos dias em' que elIas se derem; no caso de faltas consecutivas, serão
descontados tambem os dias feriados comprehendidos neste periodo.

Art. 59.° São causas justificativas de faltas: l°, molestia do em·
pregado; 2°, nojo; 3°, gala de casamento.

§ 1.° Compete ao director julgar da justificação das faltas.
Art. 60. ° As licanças aos empregados serão concedidas até trinta

dias pelo director, e as de maior prazo pelo ministl'o, precedendo audi
encia do director e de accordo com as disposições do decreto n. 4484,
de 7 de maio de 1870.

Art. 61.° As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não
se abonando em caso algum as gratificações de exercicio .

~ I. ° Só por motivo de molestia provada se concederá licença até
um anno, podendo ser com ordenado intdro at~ seis mezes; e de
então em deante com metade do ordenado.

§ 2.0 Por qualquer outro motivo justificado a licença não ex
cederá de seis mezes, e semlo com ordenado ficará sujeito ao seguinte
desconto:

Da quinta parte, sendo a licença até dois mezes ;
Da terça parte, sendo por mais de dois até quatro mezes;
De duas terças partes, sendo por mais de quatro mezes.
Art. 62.° O tempo das licenças concedidas com ordenado, suas

reformas e prorogações dentro de um anno, a contar do dia em que o
emprega10 entrar no gozo da primeira que obtiver, será sommado
para o fim de fazer-se o desconto de que trata o artigo antecedente.

Da mesma fórma proceder·se-ha nos perio:los annuaes ulte·
riores.

Art. 63. o Em todo caso, /lndo o prazo maximo da licença, nada
mais percebera o empregado, nem será aquella renovada ou prorogada,
sem que este volte ao etrectivo exercicio de seu cargo e nelle permaneça
por tempo pelo menos igual ao da aust'ncia' determinada pelo gozo da
licença.

Art. ôLo Ficará sem eff<~ito a licença concedida, se o empregado
que a tiver obtido não entrar no gozo della de~tro do prazo de um mez,
coutado do dia em que o acto da concessão fôr publicado no Dia,"i.o
Official ou lhe tôr communicado.

Art. 65.° O disposto nos artigos antecedentes terá applicação ao
empregado que perceber simplesmente graticação, considerando-se como
ordenado duas terças partes de seus vencimentos.

Art. 66.° As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas llr
empregados que tenham pelo menos seis mezes de exercicio na estrada
ou emprego de que tenbam sido para ella removidos.

Art. 57.° Nenhum vencimento será. pago ao empregado licenciado
sem que tenha registrado a licença na secretaria da estrada, com ~
declaraÇc'io d.) dia em que começou a gozaI-a, e sem que se achem satis
feitas as exig-encias pl'escriptas nas leis fiscaes.

Art. 68.° O empregado que, sem causa justificativa, faltar segui
damente mais de 15 dias, será considel'ado demittido.
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Art. 69°. As horclS de trabalho serão fixadas nos regulamentos es
peciaes que forem expedidos polos chefes das divisões com a approvação
do director.

Art. 70·. Todo trabalho do pessoal operario, jornaleiro, executados
além das horas do seu respectivo serviço ordinario, será retribuido
com um accrescimo que sera fixado pelo director sobre proposta do
chefe da divisão.

Art. 71". As faltas disciplinares commettidas por empregados, que
não constituirem crime definido na legislação vigente, serão punidos,
segundo a sua gravidade, com as seguintes penas:

1." Simples advertencia j
2." Reprebensão em ordem de serviço;
3. a Multa, até um mez de vencimentos j

4." Suspemão até 30 dias;
5. fi Demissão.
§ l°. O director pod.erá impor qualquer das penas designadas no

artigo antecedente aos empregados de sua nomeação, e as d.e a'lver
teneia e suspensão até 15 dias aos de nomeação do ministro, a quem
dara conhecimento imme':!iato.

§ 2. o Os chefes das di visões poderão propor ao director as penas de
advertencia e de suspemão e multa ao pessoal sob suas ordens, e impor
as de arlvertencia, multa até 15 dias e demissão ao pessoal de sua
nomeação.

Art. 72." Poderão ser concedidas, mediante autorisação do ministro,
gratificações extraordinarias, como premias ou recompensas de provado
zelo. actos de coragem e previsão 1103 casos de accidente ou quando
estes forem imminentes, procedimento irreprehensivel ou melhora
mentos notaveis propostos e adoptados no serviço de que e~tiver en·
carregado o empregado.

Art. 73·. E' concedida apo. entadoria, ordinaria ou extraordinaria,
aos empregados da estrada de ferro Central do Brasil.

Art. 74·. São c(\ndições indispen~aveis para obter aposentadoria
ordinaria: I·. trinta annos de serviço effectivo ; 2·, absoluta incapaci
dade pbysica ou moral para continuar no exercício do emprego.

§ 1.. Na contagem do tempô de sel'Viço Rão serão attendidos os dias
de suspensão e de faltas não justificadas, nem as lic3nças por mais de
60 dias em cada anno.

§ 2.° A incapacidade physica ou moral verifica-se pelo exame de
tres facultativos e parecer fundamentado do director.

Art. 75°. A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida: I ••
ao empregado que, contíWdo dez annos de serviço, se impossibilite de
continuar no desempenho do emprego; 2·, ao empregado que, indepen
dentemente de qualquer outra condição, torne-se inhabil para o serviçd .
por desastre resultante do exercicio de suas funcções, por ferimento ou
mutilação em lucta no desempenho do cargo, por molestia adquirida ná
serviço ou na pratica de algum acto humanitario ou de dedicação o
causa publica.

§ I.· A's causas de impossibilidade previstas nestes adigos são
applicaveis as disposições do § 2· do art. 74.

§ 2.· Cessando a impossibilidade e verificado que seja este facto
pelo modo indicado no § 2° do art. 74. o empregado poderá ser resti
tuido á actividade do s rviço no mesmo lagar que exercia ou em outro
equivalente, na primeira vaga que houver.

Art. 76°. Para os eífeitos das aposentadorias só póde conta.r·se
o tempo de serviço na estrada de ferro e em outros cargos pu
blicas.
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Art. 77°. Na aposentadoria ordinaria. o enwregado. terá direito ao
ordenado do logar por elle occupado durante tres annos.

Art. 78°. No caso de aposentadoria extraordinaria e na hypothese
do § l° do art. 74, o empregado terá direito ao ordenado proporcional
ao seu tempo de serviço, contado nos termos do art. 74; e na hypothese
do n. 2 do art. 75 terá direito a todo o ordeuado.

Art. 79°. A melhoria de vencimentos ó aproveitará para a apo·
sentadoria dous annos depois de tornar-se effectivo.

Art. 80°. O empregado, quando aposentado. poderá o optar entre
o vencimento da aposentadoria pela estrada de ferro e o da outra
aposentadoria ou reforma, não podendo em casq algum accumplar
vencimentos de duas aposentadorias.

Art. 81°. A aposentadoria póde ser dada a requerimento do in
teressaào, ou por determinação do governo, independentemente de
solicitação.

CAPITULO IX

DA REOEITA E DESl?EZA

Art. 82°. O pagamento po pessoal será feito mensalmente, nos
logares do trabalho.

Art. 83°. Os fornecimentos e as contas serão pago.s na admI
nistração central ou excepcionalmente, por ordem do director, em
qualquer outro ponto da estrada.
. Art. 84". Nenhum pagamento será effectuado sem que o respectivo

documento tenha sido previamente processado e cúnferido pela secção
encarregada da contabilidade e tenha o - Pague-se - do director.

Art. 85°. A oompra de objectos que, em pequena quantidade, forem
necessarios, serã. feita pelo comprl!-dor, que receberá mensalmente do
thesoureiro, precedendo ordem do director, até a quantia de 2:000$000.

A prestação de contas será feila dentro dos dez primeiros dias do
mez seguinte.

Art. 86". O fornecimento ou compra dos objectos necessarios ao
a.lmoxariftlodo sómente se effectuará por ordem do director e em concur·
rencia publica, não sendo permittida outra fórma de fornecimentQ
senão quando não se possa conseguil-o por hasta publica.

Art. 87°. As despezas do almoxarifado serão escripturadas e fi·
gurarão com a rubrica propria em todas as demeRstrações e balanços
das despezas da estrada.

Art. 88°. As conta~, folhas de pagament<l' e reclamações que não
fJrem satisfeitas até ao encerramento do respecti vo exercicio, não o
'serão por conta do exercício seguinte, mas, enviadas ao thesouro, para
o competente processo e liquidação.

Art. 89°. Deixarão de ser attendidas as reclamações sobre ex
travio ou avaria de mercadorias, bagagens e encommendas transpor·
tldas pela. estrada ou de excesso de frete cobrado por qualquer motivo,
se não forem apresentadas á mesma estrada dentro do prazo de um
anno, contado de conformidade com o que preceitua o art. 449, § 2°,
do codigo do commercio. .

Art. 90°. Dentro da competente verba da lei de orçamento serão
deduzidas da receita bruta as despezas da estrada em trafego, com
excepção das que estiverem incluidas em creditos especiaes e das
que provierem de obras novas extraordinarias ou de augmento 40
material flx:o e rodante, encommendado fóra das officinas da estrada.
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Art. 91°. As tarifas e regulamento.!! que interessarem ao publico
só terão execução depois de publicados com antecedencia de oito dillos
pelo menos, e aflixados nos recintos das estações.

Exceptuam-se os casos de interpretação de tarifas ou de decisões
nos casos omissos, nos quaes o que fór decidido pelo director terá im~

mediato. execução.
Art. 92°. A arrecadação das taxas de transporte deverá ser fei ta

de accordo com a exacta e rigorosa applicação das tarifas em vigol"
recahindo sobre o empregado ou empregados culpados a ·responsa·
bilidade pelas 3urerenças que forem verificadas, quer em relação á
receita propria da estrada, quer á arrecadada para outras vias
ferreas.

Art. 93°. A escripturação da receita e despeza far-se-ba por exer
cicios, sendo organisada de accordo com as instrucções e modelos for·
necidos pelo thesouro nacional.

Art. 94°. Em caso algum o systema de escripturação e contabi
lidade central se afastará das regras prescriptas pela legislação de
fazenda.

Art. 95°. As guias, conhecimentos e outros papeis justificativos da
receita e despeza da estrada. serão remettidos ao thesouro, na confor
midade do decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889.

Art. 96°. As notas de expedição, folhas, boletins, conhecimentos,
relações, outros impressos e pnpeis justificativos da receita, movimento
e mais serviço da. estrada, serão queimados, desde que estejam devida
mente escripturados nos livros competentes e encerradas pelo chefe da
respectiva divisão as contas e escripturação de cada anno.

Os livros, contas e recibos serão conservados pelo tempo fixado
em lei para. guarda. de taes documentos.

Art. 97°. O director enviará mensalmente ao thesouro a synopse
da receita. e despeza do trafeg-o e a despeza por conta de creditas espe
ciaes, relativas ao mez anterIOr.

CAPITULO X

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 98°. Odirector expedirá as instrucções ou regimentos internaiS
indispensaveis ii. boa marcba de cada um dos serviços.

Art. 990. Aos chefes de divisão compete organisar e submetter á
approvação do director as 4lstrucções e regulamentos que deverão
reger os diversos serviços dlLS respectivas divisões, especificando a dis
tribuição e attribuições de cada classe de empregados e os processos e
modelos íI. adoptar para a escripiuração, contabilidade e estatisticas.

Art. 100°. Cada uma das divisões terá um registro das nomeações,
li~enças. promoções. penas e demissão dos respectivos empregados.

Art. 101°, Odirector verificará, uma vez por mez, e em dias inde-
terminados, a caixa e a escriptunção central. 1

Art. 102°. Odirector examinará semestralmente, por si ou por
empregado que designar, a escripturação do a1moxarifado, dando
balanço no material existente, e providenciarà ácerca do destino que
deva ter o imprestavel, encerrando definitivamente as contas ~ tê á
data em que se ultimar o mesmo exame.

Procederá tambem, nas mesmas condições e fórmiL acima, ao
exame da esoripturação e depositas de todas ~s divi~õe8 do serfÍÇo,
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40:000$000
10:000$000
6:000 000
3:000'000
2:000$000

500$000
30:000 000
10:000$000

Art. 1030. Todosos empregados que arrecadarem dinh eira, ou
tiverem objectos ou valores sob sua guarda, prestarão uma fiança
correspondente a importancia da responsabilidade.

§ 1.° O th1soureiro prestará. fiança de ....••
§ 2.° Os fieis do thesoureiro de.........•.•.•
§ 3.° O almoxarife de...•..........•.•.....
§ 4..0 Os fieis do almoxarife de .
§ 5.° Os ajudantes dos fieis, idem......•.•.•
§ 6.° Os guardas, idem.•...••........•.••..
§ 7.° O pagador •...••.....••.•............
§ 8. 0 O ajudante do pagador ..

Para os mais empregados serão as fianças fixadas pelo director.
Art. 1040

• Nos casos de a.tlluencia de serviço, para os quaes seja
insufficiente o pessoal das taballas annexas, poderá o director admittit'
extraordinariamente alguns auxilia,res.

Esses empregados extraordinarios serão dispensa10s logo que cesse
a affiuencia do servIço.

Al'~. 1050. O thesoureiro requisitara do director os auxiliares de
que carecer, quando os pagament03 fóra da repartição exigirem maior
pessoal.

Art. 106°. Todos os agentes e empregado da estrada ao serviço das
estações, dos trens e da via permanente usarão de uniforme.

Art. 1070' Todos os empregados deverão communicar logo a seus
chefes immediatos, e a quem caiba pNvidenciar de prompto, quaes
quer accidente3 uu occurrencia.s extraordinarias que se derem na
estrada e suas dependencias.

ArL 108°. Nenhum empregado da estrada poderá ser distrahido
para commissão ou serviço ai heio ao da mesma estrada.

ArL 109°. O director só expedira passes gratuitos p90ra objectos
estranho ao serviço da estrada, em virtude de ordem do ministro.

Poderá, entretanto, conceder os referidos passes aos enge·
nheiros nacionaes e estrangeiros que visitarem a estrada de ferro, e
ao pessoal administrativo das estradas em trafego mutuo. _

Art. 110°.03 empregados, quanrJ.o viajarem em serviço da estrada
e os empreteiros, n1, fórma de seus contractos, terão passes livres,
concedidos estes pelo director e aqueUes pelos chefes da divisão aos
cmpreO'ados sob suas ordens.

Eles passes serão recolhidos c conferidos como os demais
bilhetes.

Art. III 0. 03 empregados, quando &m viagem de recreio ou de
interesse particular, terão o abatimento de 75 % sobra os preços das
passagens, nos carros de I" ou 2n classe, segundo sua categoria.

§ 1.° Para os empregados residentes na capital e nos suburbios
serão emittidas assignaturas especiaes com o referido abatimento de
75 % sobre os preços das passagens. E'sas asignaturas serão llomi·
naes e darão direito á passagem em qualquer trem e tantas vezes
quantas fôr preciso ao empregado.

§ 2. o Gozarão do beneficio dessa reducção de preço, quer em
viagens nos trens do interior, quer nas dos suburbios, todas as
pessoas da familia do empregado, que residirem debaixo do mesmo
tecto.

Art. 112°. O director poderá conceder passagem livre ao empre
gado e ás pessoas da fa.mília do empregado, que residirem debaixo do
mesmo tecto, para viagens motivadas por molestia de certa. gra.vidade.
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Art. 113.° Os filhos e as pessoas da familia do empregado, que
residirem debaixo do mesmo tecto, terão transporte gratuito para a.
escola e aprendizagem nas fabricas, olicinas, etc.

AI't. 114. 0 As requisições de passagens para transporte de objecto
de serviço publico serão satisfeitas, sempre que forem regularmente
feitas peja autoridade competente, sendo a importancia das passagens
e frete levada á conta do ministerio respectivo ou do estalio, quando
em serviço de te ; devendo figurar como renda d·t es~rada.

Art. 115.° Para imposição das penas, decretadas no regulamento
annexo ao decreto n. 1930, de 26 de abril de 1857, contra pessoas
estranhas li. administração da estrada, terá o director, por seus em
pregados, autoridade conferida naqueUe r~gulamento aos engenheiros
t1scaes.

Art. II 6. ° Todo o combusti veI, material fixo, rodante ou de con
sumo, que tenha de ser importado do estl'angeiro, será contractado
pelo ministro á vista da requisição do cJirector, por intel'medio do
agente especial do ministerio tia agricultuN, incumbido da acquisição
clesse material na Europa e Estados Unidos da America do Norte.

Paragra pho unico. r a falta deste agente especial, o dil'ector jun·
tara a requisição para a encommenda, acompanhada de todos os de·
senhas, especificações, preços correntes e orçamento, a indicação da
fabrica que deve ser preferida para o fornecimento, com os motiv0!1
da preferencia.

Art. 117.° At' ao dia 15 de abril o director apresentara relataria
geral do anno anterior, expondo com desenvolvimento o estado das
obras e material.

Este relataria será acompanhado: lo, do balanço geral; 2°, da
discriminação da receita e despeza por estações e productos, por di
visões e por kilometros ; 3", dos quadros estatísticos de lodos os ramos
de serviço da estrada j 40 , do quadro do pessoal; 5°, do orça.mento de
talhado dil.s despezas provaveis pa.ra o anno financeiro seguinle ; 6°,
finalmente, de quaesquer outras inl'ormações que possam aproveihr
ou interessar ao governo.

Art. 118.° Fazem pa.rte deste regulamenlo as cinco tabeIlas com
as respecti vas observações annexas, e peciaes e geraes.

Art. 119.° O director, dentro de suas attribuições, providenciará
pl'ovisoriamente nos casos omissoS do presente regulamento, quando
a urgencia do serviço o exigir, e represen~ará immediatamente ao
ministl'o para que este providencie definitivamente.

Art. 120.° Ficam revogados todos os decretos anteriores, que
approvam regnlamentos pJ.r'l. a. estrJ.da de ferro D. Pddro II, hoje
Central do Brasil, e quaesquer disposiçêes em contrario do presente.

Capital Federal, 17 de maio de 1890. - Francisco Gticerio.
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TAB~LLA I

la DIVI ÃO -Admlnis'tl'ação central
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SE CÇÕES

DIll.llCTORIA

Dir<!ctGr......•.. , ••.•..•...•.. ·......... 12:000$000 6:000$000 18:000$000

SECRETARIA

Secretario ...•. , .......... , .... 1 3:600$000 1:800'000 5:400$000
OmciaI, .................... , •. i 2:400$000 1.200"000 3:600$000
1° escripturario...........•...• i 2:080$000 1:040$000 ã:120$00
2°8 dUas ......•....•..••...... 2

Ord. 1:760$000
Gra t. 880$000•• ·......... 3:520$000 1:760$000 5:280$000

308 ditos ....................... 3
Ord. 1:44()$00Q
Grat. 720$000 .. ·....2.... 4:320$000 2:160$000 6:480$00

Amanuenses •.•..........•.•..•
Ord. 1:200$000
Grat. 600$000 .. ·., ....... 2:400$000 1:200$000 3:600$00

Pratican tas :
Ord. 800$000
Grat. 400$000 ..

2:600$000Comprador.•............•...... 1 1:300$000 3:900$00
Despachante •...••..• ' ...•..•.• 1 1:800$000 900$000 2:700 00
ConHnuos........ , •.......•.... 2

Ord. 1:000$000
Grat. 500$00Ó .. ,'0 •.. ;, .• 2:000$000 1:000$000 3:000$00,.,

T~EBOURARIÂ

ThesoUl·eiro., .•.••.•.•...•..•.• 1 3:600$000 1:800~000 5:400$00
Escrivão•..•.. , •.•............. 1 2:400$000 1:200 000 3:600$00
Fieis ........................... 4

Ord. 2:000~000
Grat. 1:000:;;000 .. • ••••••• • 0• 8:000$000 4:000$000 12:000$00

.Ajudan tes de fieis ............. ' 4
Ord. 1:360$000
Grat. 680$000 .. .......... 5:440$000 2:720$000 8 160$00

Pagador ..• , ....•....••.•...••. 1 2:800 000 1:400$000 4 200.'00
Ajudante do pagador•......••. 1 1:600;;.000 800~000 2 400$0
3° escripturarlo ................ 1 1:440$000 720$000 2 160,'00
Amanuense .................... 1 1:200'"000 600$000 1 800, 00
Continuo ....................... 1 1:000 000 500$000 1 500$00

o
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ALMOXARIFADO

.
Almoxarife ...•.••............ o i 3:40~000 1:700$000 5:100~000

Esc~·ivão .• o •••••• ••••• o •••• o •• ' i 2:200 000 1:100$000 3:300$000
FieIs........ o ••••• o •• 0 ••••••••• 3

Ord. 1:800'000
Grat. 900$000.. ........... 5:400$000 2:700$000 8:100$000

Ajudantes de fieis .......... o '" 4
Ord. 1:200S000
Grato 600$POO .. .......... 4:800$000 2:400$000 7:200?'QPO

Escripturario~ ...••.•...•.. o •••• 2
Ord. i: 440$OqO
Grat. 720$000 .. .......... 2:880$000 1:440$000 4:32P~00

Amanuense .......... o ••••••••• i 1:20(\$000 600"000 1:800 00

I
Observações

o thesoureu'O, os fteis do thesoureiro e seus ajudantes, o pagador e o
ajudante do pagador, terão, .além de seus vencimentos, uma gratificação
para quebras, correspondente a 11i % dos vellcimeªtos respectivos.

o numero e o jornal dos guardas das repartições da administração
central, e os de feitores, serventes e trabalhadores do almoxarifado, serão
ftxados pelo director, que poderá. abJllar 2 500 a 5" aos feitores e 1$500 a 3$
aos demais jorllaleit·os.
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TABELLA II

2& DIVISÃO - TraCego

o o
o ,-< fo<o '" '"" :oo:
~

-< "l
CATEGORIAS

"l 8 B:<! !'l ..
::> '" E:: u
z o: z

o -< "lo: l>-o

ESCRIPTORIO CE TRAI.

Chefe ....•.......•..•.•........ 1 6:60G O~O 9 SOO.'OOO
Ajudante ...................... 1 4: OOSOOO 7 200'000
Agente cornrnercial. ............ 1 3:600:'JOO 5 40U 000
Inspector de esLações...•..•. ' .. 1 3:400;')000 5 100 '000
Officia!. ........................ 1 2:400:SÚOO 3 600~00
10 escripturario ................ 1 2:080.$000 3 120"000
200 ditos •................•. " .. 4

Ord. 1:760$000
Grat. SSO$OOO •••••••• o' 7:040"000 3:520$000 10:560$000

3° 0 ditos ....................... 4
Ord. 1:440$000
Grat. 720 000 .......... 5:760$000 2:880~000 S:6403000

Arnanuenses .................... 8
Ol'd. 1'200000
Grat. 600..000 .......... 9:600·'000 4:800$000 14:400'000

Arcb ivista .•................... 1 1:200'000 600$000 1:800'000
Praticantes .................... 9

Ord. SOO 000
Grat. 400 000 ·....3.. ·· 7:200$000 3:600'000 1O:S00'000

Contiouos ...........•.•........
Ord. 1:000$000
Grat. 500"000 .......... 3:000$000 1:500$000 4:500$000

OFFICINA AUTOGRAPHlCA

MesLre..........•.....•......•. 1:600$000 SOO'OOO 2:400.000

OFFICINA 'l'ELEGRAPHICA E
ELECTRICA

Encarregado..........•....•.. 1 3:200$1)00 1:600'000 4:800.'000
Inspector de apparelhos ........ 1. 2.200"000 1: iDO 000 3:300'000
MesLre ......................... 1 2:000$000 l.:000~000 3:000."000
Armazenista ................... 1 1:2000'00 eOO"OOO 1:800'000
Praticante ...•....•....•......• 1 800'000 400 000 1:200,s000

MOVIMENTO

1° . t . 1 2 080$000 1:0<10$000 3: 120'000escrlp orano........ ' ....... ,
2° dito ......................... 1 1 760$000 880$000 2:610$000
30 di to ..•. I , • , t ....... , • , ", ••••• 1 1 440::;000 720iíiOOO 2:160$000
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GATEOORIAS

3

1
2

Desenhista de 2a. cla~se ..•...••
AlOan uouses...........•.. ' ..•.

Ord. 1:200"000
Grat. 600$000

Praticantes. '. .. ..
Ord . 800$000
Grat. 400$00J .

Continuos ........•.... ' .
Conductores de 1a. classe:

Ord. 2:240$000
Grat. i:120~000

Cooductorea de 2" clMae:
Ord. 1:840$000
Grat. 920$000

Conductores de 3" classe:
Ord. 1:200$000
Grat. 600,000

Condllctores de 4110 classe:
Ord. 800~000

Grat. 400,>000

1:600~000 BOO.'OOO

2:400$000 1:200'000

2:4003000 1:200$000
1:000'000 500SQOO

2:400~000

3:600$000

3:600~000

1:500$000

ESTAÇÕES

ESTAÇÃO CENTRAL

.•......•• 3:200~000 1:600. 00 4:800~OOO

S:OOO~OOO

5:000$000

3:600'000

3:333 000 1:667$000

5:3.20$000 2:680$000

2:400~0001 1:200$000

1
2

..........
2

8

.•.••.•... 11:72 '000 5:B72$000 17:600$000
~ 4

i!5'ente ...•......•.... , ., ...•.••
Judantes .........•....•..•.. "

Ord. 2:660$000
Gra I. 1:340 '000

Ama nuenses .••...•........• " .,
Ord. 1:200;000
Grat. 600,>I)UO

Bilheleiros•...•................
Ord. 1: 466$000
Grat. 734$000

Pl'atican tes•.....•...•..•......
Ord. BOO"'OOO
Grat. 400~000

RECEBIMENTO DE FRETES

Fiel ..........•...•....•........
Amanuenses .

Ord. 1:200$000
Grat. 600,'vOO

Pra ticau tes .....•.•......•.....
Ord. 00::;000
Gré\t. -100 000

1
3

2

·····t··· .

2:000'000 1:000 000

3:600$000 1:S00~00

1'600'000 SOO' 00

3:000~000

5:400:'000

2:400'000
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OATEGORIAS

RRCEBIMENTO DE BAGAGENS,
ENCOMMENDAS, ETC.

Fiel .•..•....... •• .• ··· •......
Conferentes ...••• , ... ' ...•..•..

Ord •". 1:200~
Grat. ..• 600' ..

PraticanLes , , .
Ord·.,... 800'
Grat.... 400$ ..

REOEBllIiENTO E DESPACHO DE
MERCAllORIAS

DECRETOS

1
5

2

1:865$

6:000$

1:600$

935$

3:000$

800.$

2:800$000

9:000$000

2:400"000

'.

FieL .........• ··•······· .
A.iudant~ : ..
30s escl'lp·turarlOs.......•......

OrdO'... 1:440$
GraL.. 720~..

Conferentes .
Ord..... 1:200
Grat.... 600$..

Amanuenses , , .
Ord. 1:200~

Grat.... 600$ ..
Praticantes .........•.. , ., .....

Ord..... 800$
Grat.... 400$ ..

SERVIÇO TELEGRAPHICO

Telegrap'histas de i'" classe ....
Ord..... 1:600$
Grat.,.. 8005 ..

Ditos de '3" classe .
Ord..... 1;0000$
Grat.... 500$..

Ditos de 4" classe ...•. , ... , ...
Ord..... 800.~

Grat.... 400·S ..

MOVIMENTO DE TRENS

i
1
6

10

8

6

4

••• o ••••••

16

6

2:00Q$
1:730$

8:640$

12:000$

9:600$

4:800'$'

6:400$

16:000$

4:800$

1:00Q~ 3:000'000
870$ 2:600'000

4:320$ 12:960$000

6:000~ 18:000Z000

4:800$ 14:400$000

2:400$ 7:200$000

3:200$ 9:600'000

8:000$ 24:000$000

2:4003 7:200$000

Te1egrD;pisias de 2'" classe .
Ord..... 1:200i
GraL.. 600:$ ..

CENTRO TELEl'HONICO

3:600$ 1:800$ 5:400~000

Telegraphistas de 4" classe ....
Grd..... 800'
Grat.... 400 ..

2

1:600$ 800:3 2:400$000
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RECEBEDORIA DE TAXAS 'l'ELE-
QRA.PRICAS

ConfereDtes..................... 2
Ord..... 1:200$
GI·at...• 600$ .. .. , ....... 2:40og 1:200$ 3:600~000

E CRIPTORIO DO CENTRO
COMMEH.ClAL

Encarr&gado ................... i 2:(100$ LOOO' 3:000SQOO
Amanuenses.•............• " .• 2

ür·d ..... 1:2008
Grat.•.. 600~ .. . ........ 1:200$ 3:600~000

l'elegraphistas de 3a classe .... 3
0rcl•••.. 1:000
Grat.. .. 500 .......... 1:500$ 4:500$000

Praticantes.................. :: 2
Ord ..... 800~

Grat...• 400,) .. ·......... 800$ 2:400'000

ESTAÇÃO MARITI1IIA

Agente .••.•.. '" .•.. " ••...••. i 3:200$000
Ajudante....................... i 2'700·000
Amanuense .................... i 1:800 000
Telegraphista de 2" classe ..•.• i 1:800"000
PratIcantes .......... ' ......... 2

Orel ..... 800~

Grat .... 4.00$ .. tO' ••••••• 2:400$000

REOEBEDORIA DE FRETES

i 3:000 000
4

.......... 7:20 '000
2

.......... 2:400$000

ARMAZENS DE EXPORTAÇÃO .
Fiel .......................... . i 3:000"000
20 escripturario..••••••.••..... i 2:64Ú 000
3°s escripturarios ..••.....•.... 3

Ord..... 1:440$
Grat.... 720:'00 .......... 5:780$000

Amanuense3••.•.•..•..•.•..•.. 3
Ord..... 1:200.
Grat.... 600S.. ·......... 5:400$000

Praticantes.... , .. " •.•••.....• 5
Ord.. :.• 8DOS
Grat.... 400$ .. ·......... 2:000$ 6:000$000
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CATEOORIAS

AR~IAZENS DE lMPORTAÇÃO

DECRETOS

o
A
<:
li:
01
A
pl
O

O,-:
<>
<:
g..
t:::
<:
l':

"

Fiel. • . . . • . •• . • • • . • . . . . . . . . . . . • l.
20 escripturario................ 1
3°s escriptur..rios... ....•.•.••. 2

Ord. 1:4-10$000
Grat. 720.$000 ....•.....

Amanuenses. . . . . . . • . . . . . . . . . • . 4
Ord. 1:200;'000
Gra to 600$000 ..

Conferer. tes. . . .. . • . . . . . . • ... . . . 5
Ord. 1:200000
Grat. 600'000 ..

Praticantes. . . . • . • . . . •.. . . . . . . . 2
Ord. 800$000
Grat. 400~000 : .. : ......

ESTAÇÃO DE . DIOGO

Agente .......•.. " ' .. ' 1
AJudantes..... ..........•.... .. 1
Conferentes ....•........ , . ..... 2

Ord. 1:200'000
Grat. 600;ji000 .

AIUJAZENS

2:000$000 1:000'000 3:000'000
1:760'000 880' 2:640~00

2:8 0$000 1:440'000 4:320.'000

4:800$000 2:400 000 7:200~000

6:000$000 3:000'000 9'000 000

1:600.000 800$000 2:400$000

2:532$000 1:268$000 3:800"000
1:800:ii000 900~000 2:700.-000

2:400 000 1:200$000 3:60~000

Fiel............................ 1 1:540'000 760'000 2:300000
Conferen tes. . . . . . . . . . . . .• . • • . . . 4

Ord. 1:200S000
Grat. lOO$OOO 4:800;000 2:400.'000 7:200$000

Praticantes .•....•.•.....• , . . . . 2
Ord. 81)0~000

Grat. 400~000 .. ' 1:600 000 800~000 2:400$000

PARADA

Conferente8 ...• ' .••... , . . . . . . . . 2
Ord. 1:200S000
Grat. 600000 ..•••.•... 2:400$000 1:200$000 3:600'000

Telegraphistas ele 3& clas>e.... 3
Ord. 1:000'000
Gra t. 500~OOO 3: 000:'000 1:500.}000 4: ilOO,SOOO

ESCRIPTORIO DA LINn,1.

Telegrapbisl3S de 3" classe.... 3
Ol'd . 1: 000 '000
Orat. 500~000 .•........ 3:00~000 1:500~000 4:500$000
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ESTAÇÕES DIVERSAS

PRIMEIRA CLASSE

A~ente•.....•.•.............•.. 1. 2 532$000 1:268$000 3:800$000
A.ludante .•.•... ........•.•. , .. 1 1 600'000 SOO$OOO 2:400 000
Fiel•....•.• , ........• ,., .....• 1. 1 332 000 668~000 2:000$000
Confel'en te ...•••. , •....•....•• 1. 1. 000 000 500 000 1:500 000
Telegl'aphista ele 2' classe...... 1 1. 200 000 60~000 1:S00$000

» » 3" classe ...... .......... 1 OOO~OOO 50 . 000 1:500$000

" lO 4' classe ..... ......... 800. '000 400 000 1:200$000
Praticantes:

Ord. SOO~OOO

Grato 400$000

SEGUNDA CLASSE

Agente•..•.• , ...•.•... , ....•... 1 2:000 000 1:000$000 3:000,"000
Fiel .....•.......••.•.• ' .•...•.. 1 1:200 000 600.~000 1:S00$000
Conferente .. , .................. 1 1:000::;000 500$000 1:500$000
Telegraphista ele 3'" classe;

Ord. 1:000"000
Orat. 500 000

Dito de 4" classe:
Ol·d. SOO'OOO
Gra~. 400 000

Pratican'tes:
Ord. SOO 000
Grat. 400 000

TERCEIRA CLASSE

Agente ...................... , .• 1 1:734$000 S66.:'000 2:600. 000 .
Conferente .......•...•.......• , 1 1:000$000 500$000 1.500$000
Telegraphista de 3'" clD.3se:

Ord. 1:000 000
Grat. 500'000

Dito de 4" classe:
Orel. SOO 000
Gra·t. 400$000

Pratican~es:
Orel. SOO$OOO
Grat. 400$000

QUARTA CLASSE

Agente ...•..•.......••..•..... 1 1:466,000 734:"000 2:200 000
Praticante .•. , ................. 1 800"000 400$000 1:200'000

E. H.-G Vol. V
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TeJegraphista de 3" classe:
Ord. i:OOO~OOO

Grat. 500 000
Dito de 4" classe:

Ord. SOO, 000
Grát. 400"$000

QUINTA CLASSE

Agente .. , ..........• ' ....•..•. t i:200'000 600'000 1:SOO 000
Telegraphlsta de 3" classe., ... 1 i:OOO:;;OOO 500$000 1:500$000

I

Observações

i"
'Os empregados de escriptorio, quando em viagem na linha ou estações

em serviço, perceberão a diaria de :r a 5~000.

2"
o numero de conductores de tl'em, telegrapb istas e praticantes de es.

criptorio e estações será fixado pelo director, sobro Pl'oposta do chefe do
trafego.

O numero e diaria dos aprendizes da omcina telegl"lphica e de illumi
nação electrica serão fixados pelo director, sobre proposta do chefe do tra
fego, que lhes abonará de zoa a 2$000.

4"
O numero e diada do pessoal jornaleiro serão marcados pelo director,

sobre proposta do chefe do trafego.
A diaria será de l' a TODO. r

5"
Todos os empregados litulados e jornaleiros das estações de Belém,

Oriente, Macacos e Sant'Anna, perceberão os vencimentos da tabella COI'-
• respondente â sua classe, augmentados de 25 %'

6"
Os bilheteiros da estação Central, além dos vencimentos marcados nesta

tabella perceberão uma gl'atiíicação para quebras correspondente a i5 % de
seus vencimentos.

7"
Os agentes de 5" classe que accum ularem as Iuncções de telegraphista

perceberão, além de seus vencimentos, a gratificação annual de 400:;>000.
8"

Os êmpregados de estações, quando l'emovidos temporariamente, terão
uma diaria de 3~, sempre que não liverem melhoria de vencimentos.
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TABELLA III

3' DIVlSIo - Contabilidade

o
,<j o

o o "" ;..
~ " -: z
B < <.> !:lCATEGORIAS Z ~ .-;

" "l ~ Ü::>
Z " Zol <:

"lo ol ;.Cl

ESCRIPTORlO CENTRAL

Chefe•..... , .•...••...•.••.. "
OliciaI .••..•..•... '" .•......
Amanuense .
ConLinuo ..

1
1
1
1

6:600 000 3:200$000
2:'100.'000 1:200" 00
1:200'000 600;000
1:000'000 500~000

9:800$000
3'60 000
1:800'000
1:500$000

1'" SECÇÃO

1:500~'000

5:~003000
3:900 00:>

32:400'000

25:920'000

2·1: 960 '000

26:400$000

500'000i:OOO~OO

3:600:'000 1:800 000
2:600$000 i:300~000

1

1
1
8

Con tador ...••..•.•. ; ......•..
Ajudante .....•...........••..
10

j escripturarios ....•.......•
Ord. 2:080.
Grat 1:040 ..••.•...... 16:640.000 8:320$000

2°s dHos........ 10
Ord..... 1:760'
(trat.... 880$•........... 17:600$000 8:800~000

30s di los. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 12
Ord..... 1:440'
Grat.... 720~ 17:280$000 8:640:'000

Amanuenses.......... ..•....•. 18
Ord..... 1 :200.'
Grat.... 600 21:600..00010:800.'000

Pt'aticantas:
Ord. .... 800~
Gl'at.... 400$

(Jontinuo ..

O],'],'ICINA DJ; IMPRESSÃO DE
. DI LUE'l'ES

i 1:600$000 800.'000 2:400"000
1 960$000 480:,000 1:44 .'000
1 960 000 480,s000 1:440';;000

1 i:200~000 600 000 1:800$000
6

.......... 7:200,000 3:600~000 10:800$000

Al'chivo e estatistica

Archivisla .
Amanuenses ..

Ord 1:200~ ..
Grat.... 600$ ..

A~ttographia

Impressor de bilhetde ..
AJudante .
Au lographista .
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C.tT1WORJ AS

2" SECÇÃO

DEca ET08

o
~
<:z
~

~
a:
o

3:600"000 1:S00 000
2:600:000 1 1:300"000

4:160'0001 2.0S0~OOO

Guarda-livros ...•.. " ,.
Ajudante ....• , .. ,' ,' .. ' ..•
1.0s escriptur3rios.,." , •...

Ord..... 2:0S0
GI'at 1:04lJ$..

2°s ditos .•.. , . , , ..
Ord 1:760$
Grat.... 8S0$,.

3°s ditos••.... ,' , .•. , , . ,
Amanueose , .
Continuo .

1
1
2

•••••••• lO

2

1
1
1

3:520'000
1:4-10,'000
1:200:'000
1:000 '000

1:760$000
720'000
600$000
500~000

5:400$000
3:\100..000

G:2.J.~000

5:2 0$000
2:160,000
1:800,000
1:500 000

Obse.'vaQões

o numero de praticantes poderá. ser augmentado, em casos eilpeciaes,
pelo directol', conforme as conveniencias do serviço, sobre proposta do chefe
da con tabilidade,

o numel'O e diaria dos carimbadores e serventes serão fixados pelo di
rector, sobre proposta do cheCe dfl. contabilidade.

A dia r ia será de 1$500 a 38000.
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TABELLA IV
4a DIVISÃO - LOCOIDOção

85

CATEOORIAS

Chefe ................ ...•......
Ajudante ..
Chefe de secção. " " ......•
Chefes de omcinas:

Ord.. 3:600i;;
Grat. 1:800.'

Omcial ...............•......•.
1°s escri pturarios .....•.......•

O,·d.. 2:080.
Gl·at. 1:040'

201 ditos .......•..•...•.. , ...•.
Ord.. 1:760.
Gl·at. 880

30 9 ditos : .
Ord.. 1:440'
Gl'at. 720$

Amanuenses. . . . . . . . . . . .. . •...
Ord.. 1:200
Gra.t. 600

Encarregado do deposito .
Ajudante ........ ..........•...
Armazenista•..............•.••
Desenhistas de 1" classe .....•..

Ord. 2:080
Grat. 1:040:'

Ditos de 2" classe .
Ord.. 1:600
Gra.t. SOO"

Chefes de deposito .
Ord.. 2:600,
Grat. 1'300.'

In'pector de machiniRlas •.•....
Mach i uistas de 1" classe:

Ord.. 2:400,'
Grat. 1:200'

Di tos de 2a classe:
Ord .' 2: 000.'
G"al. 1:000'

Ditos de 3" classe:
Ord.. 1.600,'
Grat. 00$

MesLres de ia classe:
O,·d.. 2:600"
Grat. 1:300·

Ditos de 2" cla. se :
Ord.. 2:200
Grat. i: 100$

Dilas de 3a classe:
Ord. 1:800
G,·at. 900:

o o
o .< l-

o A (,) Z
p: < < '"Z g

~'" '"~ A !:I oo o: ,.. zz o ~ '"o i>

1 6:600'000
1 4:800 000
i 2:800'000

1 2:400$000 1:200'000 3'600$000
3

.6:240:'000 3:12 :'000 9:360$000
3

.......... 5:280$000 2:640$000 7:92~000
5

••••••• lO'· 7:200~00 3.600 000 W:SOOSOOO
5

..•.•.•• lO. 6:000'000 3:000'000 9:000 000
1 2:0S0~000 1:040 000 3:120$000
1 1:000 000 500'000 1:500.000
i 1:200:)000 600$000 1'SOO$OOO
2

.......... 4: 160SQOO 2: OSO '000 6:240'000
3

0. 1 •••• : •• 4: 00 000 2:400 000 7:200$000
4

••••• lO •• I • 10:400:'000 5:200 000 15:600 000
i 2:4008000 1:200.'000 3:600$000
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Observações

o numero dI! mestres de omcinas e machinistas seri fixado pelo direclor,
sobre propos~a do chefe da locomoção.

I

o numero e diaria dos opera rios, foguisLas, graxeiros, carvoeiros, tra
balhadores e serventes sarão marcados pelo director, sobre proposta do chefe da
locomoção.

o numero e diaria dos aprendizes das omcinas serão fixados do meslIlQ
modo, de 200 réis a -%000.

Aos chefes de depcsito, machinistas e fcguistas será concedida, além dos
vencimentos e diaria, uma gratificação especial, calcnlada sobre a economia
que realizarem em combustivel e lubl'ificante~, na conformidade de uma tabella
que será organisada pelo chefe da locomoção e appl'ovada pelo director.
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TABELLA V

5'" mVISÃO - Linha..

·CATEGORIAS

o o
o ';3. Fo
l'l <l ri<l o
Z ;.;: i!l'"l'l 1= o
c>: <I Z
o ol '"'"

l>

3:200:) 9:800 000
2:400$ 7:200'000
1:600$ 4:S00s000
1:600 '. 4:S00 '000

6:240~000

7:920$000

6:480$000

10:800$000
1:800$000
3:120:000

7:200"00G

3:ôOO$OOO

3

2

6

1
1
1
1
2

Continuo:
Ord ..
Grat.

Chefe ..
Ajudante ..•....•....•..•....•..
Chefe de secção administrativa.
Dito da secção lechnica ...••...
10s escdplul·arios ..•..•....... ,.

O,·d .. 2:0S0$
Grat, 1:040~....... , ....

20s elitos .. ,., .••.•.............
Ol·d.. 1: 760$
Grat. 880' ..

3°S ditos.................. 3
Orel.. 1:440:';
Gl'at. 720: .

Amanuenses••••..•.•...•.....•
Ord. . 1:200::;
Grat, GOO' .

Archivisla .•.••.•.•... , ,. 1
Desenhista de 1" classe........ 1
Pitos de 2a classe..•....... , , • 3

Ord.. 1:600'
Grat. 800 •....• I, ....

Ditos do 3" classe....•...•..•..
Orel.. 1:200$
Grat. 600$ .

Engenheiros residentes:
Ol·el.. 4:000$
Grat. 2:000'

Ditos ajudantes:
Ol·d ..
Gn\.t. 1:200

Mestres ele liuha ele 10. classe:
Orel. . 1: 600$
Gl·at. 800$

Ditos ele 20. classe:
Orel. . 1 :360~
Grat. 6S0$

Ditos ele 3" classe :
Orel.. 1:200~

Grat. 600$
Armazenistas ele la classe:

Ord.. 1:200~

Grat. 600$
Ditos elo 2.1 classe :

Orel .. 1:000'
GraL 500';
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Observações

o numero de desenhistas, armazenistas e mestres de linha serâ fixado
pelo director, sobre proposGa do chefe da linha. O Ilumero e diaria dos
feitores, eperarios, guardas, trabalhadores e serventes serão marcados do
mesmo modo.

Os mestres de óilicios vencerão pelo tempo de trabalho o que lôr previa
mente ajustado.
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OBSERVAÇÕES GERAES

Os empregados a que se referem .as tabellas i, 2, ~, 4. e 5, que du.rante
cada Lrimes·tre não tiverem comme\tldo faltas que pl'eJudlquem o serVIço, a
juiz do director terão direito a uma gratificação equivalente ao respe<;Uvo
'vencimento de ele'z dias.

Exceptuam-se:
i.° Os chefes das divisões;
2.0 Os ajudantes do trafego, da locomoção e da linha;
3.0 Os engenheiros residentes e seus aJudantes;
4.0 Os chefes de deposito e os machinisLas;
5. ° O pessoal jornaleiro.

Além dos vencimentos mal'cados nas respectivas tabellas, terão mD.is
uma diaria a titulo de despezas de viagem, dUl'ante o tempo em que se acharem
em serviço na linha ou estações e depositos, fóra da capital federal e
sulmrbios, a s<tber :
De 6'000 os empre&,ados da thesourada encarregados de fazer pagamento

. ao pessoal, e o agen te commercial.
De 3:'000 o inspector de machinistas e os mestres das officinas.
De 2·'000 a 5$000 os demais empregados de escriptorio mencionados nos

quadros ns. 1 a 5, com excepção dos engenheiros residentes e seus
ajudantes, quando o serviço fôr executado em SlIas respectivas
secções.

Além dos empregados mencinnados nos quadros ns. i a 5, poderá o
direc-tor admiLtir provisoriamente nos escriptorio' e e tações, quando a
affillencia de trabalho exigir, auxiliares que vencerão diaria Mé 7'000.
Estes anxiliares serão dispensados logo qlle cessar o mo ti vo ela admissão.

O director perceberá a diaria de 6' e os chefes de divisão a de 5' a
-Utulo de despezas de viagem; esta diaria será de 3S para os ajudantes dos
chefes de di visão.

Os empregados actualmente em serviço da estrada não perdem o direito
adquirido aos vencimentos qne percehem, se esles fOl'em superiores aos
fixados nos qllados ns. 1 a 5, e aqllelles cujos cargos forem supprimidos
continuarão a perceber seus vencimentos nos lagares que forem occupD.r.

6"

Aos empregados que tiverem mais de 20 annos de serviços os venci
mentos serão augmentados de mais 20 %'

Capital Federal, 17 de maio ele 1890'-P"ancisco Glicerio,
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DECRETO N. 419 -DE 23 DE MAIO Di 1890

Declara a caducidade das concessões feitas á companhia Minas anel Ria
j'ailwo,y para a 'construcção do ramal da cidade da Campanha e do
prolongamen.to da respectiva estrada até ao ponto navegav(ll do Rio
Verde,

o Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisoria da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exereito a armada em nome da Nação:

Considerando que a clausula vr do decreto n. 10.101 de 1 de
dezembro de 1888, e a m do de n. 10.122 desse mez e anno, con
cederam a companhia Minas anã Rio 1"aiZvay o prazo de 60 dias,
contados da data da approvação dos competentes estudos, para o
começo das obras de ramal da cidade da Campanha e do prolonga
mento da estrada desde T1'es Corações atê ao ponto navegavel do
Rio Verde;

Que os primeiros daquelles estudos foram approvados por decreto
n. 10,449 de 9 de novembro de 1889 e 03 ultimos pelo de n. 37 de 5 de
dezembro do mesmo anno ;

Que, devendo terminar em 9 de janeiro do corrente anno o
prazo para o começo dos trabalhos do ramal da Campanha, a com
panhia solicitou e obteve ampliação daqueUe prazo atê 11 de fevereiro
ultimo;

Que, havendo sido inaugurados officialmente, em 3 desse mez,
todos os mencionados trabalhos, nesse mesmo dia foram suspensos,
e tem continuado interrompidos atê ao presente, não obsta.nte ha
ver sido intimada a companhia para nelles proseguir immediata·
mente;

Que, sUJ~posta a impossibilidade absoluta, allegada pela compa
nhia para obter a dilação dos prazos estipulados nas citadas clausu
las dos mencionados decretos, de levantar actualmente capitaes no eS
trangeiro, com applicação a emprezas no Brasil, verifica-se que a
mesma companhia rejeitou proposta de enipreza nacional idonea para
a execução dos referidos tt'abalhos, mvdiante condições taas, como a de
executaI-os de conformidade com os contractos vigentes, celebrados
com o governo, só receber a respectiva importancia depois de construi
das as linhas, e e1fectuar·se o pagamento em numerario ou titulos de
obrigação;

Que, a vista de semelhante facto, não' pode ser admittida a ca~
reneia de meios, allegada para sobre3tar-se na execução de obras
de urgente necessidade publica, visto terem por objectivo dous im
portantes centros de aguas minera.es, e cujo. adiamento importaria
o de outros beneficias de interesse geral, que da construção de taes
vias-ferreas devem resultar para o Estado de Millas Geraes ;

Que ao governo não é permiltido, oonseguintemente, protelar a
realisação daquelles melhoramentos por motivos de cuja simples ex
posição evidencia-se não constituirem caso que possa considerar-se de
forçamaiOl', como pretende a companhia Afinas and Rio e como os re
spectivos contractos o exigem, afim de não tornar-se etrectiva a san
cção penal neltes estabelecida. paro. garantia de sua fiel obser
vancia;

Que, á vista do exposto e achando-se interrompidas por mais de
tres mezes as obras de que se trata, são inteiramente applicaveis ao
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caso as disposições da primeira parte da clausula X}Ç.XIlI do decreto
n. 10.101 de 1 de dezembro de 1888 e da clausula IX do de n. 10.122
de 15 desse mez e anno.

N.estes termos, resolve declarar a caducidade dos contt'actos ce
lebrados em virtude das concessões feitas á companhia Minas and Rio
,·ailw..ty pelos supraci tados decretos e outros relativos ao mesmo as
sumpto, assim como dos privilegias, garantia .de juros e mais favo.
res nelles mencionados.

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governQ provisório, 23 de maio de 1890, 2° da
republica.

MANOEL DmODoRo DA FONSECA..

FrancisGo Glicerio.

DECRETO N. 420 - DE 24 DE MAIO DE 1890

Autoriza. a companhia de e,tl'ada de ferro do Carangolo. a transferir as
respectivas concessões á. companhia da estrada de férl'o Barão de Ara
rüama.

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do goveruo provi
sorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu a "
companhia de estrada de ferro do Carangola, resolve autorisar a mesma
companhia a transferir á'companhia da estrada de ferro Barão de
Araruama as concessões em cujo gozo se acha, continu8.ndo em vigor
as respectivas clausulas, constantes dos decretos ns. 5822 de 12 de
setembro do 1874; 5889 de 20 de março de 1875; 6118 e 6Il9 de 9
de fevereiro; 6167 de 15 de abril e 63M de 8 de novembro de 1876 ;
6559 de 2 de maio e 6565 de 9 de maio de 1877; 7858 de 19 de outu
bro de 1880; 8019 de 25 de fevereiL'o, 8290 de 29 de outubro, 8367
de 31 de dezembro de 1881; 8552 de 27 de maio e 8661 de 2 de se
tembl'O de 1882; 8909 de 10 de março e 9068 de 24 lie novembro de
1883; 9131 de 9 de fevereiro e 9335 de 6 ele dezembro de 1884; 9392
de 28 de fevereiro, 9411 de 25 de março e 9496 de 12 de setembro de
1885; 9565 de 6 de março; 9572 de 27 de março e 9660 ele 15 de outu
bro de 1886; 9750 de 6 de maio de 1887 j 9947 de 9 de maio e 10.119
de 15 de dezembro de 1888 e 10.440 de 9 de novembro de 1889.

DECRETO N. 448- DE 31 DE MAIO DE 1890

Proroga, até ii de olllubro c1e 1890, o prazo marcado na clausula 8" do decreto
u. 10.151 de 5 da janeiro de 1889 para o começo das obras da. estrada.
da Pelotas ii. colonia de S. Lourenço.

....., , , .
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DEORETO N. 452 - DE 4 DE JUNIIO DE 1890

Abre ao ministerio dos negocios da agricultura, commel'cio e obras pu~licas

um credito extraordinal'io de f:, 405.000, para indemnisação á D. Ped,'o I
railtva,y company.

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo pro
visorio da republica elos Estados Unidos do Brasil, constituido pelu
exercito e armada, em nome da Nação, tendo ouvido o ministro e
secretario de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras

. publicas, e acatando a sentença 'proferida pelo juizo arbitral indioado
para julgar da indemnisação devida á D. Pedro I ?'ailtoay company,
que a este acompanha por cópia, resolve abrir ao ministerio dos
negocias da agricultura, commercio e obras publica.s um credito ex
traordinario ela quantia de r. 405.000, destinado a inl emnisar apre·
citada companhia de lucros cessantes e despezas realizadas na fórma.
prescripta na referida sentença.

O ministro e secretario de Estado dos negocios da agriculturJ,
commercio e obras publicas assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 4 de junho de 1890, 2° da
republica.

MANOElL DEODORO DA FONSECA..

Fran cisco G:Zicerio.

Copia do juizo arbitral a que se l'erere o decl'eto
n . .4S~ de .4 de junho de 1890

Os abaixo assignados, arbitras nomeados pwa fixarem o valor da
indemnisação devida á The D. Pedro 1 ;·.;.ilway company, Zimited, na
fórma do decreto n. 333 de 12 de abril proximo passado, segundo lhes
foi communicado por aviso do ministerio da agricultura, de 2 do cor
rente, depois de procederem ao estudo e exame dos papeis e docu·
mentos que lhes foram ministrados plllo governo, accordam no seguinte
·laudo :

Por decreto n. 4689, de 10 de fevereiro de 1871 foi concedida, nos
termos da lei n. 1864 de 1870, autorisação ao engenheiro Sebastião
Antonio Rodrigues Braga para, por si ou .por meio de companhia que
organisasse, construir ama estrada de ferro entre as provincias de
Santa Catharina e S. Pedro do Rio Grande do Sul, mediante as clau
sulas que que baixaram com esse decreto.

Em setembro de 1872 [ai incorporada em Lonures a companhia
para levar a e1feito a referida estrada.

Essa companhia foi autorisada a funccionar no Brasil por decretos
ns. 3237, de 1873, e 9092, de 1883.

A lei n. 3141 de 30 de outubro de 1882, art. 7°, § lo, autorisou o
governo a fazer as operações de credito que rOSRem necessarias na
fórma da lei n. 2450, de 24 de setembro de 1873, afim de tornar etro
ctivaa garantia dejuros ate ao capital de ,c 4.000.000 que 'l'heD.
Pedro I raill.Oay company, limited, tivesse de levan tal' para construGÇão
ue sua linha principal, mandando proceder previamente aos necessarios
estudos por conta do mesmo credito.
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Ex-vi dessa lei, foi por decreto n. 8842, de 13 de janeiro de 1883,
concedida a garantia de juros de 6 % sobre o capital não excedente a
\',4.000.000, estipulando-se na clau~ula 38" das que baixaram com
este decreto que, se construido, a estrada, se reconhecesse que o maximo
do capital garantido fôra excedido, o governo concederia garantia de
juros ao excedente, se para isso estivesse autorisado; no caso con
trario, recommenclaria a concessão da nova garantia ao poder legisla
tivo.

Em 7 de fevereiro de 1873 foi celebrado entre o governo e a com
panhia contracto, em que foram ratificadas as clausulas approvadas
pelo citado decreto de concessão.

Segundo a clausulas la e 3" do referido decreto de janeiro de 1883,
os estudos preliminares deviam ter começo dentro do prazo de 12
mezes, a contar da data do decreto, e terminar dentro de igual prazo,
a contar do começo dos estudos.

Em 18 de dezembro de 1884 foram apresentados os eatudos preli
minares, e.ainda delles não tinha o governo tomado conhecimento,
quando em 5 de fevereiro rle 1885 foi a companhia notificada de parte
do governo para declarar em que condições acceitava a reaci ão da
garantia tle juro., a que se refere a 35" das clausula do contracto.

Antes que a companhia fosse admittida pelo governo a apresentar
as bases para rescisãu, foi resolvida a caducidade da concessão por de·
creto n. 9689 de 24de dezembro de 1886.

E' certo, entretanto. que a companhi.a, antes de ser decretada a
caducidade, se promptificou para apresentar ás condições mediante as
quaes acceitaria a rescisão da garantia de juros e disso teve conheci
mento o governo.

Do mencionado decreto n. 9689 recorreu a companhia para o
conselho de Estado, e, sendo a respeito ouvidas separadamente as
secçõe:; do imperio e da justiça, o governo negou provimento ao re
curso por decreto n. 10185, de 9 de fevereiro de 1889.

Finalmente, por decreto de 12 de abril do corrente anno, o actual
governo revogou o de n. 10185 e, considerando subsistente a concessão
feita pelo decreto n. 8842, de janeiro de 1883, determinou, entretanto,
por não convir ao interesse geral do paiz a construcção da estrada, 11
rescisão do respectivo contracto celebrado com a companhia da estrada
de ferro D. Pedro I em 7 de fevel'eü'o do referido anno p ra a dita
construcção, mediante o pagamento de justa indemnisação, cujo valor
seria fixado por arbitras nomeados pelas partes.

Fica, pois, evidente que o governo, reconhecendo, como se acha
expresso no decI'eto de 12 de abril deste anno, a decisão negando pro
vimento ao recurso, dada pelo decreto n. 10.185, nao pôde ser tida
como incontestavelmente baseada em principios de justiça e equidade de
?nodo a não deixar duvida alguma sobre a impal'cialidade com que o
governo b)'asiteiro costuma p1'ocede1' nesses casos, restabelec~u a concessão
do decreto n. 884.2, de 1883 e' conside1'ou em vigor o contracto ele 7 de
feverei1"O . .

E, como ao mesmo tempo se convenceSse da conveniencia de
sobrestar na construcção da estrada, resolveu a rescisão do mencionaclo
contracto, mediante justa indemnisação, ficando assim reparada a
injustiça, que em sua sabedoria entendeu resultar do decreto n. 9698,
que declarou a citducidaue.

Nessas condições, a missão dos arbitras não e determinar o valor
da indemnisação devida por uma concessão cacluca, mas sim subsis
tente e valida, a companhia. concessionaria, cujo contracto o governo
rescinde por cOl1veniencia do bem publico.
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o principio de direito regulador, na especie, acha-se claramente
estabelecido no art. 236 do codigo commercin'!, que dispõe:

« O que der a fabricar alguma obra de empreitada poderá a seu
arbitrio resilir do contracto, posto quo a obra já esteja começada a
executar, indemnisaudo o empreiteiro do todas as despezas e trabalhos
e de tudo que poderia gannar na mesma obra.»

ldentico é o preceito do direito civil; quando devesse ser ° regu·
lador, pois que obriga a prestação da perdas e damnos - lucros
cessantes e damnos emergentes-isto e,o que effectivamente perdeu·se° que se deixou de ganhar - qUl,ntuln mihi abest, quantnmque lucnwe
polui - (FI'. 3. pr. digo L. 46 t. 8.)

Pai a applicar este dir13ito ao facto, mister é conhecer quaes as
despezas feitas pela companhia e o quantwm que eIla poderia ganllar na
construçção da estrada.

Segundo a clausula 39°, § 5° do contracto, as despezas são arbi
tradas em 10 % sobre o capital garantido; mas não tendo a companhi:l
feito estudos definitivos que, approvados fossem parte para conhecer-so
o capital garantido e cujo valor deve ser computado nes~es 10 0/0' não
ha base certa para se assignalar a importancia exacta das depezas
realisadas.

Na differença entre o custo e o preço das obras da estrada con·
tractada é que se pMe encontrar o valor do primordial ganho que
deixou de auferir a companhia. Tal difl'erença, como lucro da com
panhia, póde com segu_ança ser taxado em 10 % sobre o custo da
obl'a, pois que é essa a procentagem carregada como lucro do em
preiteiro em todos os orçamentos organisadas em execução de con
tractos congeneres, celebrados com o governo.

Mas, na amencia de estudos definiti vos, é evidente que esse custo
não e conhecido.

Ha ainda a considerar outros lucros provaveis para a companhia,
que lhe são garantidos pelo contracto, como os resultantes do privi~

legio por 50 annos, de cessão gratuita de terrenos devolutos, ele pre~

ferencia para varias concessões e ele outros favores, cujo valor não'
pMe ser determinado com precisão.

E' bem de ver que, se todos os elementos, cuja ausencia fica assi·
gnalada, pudessem ser conhecidos, o arbitramento ordenado não teria
razão de ser, porque o valor da indemnisação podia ser fixado por meio
de simples operações arithmeticas.

Por isso mesmo que a funcção do arbitro destôa da do mathe·
matico, é que elia se releva por demais espinhosa.

Os advogados e engenheiros da companhia entendem que o arbi·
tramento não póde ser inferior a ~C 800.000 e o conceituado engenheiro
Hawkshaw eleva-o a ;{; 836.000. Não nos parecem, porém, proce·
dentes todos os motivos que os inullzem ás conclu ões a que chegam.

Em face de um direito quasi identieo ao da companbia e oriundo
do decreto n. 5565, de 14 de março de. 1874, o governo mandou
pagar á viuva de Hygino Corrêa Durão, como indemnisação sómente
10 % sobre o valor do preço do trabalho contractado e que deixou de
ser feito por ordem do mesmo governo.

Essa decisão, constante do despacho de 2 de abril de 1883, publi
cada no Diario Olficial de 4 do mesmo mez e anno, nos seus motivos e
dispositivo revela·se de exemplar rectidão.

O poder judiciaria, a seu turno, como vê·se da revista. clV'el
n. 10.632, condemnvu o Estado no pagamento ao major Feliciano
Joaquim de Bormann, da quantia de 120:000$, valor do capital com
garantia de juros da provincia, hoje Estado elo Rio Grande do Sul,
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para construcção de uma estrada de ferro entre Santo Amaro e Santa
Maria da Bocea do Monte.

Feliciano Bormann tinha feito algumas despezas, não tinha ainda
estudos definitivos, quando viu-se impossibilitado de proseguil' em
trabalhos pelo acto do governo, que decretou a construcção da estrada
de ferro de Porto Alegre á Uruguayana. O Poder Judiciaria entendeu
que era justo valor para indemnisação 10 % sobre o valor do capital
calculado no decreto de concessão, incluindo neIles as despezas que
Bormann provou ter feito, accrescendo só os juros da mora e
custas.

A' vista do que flca exposto e ponderado e considerando:
Que o contracto de 7 de fevereiro de 1883, celebrado em virtude

da concessão feita pelo decreto n. 8842, de janeiro do mesmo anno, se
achava em pleno vigor quando foi declarada a caducIdade e estaVit
sendo executado peJa companhia para esse fim organisada na praça de
Londres;

Que, para execução desse contracto, ~ companhia clevia ter
tomado compromissos, assumido responsabilidade e rea!isldo despezas ;

Que, tendo sido a companhia intimada em fevereiro de 1885
para apresentar as bases para rescisão da garantia de juros, e tendo
para isso se promptificado e por diversas vezes solicitado do governo
uma solução, para que pudesse sahir da posição embaraçosa em que
se achava, e evitar maiores prejuizos, não foi attendida, até que em
24 de dezembro de 1886 foi declarada a caducidade da concessão;

Que, desde dezembl'o de 1884, e no pl'azo estipulado, forão apre·
sentados ao governo os estudos preliminares, dos quaes sómente
tomou conhecimento em dezembro de 1886, por occasião de decretar
a caducida':!e ;

Que, entretanto, a companhia era obrigada, durante esse peric.do
de dezembro de 1884 a dezembro de 1886, a conservar e ma.nter no
paiz o pes30al necessario para os estudos delinitivos, vi-to como,
segundo a clausula 4" deviam ter começo um mez depois de appro
vados os preliminares, que estavam pendentes de approvação do
governo j

Que o decreto de concessão, ai' m da garantia de juros, de 6 %

por 30 annos e privilegio pOl' 50, outorgou á compa.nhia outros favores
e fez outras concessões importantes, como constam do me mo decreto e
contracto de 7 de fevereiro;

Que, não obstante, advogados e profissionaes de reconhecido mere·
cimento, como seja, entre outros, o engenheil'o Hawkshaw, fixarem
em pareceres que se encontl'aram em documentos remettidos pela.
secretal'ia da agricultura, o valor da indemnisão em :e 800.000 e
mais, é todavia certo que na ausencia de melhores esclarecimentos
para calcular com exactidão todas as depezas e prejuizos resultantes
da rescisão, forçoso é subordinar o calculo da indemIlisação aos prin
cipios de equidade, adoptando precedentes, que devem servir de norma.

E assim considerando:
Que em casai) inenticos tem sido adoptado pelo governo e pelo

poder judiciaria para base da indemnisação o valor de 10 % do
capital garandido, incluidos neUes as despezas feitas e os lucros a
auferir' .

Qu;' foi essa, base adoptada pelo governo na indemniEll.ção que
mandou pagar á viuva de Hygino COJ'l'êa Durão, concessionaria nos
termos do decreto n. 5.565, de 14 de março de 1874 j .

Que assim ta.mbem decidiu o poder jurliciario, como se vê dos
autos da revista civel n. 10.632, que condemnou o Estado a pagar
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ao major Feliciano Joaquim de Bormann a quantia de 120:000$, alem
dos juros da mora, correspondentes a 10 % sobre o capital garantido
de 1.200:000$000;

Que, para determinar o valor da indemnisação á companhia da
estrada de ferro D. Pedro I, pódeser culculado o capital em ;€4.000.000,
visto como até esta somma foram garantidos os juros de 6 % pelo
decreto n. 8842 e o proprlo governo reconheceu na clausula 38"
deste decreto a possibilidade de ser esse capital excedido;

Que a companhia depositou, para garantia da execução do con
tracto, Da delegacia do thesouro em Londres, a quantia de ~ 5.000,
como caução;

De conformidade com o que fica exposto e relatado, os arbitros
abaixo assignados accordam em fixar o valor da indemdisação devida à
D. Pedt·o I railtOay comp:my, limited, pela rescisão do contracto de
7 de fevereiro de 1383, nos termos do decreto de 12 de abril deste
anno, na importancia de .:e 400.000; correspondente a 10 % sobre o
capital de .r, 4.000.000, sendo restituida á mesma com panhia a
caução 'de S 5.000, que prestou na conformidade da clausula 46" do
contracto de 7 de fevereiro de 1883.

Capital Federal, 16 de. maio de 1890. - Jolío Jose do Monte.
João F. Mei1'a de VasconceUos. -Conforme -F. L. de Gusmão Lobo.

DECRETO N. 462 - DE 7 DE JUNHO DE 1890

Modifica as clausulas da concessão da estrada de ferro de Itarare a Santa
.Maria da Bocca do Monte

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que expoz o
engenheiro João Teixeira Soares, resolve modificar as clansulas da
concessão feitas pelos decretos ns. 10.402, de 9 de novembro de 1889 e
305, de 7 ue abril do corrente anuo, nos termos das que com este baixam,
assignadas pelo ministro e secretario de Estado dos negocias da agri
cultura, commercio e obras publicas, que assim fará executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 7 de junho de 1890, 2°
da republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSEOA..

Francisco GUcerio.

ClausulaEl a que Ele reCeI'e o decreto n. 46~ de .,. de
junho de 1890

1. Uma vez apresentados os estudos definitivos de uma secção
qualquer da eslrada, em conformidade com as clausulas VI e VII do
decreto n. 10.402, de 9 de novembro de 1889, o governo se pronun
ciará a respeito, fixando, á vista de taes esludos e dentro do limite
estabelecido na clausula I do decreto 11. 305, de 7 de abril do cor
rente anno, o capital garantido correspondente a eEsa secção, afim
de serem as obras começadas e concluidas nos prazos marcados.
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Ir. A garantia de juros far-se-ha etrectiva, livre de quaesquer
impostos, em semestres vencidos nos dias 30 de junho e 31 de dezembro
de c,lda anno e pago.; dentro do terceiro mez dep)is de finJo o se
mestre, durantJ o prazo d 30 ann03, pela seguinte fórma:

§ 1.° Emquanto durar a construcção das obras, os juros de 6%
ao anno serão pagos sobre as quantias que tiverem sido depositadas
pela companhia em casa dos agentes financeiros do Brasil em Londres,
a contar da data dos respectivos depositas, os quaes poderão ser feitos
em prestações que ilão excedam de dous terços do capital garantido
durante o primeiro anno, depois de fixado na fórma da clausula pre
cedente, e de um terço do mesmo capital no segundo anno, devendo,
porém, ser feito desde jã. o deposito de 10.000.000 de francos por conta
das referilias prestações. .

§ 2.° O reembolso á companhia, d>l.s quantias depositadas em
conformidade com o paragrapho precedente, será feito por presta
ções segundo o exigirem as necessidades da construcção e mediante
pedido dirigido ao ministerio da agricultura, com a antecedencia de
90 dias, pelo representante da companhia no Rio do Janeiro.

§ 3.° Entregue a estr<lda ou parte desta ao transito publico, os
juros relativos ao respectivo capital serão pagos em presença dQs
balanços e liquidação da reJeita e despeza de custeio da estrada,
exhibidos pela companlúa e deviJamente examina':los pelos agentes do
governo.

§ 4.° As despezas só serão consilierada, para os etreitos destas
disposições até ao maximo do capital g 1rautilio correspondente a.
30:000 por kilometro, que em caso algum será excedido; esta cir.
cumstancia, porém, não exime a companhia. da obrigação, que assume,
de conClluir as obras e os fornecimentos rafeL'8ntes a cada uma secção
da estrada inclependentemente de qualquer augmento de onus para o
Estado.

III. Fica expressamente entendido que a perda do privilegio,
garantia de juros e mais' favores, de que trata a presente concessão,
não será applicada ao trecho ou trecllos lia estrada que se acha.rem
concluidos no fim do pl'azo estipula.do para conclusão das obras de
toda a estrada.

IV. O cambio a que se refere a clausula II do decreto n. 305, de
7 de abril do corrente auno, será de 27 d. por I -)00.

V. Ficam augmentados de 60 % os prazos marcados para. a.
apres ntação ao governo dos estudo" definitivos da estrada, começo e
conclusão das obras.

VI. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1890. - Fhtl'lcisCJ Glicerio.

DECRETO N. 471 - DE 7 DE JUNItO DE 1890

Concede á emprezn de strada de ferro elo Ribeirão ao Bonito, ou <i com~

pan hi li que organiSl\r, privilegio e garantia de juros para construcção
de uma estrada ele ferro da eslação do Ribeirfro á vil1a do Bonito, no
Estado ele Pernambuco.

o generalissjmo Manoel Deodoro da Fon eca, chefe elo governo
pl'OviSúrio da republica. dos E~tados 'nidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armadt1, em nome d<~ Nação, attendendo ao que requereu

E.H.-7 Vol.V
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11 empreza da e trad,l, de ferro do R.ibeirão ao Bonito, no Estado de
Pernambuco, concede privilegio para construcção, uso e gozo da
mesma estrada, que, partindo da estação do Ri beirão vá á villa do
J3onito, no Estado de Pel'l1ambllCO, bem como a garantia de juros de 6 %
00 anno sobre o capital que tôr empregado na I'espectiva construcção
aC ao lll:lXimo cOl'respondente a tl'inta conlos ll3 rros por kilometrr,
n03 termos da autorisaçfi.o consta.nte do § l° do arl. 7° da lei n. 3397,
de 24 de novembro de 1888. mediante as clausulas que com este bai
xam assignad'Js pelo cidadão Fl'ancisco Gllcerio, ministro e secretario
de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas,
que assim o faça executar.

Sala das sessões elo governo provisol'io, 7 de junho de 1890,
2° da republica.

MANOEL DEODORO DA Fo SECA.

Francisco GUcerio.

Clausulas fi que e ref'ea'e o decI'cto n. 47'1, de ." de
junho de 1890

L E' concedido á empreza da estrada de feero do Ribeirão ao
Bonito, no Estado de Pernambuco, ou U companhia que organisar, pri
vilegio por 50 onnos para construcção, uso e gozo da mesma· estrada
de ferro, entre a estação do Ribeirão, na Ferro·via Recife ao S. Fran·
cisco e a villa do Bani to, no Estado acima referido.

Além do privilegio e glrantill. de juros, o governo concede mais
os seguintes f,tvores:

1.° Cessão gratuita ue terrenos devolu tos e naciooaes, e bem
assim dos comprehendidos nas sesmal'ias e posses, excepto indemnisa
ções que forem de direito, para o leito d ~ estrada, estações, armazens
e outras obras especificadas nos respectivos estudos detillitivos;

2.° Dirvito de desaproriar, na fórma elo decreto n. 816, de 10 de
julho tie 1855, os terrenos de dominio particular, pl'edios e bem feito·
rias, que forem precisos plra as obras ele que trata o paragrapho
an teceden te ;

3.° Uso das madeirn,s e outros materiaes existentes nos terrenos
devolutos e nacionaes, indispensaveis para a construcção da estrada;

4.° Preferen,::ia, em igualdade de condições, pira lavra de minas
na z,)na privilegiada, sendo expras50 em contracto especial o numero
de datas que o "'overno julgue conveniente conceder, bem como as
cOllllições a que deva ficar sujeita a empreza;

5.° Preferencia para acquisição de terrenos devolutos existentes
á margem da estrada, etl'ectuani!o-se a venda em lotes alternados,
de maneira que, sendo o primeiro da companhia, o srgundo ficara
pertencendo ao Estado, e assim por diante. e pelo preço minimo d,~

lei de 18 de setembro de 1850, S3 a companhia o distribuir por immi·
grantes ou colonos qU3 importar e estabelecei" não podendo, porém,
vendel·os a estes, devidamente medidos e demarcados, por preço
excedente ao qun fôr ~arcado pelo governo.

E-so. prererencia só tera lagar durante a constl'ucção da estrada.
Se decorridos cinco annos depois de concluida a e-tradu. não tiverem os
terrenos sido distribuídos a immigrante', a companbia os adquiril'u á
razão do preço maximo da lei, indemnis!\ndo o E ta/lo da di1Ierença
que estiver por pagar.
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II. São approvados os estu'los definitivos apresentados pela refe
rida empreza, relativos ao trecho a que se refere a presente conces
são, quer da parte construida, quel' da parte por construir, obser
vando-se todavia o seguinte:

Na r(lvi~ão e locação da linba a construir, a empreza ou a com
panhia que organisar, obl'igar·se-hn. a fazer todas as modificações que
lhe forem indicadas pelo engenheiro fiõcal respectivo, ou qualquer
outro agente do governo geral ou local, devidamente autorisado,
as im como a põr de accordo com os planos approvados qualquer parte
da estrada em trafego, que porventura delles divirjam; outrosim, a
modificar os referidos estudos na parte que a pratica e as commodi
dades aconselbar seI' necessario para melhorar o traçado, tendo em
vista as conveniencias da mesma estrada ou os interesses das partes
contraclantes, devendo taes modificações ser indicadas pelo engenbeiro
fiscal ou agente competente do mesmo"governo.

m. A companhia será organisada d~ accordo com as leis e regu
lamentos em vigor.

Tera representante ou domicilio legal na republica.
As duvidas e questões que se suscitarem, estranbas á inteIligencia

das presentes clausulas serão resolvidas de accordo com a legislação
brasileira e pelos tribunaes brasileiros.

IV. Os trabalhos da construcção da estrada deverão começar no
prazo de seis mezes contados da pres~Dte data, e ficar concluiuos e toda
a estrada aberta ao trafego no prazo de tres annos, contados da.
mesma data.

V. Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio passiveI. O raio
minimo será de 100 metros.

As curvas dirigidas em sentidos contrarias deverão ser separadas
por uma ta.ngente de 10 metros, pelo menos.

A declividade maxima será de 3 % •
A estrada será dividida em silcções do sel'viço de locómotivas,

procurando-se em cada uma destas uniformisar as condições tecbnicas,
de modo a eifectuar o melhor aproveitamento d,o força dos motores.

As rampas, contra·rampas e patamares serão ligados por curvas
verticaes de raios e desenvolvimento conveniente. Toda a rampa se
guida de uma contra-rampa s t'á separarla desta por um patamar de
30 metros, pelo menos j no tnnneis e nas curvas de pequenos raios se
evitará o mais passiveI o emprego de fortes decliveis.

Sobre 3.S grandes pontes e viaductos metallicos, bem como á en
trada dessas obras, se procurará não empregar curvas de pequElQo
raio ou as fOl'tes declividades, afim <le evitar fi, pr9ducção de vibra
ções noci vas ás juntas e articulações das diversas peças.

As p,\radas e estações serão de pr fereucia situadas sobre secção
da linha em recta e de nivel.

VI. A estrada será de via. &ingela, mas terá os desvios e linbas
auxiliares que fOI'em necessa.rios para o movimento dos trens.

As distaucias entre as faces internas dos trilhos serão de Im,OO."
As dimen ões de perfil transversal serão sujeitas á approvação do

governo.
As valletas longitudinaes terão as dimensões e decliveis necessarios

para dar prompto escoamento ás aguas. .'
A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixada em vista

da altura destes e da natureza do terreno. "
VlI- A empreza ou a companhia que orgaDisar executará todas

as obras de arte e fará todos os trabalhos necessarios pa.ra que a
estrada não crêe obstaculo algum ao escoamento das aguas, e paI a que
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a direcção das outras Tias de communicação existentes não receba
senão as modificações inrlispensaveis e precedidas de approvação ·do
governo. Os cruzamento. com a ruas ou caminhos publicos poderão
ser superiores, inferiores, ou, quando absolutamente se não possa
fazer por outro modo, ele nivel, construindo, porém, a companhia, a
expensas suas, as obras que os mesmos cruzamentos tornar~m neces
sarias, ficanilo tambem a seu cargo as despezas com os slgnaes e
guardas que forem precisos para as cancellas durante o dia e a
noite

Terá nesse caso a companhia o direito de alterar a direcção das
ruas ou caminhos publicas, com o fi n de melhorar os cruzamentos
ou diminuir o seu numero, precedendo consentimemto do governo, e
quando fõr de direito, da autoridade rilUnicipal, sem que possa per
ceber qualquer taxa pela passagem nos pontos de intersecção.

Executará as obras necessarias á passagem das aguas utilisadas
para ahastecimento ou para os fins industriaes 0'1 agricolas, e per
mittirá que, com inenticos fins, taes obras se e1:'fectuem em qualquer
tempo, desde que dellas não resulte damno á propl'ia estrada.

A estrada de ferro não poderá impedir a navegaçã.o dos riml ou
canaes, e nesse intuito, as pontes e a viaductos sobre os rios e canaes
terão a capacidade necessaria para que a nfl,vegação não seja
embaraçada.

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as vias
de communicação ordinadas, o governo terá o direito de marcar a
altura dos vãos dos viaductos, a largura destes, e a que deverá haver
entre os parapelf.os em relação ás necessidades de circulação da via
publica que ficar inferior,

Nos cruzamentos de nivel, os trilhos serão coIlocados sem sa
liencia nem deprl's ão sobre o nivel da via de communicação que
cortar a estrada de ferro, de modo a não embaraçll.l' fi. cil'culação de
carros ou carroças,

O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via de
communicação ordinaria um angulo menor de 45°.

Os cruzameutos de nivel terão sempre canoellas ou barreiras, ve
dando a circulação da via de communicação ardinaria na occasião da
passagem dos trens j havendo, além disso, uma casa de guarda todas
as vezes que o governo reconbecer essa necessidade.

VIII. Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver
um intervallo livre nunca menor de Im,50 de oada lado dos trilhos.
Além disso, haverá de distancia em distancia, no interior dos tunneis,
nichos de abrigo.

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tunneig
serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de dous metros de
altura e não poderão ser feitas nas vias de communição existentes.

IX. A empreza ou companhia que organisar empregará materiaes
de boa qualidade na execução de todas as obras, e seguirá. sempre as
llrescripções da arte, de moelo que obtenha construcções perfeita
mente solidas.

O systema e dimensões das fundações das obras de arte serão
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a natureza do
terreno e as pressões supportadas, de accordo entre a companhia. e
o governo. A companhia será obrigalla a ministrar os apparelhos e
pe soai necessarios ás sondagens e fincamento de estacas de en·
saios, etc.

Nas superstructuras das ponte3, as vigas de madeira só poderão
ser empregaâas provisoriamente, devendo ser sub~tituidas por vigas

I
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metallicas, logo que o governo o exija. O emprego do ferro fundido
em lonaerõe não .el'á tolerado.

Antes de entl'e!!UeS á circulação, todas as obras ne arte serão
experimentadas, fazendo·se pa S::lr e repa sal' sobre eUas, com di·
versa velocidade, e depois estacionar algumas horas, um trem com·
posto de locomoti vas ou, em falta destas, de carros de mercadorias
quanto possivel carregados. .

As despezas destas experiencias correrão por conta da companhia.
X. A companhia construirá todos os edificios e dependencias

ne.:lessarios para que o trafego se eíl'ectue regularmente e sem pe·
rigo para a segurança publica.

As estações conterão salas de espera, bilheteria, aceommodação
para o agente, armazens para mercadorias, caixas de agua, latrinas,
mictorios, rampas de carregamento e embarque de animaes, balanças,
relogios, lsmpeões, desvios,cruzamentos, chaves, signaes e cercas.

As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edificios das estações e paradas terão do lado da linha uma

plataforma coberta, para embarque e desembarque dos passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de accordo com a sua imo

portancia. O governo poderà exigir que a companhia faça nas estações
e parliClas os au!,menfus reclamados pelas necessidades da lavoura"
commercio e indu trio..

Xl. O governo reserva-se o direito de fazer executar pelo. compa
nhia, ou por conta della, durante o prazo da conces~ão, alterações,
novas obras, cuja necessidade a experiencia haja indicado, em relação
ii segurança publica, policia da estrada de ferro ou do trafego.

XII. O trem rodante compor-se-ha de locomotivas, alimenÍ'ldores
(tender l, de carros de I" e 2a classes para passageiros, de car'ros espe
cises para o serviço do correio, va.gões de mercaâorias, inclusive os de
gado, lnstro, e, finalmente, de carros para conducção de ferro, ma
deira, etc., indicados no orçamento.

Todo o material será construido com os melhoramentos e commo
didades que o progresso introduzir no serviço de transportes por
estradas de ferro, a segundo o typo que fór adoptado, de accordo com o
governo. •

O governo poderá prohibir o emprego do material que não pre
encher estas condições.

Deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á extensão de
cada uma das secções em que se divi<iir a estrada, a que, a juizo do
governo, deva ser aberta ao transito publico. e, se ne ta. secção o tra
fego exigir, ajuizo do fisca.l por parte do governo, maior numero de
locomotivas, carros de paHsageiros e vagões que proporcionalmente a
elIas cabiam, a companhia será obrigada, dentro de seis mezes, depois
d~ reconhecida aquella necessidade por parte do governo e della
sClente, a augmental' o numero de locomotivas, carros de passageiros,
vagões e mais material exigido pelo fiscal por parte de governo, com
tanto que tal augmento fique dentro dos limites e tabelecidos no pri·
meiro periodo lie ta clausula. '

A companhia. incorrerá. na multa de 2:000$ a 5:000$ por mez de
demora, além dos seis mezes que lhe são ooncedidos para o augmento
do trem rodante Mima refal'ido.

E se, passados sei mezes mais além do fixado para o augmento;
e~te não tiver sido feito, o governo fornecerá o dito augmento do mate·
rlal por conta da empreza "u companhia qne organisar.

_ XlII. Todas as indemnisações e despezas mot,ivadas pela constru
cçao, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro. correrão
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exclusivamente Q sem excepção por conta àa empreza ou companhia.
que organisar.

XIV. A empreza ou companhia q~e organisar sera obrigada a
cumprir as disposições do regulamento rle 26 de abril de 1857 e bem

assim quae quer outras da mesma natul'eza, que forem decretadas
para segurança e policia das estradas de ferro, uma vez que as novas
disposições não contrariem as presentes clausulas.

XV. A emprezll. ou companhia que organisar será obrigada a con
Servar com cuidado durante todo o tempo da concessão e a. manter em
estado que possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a
estrada de ferro e suas dependencias, como o material rodante, sob
pena de multa, suspensão de concessão, ou ser a conservação feita pelo
governo á custa da companhia. No caso de interrupção no trafego,
excedendo de 30 dias consecutivos, por motivo não justil1cado, o governo
terá o direito de impôr uma multa por dia de interrucção igual á
renda liquida do dia anterior a elIa, e restabelecerá o trafego, correndo
as despezas por conta da companhia ou da referida empreza.

XVI. A empreza ou companhia que organisar sera obrigada a for·
necer ao Estado, para seu uso exclusivo, um fio telegl'aphico, com seus
respectivos apparelhos, em toda a exten!ão da linha concedida, logo
que elle julgar conveniente exigU-os, cabendo a este a despeza com a
sua conservação.

Emquanto isto não se realizar, a empreza ou companhia que orga
nisar é obrigada a expedir telegrammas do governo com 50 % de aba.ti·
mento da tarifa estabelecida para os telegrammas particulares.

XVII. Durante o témpo da concessão, o governo não concederá
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para
cada lado do eixo da estrada e na mesma direcção desta.

O governo reserva·se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro~

ximar-se até cruzar a linha concedida, comtnnto que, dentro da refe
rida zona, não recebam generos ou passageiros.

XVIII. A fiscalisação da estrada e do serviço sera incumbida a um
engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo governo e por elIe
pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das presentes
condições.

O exame, bem como o ajuste de contas da receita e despeza para
o pagamento dos juros garantidos, compete a um.\' commissão com
posta do engenheiro fiscal e por eUe presidida, ou por quem suas vezes
fizer, de um agente da companhia e de mais um empregado designado
pelo g-overno ou pelo governado]' do Estado de Pernambuco.

E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
conftança acompanhar os estudos e 05 trabalhos da construcção, afim
de examinar se são executados com proficiencia, methodo e a precis:J.
actividade.

XIX. Se, durante a execução ou ainda depois da terminaçã.o dos
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada conforme
as regras de arte, o governo poderá exigir da companhia a sua de
molição ou reconstrucção total ou parcial, ou fazeI-a por administra
ção, á custa da mesma companhia.

XX. Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia
entregará ao governo uma planta. cadastral de toda a estrada, bem
como uma relação das estações e obras de arte, e um quadro demon
strativo do custo da mesma estrada.

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será tambem
Qn"liada plMlta ao gover.no.
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XXI. 03 preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas
pelo governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios de con
ducção no tempo da organisação das mesmas tarifas.

As tarifas serão revisbs, pelo menos, todos os tres annos.
XXII. Pelos preços fixados nessas tarifas, a companhia será obri

gada a transport.ar constantemente, com cuidado, exactidão e presteza,
as mercadorias de qualquer natul'eza, os passageiros e suas ba
gagens os unimaes domesticas e outros, e os valores que lhe forem
eonfiados.

XXUI. A companhia poderá fazer todos os transportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo governo, mas de um modo
geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer em favor de quem
quer que seja. Estas baixas de preço se farão effectivas com o con
sentimento do governo, sendo o publico avisado por meio de annuncios
affixados nas estações e insertos nos jornaes.

Se a companhia ti7.er trausportes por preços inferiores aos das
tarifas, sem aquelle prévio consentimeuto, o governo poderá applicar
a mesma reducção a todos os transportes de igual categoria, isto é,
pertencentes á mesma classe de tarifa, e os preços assim reduzidos não
tornarão a ser elevados, como no caso de prévio consentimento do go
verno, sem autorisação expressa deste, avisando-se o publico com um
mez, pelo menos, de antecedencia..

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar loga,r á
applicação deste artigo.

XXIV. A companhia obriga·se a transportar gratuitamente:
I. ° Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

silios e instrumentos aratorios ;
2. 0 As sementes e as plautas enviadas pelo governo ou pelos

governadores dos Estados, para serem gratuitamente distribuidas pelos
lavradores;

3. 0 As malas do correio e seus conductores. o pessoal encarregado
paI' parte do govel'uo do serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como' quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
thesouro nacional ou dos Estados, sendo os transportes eífectuados
em carro especialmente ada.ptado para esse fim. .

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preçoS das
tarifas:

1. 0 As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, qua.ndo
fOl'em em diligencia;

2. 0 Munição de guerra e Qualquer numero de soldados do exercito
e da ifuarda nacional ou da -policia, com seus officiaes e respectiva
~agagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte da
ltnha, dada a ordem para tal fim pell) mesmo governo, pelo governador
90 Estado da Pernumbuco ou outl'as autoridades que para isso forem
autorisadas ;

3. 0 Todos os g'el'leros, de qualquer natureza, que sejam pelo go
verno ou pelo governador do Estado do Pel'nambuco, en viados para
attender aos soccol'ros publicas exigidos pela secca, inundaçã,), peste.
guerra ou outra calamidad publica.

~odos os mais passageir,)s e cargas do govel'Oo geral ou local não
espeCIficados acima, serão tra.nsportados com abatimento de quinze paI'
cento ( 15 % ).

Terão tambem abatimento de 15 o/e os transportes de matel'iaes
que se destinarem á construcção e custeio da propria estrada
e os destinados ás obras municipaes, nos municipioS s.ervilios pela
mesma. .
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Sempre que O governo o exigir, em cil'cumstaucias extraordina
rias, a compauhia pOl'á as suas ordens todos os meios de transporte de
que dispuzer.

Neste caso, o governo, se o preferir, pag.lrá á empreza ou á com
panhia que orgaoi ar o que 1Ól' convencionado pelo uso da estrada e
todo o seu material, não excedendo do valor da renda média, de
pel'iodo idlJntico, uos ultimas tres annos.

XXV. Na época fixada. para a termina.ção da pI'esente concessão, a
estrada ele ferro e suas dependencias deverão aohar-se em bom estado
de conservação.

Se no ultimo quinquenaio da presente concessão a conservação da
estrada fôr descurada, o governo terá o direito de confiscar a receita
e empregaI-a naquelJe serviço.

XX VI. O governo terá o direito de re gatar a estrada a que se
refere a presente concessão depois de decorridos 30 aonos de ta data.

O preço do resgate erá regulado, em faLta de accordo, pelo termo
medio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em con
sideraçã,o a importancia das obras, material e dependencias no e tado
em que estiverem então, oão sendo esse preço interior ao capital ga
rantido, se o resgate se e1fectuar antes de expirar o privilegio.

Se o re gate se etrectuar depois de expirado o prazo do pl'iviJegio,
o governo só p;lgará á companhia ou apropria empreza o valor das
obras e material no estado em que se acharem, comtanto que a somma
que tiver de despendei' não exceda ao qne se tiver e1fectivemente em
pregado na constl'Ucção da. mesma estrada..

A importancia do resgate podera ser paga em titulas da divida
publica interna de 5 "/0 de juro annuaJ.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordinarios, e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica, que tem o E tado.

XXVII. No ca o de desaccordu entre o governo e a companhia,
sobre a in tell igencia das presontes clausulas, e ta será decidida por
arbitr s nomeados, um pelo governo, e um pela companhia.

Se t'\mbem, estes não chegarem a accorúo, cada uma das partes
designal'á um segundoal'bitro e a sorte determinara o desempatador.

XXVIII. A companhia não podera. alienar a estrada ou parte desta,
sem pl'évia autorisação do governo.

XXIX. E' concecida á em preza ou companhia que organisar, a
garantia de juros de 6 % ao anuo, durante o prazo de 30 annos sobre
o capital que [ór empregauo na construcção da estrada. de ferro de que
se trata, o qual é fixado na importancia de 1.821 :000$, em confOl'mi
dade com as dispo ições do § l° do art. 7° da lei n. 3397, de 24 de no
vembro de 1888, bem como com os estudos apresentados pela referida
empreza.

Além dos planos e mais desenhos de caracter geral approvados, a
companhia sujeitará á Ilpprovação do fiscal par parte do governo os
detalhes necess8rios á construcção das obras de arte, taes como pontes,
viaductos, pontilhões, boeiros, tunneis e os de qualquer edifioio da es
trada de ferro, um mez antes de dal'- e começo á obra, e se, findo esse
pl'azo, a companhia ou apropria empreza nâo tiver solução do tlscal,
quer approvando-os, quer exigindo modificações, serão elles conside
rados approvi:ldos.

No caso de serem exigidas modifioações pelo fiscal do governo,
a em preza ou companhia que organisar será obl'igada a fazeI-as, e se
as não fizer, será deduzida do oapital garantido a sornma gasta na
obra executada sem a m~diftcação exigida.
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Se alguma alteração fór feUa em um ou maior numero dos ditos
planos, desenhos, documentos e requisitos já approvados pelo governo,
sem consentimento deste, a empreza ou companhia que oraanisar per·
derá o dIreito li garantia dos juros sobre o capUal que se ti ver despen
dido na obra executada, segundo os planos, desenhos, documentos e
mais requisitos assim alterados.

Se, porém, a alteração 1ôr feita com approvação do governo e
deHo. resultar economia na execução da obra construido. segundo a
djta alteração, a metade da ~omma resultante desta economia será re
duzida do capital garantido e ficando entendido que em caso algum o
referido capital de 1.891:000$ excederá do maximo estabelecido na
mencionada lei n. 3597, de 24 de novembro de 1888, correspondento
a 30:000$ por kHometro da linha que fôr definitivamente adoptada.

XXX. A garantia de juro' far-ae-ba etrectiva, livre de quaesquer
impostos, em ~emestres vencidos, DOS dias 30 de junho e 31 de de
zembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo o
semestl'e, durante o prazo de 30 anno , pela seguinte fórma:

§ 1. o Emquanto durar a construcção das obras, os juros de 6 %
serão pago sobre a impOl'tallci'l qne eme 'tralmente S3 verificar haver
sido empregaria no estabelecimento da referida estrada, segundo o
orçamento approvado.

As de pezas só serão consideradas para os effeitos dessa disposição
até ao limite do capital garantido, e em caso algum o Estado será
obrigado a pagar juro sobre quantias que não tenbam sido drspendil1as
com obras e material da. estrada ou em serviços que, a juizo do go·
verno, a este.intere sarem directamente.

Estas circum tancias, porém, não eximirão a empreza ou quem
organisur companhia, da obrigação, que :lssume. de concluir as obras
e os fOl'llecimentos relativos á estraria de que trata a presente con·
ce são, independentemente de qualquer augmento de onus para o
Estado.

§ 2. 0 A acquisição do material fixo e rodante terá logar nas
proporções que o governo julgar conveniente, autorisando prévia.
mente as respectivas despezas paL'a que possam ser levadas á conta do
capital gara,n tido.

§ 3. o Entregue a estrada ou parte desta ao transito 1mblico, os
juros correspondentes ao re peotivo capital serão pagos em presença.
dos balanços e liquiàação da receita. e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela empl'eza e devidamente examinados pelos agentes do
governo.

XXXI. Se os capitaes forem levantados em paiz estrangeiro, vi
gOl'al'á a taxa de 25 d. por 1$000,

XXXll. A construcção das obras não será interrompida, e, se o
fôr por mais de tres mezes, caducal'ão o privilegio, a garantia e mais
favores acima menciouados, salvo caso de força maior, ,julgada tal pelo
governo, e sómente por elle.

Se no prazo fixado na olau ula IV não BSti verem conoluídos
todos os trabalho de construcção da estrada e esta aberta ao trafego
publico, a compaubia pagara uma multa de 1 a 2 % lJor maz de de
mOI'a, sobre as quantias despendidas pelo governo com a garantia até
esta data.

E se, pnssados 12 m zes além do pl'azo acima fixado, não ficarem
concluidos todos os trabalhos acima referidos, e não estiver a e Lrada
aberta ao trafego publico, ficarão tambem caducos o priVilegio, a ga
rantia e mais favores já mencionados, salvo caso de força maior,
pelo governo como ta.l reconl).ecidt'.
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xxxm. As despezas de cus~eio da estrada comprehendem as que
se fizerem com o trafego de passageiros, de mercadorias, como re
paros e conservação do ma~erial 1'0 o.ute, oillcinas, e,tações e todas as
dependencias da via-ferrea, taes como armazens, officinas, depositos
de qualquer natureza, do leito da estrada e todas as obras de arte a
ella pertencentes.

XXXIV. A empreza ou companhia, que organisar obriga-se
ainda:

§ 1.° A exbibir, sempre que lhe forem exigidos, os livros de re
ceita e despeza do cus~eio da estrada e seu movimento, e prestar todos
os esclarecimentos e informações que lhe forem reclamados pelo go
verno, em relação ao trafego da mesma estrada, ou pelo governador
do Estado de Pe1'llambuco/ pelo~ fiscaes pOl' parte do mesmo governo
ou por quaesquer agentes deste, competentemente autorisados; e
bem assim, a entregar semestralmente aos suprar.itados fiscaes ou ao
governador do Estado de Pernambuco um relataria circumstanciado
do estado dos trabalhos em constracção e da estatistica ar> tI'afego.
abrangendo as despezas de custeio couvenientemente especificadas, e
o peso, volume, natareza e qualidade das mercadorias que transportar,
com declaração das distancias médias por eUas percorridas, da receita
de cada uma das estações e da estatística de passageiros, sendo estes
devidamente classificados, podendo o governo, quantio o enteuder con
veniente, indicar modelos para as informações que a compa.nhia tem de
prestar-Ibe regularmente.

§ 2.° A acceitar como definitiva e sem recurso a decisão dogove1'llo
sobre as questões que se suscitarem relativamente ao uso· reciproco das
estradas de ferro que lhe pertencerem ou a outra empreza, ficando
entendido que qualquer accordo que celebrar não prejudicará o direito
do governo ao exame das estipulaQÕes que eífeotuar e á modificação
destas, se entender que são o:ll'ensivas aos interesses do Estado.

§ 3. ° A submetter á approvação do governo, antes do começo do
trafego, o quadro de seus empregados e a tabeUa dos respectivos ven
cimentos j dependendo igualmente qualquer alteração p sterior de au
torisação e approvação do mesmo govemo.

XXXV. Logo que os divirlendos excederem de 8 %, o excedente
sel'á repartido igualmente entee o governo e a empreza ou compa
nhia que organisar; cessando essa divisão logo que forem embolsados
ao Estado os jUl'oS por elIe pagos.

XXXVI. Pela inobservanoia. de qualquer das presentei! clausulas
e para a qual não se tenba comminado pena especia.I, poderá o governo
impõr multas de 200$ até 5:000$, e o dob,'o na reincidencia.

XXXVII. Se, decorridos os prazos fixados, não quizer o governo
prorogat-os, poderá declarar caduco o contracto.

XXXVIII. Para flue a presente concessão vigore e produza todos
os seus eIfeitos, os contractos que a empreza ou companbia que orga
nisar, houver celebrado ou vier a celebrar com o governo do Estado de
Pernambuco serão executados de conformidade com as presentes
clausals.s.

XXXIX. O contracto deverá. ser assignado dentro do prazo de 60
dias contados da publicação das presentes clausulas, sob pena de ca
ducar a presente concessão.

Capital Federal, 7 de junho de 1890.- Françisco G~icerio.
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DEORETO N. 506 - DE 20 DE JU HO DE 1890

lu7

Reune em uma s' as duas esLradas de ferro de Porto Alegre e Cacequy e de
Bagé a UL'Uguayana, separando os serviços do trafego e da construcção
em duas administrações disLincLas

••••••••• t •••• , ., ••••••••••••••••• tl ••••••• I •••• "', ••• t ••••••••••••

DEORETO N. 524 - DE 26 DE JUNHO DE 1890

Estabelece regras sobre a competencia do governo federal e a dos Estados
Unidos do Brasil para a concessão de estradas de ferro

o generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação:

Con~iderando que o desenvolvimento que vae tomando a viação
fel'rea em todo o territorio da republica exige que sobre as respecti
vas concessões seja claramente discriminada a competencia do governo
federal da dos governos dos Estados;

Considerando que as disposições da circular n. 2. de 16 de janeiro
de 1813, e as tIo regulamento que baixou com o de~reto n. 5561 de 28
dA fevereiro de 1874, regulando esta materia, devem ser motlificadas
não só pal'a attender aos inconvenientes que na pratica teem elias
manifestado, mas tambem para serem adaptadas á organisação actual
do paiz:

Decreta:
Ârt. I. o R' da exclusiva competencia do governo facleral a conces

são de linhas ferreas nos seguintos casos:
1. Quando ligarem as capitaes dos Estados a séde do governo fe·

deral. conciliando os interesses economicos do. Nação com o de estl'eitar
Os laços politicos tia União;

ll. Quando estabelecerem communicações entre o territorio da re·
p,ublica e o dos paizes limitropb.es, satisfazendo interesses interna
OlOoaes;

III. Quando preencherem tlns estrategicos em relação á defesa do
territorio nacional, ou se dirigirem directamente ás fronteiras ou a.
pontos estrategicos convenientemente escolhidos.

Paragrap!lo unico. As estradas de ferro oomprehendidas nas tres
hypotheses deste artigo farão parte de um plano geral de viação que
será organisado para servir de base ás respectivas concessões.

,Art. 2. 0 E' da competencia do governo de cada Estado a conoessão
de linhas ferreas no respeoti vo territorio, tendo por fim lígal' centros
popolosos ou regiões productivas, quer ás linhas de viação geral, quer
a portos situados no proprio littoral.

§ I. o Se as lin!las tiverem de prolongar-se no territorio de um Es
tado vizinho, a concessão dependerá de aocordo entre os governos dos
Estados interessados.
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§ 2, ° A competencia dos governos dos Estados plra decretar a
construeção de linhas ferreas no respectivo territorio fica sujeita às se·
guintes restricções, em relação a viação geral:

a) Se a linha ferreaconslituir proloogamento de outra linha da via
ção geral, a concessão só poderá ter logar precedemlo declaração ex
pressa de desistencia do governo federal;

b) Se constituir ramal da viação geral, dependera de accordo com o
governo federal quanto ao ponto de entroncamento e bitola da linha;

c) Se, entroncando em nma linha da viação gerrel ou cruzando-a,
demandar um porto ou ligar-se a outra linha particular, a concessão
só poderá ter logar com expre so consentimento do governo federal;

d) Se fór paI aliela a uma linha de viação geral e situada a meuos
de 100 kilometros da mesma linha, dependerá a conceswão do as~el1ti-

mento do governo rederl1l. .
Art. 3.° Fóra dos casos previstos nos artigos precedentes, o go

verno federal só porlerá. decretar a construcção de liohas ferreas no
territorio de um Estado quando fôr necessal'io ligar ao systema da
viação geral ou a um porto de mar, os estabelecimentos militares ou
iodustriaes pelo mesmo g-overno custeados, e ainda, quando tiver de
satisfazer interesses fiscaes nas fronteiras.

Se, porém, houver convÉllliencia para oS Estados em effectuar a
construcção da mesma linha para. Satisfazer a fins economicos, a in
tervenção rlo governo federal se limitará a. auxiliar a construcção da
linha, mediante accordo preestabelecido.

Art. 4,0 O governo federal poderá prestar auxilio a qualquer
Estado n constl'ucção das linhas da competencia de te, quando lhe
faltarem recursos pala fazei-o.

Esse nuxilio, porém, só será prestado quando solicitado e se limi·
tal'áaos meios in/lil'ectos de que não resultarem onus direclos ou defi
nitivos para. a União.

Art. 5.° O governo federal poderá entrar em o.ccordo para con
strucção uas linhas de sua exclusiva competencia com os dos Estados,
reaalvados os interesse.1 geraes a que essas linhas teem de preencher.

O cidadão Franci co Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da ag-t"icultUl'a, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisoI'io, 26 de junho de IS90, 2° da
republica.

MANOEL DEODORO DA FONSEOA.

Francisco Glicel'io.

DEORETO N. 527-DE 28 DE JUNHO DE 1890

Concede permissão para ll'ansfel'encía da concessão da estrada de feno
de ltú a Iguape, no Eslado ele S. Paulo, €I companhia de esbrada de
ferro Sul Paulista .

• t I t •• ti' I • , J •••••••• I ••• I • t ••••••• I ••••••• I I t ••• t I I I , , • I ., •••• , ••
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DEORETO N. 52. - DE 98 DE JUNHO DE 1890

109

Autol'Ísa n transferencia da con~es-ão eh estra':la de ferro de Caixa
a S. José das Cajazeiras, no Estado do Maranhão, á Empreza indus
trial de melhoramentos no Brasil.

I ••• ' ••••• II"" " II \ ••• ,., ••••• , t •• ti •••• ', ••• II' II ••• "' t •• t, ••••

DEORETO N. 543 -DE 5 DE lULHO DE 1890

Modifica o traçado cio ramal da .uBembléa, pedenceute li estrada de ferro
C~Dtral de .Alagoa~

o generalíssimo ManDei Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da. Nação, attendendo ao que requereu
a Alag8as ?'aitloay company, limited, resolve modificar o traçado do
ra.mal dtt Assembléa, entre os kHometros 11.768 e 30.800, ficando
assim o capitlll gU'anti.lo, â. razão de 30: 000$ por kilometro, reduzido
a 1.860: 000$, e a exten ão total desse ramal, a 62 ki lometros,

O cidadão FrlUlcisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e Obl'aS publicas, assim o faça
executar. .

Sala das sessões do governo provisorio, 5 de julho de 1890,
2° da republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

DEORETO . 565 - DE 12 DE JULHO DÉ 1 90

Conc~de aos empl'egados de todas as estradas de ferro gera~s da republica
direito de aposentadoria

o generalissimo ManoeI Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisOl'io da republica dos Estados Unidos do BmsiI, constituido
p lo exercito e armarIa, em nome da Nação, decreta:

Art, 1. o Fic), extensivo aos empregados de to las as e tral1as de
ferro gel'aes da republica, em kafego ou em estudos, de nomeação,
quer por decl'eto, quer por portaria d mini-tro e sAcretarilJ de Est:.Ldo
dos negocios da agl'icultura, c mmel'~io e obras publi~as, quel' por
acto d03 directol'es ou engenheiros ch~fes das mesma.~ estradas, direito
de aposentadoria, nas condições estabelecidas, em relação aos empre-
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gados da estrada de ferro Central do Bl'asil, no regulamento appro·
vado pelo decreto n. 406, de 17 de maio de 1890.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões do governo provisorio, 12 de julho de 1890,

2° republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

Q. Bocayuua.

DEORETO N. 570 - DE 12 DE JULHO DE 1890

Proroga., atê 5 de outubro de iSOO, o pra~o marcado na clausula 5" do de
creto n. iO.i20, de i5 de dezembro d i888 para o começo das obras
da estrada de ferro que, partindo de Santa Luzia do Carangola, deve
entroncar-se na da Vicloria a Santa Cruz do Rio Pardo .

•••••••• o ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••• •••

DEORETO 572 -- DE 12 DE JULHO DE 1890

Fixa o momento em clue começa a obrigatoriedade das leis da União e dos
decretos do governo federal

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo pro
visorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada. em nome da Nação. tendo ouvido o ministro e secre
tario de Estado dos negocios da justiça sobre a necessidade urgente
de determinar o momento em que começa a obrigatoriedade das leis
e decretos com força de lei, que não o fixarem, e considerando:

Que o extincto imperio não dil'imiu as duvidas sobre a legis
lação applicavel. mandando observar ora a lei de 25 de janeiro de
1749. ora a Ord. do Lo l° Tit. 2' § 10 (ordem do thesouro n. 401,

de 14 de novembro de 1867, e aviso do ministerio da j usliça n. 400, de
31 de outubro 1873);

Que a deficiencia de meios de rapida communicação em territorio
tão vasto, qual o do Brasil, ainda não permitte em muitos casos fixar
o prazo unico para execução da lei no mesmo dia em todos os 10~

gares, sem excessivamente protrahil-lI; com prejuizo dos beneficios
que della se esperam, ou precipitaI-a com violação dos direitos dos
cidadãos a terem conhecimento das obrigações impostas antes de fi·
carem sujeitos á sua sancção ;

Que importa á certeza. da lei e segurança do' direitos determinar,
com attenção ás circumstancias do paiz, o prazo e condições em que
as leis se presumem conhecidas e começa. a sua obrigatoriedade,
quando não expressal·o a lei exequeuda;
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Decreta:

Art. I.' As leis da União e decretes do governo federal com
força de lei obrigam em todo o territorio da republica dos Estados
Unidos do Bra,il desde o dia que determinarem; e na falta desta
determinação:

r. No Districto Federal, no terceiro dia depois da inserção no
Dim-io OfficiaL

II. Na comarca da capital de cada Estado, no terceiro dia depois
da reproducção na sua foli)a officiaI, ou de annuncio na mesma de
terem sido remettidos pelo correio os exemplares dEstinados ás auto
ridades competentes para a sua execução.

1lI. Em todas as outras comarcas, no tefrceiro dia depois da pu
blicação feita pelo juiz de direito em audiencia, ou, na falta, findo o
mesmo prazo do numero anterior, augmentado de tantos dias quantos
30 kilometros mediarem entre a capital e a .éde da comarca.

§ L' O director do Diario Official enviará ao director geral dos
correios aR exemplares destinados a cada comarca com uma relação
impressa das autoridades designadas no endereço; e e~sa mesma re
lação sera transmittida ao governador do Estado, com um certificado
do dia da el:pedição, conforme o modelo que acompanha este decreto.

§ 2.' O annuncio, de que trata o n. II, se fará no dia seguinte
ao do recebimento do Diario Official, em que houver sido publicada a
lei ou decreto, quando a sua integra não puder ser reproduzida
naquelle dia na folha officiaI do Estado.

§ 3.' Os juizes de direito são obrigados a publicar as leis ou
decreto!! na primeira. audi ncia que se seguir ao recebimento
official do seu contexto, e a fazeI' constar, de edital atfixado e registro
em livro especial, a data da lei, a do seu recebimento e publicação na.
comarca.

§ 4.' No editicio em que funccionarem as intendencias municipaes
e lagar por ellas designado deverão ser franqueados ao conhecimento
do povo exemplares da lei ou decreto, durflnte os tres dial! seguintes
ao do seu recebimen to na localidade.

§ 5.' A inobservancia diis formalidades prescri ptas nos dous pu
ragraphos antecedentes não prejudica a obrigatoriedade da lei ou de
creto depois de findo o prazo geral; mas ujeita. os juizes de direito e
a intendencia á responsabilida.de legal.

Art. 2.' O govel'llo em casos UJ'g'mtes póde autorisar a trans
missão do texto da lei ou decreto in,erido no Dia1'io Official por via
telegl'aphica, ou teleplJOnic3, e ordenar a sua execução nndo o prazo
da publicação loca.l.

Art. 3.' E' applicavel aos casos pendentes, desde que fór conhecida
pelo Dia1"Ío Officill ou fórma authentica, a lei meramente inter
pretativa e a que exlinO"ue ou reduz uma. pena.

Art. 4.' AS disposições tio al't. l° não se applicam a lei, úu parte
da lei, cuja execução ficaI' dependente de regulamento, senão depois
da publicação deste no Dia1'io Ufficial.

'\1'1. 5.' Os decretos sobre interesse individual ou local, as ins
trucções e avisos para a boa execução das leis e quaesquer actos de
prIvativa attribuição do poder executivo, ~ão exequiveis desde que
deUea tiverem conhecimento os interessados e as autoridades compe
tente por meio do Diario Official, ou fórma authenlica.

Art. 6. o Es te decreto é obrigatorio findos os mesmos prazos por
elle estabelecidos pua as leis e decretos futuros, e desde a sua data
applicavelli.s leis e decretos publicados pelo governo provisorio da
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I'

republica, que ainda nlo tiverem entrado em execução por não se
haveI' exO"ot.t1do o prazo da Ol'd. L. 1" TIL 20 § 10.

Art. 7. o Revogam-s;;) as disposições em contrario.
O mioistro e secrebrio de Estado dos negocios 'da justiça assim

o faça executar.
Sala das sessões do governo provisorio, 12 de julho de 1890,

2& da republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

M. Ferra. de Campos Saltes.

ESTADO DE .••

NUMEROS DOS DIARIOS

COMARCAS OFFIOIAES QUE pu- AUTORIDADES A QUE:\{
DIA D,~ EXPEDIÇÃO

BLIOARAM A LEI OU DIREOTAMENTE RE-
DECRETO N." DE •• ME'I'TIDOS

Capital. 30 de junho de 1800.

O direc,tor geral dos
correIOS,

li' •..

-

Dat:\ ...

I

O director do Dio,,'io Offioi(~l,

li' .••
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DECRETO J 573 - DE 12 DE JULHO DE 1890

Approva os es~udos defl.ui lhos da estl'ar!a de ferro entl'e a cidade do L ata!
e o valle do Ceal'á-Mirim, no Estado do Rio Grande do No)'te,

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao qU3 reque·
reram Carlos Hargreaves e A1fonso de Albuquerque Maranhão, con
ces ionarios da e trada de ferro entre a cidade do Natal e o valle do
Ceará·Mirim, no Estado do Rio Grande do Norte, a que se referem os
decretos ns. 10.370 e 356, de 28 de selembro de 1889 e 26 de abril
do corrente anno, resolve approvar os e tudos definitivos da mesma
estrada, sómente até á cidade do Ceará-Mirim, sob as clausulas que
com este b:lixam, as ignadas pelo cidadão Quintino Bocayuva, ministro
e secretario de Estado das relações exteriores c interino dos nego
cias da agricultura, commercio e obras lJublicas, que assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 12 de julho de 1890, 2° da
republica.

MANOEL DEonoRo DA Fo. SECA.

Q: Bocayuva.

Clausulas a que sc l'eCel'e o decreto n. ~"'3 desta data

1. Os concessionarios apresentarão d ntro do prazo improrogavel
de s is mezes, contados desta data, cadernetas authenticadas das notas
das operações geode icas e astronomicas r~itas para a determinação
das coordenadas astronomicas dos pontos principaes da estrada.

I!. Antes de iniciados os trabalhos de construcção, mandarão
correr duas variantes para o traçado. que submetterão ao julgam'3uto
do governo, sendo uma entre os kilometros 12 e 17, passando pelo
a~erro já. em parte existente na lagoa do Extremoz e a outra entre os
k1lometros 25 e 33 da Rapo_a em deante, approximando·se mais do
valle do Cvará·Mirim.

Ill. O trecho do traçado estudado comprehendido entre a cidade
?O Ceará-Mirim e o engenho tio Paraizo será 5ubmettido ao exame e
lllformação do engenheiro fiscal, para ser posteriormente julgado pelo
governo.

IV. A garantia de juros de 6 % ao anno só se applical'á ao capital
max.imo que corre_ponder a 30:000$ por kilometro, definitivamente
nccelto pelo governo.

Capital Federal, 12 de Julho de 189D. - Q. Bocayttva.

E. H. - 8 V.l. V
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DECRETO N. 57t1 - DE 12 DE JUI..HO DE 1890

SllbsliLlle a concessão feita â COml)ll.nhill. da es~ratla ti ferro Bahia e ]\finas
para o prolongam nto da sua es~ratlll. de Philadclphia a • João Bap~is~a

de Minas Novas pela da es~racla de feno da Victoria a Peçan ha.

o generalissimo Manoel Daodoro da Fonseca. chefe do governo
provisor ia da republica dos EstaLios Unidos do Brasil, con t.ituido p3lo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu
a companhia da estrada de ferro Bailio. e Minas, resolve substituir a
concessão fei ta prl10 decreto n. 10.153 de 5 de janeiro dd 18S9 pa.ra a
constl'ucção tio prolongamento da mesma estrada de Philadelphia a
S. João Baptista. de Minas 'ovas pela que ora faz á. referida companhia
para a construcção, uso e go o de uma e trada. oe ferro que, partindo
da cidllrle da VICloI'la, capital do Est do do Espirita Santo e passilnJo
pelo port de Nativida.de, termine n cidade dE: Peça.oh no Estado de
Minas Oeraes, mecliante a clau ulas que com e te baixam a signadas
pelo general Quintino Bocayuva, ministro e secretario de E tado dos
negocias exteriores e interino da agricultura, commercio e obras
publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 12 de julho de 1890, 2° da
republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA,

Q, Boc.tyul)a.

ClaUEmlas a que ee ret"el'e o eCl'cto 11. õ7'4 ele ta datn

1. Em substituição da conce~são feitl1. á. companhia da estrada de
ferro Ba.hia e Minas pelo decreto n. 10.153 de 5 (le janeiro de 1 S9
para o prolongamento de sua estrada. desde Phil1delphia até S. João
Baptista de Minas Novas, é concedido á masma compi~nhin. privilegio
por 80 annos pa.ra a con'tracção, u o e goso de ama ostrada de Cerro
que, partindo da cidade da Victoria, capital rio E tado do Espirita
Santo e p<\Ssando pelo porto da Natividade, termine na cidade de Pa
çanha, no Estado de :YIinas Gel'ass.

Além do privilegio, são concedidos ii. reCerida companhia p'l.ra a
construcção desta estrada a garantia de juros e os mais favol'es men
ciooarfos nas clausulas que baixaram com o alluclirJo decreto, as quaes
ficam de nenhum erreito em relação ao prolongamento a que se rofe.
riam e fatão p'rte inte..:-rante ela presente concessão.

II. Fica igualmen e de uenhum etreito o rlec:eto n. 10.154 de <.) de
jnneiro de 1880 que concedeu ii. companhia utol'isação pi ra proc der
ao estudo preliminar do prolongamento da e.tr'ada desde S. João
Bapti t<t de Minas I ovas ato llO ponto m&.is cOllvenieilte do ia
S. Francisco.

m. Oprazo marcado na cla.usula 2".do decreto n. 10,153 para a.
apresentaçao elos estudos da estrada sera contado da assignatul'a do
contracto determinado pela presente concessão.
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Iy, A companhia não podera transferir a presente concessão, sob
pena. de caducidade.

Sala das sessões do governo provisorio, 12 do julho de 1890,
2" da republica.

~rANOEL DEODORO DA FONSECA.

Q, Bocayuva.

DECRETO 5 7 A - DE 19 DE ,JULHO DE 1890

Concede aos cidadãos Trojano "iriato de Medeiros e Alfredo Dillon auto
ri ação para constl'uirem um porto al'tificial na enseada de S. Domingos
das Torres. E taclo do Rio Grande do Sul, e uma estrada de feno desse
parlo á cidade ele Porto .\.legTe.

o generalissimo Manoel Deodoro da Fomeca. chefe do governo
provisorio da republica dos E-tad s Unidos (lo 81'azIl, constitui o pelo
exercito e armada. em nome da ação, attendendo ao que reque
reram os cidadãos Trajauo Viriato de Medeiros e Alfredo DIllon. con·
cede-lhes autorisação para, por si ou por companhia que organi
sarem, con tlUil'em um porto artificial na enseada ele S. Domingos das
Torre, no Estado do Rio Grande do Sul, e uma estrada de ferro que,
plU'tindo desse porto, va terminal' na cidade elo Porto Alegre, capital
do me mo Estado; observada, em relação á presente concessão, as
clau ulas que com este b:üxu.m a signadas pelo cidadão Quintino
Bocayuva, ministro e se;,:retlrio de Estado das relações extel'iores e
interino dos negocios da agricultur", commercio c obras publicas,
que o faça. executar.

Sala das sessões do governo provi orio, 19 de julho de ISgO,
2° da republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA..

Q. Bocaytwtl.

Clausuloi>l a que se l'cf'ere o decreto n. UO" ii..
desta <lat.a

, 1. E' concedido a Trajano Viriato de Medeiros e Alfre lo Dillon. ou
a compltnhia que organisarem, privilegio por noventa anuos (90) para
a construcç'\o, us e go~o [le um p:Jrto o.rtiticial. qu \ pcrmitta o facil
accesso e estalio s~~llro a, u'lvio' tr(l,n 'at111nticos do mI ior raUarlo, na
ons~ad(\ de S. D'lmiogo, da TOI'I'CS, do Est;"lo 110 Rio [h'nu'lo rlo Slll,
b m como de uma e:;tl'olda ue farro qne. puotinllo rlo me,lllO poeto.
termine na. cidad le POI'tO Alegre, ou á olltroncar- e na estrada de
ferro de S. Leopoldo, mediante accordo com a 1'e pecti va comp. nhia,
do modo a ligar aquelle porto á capital do Estado.

II. Construirão os mesmos concessionarios ou a companhia no
referido porto os· molhes de abrigo necessarios a tl',lOquilidade das
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aguas, como tambem elevarão muros de ('aes para o embarque e
des mhrque de pa~sageil'os e mercadorias. Estas e oulras obras com·
plementares sel'ào estudadas e proposta peros concessionarias ou com·
panhia, de accol'do com as instrucções preliminares que con tam das
presentes clau:sulas.

m. Os estudos de que trata a clausula antecedente serão ilpresen
tados á approvação do governo, dentro do prazo de dous Ilnnos da
data da assignatura do contracto preliminar e, uma vez approvados
taes estudos com as respectivas plantas, deverão a abras ser encetadas
dentro do prazo de dous annos que se seguirem á sua appro
vação.

IV. Não sendo approvados o estudos mencionados na chusula
anterior, caberá aos concessionarias ou á companhia apresentar novas
plantas, de accordo com as indicaçõas ou aI terações exigidas pelo go
verno, o que farão dentro do prazo de seis mezes a datar da ordem
deste em tal sentido. ão poderá. então, o governo exi ""ir novas alte
rações nas plantas assim modificadas, senão mediante accordo com os
concessionarios, que estarão no direito de encetar em seg-uida suas
obras, segundo as nov<ls plantas, C:lSO estas satisfaçam em todos os seus
pontos a exigencias do governo.

V. Se dentro de seis mezes da apresentação dos primeiros estudos
e projecto correspondente, refrerentes ao mencionado porto, não os
tiver o governo approvado ou modificado, considerat'-se-hão como
approvados csses estudos e competentes plantas e autorisados os con·
cessionarios ou a companhia a encetar as obras de accordo com estas
ultimas, dentro do anno que e seguir, sob pena de caducidade, de
vendo achar-se terminadas cinco annos depois.

VI. Ofl prazos estipulados na clausula antecedente tem de ser
respeitados, tanto pelos concessionarias como pela companhia que
constituam, sob pena de caducidade para a concessão do parlo, embora
tenham !lati reito todas as condições que intere sam a conce cão da
estrada de ferro para Porto Alegre, que ficará assim desaonexada da
do referido porto.

VII. Mediante o preenchimento das clausulas anteriores terão os
concessionarios ou a companhia autorisação para, durante o prazo do
privilegio, gozarem e usufruirem as obras executadas com os onus e
vantagens que em casos similares concede o decreto n. 1746, de 13 de
outubro de 1869, de accordo, no entanto, com as molificações prove·
nientes das presentes clausulas.

VII!. O governo poderá resgatar as obras, estabelecimentos e de
penriencias pertencente aos conce sionarios ou a comp.mhia em qual
quer tempo na ('órma do art. l° § 9° da lei de 13 de outubro de 1869,
tomando-se, todavia, como base de calculo uma renda rie 6 % sobre
todo o capital etrf.Jctivamente empregado em obras e material, dedu·
zindo-se, porém, a importancia que houver sido amortizada.

IX. Os concessionarios ou a companhia terão o direito de desapro
priar, na fórma do decreto n. 1664 de 27 do outubro de 1855, as pro
prieda.des e bem feitorias pertencentes a paI'ticulares que se acharem
em terrenos ne::essarios á con trucção das obras. Esse dil'eito cessará
10 annos depois da data dessa concessão e poderá ser renovado pelo
governo.

X. Os concessionarios ou a companhia poderão, de accordo com o
governo e a intendencia ou camara do municipio a que pertencer a
povoação de S. Domingos das Torres, arrendaI' os tel'renos accrescidos
que não forem necessarios ao uso da empreza ou a abertura de ruas e
outros logradouros publicas. .
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XI. Em todo e qualquer tempo poderá o governo propor aos con·
cessionarios ou a companhift outras obras de melhoramento no referido
porto além das que constituirem obrigação pela approvação das plantas
respectivas. Recusando-se os conce~siooarios ou a companhia execu
taI·as. o governo federal ou o Estado do lUa Grande ou mesmo a
camara do municipio podera levaI-as a eL'feito, ficando, porém, nesse
caso tal melhoramento livre da taxa de porte e de caes. Exceptuam-se
desta isenção as docas seccas e diqlDs -fluctu·1ntes, cujas taxas não
serão superiores ás cobradas nos estabelecimentos congeneres do Estado.

XII. Como remuneração do capital empregado que não goza de
garantia alguma do Estado. nem de outeo favor além do da presente
con essão, poderão os concessionarios ou a companhia perceber, pelos
serviços do porto e nos seus estabelecimentos, na fórma da lei de 13
de outubro de ]869, as seguintEls taxas:

l.a Pela carga e descarga de mercadorias e quaesquer generos
nos caesque possuirem em vi rtude desta concessão, exceptuados apenas
os objectos de grande volume e pouco peso - um real por kilogramma;

2." Pela carga e descarga nas mesmas condições de objectos de
grande volume e pouco peso - até tres reaes por kilogramma;

3." Por dia e por metro linear de caes occupado por navios a
vapor - setecentos réis para os dous primeiros dias e novecentos em
seguida;

4." Por dia e por metro linear de caes occupado por navio,;; que
não sejam movidos por meio de vapor - quinhentos réis ;

5." Por mez ou fracção de mez e por kilogramma de mercadoria
ou qualquer genero que houver sido eifectivamente recolhido aos
armazens dos concessionarios ou da companhia - dous réis. Serão
sujeitos a esta taxa e recolhidos aos armazens dos concessionarias ou
companhia, os generos e volumes que oã.o sejam retirados dos caes
pelos interessados, nas 48 horas que se seguirem ao seu despacho pela
alfandega j

6." Uma taxa supplementar será cobrada pelos concessionarios ou
companhia, de accordo com as partes quando entre se convierem de
prolongoar o serviço de carga ou descaI' ga, além das horas regulamen
tares fixadas pela arlmioistração da alfandeg,\;

7.' Poder'ão os conce sional'ios ou a companhia cobrar uma taxa
para o serviço de reboque, segundo tabella estabelecida de accordo
com o governo e revista annualmente;

8. a Perceberão mais os conce sionarios ou a companhia uma taxa
de, 200 por tonelada metrica de arqueação dos navios que entrarem o
porto, na razão da carga e desca.rga que fizerem independente das
outras taxas;

9," Os navios que entrarem no porto para recebee ordens, fazer
aguada ou outro qualquer fim, e não descarreguem, p3garão a taxa
de 100$. sendo de vela; 150.'-, sendo vapores costeil'os, e 200 sendo
transatlanticos .

10." São is~ntos da taxa anterior os navios entrados em arribada,
os que conduzirem tropa, mantimentos ou p}trechos bellicos do go
verno federal, assim como as emb:trcações de guerra.

XIII. São isentas de taxa de ancoragem as embarcações miudas de
qtUalquer systema, incluindo hiates que trafiquem em pequena cabo
agem, e as que pertencerem a navios em carga e de~cal',g-a.

As taxas constantes da clau ula XII erão reduzidas, de de que
os lucros dos concessionarios ou da companhia excederem de 12 %.

, ,XIV. Desde que houver tranquilidade e segurança no porto ar·
tlfiClal, será facultado aos concessionarios ou a companhia arprovei·
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tarem·se de seuS cnes jà construidos, cobrando as taxa' da lei, medi
ante consentimento expres o do governo e a titulo gracioso .

• V. Terão os conce.sionarios ou a companhia de construir arma·
zens apropriados à guarda das mercadoria, gozando esses armazens
de todas as vantagens concedidas por lei aos armazens alCandeO'ados ;
podendo os mesmos coneessionarios 011 a companhia emittir w.L?"rants,
não sendo, porém a utilisação de taes armazens obrigatoria para
as mercadorias em transito pelo porto.

XVI. Os concessionarias ou a companhia resel'varão uma pa.l'te
da nrea e litloral do poIto para pequena cabotagem, pescaria e mais
serviços de lransportes. não se acha do e"sas embarcações sujeitas ás
taxas e~t'lbelecidas na clausula Xl[, seullo inteiramente livres em
seu movimentos e serviços.

~rVII. A' custa dos concessionarias ou da companhia s9rá cons
truido, segundo plano appl'oyado pelo governo, um cditicio espaçoso,
no qual possam funccionar a alfanr1ega, o correio e o telegrapho,
tendo rlivisõcs apropriadas a cada uma cletsas repartições.

X VllI. Reservarão os concessionarias ou a compnnhia uma arca
nunca menor de dous hect,ares nas proximidades do lorto, para
ahi estabelecer a grande estação de mercadorias, com todas as suas de·
pendencias, sendo inalicnavel a area que não Iôr nec1esaria aproveitar
de Ile já, não podendo abi levantar-se construcção de especie alguma
sem assentimento previo no gov"rno.

XIX. Os conce3sionarios ou a companhia encetarão suas obras no
mar, construindo um pequeno porto de·serviço, que se poderá amo
parar em um dos molhes a con tl'Uir. Este POI'tO servirá para a
guarda e atracação elas embarcaçõe, que constituirão o material
naval dos concessionarias ou da companhia, durante a construcção.

Todo o serviço de embarcações não sujeitas ás taxas constantes
da clausula Xl! se fará livremente por ahi, não podendo o governo
do estado cobrar taxa ou imposto algum de cnzes ou atracação.

XX. Em fr~nte ao ediücio da aJiandega construirão os concessio
narios ou a companhia uma extensão de caes, nunca menor de 100
metros, desUnada unicamente às mercadorias que tenham de transitn,r
pela alfandega ou d'ahi ser armazenadas.

Nenbuma embarcação podera ahi atracar sem consentimento do
inspector da alfllndega.

XXI. O serviço das mercar orias, uma vez eIrectuada a c1rga on
a dascarga, ficará sujeito á fiscali ação do inspeclor da alfandega,
que dará aos concessionarias ou á companhia, as precisas instrucções de
accordo com o regulamento do serviço.

Ficarão os mesmos concessionarias ou a companhia sujeitos, além
disso ás obrigações que os regulamentos fiscaes impõem aos adminis
tradores de trapiches alfandegauos, na parte elôll (Jue lhe (orem appli.
caveis, pela guarda, consei.'vação e entrega das mercadorias recebidas
nos seus armazens.

Incumbe-lhes, outl'osim, remover com promptidão os volumes que
deverem ser recolhidos aos armazena da alfandega.

XXJ[. O governo poder' incumbir aos concessionarias ou á
companhia o serviço das capatazias e armezenagem da alfandega,
expedindo os regulamentos e intrucções neces,arins.

XXI~[' Serão embarcad~8 a .desen::.barcadas gratuitamente noS
estabeleClme!ltos. dos conceSSlOnarlOS ou da companhia quaeslJuer
sommas de dlllhelro pertencentes ao Estado, as malas do correio e as
bagagens dos passageiros civis e militares, assim como os immiarantes
e suas bagagens, correndo por conta dos concessionarias ou da. ~ompa-
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nhia o transporte de tes ultimos de bordo p,tra os vagões d'\ via
ferren..

XXIV. Em caso de movimento de tropas, poderão estas utilisar-se
dos caes e mais e tabelecimentos do porto para seu embarque e des
embarque sem ficarem sujeitos a taxo. alguma.

Devem, outrosim, os concesei narios ou companhia, facilitar por
todos os meios o st'll'viço do Estado, dando-Iue prer'3rencia para o uso
de seus appa.relhos de caes senllo este serviço no emtanto indemni
sado.

XXV. Durante o prazo da pt'eseute concessão serão os conces-io
narios ou a companhia obrigadoll a manter as obras do porto e dos
phar6es em perfeito estado de conservação, reconstruindo o que fàr
destruido pelo mar, cabendo ao governo mandar proceder a essas
obras por conta dos concessionarios ou da companhia, caso não seja.
cumprido esse encargo, lançando mão, se neeessario for, da receita do
porto.

XXVI. Obrigam-se os conce~sionarios ou n. companhia a construir
e manter tres phllor6es que tornem egura a entrada do porto, sendo um
delles de primeira ordem, todo construido de alvenaria e cantaria de
cimento, devendo ser ituado sobr" o rochedo que enfrenta a entrada.

A construcção deste pharol será encetada no começo dos tra
balhos.

XX VII. Con lruirão igualmente os concessionarias ou a com
panhia um posto de b3.rcos salva·vidas, que manterão á sua cu ta,
sendo tudo segundo os melhores modelos de po tos id nticos da
lnglaterra.

Este p::sto será lev,mtado desde que se encetarem os trabalhos do
porto.

XX.VlII. Os concessionarias ou a companhia collocarão e montarão
boias e postes de amarração nos ancouradoros, podendo construir
diques de alvenaria ou fiuctuantes, sendo que estes não constituirão
privilegio.

XXIX. Reserva-se o governo o nireito de fortificar o porto, como
entender, servindo so, se necessario rÓI', dos molues ou da ilha fron·
teira. .

XXX. Dentro dos molhp,s de abrigo ou quebl'n-mares exteriores
terão os concessionarias ou a companhia de construir muros ne caes
de extensão ufficiente a um porto de grande movimento e para i o
no projecto a apresontar tomarão por ba v de calculo um movimento
annual de 350 toneladas de merCl\llOI'ia'i por metro de caes.

Na confecção da planta do porto arloptar-s ·ha um projecto geral
de obras, no intuito de cr ar-se um estabelecimento maritimo de pri
meira ordem no futuro, indicando ao mesmo tempo os concessionarias
ou a companhia quae de sas ohras se propoem levar avante com
~aior urgencia, tl1ndo em vista o movimento presumiuo do porto e da
vIa ferrea para Porto Alegre.

Na planta serão indicadas· quaes os caes que devem ser cobertos
por Lelheil'os ou galpõe.. , tendo desde já em vista que não devem, em
geral, os cnes destinados ao movimento de cargas de vapores e grandes
navios ter meno de 50 mctl'os de largura util.

Ao longo destes ultimas cáes deve haver sempre fundo necessario
aos maiores navios, isto é, 8 metro ele agua, pelo menos j para, o que
deverão os conc s ionarios ou a companhia ontreter um bem organi
zado serviço de dragagem.

Ao longo dos caes destinado ao serviço de cabotagem uma menor
altura de agua é admissivel.



120 DECRETOS

XXXI. Os concessionarias ou a companbia farão estudar seu pro
jecto, prevendo a applicação da pres ão hyelraulica para os diversos
appal'elbos de manobras ao longo do caes e nos armazens, ascensores,
guindastes, etc.

Do mesmo modo farão estudar tambem o melhor meio de cir
culação das vias ferreas que eleverão correr ao longo e proximas da
are ta do caes. Estes serão providos de fradds (bolta"ds) e escadas
de ferro.

XXXII. Ao longo do littoral e dentro do porto na base da Torre
do Norte será reservada uma extensão sulJiciente de pI'aia para ahi
estender-se um quebra·mar (b"ise lames) a grande talude, no iutuito de
amortecer as vagas ai terosas que penetrem pela enteada do porto.

Deve, pois, ser o molhe do norte enraizado mais para es e rumo
do que como se vê na planta apresentada para essa concessão.

XXXII r. Os concessionarios ou a compa:lhia farão dirigir as Obl'3.S
por um engenheiro de reconllr.cida capacidade e experiencia.

XXXI V. O governo terá junto á execução das obras uma com
mis.ão de fiscalisação que será paga pelos concessionarias ou compa
nhia à razão de 15:000 annuaes, que serão adeantadamente reco
lhidos ao thesouro nacional, por semestre.
. Esta commissão principiará a fUDccionar desde que tenham os
concessionarios ou a companhia apresentado para a respecLi va appro
vação os estudos e plan tas constantes desta coucessão ao ministerio
da agricultura, commercio e obras publicas.

XXX V. O material necessario ás obras do porto e á dragagem
entrará livre de direitos ele importação, de accordo com o que se acba
estatuido para o material da estrada de ferro na claunula XL.

XXXVI. Os concessionarias ou a companhia empregarão quanto
passivei material nacional, incluido o cimento, caso alguma fabrica
nacional se proponha forneceI· o em igualdade de condiçõvs de preço e
qualidade, a juizo ela commissão fiscal do governo.

Se o pI'eço do genero e trangeil'o fór inferior ao do producto
nacional, serão obrigados os concessional'ios ou llo companhia a ceder
ao governo pelo mesmo preço por quv comprar a quantidade que for
por este requisitada.

XXXVII. As questões que se suscitarem entre o governo e os
concessionarias ou a companhia no que fór concernente ao porto, serão
decididas paI' arbitramento, na fórma do § 13 do a"t. l° da lei
n. 1746 de 13 de outubro de 1869.

Se as obras forem executadas por empreza estrangeira, terá esta
representante legal no Brasil para tratar diL'ectamente quer com o
governo, quer com os particulares.

XXXVIlf. Uma vez encetadas as obras serão os concessionarios
ou a companhia passiveis de multas de 200" a 5:000$ e o dobro na
reincidencia, pela iuobservancia tlas clau ulas do seu contracto defini
tivo, que indicará com t'Jda a precisão as ouras a emprehender e o
modo de executai-as. Para isso farão os concessionarias ou a companhia
um deposito de 20:000$ antes de encetados os trabalhos do porto.

Os prazos estipulatlos nas clausulas antecedente', referentes todas
á concessão do porto, serão f- bes e a cad ucidade incorrida só será
levantada se o g-overno reconhecer força maior, como tempestades,
desastres impossiveis de prever em obras no mar.

XXXIX. Os concessionarias ou a companhia apresentarão, além
de plantas de detalhe na escala de I P01' 50, sondagens e estudos sobre
correntes, areias, etc., e indicações escriptas sobre o modo que tenham
de adoptar na construcção, llma planta geral na escala de 12.000,
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abrangendo uma racha de terra ao longo do littoral de 3 kiJometros
de Ial'gUl'a.

XL. Além do privilegio, cujo prazo menciona a clausula I desta
concessão, terão os concessionaria, ou a comp':lDhia para a constl'ucção,
uso e gozo da estrada de ferro:

I. o Cessão gratuita de terrenos devolutos e n'lcionaes, e bem assim
dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto as indemni~ações

que forem de direito, em uma zona maxima de 15 kilometros para.
cada lado do eixo da estrada, comtanto que a area total de taes ter
renos não exceda da que comprehender a média de nove (9) kilometros
para cada lado da extensão total da mesma estrada.

Os concessionarias ou a companhia deverão utilisar e ses terrenos
dentro do prazo de 50 anno~, a contar da data do contracto, sob pena
de perder o direito aos que não ti verem sido utilisados ao findar aquelle
prazo.

2. o Dil'eito de desapropriar, no. fórrna do decreto n. 816 de IOde
jlllho de 1855, os terrenos do dominio pal'ticular, predios e bemfei
torias, que forpm preci os para o leito da estrada, estação, armazens
e outras dependetlcias especificadas nos estudos definitivos.
, 3. o Isenção de direitos de impol'taçoão 50hre trilhos, machinas,
lOstrumentos e mais objectos destinados á construcção, bem como obre
o carvão de pedra indi pensavel pal'a as officinas e custeio da estrada,
salvo o dispnsto na clausula XXX VI.

Esta isenção não se frlrá efi'ectiva emquanto o concessionarias ou
a companhia não apresentarem, no thesouro nacional ou na thesou
raria de frlzenda do Estado, a relação dos sobreditos objectos, especifi
cando a respectiva quantidilde e qUillidade, que aquellas repartições
fixarão annuálmente, conforme as instrucções do ministerio da fazenda.

Ce sará o favor, ficando os conces ionario' ou a compa.nhia Su
jeitos á restituição dos direitos que teriam de pagar e á multa do
dobro de!lses direitos imposta pelo ministel'io da agricultura, com~
mercio e obras publicas, ou pelo da fazenda, se se provar que os
m63mos conce..sionarios ou a companhia. alienaram, por qualquer ti
tulo, objectos importados, sem que precede.se licença daquelles minis
terios ou do governador do Estado e paga.mento dos I'esp ctivos dil'eitos.

. 4. o Preferencia, em ig-ualdade de circum tancia, pa.l'a lavra de
mmas na zona privilegiada, s ndo expresso em contr&cto especial o
numero de datas que o governo julgar con veniente conc3der, bem
como as condições a que devem ficar sujeitos os concessionarias ou
a companhia.

XLI. Os traba.lhos de construcção da estrada começarão no prazo
de cis mezes, contados da data da upprovação dos respectivos es
tud.o definitivos e proseguirão sem interrupção, devendo ficar con-
aluJdos no prazo de cinco annos. '

, ~LlI Os trub[\,lhos do constrllcção não poderão ser encetados sem
praVl"t autorisação do governo; para isso os projectos de todos es es
ll\tbalhos e1'ão orgaoisados em duplicata e submettidos á approvação
do !?lesmo governo. Um dos exemplares será devolvido aos concessio
narias ou á companhia com o - Visto - rio chefe da ln directoria das
obrM publ icas do ministerio da agrioLlltura, e o outro ficará archi
vado no mesmo mini ·terio.

_XLIlI. No prazo de dous anuos, contados da data do con tracto,
serao apresentados ao governo os estudos definitivos da estrada, os
quaes con tal'ào dos eguinte documentos:

d
i. o Planta geral da linha e um perfil longitudinal com indiçação

os pontos obrigados de passagerp.
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o traçado será indicado por uma linha vermelha e continua obre
a planta. geral, na escala de 1 por 4.000 com indicação dos raios de
curvatura e a configouração do terreno representada por meio de curvas
de Di \'el eqnidbtantes de tl'es metros; e lJem assim em uma zona
de SO melros, pelo menos, para cada lado, os campos, matto , ter
renos pedl'egoEo , e, sempre que fór pos'ivel, as divisas das propl'ie·
ua'les particnlare as terras devolutas e minas.

Nessa planta serão indicada.s as distancias kilometricas, contadas
do ponto de partida da estrada de fel'ro, a extensão dos alinhamentos
rect<,s, e bem assim a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o
raio e sentiuo delS curvas.

O perfil longitudinal será fuito na escala de um por 400 para as
alturas, e de 1 por 4.000 p.1l'a as distancias horizontac , m'lstrando
respectivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e as
platafórmas dos córtes e aterros. Indicará, por meio d tres linhas ho
rizontaes, traçada abaixo do plano de comparação:

I. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da
estrada de feIro;

n. A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e a exten-
são dos patamares i .

III. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e
ra.io das cuvas.

No perfil longitudinal e na planta. será indicada a posição das
estações paradas, obras de arte e via de communicação trausversaes;

1.o Dê perfis tl'ansversaes nu. escala 1/.200 em numero sufficiente
para o calculo do movimento de terra~.

2.° De projectos de todas as Clbra de arte uecessaria.s para o esta
belecimento da estrada, suas e taçõ.;s e dependencias, o aba teci
menta de agua a locomotiva~, incluidos os typos geraes que forem
adoptados.

Esses projectos compor-se-hão de projecções horizontaes e verticaes
e de secções tranversaes e longitudiuaes na escala de 1/200.

3.° Das plantas de todas as propriedades que fôr necessario ad
quirir por meio d desapproprlações.

4.° Da relaçã.o das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimeusõe.', posição na linha, systema de construcção e
quantidade de obra.

5." Da tabellcL da quantidade da, excavaçõe nece saria para ex
ecutar-se o projecto, com indicação da classincação prova,vel e bem
assim das distancias médias do tran~porte.

6,° DatabeIla dlls alinhamentos c dos seus desenvolvimentos, raios
das curvas, inclinação e exten ão das declividades.

7.° Das cadel'Deta authenticada das notas das operações topogra·
puicas, geade icas e astronomicas feitas no terreno.

S.o Da tabella dos preços compostos e elementares em que ba
sear-se o orçamento.

\). U Do orçamento da despeza total do estabelecimento da estl'ada,
dividido nas seguintes classes:

1. Estudos definitivos e locação da linha;
II. Movimento de terras;
m. Obras de arte correntes i
IV. Obras de arte c peciaes ;
V. Superstructura das pontes;
VI. Via permanente;
VIL Estações e editicios, orçada cada uma separadamente com oS

accessorios necessarios, officinas e abrigos de machinas e de carros;
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VIl!. Material rodante, mencionanrlo·se especificadamente o numero
de locomotivas e de vebiculos de toda as classes;

IX. Telf'grapbo eleotrico ;
X. Administracção, direcção e conducção dos trabalhos de con·

strucção; .
Xl. Relatol'io geral e memoria descriptiva, não s6mente cIlS ter

renos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona mai
directamente interessada.

Neste relatorio e memoria descriptiva serão exposto com a possivel
exactidão a estatistica da população e da producção, o tt'afego provavel
da estrada, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua. aptidão para as
diversas culturas, as riquezas mineraes e florestaes, os terreno de
volutos, a possibilidade e conveniencia do estabelecimento de nucleos
collonjaes, os caminbos con vel'gentes á estratla de ferro, ou os que
convier construir, e os pontos mais convenientes para estações.

XLIV. Antes de resolver sobre os projectos ubmettidos o. sua appl'o
vação, po lerá o govel'llo mandar proceder, a expensas dos concessio
no.rio ou da companhia, ás operações graphicas nec·ssarias ao exame
dos projectos e podera mo.lificar eS3es projectos como julgar conve·
niente' .

O governo poderó' designar os pontos em que devem ser estabe
lecidas as estações e paradas.

Os concessionarios ou a companhia. nüo poderão, sem autorieação
expressa do governo, modi.flcar os projectos approvados.

Todavia, não obstante a o.pprovação do perfil longitudinal, os cou
cessionarios ou a companhia porlerão fazer as modificações necessarias
ao estabelecimento das obras de arte, passagens de nivel e paradas
indicadas no projecto approvado.

A approvação dos projectos apre. entados pelos concessionarias ou
companhia não poderá seI' invocada para justificar a revogação de
nenhuma destas condições.

XLV. Pl'ocurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possivel. O I'aio
minimo será de 100 metros.

As curvas dirigidas em sentido!: contrarios deverão ser separadas
por uma tangente de 10 metros pelo menos.

A declividade maxima será de 3 "/0'
A estrada sel'á dividida em secções de serviço d locomotivas,

procurando-se em cada. uma destas uniformisal' as condições technioas
de modo a efi'ectuar o melhor aproveitamento de força dos motores.

As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por curvas
verticaes de raios e desenvolvimentos convenientes. Toda a rampa
seguida de llma contra-rampa será separada desta por um patamar de
30 metros, pelo menos; nos tunneis e nas CUl'vas de pequenos raios se
evitara o mais passiveI o emprego de Lbrtes declives.

Sobre a' grandes ponte e viaductos metallicos, bem como a en·
tr~da dessas obras, se procurará não empregar ourvas de pequenos
raIOS ou as fortes decli vidadcs, afim de evitar a producçãp de vibrações
nocivas ás juntas e a.l'ticulações das diver$as peças.

As paradas e estações serão de preferencia. situadas sobre porção
de linha em recta e de ni"eJ.
. XLVI. A estrada poderá ser de via singela; mas telá os desvios e

ltnhas auxiliares que forem necessarios para o movimento dos
trens.

A distancia entre as faces internas <los trilhos será de 1m ,00.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação do

governo.
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Ás valetas longitudinaes terão as dimensões e declives necessarios
para dar prompto escoamento as agua .

A inclinação dos taludes dos CÓl'tes e aterros será fixada em vista
da altura destas e da natureza do tel'reno.

XLVII. Os concessionarios ou companhia executarão todas as
obras de arte e farão todo~ os trabalhos necessarios para que a estrada
não crêe obstaculo algum ao escoamanto das aguas, e para que
a direcção tias outras vias de communicação existentes não receba
senão as modificações indispensaveis e precedida de approvação do
governo. Os cruzamentos com as ruas ou caminhos publicos poderão ser
superiores, inferiores, ou, quando absolutament·;} e não ~ossa fazer por
outro modo, de nivel, construindo, pOl'em, os concessionarios ou a
companhia, a expensas suas, as obras que os mesmos cruzamentos
tornarem necessal'ias, ficando tambem a seu cargo as despezas com os
signaes e guardas que forem precLos para as cancella durante o dia
e a noite. Terão nesse caso os concessionarios ou a companhia o direito
de alterar a direcção das ruas ou caminhos publicas, com o fim da
melhorar os cruzamentos ou de diminuir o seu numero, prer.edenclo
consentimelJto do governo e, quando fór de direito, da autoridade
municipal, sem que possa perceber qun.lquer taxa pela passagem nos
pontos de intersecção.

Executarão as obras necessarias a passagem das aguas utilizadas
para abastecimen lo ou para fins industaires ou agricolas, e permittirão
que com identicos ons taes obras se efl'ectuem em qualquer tempo,
desde que dellas não resultem damno á propria estrada.

A estrada de ferro não podera impedir a navegação dos rios
ou canaes, e ne se intuito as pontes ou viaductos sobre os rios e
canaes terão a capacidade neces aria para que a navegação não seja
embaraçada.

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as vias
de communicação ordillarias o governo tera o direito de marcar n.
altura dos vãos dos viaductos, a la~gura destes e a que deverá haver
entre os parapeitos em relação ás necessidades da circulação da via
publica que fic,ar in ferior.

Nos cruzatLentos de nivel os trilhos serão collocados sem saliencilL
nem depressão sobre o nível da via de commullicação qu cortar a
estrada de rerro, de mo lo a não '3mbaraçal' a circulação de carros ou
carroças.

O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via de
communicação orrlinal'ia um angulo menol' de 45°.

Os cruzamentos de ni vel terão cancellas ou barreiras, verlando a
circulaçiio da via de communicação ordinaria na occasião da passag-em
dos trens, bavendo. além disso uma casa de guarda, todas as vezes
que o governo reconhocer essa necessidade.

XLVIII. Nos tunneis, como nos viaLluctos inferiores, deverá haver
um intervallo livre nunca menor de I lU ,50 de cada lado dos trilhos.
Além disso haverá de distancia em distancia, no interior dos tunneis,
nichos de abrigo.

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tunneis
serão guarnecidas de um parapeito de alvernaria de dous metros
de altura e não poderão ser feitas nas vIas de communicação exis
tentes.

XLIX, Os concessionarios ou a companhia empregarão materiaes
de boa qualidade na execução de todas as obras, e eguirão sempt'e as
prescripções da arte, de modo que obtenham construcções perfeita-
mente solidas. . .
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o systema e dimensões das fundações das obras de arte serão
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a naturez"1 do
terreno e as pres ões supportadas, de accordo entre os cooces ionarios
ou a companhia e o governo.

Os lloncessionarios ou a companhia serão obrigados a minisérar os
apparelhos e pe soaI necessarios ás sondagens e fincamento de eséacas
de en aios, etc.

Nas superstructuras das pontes as vigas de madeira só poderão
ser empregadas provisoriamente, devendo ser substituidas por vigas
metallicas, logo que o governo o exija. O emprego do ferro fundido em
longerões não sera tolerado. "

Antes de entregues á circulação, todas as obras de arte serão
experimentada , fazendo-se passar e repassar sobre ellas, com diversas
velocidades e depois de estacionar algumas horas, um trem composto
de locomotivas, ou, em falta desta::;, de carros de mercadorias quanto
passivei carregados.

As despezas destas experiencias correrão por conta dos conces
sionarios ou da companbia.

L. Os concessionarias ou a companhia construirão todos os edifficios
e dependencias necessarios para que o trafego se eifectue regular
mente e sem pel'igo para a segurança publica.

As estações conterão salas de esp3ra, bilheteria, accommodação
pera o agente, armazens para mercadorias, caixas d'agua, latrinas,
mictorios, rampas de carregamentos e embarques de animaes,
balanças, relogios, lampeões, desvios, crnzamentos, chaves, signaes e
cercas.

AS estações e paradas terão mobília apropriada.
Os edifi.cios das estações e paradas terão ao lado da linha uma

plataforma coberta para embarque e desembarque dos passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de accordo com a sua im

portancia. O governo poderá exigil' que os conce sionarios ou a com
panhia façam nas estações e paradas os augmen tos reclamados pelas
necessidades da lavoura, commercio e industria.

L!. O governo reserva-se o dil'eito de fazer executar pelos con
ce sionarios ou pela comp'1nhia, ou por conta dos mesmos, durante o
prazo da concessão, alterações, novas obra, cuja necas idade a. expe
riencia haja indicado em relação á segurança publica, policia da
estrada de ferro ou do trafeo-o.

LlI. O material rodante, locomotivas, tenders e carros, quer de
passageiros, quer de mercadorias de qllatqu~' natureza, serão cons
trnidos ele modo que haja segurança nos transportes e commodidade
para os passageiros. O governo podet"à prohibi.r o emprego de material
que não preencha estas condições. .

Esse material compor-se·ha, para a,berlura de toda. a linha a
trafego, rio que constar do orçnmento approvado.

LIIL Todas as indemnisações e despezas motivadas pela cúnstru
cção, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro correrão
exclusivamente e sem excepção por cento. dos concessionarios ou da
companhia.

" LlV. Os concessionarios ou a companhia serão obrigados a cum
prll' as disposições do regulamento de 26 de abril de 1857, e bem assim
quaesquer outi'as da mesma natureza. que fOI'em decretadas para
segurança e policia das e tradas de ferro, uma vez que as novas dis·
posições não contl'ariem as clausulas de te contracto.

LV. Os concessionarios ou a companhia serão obrigados a conser
var com cuidado durante todo o tempo da. concellsâo, e a manter em
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estado que possam perfeibmeute preencher o seu destino, tanlo a
estrada de farra e suas depeorlencia,>. como o matedai rodante, sob
pena ue multa, su 'pen 5.0 da conces ão, ou d ser a con ervação feita
pelo governo á cu ta dos me"mos concessionaria ou da compallhia, No
caso de interrupção elo trafego, exce ente de 30 dias consecuti vos, por
motivo não justificado, o governo terá o direito de impõr uma multa
por dia de interrupção igual á renda liquida do dia an tarior a eUa, e
restab lecerá o trafego, correndo as despezas por conta dos conces
siona.rios ou da companhia.

LVI. O governo poder'á realisar em toda a extensão da estrada
80S construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha telegra
phica de sua proilriedade, usando ou não, como melhor lhe parecer,
dos mesmos postes das linbas tr,legraphicas que os concessionarias ou
a companhia ão obrigados a cO!1struir em to la a extensão da. estrada,
resllonsabilisando-se os me-mos conce sionarios ou companhia pela
guarda dos fios, postes e apparelbos electricos que pertencerem ao
governo.

Emquanto isto não se realisar, os concessionarias ou a. compa.nhia
são obrigados a. exp~dir telegl'ammas do goveruo com 50 % de abati-
men to da tl1rif:\. estabelecida parn os telcgramma particulare·'.

LVU. Dur nte o tempo ela conces:ão o governo não concederá
outras estradas de ferro dentro de uma zona. de 2) kilometros p'tra
cada lado do eixo da estl'ada, e na mesma direcção de ta.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o me mo ponto de partida e dil'ecções divers1.s possam appro
ximar-se e atj cruzar alinha concedida, comtauto que, dentro da refe
rida zona não recebam generos ou pa .ageiros.

LVIII. A fiscalisação exclusiva da estrada e elo serviço seril.
incumbida a um engenheiro fiscal e seus aj Ullantes , nomeados pelo
governo e por elIe pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumpri
mento da preSel1ted condições.

E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de su[\,
confiança acompanha.r os e tudos c os trabalhos da constl'ucção, atim
de eXll,miuar se ~ão executados com pl'oficiencia, metbo lo e precisa
actividalle.

LIX. Se, durante a execução ou ainila depois ela terminação dos
.trabalhos di\. e tretda, se verificar que qualquer obra não foi executada
conforme as regras da art~, o governo p dcrá exigir dos concessio·
narios ou da companhia a sua demolição e recon trucção tot[\,l ou
parcial, ou fazel·a por a.dministração á custa dos mesmos conees io
narios ou companhia.

LX. Um Bnno depois da terminação dos trabalhos os concessio
narias ou a companbia entregarão ao governo uma planta cadastral
de toda a estrada, b3m como uma relação da est.ações e ohl'as de arte,
e um quadro demol1slra/;ivo elo custo da. me.'ma estrada.

De toJa e qualquer alteração ou acquisição ulterior será tambem
enviada planta ao governo.

LXI. Os preços de transportes ser1\o fixados em tarifas approvauas
pelo governo, não podendo exceder os dos meios ordiuarios de cJn
clucção no tempo d:l oT'gauisação das m(lsrnas tarifas.

s tlrifas serão revistas, pelo meno:, todo; os cinco unos.
LXII. Pelos pl'eços fi adas ne'.as t:lrifa os concc. siouarios ou 3

companhia serão obrigados a tran portal' constant:llnente, com cuidaúo,
exactidão e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os pa S9.
geiros e suas bagaO'eos. os animaes domestico$ e outros, e os valores
que lhe;; forem confiados.
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LXIII. Os concessionarias ou a companhia poderão fazer todos os
transportes por preço. inferiores aos das tarifas approvadas pelo go
verno, mas de um modo geral e sem excepção, quer, em prejuízo, quer
em favor de quem quer que seja. E~tas baixas de preço se fa.rão elfe
ctivas com o consentimento do governo, enlo o publico avisado por
meio de annuncios aflix.ados nas e tações e insertos nos jornac>s. Se os
concessionarias ou a companhia fizerem tl'ansportes por preços infe
riores aos das tariflls, sem aquelIe previa consentimento, o governo
poderá applicar a mesma reducção a todos os transportes de igual ca
teO'oria, isto é, pertencentes a mesma classe de tarifa, e os preços
assim reduzidos não tornarão a ser elevados, como no caso de previa
consentimento do governo, sem autorisação expres"a deste, avisando se
ao publico com um mez. pelo menos, de antecedencia.

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar lagar á
applicação deste artJgo.

LXIV. Osconce' iouarios oua companhia. obrigam-se a transportar
com abatimento de 50 % :

1. o As autoridades, escoltas policiaes e respecti va b3.gagem,
quando fOl'em em dilig ,ncia ;

2. o :\Iunição de guerra e qualquer numero ele soldados do exer
cito e guarda nacional ou da policia com eus omciaes e respecti va ba
gagem, quando mandarlos a serviço do governo a qualquer parte da
liuha., dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo. pelo gover
nadar do Estado ou outras autoridades que para i so forem aut'J
risadas,

3. n Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten
sílios e instrumen tos aratorios ;

4. 0 As sementes e as planta.s enviadas pelo governo ou pel03 go
vernadores dos Estados para serem gratuitamente distribuidas aos la
vradores'

5." Todos os generos, de qualquer natureza que sejam, pelo go·
vel'no ou pelos governadores do E lados enviados para attender aos
Soccorro publicas exigidos pela secoa, inundação, peste, guerra ou a
outra calamidade publica.

_ Todos os mais pas3ageiros e cargas no' governo geral ou dos Estado'
nito eapeci fic'lC1os acima, s'~rão -transporta.los com a.batirn ,n to de qII inz03
por cento (15 "'o).

Terão tambem abatimento de 15 por cento (15 ) os transporte de
materiae que e destinarem á CJOstrllcção e cu teia dos ramaes e pro
longamento da. pr pria estrada e os destinados ás obras muniJipaes
nos municípios servidos pela, estrada.

Sempre que o governo o exigir em circumstancias extraordinarias,
os concassionarios ou a. companhia porão as suas ordem to 09 os meios
de transporte d qne dispuzerem.

Ne 'te caso o gov rno, se o preferir, pag'lró aos Clncas 'ionarios ou
a companhia o que fôr convencionado, pelo uso da e-trada e torlo o
s~u material, não exceden o o valor da. renda mé lia, de pe 'iodo iuen
tlCO, nos ultimas t· es ann s.

As malas lia cOl'I'eio e s us condnctores. ou funcc:on'lrios encarre
gados por parte do go,ern'J do serviço da linha. to'ogrlphina, bem
c~mo quaesquel' SOtum,lS d dinheiro pertencentes no thesouro na
Clo~al 011 ao tio E5tado serão con luzidos gratuitamea'e, em ca l'v es
paClalmon te adaptado parJ. esse fi m.

LXV. Logo que os dividendos da empreza excederem de 1210,
o govel'no terá. o direíto de exigir a reducção das ta.rifas de trans·
Rorte,



Estas reducçães se eífectuarão principalmente cm tarifas diITe
renciaes para os gran'Íes percursos e nas tarifas <.los genero" destinado"
á lavoura e á ex:/,ortação.

LX VI. O governo podel'á fazer, depois de ouvidas os concessionarias
ou a companhia, concessão de ramaes para uso particulal', partindo
das estações ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que tenham
os mesmo concessionarias ou a companhia dil'eito a qualquer indemni
sação, salvo se houver augmento eventual de despeza de conser
vação.

Todas as obro.s definiti vas ou provisoria necessarias para obtor
neste caso a segurança do trafego se1'ão feitas sem onus para 08 con·
cessionarios ou par't a companhia.

LXVI[ Na épocha fixaria para terminação desla. concessão a estrada
de 11 1'1'0 e suas dellendeucias, bem como todas as obras do porto e
suas dependencias, deverão achar-se em bom estado de conservação.

Se no ultimo quinquennio da conces ão a conservação da estrada e
do porto fôr descurada, o governo terá o direito de confiscar a receita
e empreg-al-a naquelle serviço.

LXVlU. O governo tera. o direito de resgatar a estrada depois de
decorridos 30 annos desta <.lata.

O peeço do resgate será regulado, em fa.lta de accordo, pelo termo
media do rendim. nto liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em
consideração a importancia das obras, material e dependencias no es
tado em que estiverem então.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulas da divida
publica interna.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordinarios e que não abroga o direito d'e desapropriação por utilidade
publica, que tem o Estado, não só em relação à estrada com a todas as
obras do porto tl suas dependencias.

LXIX, Os conce sionarios ou a companhia não poderão alienar a
estrada ou parte desta, bem como a concessão referente ao porto, sem
prévia autorisação do governo.

Poderão, mediante con"entimento do governo, arrendar a estrada
e o material fixo a qualquer companbia ou a empreza, a qual passarão
aproprie lade do material rodante e os direitos e obrigações deate con·
tracto referentes ao custeio da estrada.

LXX ..\0 caso de desaccôrdo entre o governo e os conce"sionario:l
ou a cúmpanhia sobre a intelligencia das clausulas relativll.s a estrada
esta será r1ecidina por arbitros nomeados um pelo governo e outro peloa
concessionarios ou companhia.

Se, porém, os at'bitros nomeados não chegarem a .accordo, cada
uma das partes indicará um 3° nome, e tl'elitre estes a sorte designará
o do desempatado!'.

LXXI. Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas
referentes a estrarla e para a q'lal não se tenha comminado pena es·
pecial, poderá o govemo impor multas de 200$ até 5:000$, e o dobro
na reincirlencia.

LXXIL Se, decorridos os pr'azos fixados, não c:.uizer o governo
prorogal·os, poderá declarar caduco o contracto.

LXXlll. O contracto tleverá. ser a signado dentro de 120 dias,
contados da publicação das presentes clausulas, sob pena de caducar
esta concessão.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1890. - Q. ,BocaywlJa.
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Conceda privilegio para coastrucção. uso e goso do prolongamento da estrada
da farro e minas de . J eronymo com um ramal a eutroncar·se com a
estrada de ferro Bagé a Cacaqui, no Estado do Rio Grande do Sul.

o genel'l\lissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio. da republica dos E"tados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu a
companhia da estrada de ferro e minas de S. Jeronymo, resolve con
ceder privilegio para construcção, uso o goso do prolongamento de sua
linha principal até a serra do Herval, com um ramal a entroncar-se
com a estrada de ferro Bagá a Cacequi, bem como Uilla faxa de terras
devolutas marginaes tle um kilometro para c,lda lado do eixo das
linhas reFeridas, oUdo de conformidade com as clausulas que com e te
baixam, assignadas pelo cidadão Francisco Olicerio, miuistro e secre
tario de estado dos negocias da agricultura, commercio e obras p 
blicas, que assim o faça executar,

Sala das sessões do governo provi,sorio, 24 de julho de 1890,
20 da republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.,

Fl'aHOisco Gticel'io.

Cluuli!lulus a ()ue se l'et'ere o t1ecl'eto u. 600 de ~4
de julho de 1.890.

1. E' concedido á companhia do estrada da ferro e mtnas de São
Jeronymo privilegio por 70 annos para construcção, uso e goso do
prolongamento de sua via ferrea n.té á serra do Herval, com um ramal
em direcção à linha de Pelotas as colonias de S. Lourenço, e que, pas
sando por Lavras ou pelo ponto que fór julgado mais conveniente, vá
encontrar a ferro-via de Bagé a Cacequi.

Além do privilegjo, o governo concede os seguintes favores:
1. o Ce são gratuita de tel'renos devolutos e nacionaes e bem assim

dos comprehendid03 nas sesmarias e posses, excepto as indemnisações
que forem de direito para o leito da estrada, estações, armazens e
outras obras especificadas nos re pectivos estudos definitivos;

2. 0 Direito de desappropl'iar, na forma do decreto n. 816, de
10 de julho ele 1855, os terrenos de dominio particular, predios e
bemfeitol'ias que forem preoisos para as obras de que trata o pa.ra
gl'apho antecedente;

3. o Uso das madeiras e outros materiaes existentes nos terrenos
devolutos e nacionaes indispensaveis para a construcção do prolonga
mento e ramal ;

4. 0 Preferencia, em igualdade de circumstancias, pal'a a lavra
de minas na zona privilegiada, sendo expresso em oontracto especial
o numero de datas que o governo julgue conyeniente conceder, bem
como as comlições a que eleva fical' sujei ta a companhia j

5. o Preferencia para a concessão ele qualquer ramal necessario
pa~a. ligara prolongamento e ramal de que se trata com as vias ferreas
eXIstentes no Estado do Rio Grande do Sul;

E.H.-9 Vol.V
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6.° ConceEsão gratuita de uma faxa de terrenos devolutos de um
kilometro para cada 130110 do eixo da estrada, obrigando-se a companhia
a discriminaI-os previamente do dominio "db E lado com o dominio
particular, com o fim exclusivo de fundar neUes nucleos coloniaes,
sem o onus para o mesmo Estado de transporte, alimento e collocação
des immigrantes, indemnisando-o de qualquer despeza já efi'ectuada
para o tim que a companhia tem em vista.

A companhia deverá utilisar esses terrenos dentro do praz') de
20 annos, contados da data da assignatura do contracto. sob pena de
perder o direit0 aos que não tiverem sido utilisados ao findar aqueIle
prazo.

II. A companhia terá representante ou domicilio legal nos
Estados nidos elo Brasil .

. As duvidas e questoes quese suscitarem estranhas á intelligencia
das presentes clausulas serão resolvidas de accOI'do com a legislação
brasileira e pelos tribunaes brasileiros.

m. Os trabalhos da estrada começarão no prazo de tres mezes.
contados da data da approvação dos estudos detlniti vos e proseguirão
seJO interrupção, devendo ficar todos concluidos no prazo de tres annos
contados da mesma data.

IV. A companhia apresentará ao governo, no prazo de doze
mezes, os estudos definitivos do prolongamento e ramal de que se
trata, os quaes constarão dos seguintes documentos:

1. o Planta geral do prolongamento e ramal e um perfil longitu
dinal com indicação dos pontos obrigados de passagem.

Otraçado será indieado por uma linha vermelha e continua sobre
a planta. geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos raios de
curvatura, e a configuração do t?rreno representada por meio de
curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem assim, em uma
zona de 80 metros, pvlo menos, para. cada lado, os campos, mattas,
terrenos pedregosos e sempre que fôr possivel, as divisas das proprie
dades particulares, as terras devolutas e minas.

Nessa plallta serão indicadas as distancias kilometriras, contadas do
ponto de partida do prolongamento e ramal, a extensão dos a.linha
mentos rectos, e bem a:.sim a origem, a extremidade, o de~envolvi

mento, o raio e sentido rias CUI'vas.
O perfil longitudinal será feito na escala. de I por 4.00 para as

aI turas e de I por 4..000 pal'a as distancias horisoutaes, mostrando
respectivam~nte, por linhas pretas e vermelLJas, o teneno natural e as
plataFormas dus cot'tes e aterros.

Indicará, pot' meio de tres linhas llorisontaes, traçadas abaixo do
plano de comparação;

I. As distancias kilometricas, contallas a partiL' da origem do
prolongamento e ramal da estrada de ferro;

II. A exteu,ão e indicação das rampas e contra-rampas e a ex
tensão dos patamares;

IIl. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e
raio das curvas.

No perfil longitudinal e na planta será indicada a posiç'ão das
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação transversaeS.

2. o Perfis transversaes na, escala de 1/200 em numero suff1ciente
para o calculo de movimento de terras.

3. o Projecto de todas as obras ele al'te necessarias para o esta
belecimento da estrada, suas estações e dependencias, abasteci
mento de agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes que forem
adoptados.
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Estes projectos compor-se·hão ue projecções horisontaes e verticaes
e de secções transvel'saes e longiludinaes, n:l escala de 1/200.

4. o Plantas de todas as propt'iedaues que fôr necessario adquirir
por meio de desapropriações.

5. 0 Relação das ponte., viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimensões, posição na linha, systema de contrucção e quan·
tidade da obra. •

6. o Tabella da quantidade das excavações necessarias pll;l'a exe·
cutar·se o projeto, com indicação da classificaçãoprovavel, e bem assim
l~ das distancias médIas do transporte.

7. 0 Tabella dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos, raio!
das curvas, inclinação e extensão dlls decl ividades.

8. o Cadernet':\s autheoticadas das notas das operações topogra·
phica , geodesica8 e astronomicas feitas no terreno.

9. 0 TabeLla dos preços compostos e elementares em que basear· se
o orçamento.

10. Orçamento da despeza total do estabelecimento da estrada,
dividido na' seguintes classes :

1. Estudos definitivos a locação da linha;
II. Movimento de terra ;
m. Obras de arte correntes ;
IV. Obras de arte especiaes ;
V. Superstructu~a das pontes;
VI. Via permaneote ;
VlT. Estações e edificios, orçada cada uma separadamente com

os accessorios, necesm!'ios officinas e abrigos de machinas e de
carrClS j

VIII. Material rodante, mencionando-se especificadamente o nu
mero de locomotivas e de vehiculos de todas as classes;

IX. Telegrapho electl'ico ;
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de cou

strucção.
X[. Relatorio geral e memoria descriptiva, uão somente dos ter

renos atraves~ados pelo traçado, mas tambem da zona mais directa·
mente interes~ada.

. Neste relatorio e memoria descriptiva serão expostos com a pos
slvel exa.ctidão ,t estati tica da população e da prortucção, o trafego
p~ovavel, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua aptidão para as
diversas culturas, as riquezas mineraes e f1orestaes, os terrenos devo
lutos, a possibilidade e conveniencia dg estabelecimento de nucleos
coloniaes, os caminhos convergeotes á estrada de ferro, ou os que
convier con truir, e os pontos mais convenientes para estações.

Todos os docum ntos serão orgauisados em duplicata, afim de ficar
um ~os exemplares arcbivado na secretaria de Estado do ministerio da
agrIcultura, sendo o outro exemplar devolvido com o visto do chefe
da lu directoria das obras publicas.

V. Antes de resolvei' sobre os projectos sumettidos á sua appro
~ação, poderá o governo mandar proceder, a expensas da companhia,
as 0llerações graphicas neces~arias ao exame dos projectos e podera
modIficar esse projectos como julgar conveniente .

. O governo poderá designar os pontos em que devem ser estabe
leCidas as estações e paradas.

A companhia não poderá, sem autorisação expressa do goyerno,
modifica.r os projectos approvados.

~odavia, não obstante a approvação do perfil longitudinal, a com
panhia poderá fazer as modificações necessarias ao estabelecimento das
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obras de arte, passagem de nivel e paratlas indicadas no projecto
approvado.

A approvação dos projectos apresentados pela companhia não po·
derá ser invocada para justificar 11 revogaçã.o de nenhuma destas
condições.

VI. Procurar-se-ha. dar ás curvas o maior raio possivel. O ralo
minimo será de 100 metros.

As curvas dirigidas em sentidos contrarios deverão ser separadas
por uma tangente de 10 metros, pelo menos.

A declividade maxima será de 3 %,

A estrada será dividida em secções de serviço de locomoli vas,
procurando-se em cada uma destas uniformisar as condições tech·
nicas de modo a eJIectuar o melhor aproveitamento de forçls dos
motores.

As rampas, contra·rampas e patamares serão ligados por curvas
verticaes de raios e desenvolvimento convenientes. Toda li: rampa
seguida de uma contra-rampa sel'á separada desta por um patamar
de 30 metros, pelo menos; nos tunneis e nas curvas de pequenos
raios se evitará o mais possivel o emprego de fortes decliveis.

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como á
entrada dessas obras, se procurará não enpregar curovas de pequenos
raios ou as fortes declividades, afim de evitar a producção de vibra
ções nocivas ás j untas e ar tículações das diversas peças.

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre porção da
linha em recta e de nivelo

VII. A estrada poderá ser de via singela; mas terá os desvios e
linhas auxUiares que forem neces arios para o movimento dos trens.

A distancia entre as faces internas dos trilhos serú, igual á da
linha principal.

As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação
do governo.

As valletas longitudinaes terão as dimensões e declives neces·
sarios para dar prompto escoamento ás aguas.

A inclinação dos taludes dos eortes e aterros será fixada em vista
da altura destes e da natereza do terreno.

VIll. A companhia executará todas as obras de arte e fará todos
os trabalhos necessarios para que a estrada não cree obstaculo algum
ao escoamento das aguas, e para que a direcção das outras vias ele
communicação existentes não receba senão as moclificações indispen~

saveis e precedidas de approvacão do governo. Os cruzamentos com
as ruas ou caminhos publicOSl poderão ser superiores, inferiores, ou,
quando absolutamente se não possa fazer por outro modo, ele nivel;
construindo, porém, a companhia, a expensas suas, as obras que os
mesmos cruzamentos tornarem necessarias, ficando tambem a seu
cargo as despezas com os signaes e guardas que forem precisos para
as cancellas durante o dia e noite. Terá, nesse caso a companhia o
direito de alterar a direcção das ruas ou caminhos publicos, com o
fim de melhorar os cruzamentos ou tliminuir o seu numero, prece
dendo consentimento do governo e, quando fór de direito, da aLltori~

dade municipal, e sem que possa perceber qualquer taxa pela pas
sagem nos pon tos de intersecção.

Executará todas as obras necessarias á passagem das aguas utili·
sadas para abastecimento ou para os fins industriaes ou agricolas,
e permittirá. que com itlenticos nns hes obras se elIectuem em
qualquer tempo, desde que dellas não resulte damno á propria
estrada.
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A estrada de ferro não poderá impedir a navegação dos rios ou
canaes, e nesse intuito as pontes e viaductos sobre os rios e canaes
terão a capacidade necessarias para que a navegação não seja emba·
raçada.

Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores com as vias de
communicação ordinarias o governo terá o direito de marcar a altura
dos vãos dos vlaductos, a largura destes, e a que deverá haver entre
os parapeitos em relação ás necbssidades de circulação da via publica
que ficar in (erior.

Nos cruzamentos de nivelas trilhos serão coIlocados sem saliencia
nem depressão sobre o nivel da via de communicação gue cortar a
estrada de ferro, de modo a não embaraçar a circulação de carros ou
carroças.

O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via de
communicação ordinaria um angulo menor de 45°.

Os cruzamentos de nivel terão sempre cancellas ou barreiras,
vedando a circulação da via de communicação ordinaria na occassião
da passagem dos trens; havendo, além disso, uma casa de guarda
todas as vezes que o governo reconhecer essa necessidade.

IX. Nos tunneis como nos viaductos inferiores, deverá haver um
intervallo livre nunca menor de Im,50 de cada lado dos trilhos. Alem
disso, !laverá de distancia em distancia, no interior dos tunneis, nichos
de abrigo.

As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos tunneis
serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de dous metros de
altura e não poderão ser feitas nas vias de communicação existentes.

X. A companhia emprega,rá materiaes de boa qualidade na exe
cução de todas as obras, e seguirá sempre as prescripções da arte,
de modo que obtenha construcções perfeitamente solidas.

O systema e dimensões das fundações das obras de arte serão
fixados por occasião da execução, tendo em attenção a natureza d;:
terreno e as pressões supportadaS, de accordo entre a companhia e o
governo. A companhia será obrigada a ministrar os o.pparelhos e
pessoal necessarios ás sondageos e fincamento de estacas de
ensaio, etc.

Nas supel'stl'ucturas das pontes, as vigas de madeira só poderão
ser empregadas provisoriamente, devendo ser substituidas por vi&"as
metallicas logo que o govel'oo o exija. O empr'ego de ferro fundIdo
em longeroes não será tolerado.
. Antes de entregue á circulação, todas as obras de arte serão expe

r! mentadas , fazendo·se passar e repassar sobre ellas, com diversa velo
CIdade, e depois estancionar algumas Iroras, um trem composto de
locomotivas ou, em falta destas, de carros de mercadorias quanto
possivel carregados.

As despezas destas experiencias correrão pOl' oonta da companhia.
XI. A companhia construirá todos os edificios e dependencias

necessarios para que o frafego se e:tfectue regularmente e sem perigo
para a segurança publica.

As estações (Jonterão salas de espera, bilheteria, accommodação
pa,ra o ,agente. armazens para mercadorias, caixa,s de agua, h~trinas,
mrctorlOs, mmpas de carregamentos, e embargues de animaes,
balanças, relogios, lampeões, desvios, cruzamentos, chaves, signaes e
cercas.

As estações e paradas terão mobília apropriada.
Os edificios das estações e paradas terão do lado da linha uma

plataforma coberta para embarque e desembarque dos passageiros.
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As estações e paradas terão dimensões de accordl) com a sua imo
portancia. O governo poderá exigir que a companhia faça nas estações
e paradas os augmentos reclamados pelas necessidades da lavoura,
commercio e inrl ustria.

XII. O governo reserva-se o direito de fazer executar pela com·
panhia, ou por conta della., durante o prazo na concessão, alterações,
novas obras, cuja necessidade a experiencia haja indicado em relação
á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do trafego.

XllL O material rodante (locomotivas, t nders e carros, quer de
pr ssag.3iros, quer de mercadorias de qualquer natur za) será, construido
d modo que haja segurança nos tran portes e commodidade para os
passageiros. O governo poderá prohibir o emprego de material que
não preencha estas condições.

Esse material compor·se-ba, para a abertura de toda a linha ao
trate~o, úo que constar no orçamento approvado.

XIV. Todas as indemnisações e de pezas motivadas pela con
strucção, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro correrão
exclnsivamente e sem excepção por conta ela companhia.

XV. A companhia será obrigada a cumprir as disposições do regu·
lamento de 26 de abril de 1857, e bem assim quaesquer outras da
mesma natureza, que forem decretadas para segurança e policia das
estradas de ferro, uma vez que as novas disposições não contrariem
as clausulas deste contracto.

XVI. A companhia será obrigada a conservar com cuidado du
rante todo o tempo da concessão e a manter em estano que possam
perfeitamente prc'encher o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas
dependencias como o material rodante, sob pena de multa, suspensão
de concessão ou de ser a conservação f~ita pelo governo á custa da
companhia. No caso de interrupção do trafego, excedente de 30 dias
consecuti I'o,g, por moti vo não justificado, o governo terá o direi to de
impor uma multa por dia de interrupção igual á renda liquida do dia
.anterior a ella, e resbbelecerá o trafego, cOl'rendo as despezas por
conta da companhia.

XVII. O governo poderá realizar em toua a extensão da estrada
as constrncções neces~arias ao estabelecimento de uma linha t~legra

phica de sua propriedade, usando ou não, como melhor lhe pe,recer,
dos mesmos postes das linha telegraphicas que a companhia é obri
gada a construir em to la n. extensão da estrada, responsabilizando-se
a mesma companhia pela guarda dos fios, postes e apparelhos elect1'icos
que pertencerem no governo.

Emquanto isto não se realisar, a companhia é obrigada a expedir
telegrammas do governo com 50 "/0 de abatimento da tarifa estabele
cida para os telegrammas particu lares.

XVIII. DUl'ante o tempo da concessão o governo não conceclerá
outras estradas de ferl'o dentl'o de uma .zona de 20 kitometros para
cada lado do eixo das linhas concedidas.

O govdrno reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de pa.rtida e direcções di versas, possam approxi
mar-se e até cruzar a linba concedida, comtanto que, dentl'o dG1J refe·
rida zona, não receba'1l generos ou passageiros.

XiX. A fiscalisação da estrada e do serviço será. incumbida a um
engenheiro fiscal e seus ajudantes, nom.eados pelo governo e por elle
pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das presentes
condições.

E' livre ao governo, em todo o tempo, mandar engenheiros de sua
canfiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção, afim
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de examinar se são executados com proficiencia, methodo e precisa
actividade. .

XX. Se, durante a execução ou ainda depois' da terminação do.>
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada conforme
as regras da arte, o governo poderá. exigir da companhia a sua demo
lição e reconstrucção total ou parcial, ou fa.zel-a por administração á
custa da mesma compa.nhia.

XXI. Um anuo depois da terminação dos trabalhos a companhia
entregará ao governo uma planta cadastrai de toda a estrada, bem
como uma relação das estações e obras de arte e um quadro demon·
strativo do custo da mesma estrada.

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será tambem
enviada planta ao governo.

XXU. Os preços de transporte serão fixados em tarifas appro
vadas pelo governo, não podendo exceder os dos meios ordinari03 de
conducção no tempo da org-anisação das mesmas tarifas.

As tarifas serão revistas, pelo menos, mdos os cinco annos.
XXIlI. Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obri

g-ada a transportar constantemente, com cuidado, exactidão e pre teza,
as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e suas bagagens,
os animaes domesticos e outros e os valores que lhe forem con
fiados.

XXIV. A companhia poderá fazer odos os transportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo governo, mas de um modo
geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer em favor de quem quer
que seja.

Estas baixas de preço se farão etrectivas com o consentimento do
governo, sendo o publico avisado por meio de anuncios affixados nas
estações e insertos nos jornaes.

Se a companhia t1zer transportes por preços inferiores aos das ta
rifas sem aquelle prévio consentimento, o governo poderá. applicar a
mesma reducção a todos os tranHportes de igual categoria. isto é, per
tencentes a mesma classe de tarifa, e 0'3 preços assim reduzidos não
tornarão a ser elevados, como no caso do prévio consentimento do
governo. sem autol'isação expressa deste, avisando·se o publico com
um mez pelo menos de antecedencia.

As reducções concedidas a indigentes não poderão dar logar á
applicação desle artigo.

XXV. A companhia obriga-se a transportar com a.batimento de
50 % :

1.° As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia;

2.° Munição do guerra e qualquer numero de soldados do
exercito e da guarda nacional ou da policia com seus officiaes e
respectiva bagagem, quando mandados a serviço do governo, a qual
quer parte da linha, dando a ordem para tal fim o governador do
Estado ou outras autoridades que para isso forem autor18adas ;
'. 3.° Os colonos immigrantes. suas bagagens, ferramentas, uten·

sl1l0s e instrumentos aratorios ;
4.° As sementes, as plantas enviadas pelo governo ou pelos

goveradores do Estado para serem gratuitamente distribuidas aos
lavrlldores ;

5.° Todos os generos, de qualquer natureza que ejam, pelo go·
verno ou pelos governadores do E tado enviados para attender aos
80CC01'ros publicos exigido.:i pela secca, inundação, peste, guerra OU
outra calamidade publica.
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Todos os mais passageiros e cargas do governo, federal ou do
Estado, não especificados acima, setão tran portados com abatimento
de 15 %,

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes de materiae
que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e pro·
longamento da propria estrada, e os de tinados ás obras municipaes
municipios servidos pela estrada.

Sempre que o governo o exigiI', em circumstancias extraor
dinarias, a companhia porá ás suas ordens tolos os meios de trans
porte de que dispuzer.

Neste caso o governo, se o preferir, pagará á companhia o que
fôr convencionarIa, pelo uso da estrada e todo o seu material, não
excedendo o valor da renda média, de periollo identico, nos ultimas
tres annos.

As malas do correio e seus conductore , os funccionarios encarre
gados, por parte do govllrno, do serviço da linba telegl'aphica, bem
como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao lhesouro nacional
ou do Estado, serão conduzirlos gratuitamente, em carro especial
mente adoptado para esse fim.

XXVI. Logo que os dividendos excederem de 12 % o governo
terá o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes.

Estag reducções se etrectuarão principalmente em tarifas clilIe
renpiaes para os grandes pe"'cursos e nas tarifas dos generos desti
nados á lavoura e ii exportação.

XXVII. O governo poiel'á fazer, depois de ouvida a companbia,
concessão de ramaes para uso particular, partindo das estações ou de
qualquer ponto da Unha concedida, sem que a companhia tenba direito
a qualquer imlemnisação, sa.lvo se houver augmento eventual de des
peza. de conservação.

Todas as obras definiti V3S ou provisorias necessarias para obter
neste caso a segurança do trafego, serão fei tas sem onus pnra a
companhia.

XXVIII. Na épocha fixada para terminação da concessão, a e trada
de ferro e suas dependencias deverão acbae-se em bom estado de
conservação. Se no ultimo quinquennio da concessão a conservação da
estrada fôr de curada, o governo terá o direito de contlscar a. receita
e empregai-o, naquelle serviço.

XXIX, O governo tera o direito de l'egastar a estrada, depois de
deccol'ridos 12 an nos desta data.

O preço do resgate, erá regulado, em falta de accordo, pelo 1ermo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em
consideração a importancia das obras, material e dependencias no
estado em quo estiverem então.

Se o resgate se eífectuar uepois de decorrido o prazo do privi
legio, o governo só pagará á companhia o valor da' obras e material
no estado em que so acbarem, comtanto que a somma que tiver de
despender não exceda ao que se tiver eU'activamente empregado na
construcção da mesma estrada.

A importancia do resgate poderá .er paga em titulas da aivida
publica intema de 6 % de juro annual,

Fica enten'lido quP a presente clau~ula só ó applicavel aos casos
ordinarios e que não abl'Jga o direito dellapropriaQào por utilidade
puplica., que tem o Estado.

XXX. A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta
sem prévia autorisação cIo governo.

Poderá, mediante consentimetlto do governo, arrendar a estrada
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e o material fixo a outra. companhia ou empreza, á qual passará. a.
propriedade do material rodante e os direito e obrigações deste con
tracto, referentes ao custeio da e trada.

. XXXI. No caso de de accordo entre o governo e a companhia
sobre a intelligencia das presenteF clausulas, esta será decidIda por
arbitros nomeados, um pelo governo e um pela companhia.

Se tambem estes não chegarem a accordo, cada uma das partes
designará um segundo arbitro e a sorte determinará o desempatador.

XXXII. Pela inobservancia de qualquer das presentes condições,
poderá o governo impor multas do 200$ até 5:000$ e o dobro na
reincidenoia,

XXXIll. Os prazos marcados nas clausulas 3" e 5" só poderão ser
prorogados mediante o pegamento de uma multa de 200$ por mez de
prorogação concedida, salvos os casos de força maior, devidamente
justificados perante o governo e só por eUe julgados.

XXxIv. Se decorridos os prazos fixados não quizer o governo
procurai-os, podert'1 decl:1rar a caducidade do contracto.

XX.XV. O contracto' deverá ser assignado dentro do prazo de
60 dias contados da publicação das presentes clausulas, sob pena de
caducar a concessão.

Capital Federal, 24 de julho de 1890. - Fl'ancisco alicel'ia.

DEORETO N. 619 - DE 2 DE AGOSTO DE 1890

Concede á empreza das obras publicas do Brasil, ou a companhia que orga
nisar, garantia de juros do Est;(do para oOllslrucção da estrada de ferro
de Aracajll a imão Dias. com um ramal para Capella, no Estado de

ergipe, e approvll os esludos defillitiYOs da 1" secção da mesma estrada.

o generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo pro
visorio da Republic~ dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada em nome da ação, attendendo ao que repre-entou
o governador do Estado de Sergipe, resolve conceder á empreza. das
obras publicas do Brasil, ou a companha, que elia organisar, a ga·
rantia de ,juro;! do Estudo de 6 010 ao anno, llurante 30 anno, sobre o
capital que, na fórma do art. 'o § Ioda lei n. 3397 de 24 de novem
bro de 1888, rôr fixado como necessario pora aconstrucção da estrada de
ferro de ArucaJú a Simão Dias, com um ramal para Capella., DO Estado
referido, a que se refere o contracto com a me ma empreza celebrado
pór aqueUe governador em datl\ de 18 ele dezembro do anno proximo
passado, não podeIlcto, porém, o capital garantido exceder em ca'o
al~um do maximo corrospondente a 30: OUo$ por kilometro, nem ap·
p.hcu.r-se a mais de 198 kilometros DO conjuncto das linhas ferrens men
Clonadas; e outro im opprovar os estudos definitivos da Ia secção da
e trada na extensão de 61 kilomAtros, fixando provisoriamente ore·
Spectivo capital garantido em 1,830:000 , tudo nos termos das clau·
sulas, que com este baixam, assigna.dos pelo ministro e secretario de
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Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas, que
assim o faça execu tal' .

Sala das sessões do go \ferao provisor ia, 2 de agosto de 1890, 2° da
Republica.

MANOEL DEODORO DA Fo ECA •

F1'ancisco Glicerio.

Clausulas a que se ref'ere o decreto n. 619 desta data

1. R' concedida a empreza das obras publicas do Brasil, ou á com
panhia que ella organisar, a garantia de juros do Estado de 5 "/o ao
anno sobre o capital que, na fórmado § Lo do art. 7' da lei n. 3397, de
24 de novembro de L888, for fixado como nocessario para a construcção
da estrada de ferro de Aracajú a Simão Dias com um ramal para Ca·
pella, no Estado de Sergipe, a que se refere o contracto com a mesma
empreza ceLebrado pelo governador daquelle Estado em data de 18 de
dezembro do anno proximo passado, não podendo, porem, o capital
garantido exceder, em caso algum, do maximo correspondente a 30:000$
por kilometro, nem applicar-se a mais de 198 kiLometros no conjuncto
das linhas ferreas mencionadas.

Além da garantia de juros do Estado são concedidos os mais fa·
vares indicados na clausuLa Ia do alludido contracto, na parte em que
ficarão dependentes do governú federaL.

ll. Para os fins da pres nte concessão ficam approvados os estudos
definitivos da I' secção da estrarla apresentada pela empreza, na ex·
tensão de 5L kilometros, entre Aracajti e Itabaiana, e fixado proviso

_ riamente o respecti vo capital garantido em 1.830 :000$, devendo todavia,
ser observarIa o seguinte:

Na revisão e locação da linha a construil', a empreza ou a compa
nhia que organisar obrigar-se-ha a fazer todas as modificações que lhe
forem indicadas pelo Angenheiro fiscaL respectivo, ou qualquer outro
agente do governo geraL ou local, devidamente autorisalo, assim como,
a pôr de accordo com os planos approv<tdos quaLquer parte da es·
trada em trafego, que por ven lupa deUa divirjam ; ou trosim a modificar
os referidos e3turlos na parte que a pratica e as commodidades acon
seLharem ser necessario para melborar o traçado, tendo em vista as
conveniencias da mesma estrad,t ou interesses das partes contractantes,
devendo taes modificações ser inrlicadas pelo engenheiro fiscal ou agente
competente do mesmo governo.

lU. No prazo de um anno, contados da assignatura do contracto,
serão apresentados ao g'overno os estudos definitivos dos restos dJS
linhas, os quaes constarão dos seguintes documentos:

1.0 Da planta geraL das linhas ferreas e um perfil longitu1inaL
com indicação dos pontos obrigados das passagens;

O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua sobre
a planta geral, na escala de I por 4.000, com indicação dos raios de
curvatuN, e a c ntiguril,çã'> do terreno representada por meio de
cur'las de nivel e1uldistantes de tr0s metros; e bam assim, em uma
20na de 80 metros, peLo menos, para cada lado, os campos, mattos,
terl'enos pedregosos, e, sempre que fól' possivel, as divisas das proprie
dades p Il'liculal'es, as terras devolutas e minas.

Nessa pLanta serão indicadas as dista.ncias kiLometricas, contadas
do ponto de partida da estrada de ferro, ti. extensão dos alinhamentoS
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rectos, e bem assim a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o
raio e sentido das curvas.

O p rtlL longitudinal será feito na escala de I por 400 para as al
turas, e de L por 4.000 para as distancias horizontaes, mostrando
re pectivamente por linhas pretas e vermeLhas o terreno natural e as
plataformas dos c6rtes e aterros. Indicará, por meio de tres linhas
horizontaes, traçados abaix.o do plano de comparação:

l. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da es
tra1a de ferro;

II. A extensão e indicação das rampas e contra·rampas, e a exten
são dos patamares;

m. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e raio
das curvas.

TO perfil J.ongitudinal e ua planta será indicada a posição das es
tações, paradas, obras de arte e vias de communicação tran versaes.

2. o Perfis tran versaes n,t e_cala de 1/200 em numero sufficiente
para o calculo do moyimento de terras.

3. o Projecto de todas as obras de arte necessarias para o estabe
lecimento da estrada, suas e toções e dep3ndencias, e <tbastecimento
de agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes que forem adop
tados.

E ses projectos compor-se-ão de projecções horizontaes e ver
ticaes, e de secções tran~versoeS e Longitudinaes, na escaLa. de 1/200.

4. o Plantas de todas as propriedades que fôr neces,ario adquirir
por meio de desapropriações.

5. o Relações das pontes, viaductos, pontilbões e boeÍl'os, com as
principaes dimen ões, posição na linha, systema de construcção e
quantidade da obra.

6. 0 TabeUa da quantidade dss excavações necessarias para ex
ecutar-se o projecto com indicação da cLassHicação provavel, e bem
as im a das distanr.ias média do transporte.

7. o '!'abelIa rlos alinhamentos e dos SAUS. desenvol vimentos, raios
das curvas, inclinação e extensão das declividades .

. 8. o Cadernetas authenticada d;1S notas das operações topogra·
phICas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.

9. 0 TabeIla dos preços compostos e elementos em que basear-se o
orçamento .

. . l~. Orçamento da de'pez:1 total do estabelecimento da estrada,
diVIdIdo nas eguintes classes. -

1. Estudos definitivos e locação da linha;
lI. Movimen to de terrns ;
m. Obras de arte correntes;
IV. Obras de arte especiaes ;
V. Superslructura das ponte" ;
VI. Via permanente;
VII. Estações e edi:fi.cios, orçada cada uma separadamente com os

accessorio necessllrios, (lficinas e abri"'os de machinas e de carros;

d
VIll. Material rodante, mencionando·se especialmente o numero

e locomotivas e de vehiculos de todas as classes;
IX. Telegrapho electrico;
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de con·

~trucção ;
XI. Relatorio geral e memoria dtlscriptivu, não s6mente dos

ter:en~.3 atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona
maiS dU'ectamente interessada.

Neste relatorio e memoria descriptiva serão expostos com a
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possivel exactidão a estatistica d população e da producção, o trafego
provavel da estrada, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua aptidão
para as diversas culturas, as riquezas minerae e floreslaes, os ter
renos devolutos, a possibilidade e conveniencia do estabelecimento de
nucleos co!oniaes, os caminhos convergente,; á estrada de ferro, ou os
que convier construir, e os pontos mais convenientes para estações.

Todos os documentos serão organisa,·~os em duplicata., afim de
ficar um dos exemplares archivado na secretaria de Estado do
ministerio da agricultura, sendo o outro exemplar devolvido, com
o visto do chefe da directoria das obras publicas.

IV. Os trab~lhos de construcção da estrada deverão começar no
pI'azo de 30 dias. contados da assignatura do contracto, e ficar con
cluidos e a estrada aberta ao trafego:

I. o Os da I" secção no prazo de 30 mezes,contados da mesma data;
2." E os de todas as linhas em igual prazo (30 mezes), contado da

approvação dos respectivos estudos.
Salvam-se apenas os casos de força maior devidamente provados

pela empreza ou companhia e julgados pelo governo.
V. O trem rodante compor-se-ha de locomotivas, alimentadores

(tender): de carros de I" e 2" clasge para passageiros, de carros espe
ciaes para o serviço do correio, vagões de mercadorias, inclusive os
de gado, lastro, freio e finalmente, de carros para conducção de ferro,
madeira, etc., indicados no orçamento definitivo.

Touo o material será construido com os mehoramentos e com
modidades que o progresso introduzir no serviço de transportes por
estradas de ferro, e segundo o typo que fôr adoptado de accordo com
o governo, de modo a poder circular indistinctamente na ostrada
principal e no ramal.

O governo poderá prohibir o emprego do material que não pre
encha estas condições.

A empreza ou a companhia deverá fornecer o trem rodante pro·
porcionalmente á extensã.o de cada uma das secoões em que se dividir
a estrada, e que a juizo do governo deva ser aberta ao transito pu
blico, e, se nesta. secção o trafego exigir a juizo do fisca.l por parte do
governo, maior numero de locomotivas, carros de passageiros e vagões
que proporcionalmente a elIas cabiam, a companhia sera obrigada,
dentro de seis mezes, depois de reconhecida aquella necessidane por
parte do governo e della sciente, a augmentar o numero de loco
motivas, carros de passageiros, vagões e mais material exigido pelo
:fiscal ])01' parte de governo, comtanto que tal augmento fique dentro
dos limites estabelecidos no primeiro peeiodo desta clausula.

A em preza ou a companhia incorrera na multa de 2:000 a
5:000 por mez de demora, além dos seis mezes que lhe são conce
didos para o augmen'to do trem rodante acima referido.

. E se pas ado eeis mezes mais, além do fixado para o augmento,
este não tiver sido feito, o governo fot'llecerá o dito augmento do
material por conta da empreza ou da companhia.

VI. Durante o tempo da concessão, o governo não concederá
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilomeçros para
cada lado do eixo da estrada e na mesma direcção.

Ao governo reserva-se o direito de cOllcedt:r outras estradas
que, tendo o mesmo ponto de partida e direcções di versas, possam
approximar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro
da referida. zona, não recebam generos ou passageiros.

VIr. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo governo e por
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elle pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das pre
sentes condições.

O exame, bem como o ajuste de contas de receita e despeza
para o pagamento dos juros garantidos, compete a uma commissão
composta de engenheiro fiscal e por elle presidida, ou por quem
suas vezes fizer, de um agente da companhia e de mais um emprev
gado designado pelo governo federal ou pelo governdor ds Estado.

E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção, afim
de examinar se são executalos com proflcieocia, methodo e precisa
actividade.

VIll. A empreza ou a companhia obriga-se a transportar gra·
tuitamente:

l.0 Os colonos e immigrantes, saas bagagens, ferramentas,
utensílios e instrumentos aratorios ;

2. o As sementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelos go
vernadores de Estados para serem gratuitamente distribuidas pelos
Ia.vradores ;

3.o As malas do correio e seus conductores, o pessoa I encarre·
gado por parte llo governo do serviço da linha telegraphica e ores·
pectivo material, bem como qua.esquer somlllas de dinheiro pertencen·
tes ao thesouro nacional ou do Estado, sendo Oil transportes efi'ctuados
em carro especialmente adaptado para esse fim.

Serão transporta.dos com abatimento de 50 % sobre o preço das ta·
rifas:

I. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem quando
forem em diligencia ;
· 2. 0 lunição de guerra de qualquer numero de soldados do exer

Cito e da guarda nacional ou da policia com seus oCficiaes e respectiva
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte
da linha. dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo gover
nador do Estado ou outras autoridades que para isso forem autori
sadas ;

3.° Todos os generos, de qualquer natureza, que sejam pelo go·
verno ou pelo governador do Estado envÍ1l.dos pa.ra attender aos soc
corras publicas exigidos pela. secca., inundação, peste, guerra ou outra
calamidade publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo, geral ou local,
não especificados acima, ~erão transportados com abatimento de quinze
por cento (15 %).

Terão tambem abatimento de 15 % 03 transportes de mnteriaes·
que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e pl'olonga·
mento da propria estrada, e os destinadoil às obras municipaes, nos
municipios servidos pela estrada.
· Sempre que o governo o exigir, em cil'cumstaucias extraordioa·

rias, a empreza ou a companhia para ás suas orJen~ todos os meios
de transporte ele que di puzer.
· Neste caso, o governo, se o preferir, pagará o que for conven·

Clonada pelo uso ela estrada e todo o seu material, não excedendo o
valor da renda média, de periodo identico, nos ultimos tres annos.

IX. Na fórmada lei n. 3128 de 7 de outubro de 1882, quer o go
verno federal, quer o elo Estado de Sergipe, terão o dil'eito de resga
tar a estrada a que se refer a present~ concessão depois de decorridos
15 annos a contar de sua inauguração. .

9 preço do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
medlO do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em
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consideração a importancia. das obras, material, e dependencias no
estado em que estiverem então, não sendo esse preço inferior ao ca
pital garantido. Não realisaclo o resgate ate á dJ.ta da expiração do
privilegio de 75annos, reve['tel'ão para o estado de er~ipe. findo este
todas obras, inclusive o material rodante, s m indemniz ção alguma,
pago o Estado Federal do que ainda se lhe dev13ra por garantia de
juros.

A mesma reversão torá lagar quando fór desapropriada a estrada
pelo governo da União, indemnizando-o neste caso o estado d Set'gi pe
pela importancia por elle despendida. e ainda não amortisada ao tempo
da, terminação do pri vilegio. _

A importancia do resgate poderá ser paga. em titulas da divida
publica in terna.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordinarios, e que não abroga o direito de desapropriação pur utilidade
publica, que tem o estado.

X. § 1. 0 Além dos planos e mais desenhos de caracter geral ap
provados, a empreza ou companhia sujeitará á approvação do fiscal
por parte do governo os detalh s necessarios á constl'ucção das obras
de arte, taes como pontes, viaductos, pontilhões, boeiros, tunneis e os
de qualquer edilicio da estra'la de ferro, um mez antes de dar·se co
meço á obra, e se findo esse prazo, a empreza ou companhia não tiver
a solução do fiscal, quer approvando-os, quer exigindo modificaçõe~,

serão eILes considerados approvados.
No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do governo a

empreza ou a companhia será obrigada a fazei-as, e se as não fizer
sera deduzida do capital garantido a somma gasta na obra executada
sem a modificação exigida.

§ 2. o Se alguma alteração fór feita em um ou ~aior numero dos
ditos planos, desenhos e documentos e requisitos já approvados pelo
governo, sem consentimento deste, a empreza ou a companhia perdera
o direito a garantia dos juros sobre o capital que se ti ver desI endido
na obra executada, segundo os planos, desenhos documentos e mais
requisitaR assim alterados.

Se, porém, a alteração fót' feita com appl'ovação do governo e
della resultar economia na execução da obra construida segundo a dita
ai teração. a metade da somma resultante d(!~ta economia será deduzida
do capital garantido, observando-se em todo o C.1S0 os limites estabele
cidos na clausula 1", se fôt' modificada a extensão das linhas.

XL A garantia de juros far-se·lla etrectiva, livre de quaesquer
impostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de junho e 3l de-dezem·
bro de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo o se·
mestre dura,nte o pmzo de 30 annos, pela seguiute fórma:

§ 1. 0 Emquanto durar a con trucçãodasobras, os juros de 6%
serão pagos OUJ'e as quantias que tiverem sido autorisadas pelo go
verno e recolhidas a um estabelecimenio bancaria para serem empre
~adas á medida que foram necessarias.

As chamadas limitar-5e-hão á quantias exigidas pela construcção
das obras em cada anno. Para esse fim a empreza ou a companhia
apresental'á ao ministerio da agricultura, commercio e obras publicas
no Rio de Janeiro, dous mezes antes do começo das obras, o seu res
pectivo orçamento, que seTá funelado sobre as mesmas bases em qne
se fundou o orçamento gemi que serviu de base para a tlxação do
capital garantido. .

. Decorrido que seja o primp,iro anno da entrada das chamadll.s,
cessarão os juros até á conclusão das obras que deviam ser executadas
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nesse anno. Construidas que sejam elIas, continuará o pagamento
dos juros.

§ 2. 0 Os juros pegos pelo estabelecimento bancaria sobre as quan
tias depositadas serão creditados á garantia do governo, e bem assim
quasquer rendas eventuaes cobradas pela empreza ou companhia,
como sejam as de transferencias de acções, etc.

§ 3. o Nos capitaes levantados durante a construcção não será
incluido o custo do material rodante, nem o de machinas e apparelhos
de qualquer natureza necessarios ao seu reparo e conservação, o qual
s6 será l:lllçado em conta para garantia dos juros seis mezes antes de
serem o dito material, machinas e apparelhos acima referidos, em
pregados no trafego da estrada.

§ 4. o Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico, os
juros correspondentes ao respecti vo capital serão pagos em presença
dos balanços de liquidação da receita e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia e devidamente examinados petas agentes do
governo.

XII. A construcção das obras não será interrompida, e, se o fôr
por mais de tres mezes, caducarão o privilegio, a garantia e mais
favores acima mencionados, salvo caso de força maior, julgada tal pelo
governo.

As interrupções do serviço por tempo inferior a tres mezes ficam
sujeitas ao dispo to na clausula 40n do contracto de 18 de dezembro do
anno proximo passado.

Se no prazo fixado na clausula 4" não estiverem concluidos todos
os trabalhos de construcção da estrada, e esta aberta. ao trafego pu
blico, a empreza ou a companhia pagará uma multa de I a 2 % por
mez de demora sobre as quantias despendidas pelo governo com a
garantia até esta data.

E, se pas adas 12 mezes, além do prazo acima fixado, não ficarem
concluir10s todos os trabalhos acima referidos e não estiver a estrada
ab?rta ao trafego publico, ficarão tambem caducos o privilegio, a ga
rantia e mais favores já mencionados, salvo caso de força maior, só
pelo g'overno como tal reconhecido.

XHI. As despezas de cust·io da estrada comprel1endem as que se
fizerem com o trafego de passageiros, de mercadoria~, com reparos e
conservação do material rodante, omcinas, estações e todas as depeno
dencias da via·ferrea, t.aes como armazens, (mcinas, depositos de qual
quer natureza, do leito da estrada e todas as obras de arte a ella
pertenceu teso .

XIV. 1. o A companhia obriga·te aind[\, a exhibir, sempr.e que lhe
fOl'em exio-idos, os livros de receita e despezc\. do custeio da estrada e
seu movimento, e prestar todos os esclarecimentos e informações que
lhe forem reclamados pelo governo, em relação ao traf.go do. mesma
estrada, ou Feio governador do Estado, pelos fiscaes por parte do
me mo governo ou por quaesquer agentes deste, competentemente
a,utorisaclos; e bem assim a entregar semestl'almente aos supraclitos
fiscaes ou ao governador elo Estado um relataria circumstanciado LIa
estado dos tralJatos em construcção e dl\ estatistica do trafego, abran
geudo as c1espezas de custeio convenientemente especificadas, e o peso,
volume, nalureza e qualidade das mercadorias que transportar, com
declaração das di tancias médias por ellas percorridas, ela receita de
cada uma das e taç5es e ela estatistica de passageiros, endo estes
devidamente ela siticados, podendo o governo, quando o entender
conveniente, indicar modelos para as informações que a companhia
tem de prestar-lhe regularmente.
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2. 0 A acceitar como definitiva e sem recurso a decisão do go
verno sobre as questões que se suscit8.l'em relativamente ao 'Uso
reciproco das estradas de ferro que lhe pertencerem ou a outra em
preza, ficando entendido que qualquer accordo que celebrar não pre
judicará o direito do governo ao exame das estipulações que e[ectuar
e á modificação destas, se entender que são o1fen ivas aos interesses
do Estado.

3. o A submetter a approvação do governo, antes do começo do
trafego, o quadro de seus empregados e a tabella dos respectivos ven
cimentos, dependendo igualmente qualquer alteração posterior de
autorisação e approvação do mesmo governo.

xv. Logo que os dividendos excederem a 8 % o excedente será
repartido .igualmente entre o governo e a companhia, cessando essa
divisão logo que forem embolsados ao Estado os juros por estes
pagos.

XVI. Os materiaes que a empreza ou companhia tiver necessidade
de importar ficam sujeitos ás tarifas das alfandegas, em conformidade
com o art. 16 da lei n. 3229 de 3 de setembro de 1884.

XVIL Para que a presente concessão vigore e produza todos os
seus e1feitos, o contracto já alludido, celebrado com a empreza pelo
governador do Estado do Sergipe, em data de 18 de dezembro de 1889,
será executado de perfeita conformidade com as clausulas ora ellta
belecidas, considerando-se de nenhum eifeito na parte em que com
estas achar-se em clivergencia.

Fica entendido, ol1trosim que, emquanto subsistir a garantia de
juros, ou não fór a união indemnisada dos juros pagos, gozará o go
verno federal de todos clireitos conferidos ao do Estado de Sergipe,
pelas clausulas subsistentes do referido contracto.

XVIII. No caso de desacordo entre o governo e a empreza ou a
companhia, sobre a intelligencia das presentes clausulas, será esta
decidida por arbitros nomeados um pelo governo e outro pela em
preza ou companhia.

Se estes não chegarem a accordo, cada umo. das partes designará.
um segundo arbitro, e a sorte determinará o desempatador.

XIX.. O contracto deverá ser assignado dentro de 30 dias, contados
da publicação das presentes clau ulas, sob pena de caducar a concessão.

Capital Federal, 2 de agosto de 1890.- Francisco Glícerio.

Ternlo de conll'octo celeb.'udo entl-e () gove.·no do
estudo de Sergipe e a eJDprp.zu de ob.·as publicas
no Brasil, a que se ref'ere o decreto n. 6J.a de ~ de
ogosto de J.8~O.

Aos dezesete dias do mêz de dezembro de mil oitocentos e oitenta
e nove, nesta cidade de Aracaj1i, capital do Estado v'ederado de Ser
gipe e no palacio do governo, onde se achava o Dr. Felisbello Firmo
de Oliveira Freil'e, governador deste Estado, compareceu o enge
nheiro civil Francisco Alvares Cordeiro de Araujo Feio, como repre
sente legal da Empreza de obras publicas no Brazil, com sMe na
capital da republica dos Estarlos Unidos do Brasil, e disse que, de
accordo com o despacho de hontem, vinha Jirmar o contracto para a
construcção de uma estrada de ferro, que, partindo de Aracajú vá
terminar na vilJa de Simão Dias, cOm um ramal da cidade de Laran
geiras para a da Capella..E sendo pelo mesmo governador apre
sentadas as condições do respectivo contracto, declarou o relerido
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engenheiro que, em nom~ da Empraza de obras publicas no Brasil, as
e acceitava são as sel5uintes :

1. E' concedida a Empreza de obras publicas no Brasil, ou á com·
panhia que organisar, privilegio por setenta e cinco annos, de con·
formidade com a lei provincial de 2 de abril de 1875, para a cons·
trucção, uso e gozo de uma estrada de ferro, que partindo de AracaJú
vá terminar na villa de Simão Dias, com um ramal da cidade de
Larangeiras para a cidade da Capella, com garantia de juros de
Recordo com o art. 7° § l° da lei geral n. 3397 de 24 de novembro
de 1888, mantida pelo governo provisorio por desp::who do ministerio
da agricultura de 25 de novembro de 1889.

Além do privilegio, o governo concede os seguintes favores:
1. ° Concessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes e bem

assim dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto as indem·
nisações que forem de direito, para o leito da estrada, estações, ar
mazens e outras especificada:> no respectivo contracto;

2.° Direito de desapropriar, na fórma do decreto 11.810 de 10 de
julho de 1855, os terrenos de dominio parlicular, predios, e bemfei
torias que forem precisas para as obras de que trata o paragrapho
antecedente;

3.° Uso de madeiras e outros materiaes existentes nos terrenos
devolutos e nacionaes, indispensaveis para a con trucção da estrada;

4. ° Preferencia para aequisição de terrenos devolutos existentes á
margem da estrada, effectuando se a venda em lotes alternados, de
maneira que, sendo o pl'lmeiro da companhia, o segundo ficará per·
tencendo ao Estado e assim por dcante e pelo preço minimo da lei de

. 18 de setembro de 1850, se a companhia os distl'ibuir por immigrantes
ou colonos que importar e estabelecer, não podendo, porém, vendeI-os
a estes, devidamente medidos e demarcados, por preço excedente ao
que fôr marcado pelo governo. Essa preferencia só terá logar durante
a conslrucção da estrarla . .sa, decorric\os cinco annos depois de con
cluida a e trada não ti verem os terranos sido distribuidos a immi·
~rantes. a companhia os adquirirá á. ra.zão do preço maximo da lei,
mdemnisando o Estado da di/ferença que estiver por pagar;

5.° Pl'eCerencia, em igualdade de condições, pa.ra qualquar prolon·
gamento da estrada.

I!. A companhia será organisada ue accordo com as leis e regula
mentos em vigor. Terá representante ou domicilio legal na republica.
As duvidas e queslões que suscitarem, estranhas á intelligencia
das_ presentes clausulas, serão resolvidas de accordo com a legis
laçao bra iteira.

I,H. Os trabalhos de construcção não poderão ser encetados sem
préVIa autorisação do gOYernlldor; para isso os projectos de todos
esse trl1balhos serão organi adas em duplicata e submettidos á appro
vação do mesmo governador. Um dos exemplares será devolVido â.
companhia com o visto do secr~ tario elo Estado e o outro ficará archi·
vado na mesma secretaria.

IV. Doze mezes depois de incorporada a companhia serão apresen·
tad?s ao governo a planta geral ela linha conoedida e um perfil longi~
tudmal com indicação dos pontos obrigados de passa.gem.

O tra.çado será indicado por uma linha vermelba e continua sob a
planta geral, na escala de 1 por 4.000, com indicação dos raios de
curvatura c a configuração do terreno representada por meio de
curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem assim, em uma
zona de 80 metl'OS, pelo menos, para cada lado, os campos, mattns,

E. H. - iO 1'01. V
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terrenos pedregosos, e, sempre que fôr possivel, as divisas das pro
priedades particulares, as tenas ,'evolutas e minas.

e·sa planta sbrão indicadas todas (lS distancias kilometricas con
tadas do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos alinha
m ntos rectos, e bem assim a origem, a extremidade, o desenvolyi
mento, o raio e o sentido das curvas.

O perfil longitudinal será feito na. escala. de I por 400 para as
alturas e de I POl' 4.000 para as distancias horizontaes, mostl'ando
resp~ctivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e as
plantaformas dos cártes e aterros. Indicará pOl' meio de tres ~inhas

horizontaes, traçadas abaixo do plano de comparação:
I.· As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da

estrada de ferru ;
2. 0 A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e a

extensão dos patamares;
3. o A exten,ão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e raio

das curvas .
.No perfil longitudinal e na planta sera indicada a posição das

estações, paradas, obras de arte e vias de communicações trans
versaes.

O pertillongitudinal será acompanhado por um certo uumero de
perfis transversaes, inclusive o perfil typo da estrada de ferro.

Estes perfis serão feitos na escala de I por 10 .
O traçado e o perfil !ongitudinal poderão ser apresentados por

secções, comtanto que e.,tas se entendam de um ponto de passagem
obrigado a um outro, e que no prazo marcado. tenham sido apresen
tada ' todas as secções.

V. Doze mrzes d~pois da appl'ovação do traçado e do perfil longi
tudinal, a companhia apresentará projectos completos e especificados
de todas as obras necessarias para o estabelecimento da. estrada, suas
estaçõea e depenlleocias, bom como as plantas de todas as propriedades
que fôr neces~ario a'lquil'ir pOl' meio de deslloopl'o;Jriação.

Os }ilrojeclos das obras d" arte compor-se·hão de projecções ho!'Í
zonLaes e verticaes, e de códes transversaes e longitudinaes na
escala de I por 100.

Os projectos das estações mais importantes e da' pontes poJerão
ser apresenta.rlos á medida que tiverem de ser executados.

Apresen tara igualmente:
A relação das pontes, via1luctcs. pontilhães e boeiros, com as

princilJa.es dimensõe', 10:ição na linha, systema de cooslrucção c
quso til1arlo ri.) obu ;

A ta b 'lia da qU8 ntidadJ de exca vações neces~arias para executar
se o pl'ojecto, com indicação da cla~siticação approximadu dos male
ria.es e da distancias médias de transporte;

A tabella dos alio llumol1los, l'aios de curvas, cótas de docl iviJade
c suas extensões;

As cadernetas illlthen licadas das no las das operações topographicas,
geodesicas e n~tronomic;ls f'titas no terreno;

Os desenhos dos trilhos e acceEsorios em grandeza. de execução.
A companhia. devorá. tamlJem apI'esentar os dados e infurmações

que ti vel' coi Jigido wbre população, iotlustl'ia, cOlTimcl'cio, riqueza, e
compo ição mineralogica da zona percorrida p la e1>trllda.

VI. O governo podera cle ignar os pontos em que devem ser est·\
belocidas as estações e paradas.

A cOl1lpanhia não poderá, sem autorisação express[l do governo,
modIficar os projeclos appro'Vados.
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Todavill, não obstante a npprovação do perfil longitudinal, a com
panhia poderá fazer as modificaçõe' necess;lrias ao eo tabelecimento das
obras de arte, passagens do nivel e paradas indicadas no projecto
approvado.

A appl'ovação dos projectos apresentados pela companhia. não po
derá ser invocada para justificar a revogação de nenhuma destas con
dições.

Vil. A extensão do tronco e ramal não poderá ser maior de cento
e noventa e oito kilometros.

VIII. Procurar-se-ha dar ás CUl'vas o maior mio possivel. O raio
minimo será de 100 metros.

As curvas dirigidas em sentidos contrarios deverão ser separadas
por uma tangente de 10 metros, pE'lo menos.

A declividade maxima será de 3 %.
A estrada será dividida em secções d3 serviço de locomotivas, pro

curando-se em uma destas uniformisar as condiçõés technicas de modo
a eft'ectuar o melhor aproveitamento de força dos motores.

As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados 1)01' curvas
verticaes de raios e desenvolvImento convenientes. Toda a rampa
sE'guida de uma contra·rampa será sepllrada desta por um patamar de
30 metros, pelo menos; nos tunneis e nas curvas de pequenos raios
se evitará o mais passiveI o emprego de fortes de~lives.

Sobre as grandes pontes e viaductos m('tal1icos, bem como á
entrada dessas obras, se procurará não empregar curva" de pequenos
raios ou as fortes declividades, afim de evitar a producção de vibrações
nocivas às juntas e articnlações das diversas peças.

As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre porção
da linha ~'ecta e de nivelo
o oIX. A estrada podera. ser de via singela; mas terá 03 desvios e

lInhas auxiliares que forem necessarios pua o movimento dos trens.
A distancia entl'e as faces internas dos trilhos s.era de 1'h,O.
As dimensões do p~rfil transversal serão sujeitas á approvação do

governo.
As valletas longitudinaes terão as dimensões e declives necessarios

para dar prompto e coamento ás aguas.
A inclinação dos taludes dos cortes e atel'ros será fixada em vista

da altura destes e da naturez!l. do tel'reno.
X o A companhia executará todas as obl'as de arte e fará todos os

tra.balhos nece sarios para que a estrar!a não cree obstaculo algum ao
escoamento das aguas e para que a direcção das outras villis de com·
municação existentes não receba senão as modificações in,lispensayei" e
precedidas de approvação de governo.

Os cruzamentos com a ruas ou ca.minhos publicos poderão ser
superiores, inferiores, ou, quando nb"o\utament se não possa fazer
por outro modo, de nivel, construindo, pJrém, a companhia, a expensas
suas, as obras que os mesmos cruzamentos tornai em nece::.sarias,
ficando tambem a seu cargo as despezas com os signaes e guardas que
forem precisos para a o cancellas dUl'an te o dia e noite. Tern.ne se
caso a, companhia o direito de alterar a diJ:ecção das ruas ou caminhos
publicos, com o fim de melLJorar os cruzamentos ou de diminuir o seu
n.tlll~ero, precedendo consentimento do governo, e, quando rÓI' de
dll'elto, da camara municipal. sem qne possa perceber qualquer taxa
pela passagem nos pontos de intersecção.

Executará as obras neca sarias á. passa.gem das aguas utiJisadas
para abastecimento ou para fins industriaes ou agricolas, e permittirá
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que, com ideotico fim, tues obras se e:ffectuem em qualquer ~empo,
clesde que dellas não resulte damno á propria e t['ada,

A estrada de ferro não poderá imlJedir lt navegacão dos rios ou
canaes, e nesse intuito as pontes ou viaductos sobre os rios e canaes
terão a capacidade necessuria para que a navegação não seja emba·
raçada.

Em todos os cruz3JIlentos superiores ou inferiores com as vias de
commuuicação ordinal'ias, o governo terá. o direito de marcar a altura
dos vãos dos viaductos, a largura destes, e a que d verá haver entre
os parapeitos em relação ás necessidades da circulação da via publica
que ficar inferior.

Nos cruzamentos de nivel os trilhos serão collocados sem saJiencia
nem depressão sobre o nivel da via. de communicação que corta a es
tl'ada de ferro, de modo a não embaraçar a circulação de carros ou
carroças.

O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via de com~
muuicação ordinaria um angulo menor de 45".

Os cruzamentos de nivel terão sempre cancellas ou barreiras, ve
dando a circulação da via de communicação ordinaria na oeca ião da
passagem dos trens; havendo, além disso, uma casa de guarda, todas
as vezes que Q governo reconhecer esta necessidade.

Xl. Nos tunnei , como nos viaductos inferiores, deverá haver um
intervallo livre nunca menor de Im,50 de cada latia dos trilhos. Além
di so haverá de distancia em distancia, no interior dos tunneis nicbos,
de abrigo.

As aberturas dos poços de construcção eventillação dos tunneis serão
guarnecidos de um parapeito de alvenaria de dous metros de altura e
não poderão ser feit<ls nas vias de communicação existentes.

XII. A companhia empregará materiaes de boa qualidade na.ex~

ecuçiio de toda a"8 obras, e seguirá sempl'e as pl'escrip~ões da arte, de
modo que "btenha cOllstrucções perfeitamente solidas.

O systema e dimen ões das fundações das obras de arte serão
fixado por occasião da execução, tendo em attenção a natureza do ter
reno e as pre~sões supportadas, de accordo entre a companhia e o
governo.

A companhia sel'á obrigada a ministrar (15 apparelhos e pesEOal
necessarios ás sondageus e fincamento de estacas de ensaios, etc.

las superstructuras daR pontes, as vigas de madeira só poderão
ser empregadas provisoriamente, devendo ser substituiL1as por vigas
mehllicas Jogo que o governo o exija.

O emprego do ferro fuudido em longerões não sel'á tolerado.
Antes de entre""ues á circulação todas as obra! de arte serão expe~

rimentadas, fazendo·se passar e repassar sobre eUa com diversa veloci·
dade e depois de estacionar algumas hOI'as, um trem composto de
locomotivas, ou, em falta destas, de carros de mercadorias quanto pos
si vel carregados.

As despezas destas experiencias correrão por conta da companhia.
Xli I. A compa.nhia construirá todos os edificios e dependencias

necessarias para que o tra.fego se e:ffectue regularmente e sem pel'igo
par,), a segurança publica, .

As estações conterão sala de espera, bilheteria, aceommodação para.
os empregados.

XIV. O governo reserva o direito de fazer executar pela com
panhia ou por conta della, duran te o prazo da concessão, alterações,
novas obras, cuja necessidadrl a experiencia haja indicado em reIaçito á
segurança pnblica, policia do. estrada de ferro ou do trafego.
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XV. O material rodante (locomotivas, tenders e carros, quer de
passageiros, quer de mercadorias de qualquer natureza) çElrá construido
de modo que haja segurança nos transportes e commodidade para os
passageiros. O governo poderá prohibir o emprego de ma,terial que
não preencha cstas condições.

Esse ma,ttlrial compor-se-ha, para a. abertul'a de toda a linha ao
trafego, do que cout>tar do orça,mento approvooo.

X.VI. Todas as indemnisações e despezas motivadas pela con'
strucção, conservação, trafego e reparação da estrada de ferro correrão
exclu ivamente e em excepção por conta da cempanhia.

XVII. A companhia será obrigada a conservar com cuidado,durante
todo tempo da concessão, e a manter em estado que possa,m perfeita·
mente preencher o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas depen
dencia ,como o material rodante, sob pena de multa, suspen ão da
concessão, ou de ser a conservação feita pelo governo á custa da com
panhia. o caso de interrupção no trafego excedente de 30 dias conse
cutivo , por motivo não justificado, o governo terá o direito de impor
uma multa por dia. de interrupção igual á renda liquida do dia ante
riOl' a elia e restabelecerá o trafego, correndo as despezas por conta
da companhia.

X Vm. O governo poderá realizar em toda a extensão da estrada as
construcções necessarias ao estabelecimento de uma linha telegra
graphica de sua propriedade, usando ou não. como melhor lhe parecer
dos mesmos postes das linhas telegl'aphicas que a companhia é obri
gada a construir em toda a extensão da estrada, responsabilisando-se
a mesma companhia pela guarda dos fios, postes e apparelhos ele
ctricos que pertencerem ao governo.

Emquanto isto não se realizar, a companhia é obrigada ti. expedir
os telegrammas do governo com 50 % de abatimento da tarifa estabe
lecida para os telegrammas particulares.

XIX. Durante o tempo da conceasão, o governo não autorizará a
construcção de outras estradas de ferro em uma zona limitada por
duas linhas paralIelas ao eixo da estrada que constitue o objecto da
presente concessão, e que do referido eixo dislem 20 kilometros.

XX. A tiscalisação da estrada e do serviço será incumbiJa a um
engenheiro fiscal nomeado pelo governo e pOl' elle pago, ao qual com
pete velar pelo fiel cumprimento das presentes condições.

E' livre ao governo, em todo o tempo, mandar engenheiros de
sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da con trucção,
afim de examinar se são executados com proficiencia, methodo e pre·
cisa actividade.

Se a nomeação do engenheiro fiscal fôl' feita pelo governo deste
Estado, a companhia pagara áquelle funccionario vencimentos iguaes
aos que percebem os engenheiros nomea1os para identicas commissões
pe-Io governo federal e por eUe pagos.

XXI. Se, durante a execução ou ainda depois da terminação dos
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada conforme
0:8 !egras da arte, o governo poderá exigir da companhia a sua demo
11çao e reconstrucção total ou parcial ou fazei-a por administração á
custa da mesma companhia.

XXII. Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia
entregará ao governo uma. planta callastraJ de toda a estrada, bem
como uma relação das estações e obrag de arte, e um quadro demons
Íl'ativo do custo da mesma estrada.

,De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será tambem
enVIada planta ao governo,
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XXIII. Os preços de trah 'porte serão fixados em tarifas appro·
vadas pelo governo, não podendo exce ler os do meios ordinarios de
conducção no tempo de orgnnisação das mesmas tal'ifas.

As tarifas serão revista, pelo menos, t(Jdos os cincos annos.
XXIV. Pelos preços fixados nessas tarifas a companhia será obri

gada a transportar constantemente, com CUIdado, exactidão e presteza,
as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e suas bagagens,
os animaes domesticas e outros, e os valores que lhe forem con
fiados.

XX V. A companhia poderá fa7ar todos os tl'ansportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo governo, mas de um modo
geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer elll favor de quem quer
que seja.

E tas baixas de pI'eços se farão effectivas com o consentimento do
governo, sendo o publico avisado por meio de annuncios afflxados Das
estaçõe e incertos nos jOl'na~s.

Se a compllnhia fizer tr:tn portes por preços inferiores aos tarifas,
sem aquelJe prévio consentimento, o governo pnderá applicar a mesma
reducção a todos os transportes de igual C<l tegoria, isto é pertencentes
á mesma clwse de tarifa, e os pl'eços assim reduzidos Dão tornarão a
ser elevados, como no caso de jJrevio consentimento do governo, sem
autorisação expre~sa deste, avisando· se o publico com um mez pelo
menos de antecedencia.

As reducções concedidas á intligentes não poderão dar lagar a ap
plicacão deste artigo.

XX VI. A companhia obriga-se li transportar com abatimento de
50 % :

1.° As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, quan
do forem em diligencias ;

2.° Munição de guerra e qualquer numero de soldados do exercito
e da guarda nacional ou da policia com os seus offlciaes e respectiva
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte da
linha, dada a ordem para tal tlm pelo mesmo governo, ou outras auto
ridades que para isso forem autorisadas ;

3.° Aos colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten
si lias e instrumentos aratorios;

4. ° As sementes e as plantas enviadas pelo governo para serem
gratuitamente distribuidas aos lavradores;

5.° Todos os generoso de qualquer natureza que sejam, pelo go
verno enviados para attender aos SOCCOl'ros publicas exigidos pela
secca, inundação, pe te, guerra ou outra calamidade publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo federal ou do Es
tado, não especificados acima, serão transportados com abatimento de
quinze por cento (15°/.).

Terão tambem abatimento de quinz por cento (15 %) os trans
portes de matel'iaes que se destinarem á constrllcção e custeio dos
rumaes e prolongamento da propr13. estrada e os destinados ás obras
municipaes nos municipios servidos pela estrada.

Sempre que o governo o exigir, em circumstancias extraordina
rias, a compauhia porá ás suas ordens todos os meios de transporte de
que dispuzer·. .

Neste caso, o governo, se o preCerir, pagará á companhia o que fôr
convencionado pelo uso da estrada e todo o Beu material, não excedendo
o valor aa renda média, d3 periodo idenlilo, nos ultimas tres annos.

As malas do correio e seus conductores, os funccionarios encarre
gados por parte do governo do ~erviço da linha telegraphica, bem como
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quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao thesouro nacional ou do
Estado, serão conduzidos gratuitamente em carro especial adaptado
para esse fi m.

XXVII. Logo que os dividendos excederem d 12 % ,ogovernoterá
o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes.

Estas reducções ~e effectuarão principalmente em tarifas ditreren
ciaes para os grandes percursos e nas tarifas de generos destinados á
lavoura e li. eXIlol'tação.

XXVIlI. O governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia,
conce são de ramaes para uso particular, partindo das estações ou de
qualquer ponto da linha conceiida, sem que a companhia tenha o di
reito a qualquer indemni"ação, salvo se houver augmento eventual da
despeza de conservação.

Todas as obras definiti vas ou provisorias, necessarias para obter
neste caso a segurança do trafego, serão feitas sem onus para a com
panhia.

XXIX. Na época lixada para a terminação da concessão, a estrada
de ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom estado de con
servação. Se no ultimo quinquennio da concessão a con..ervação da eS·
trada fôr descurada, o governo terá o direito de confiscar a receita e
empregal·a naqueIle serviço.

XXX. A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta
sem prévia autorização do governo.

Poderá, mediante consentimento do governo, arrendar a estrada e
o material fixo a outra companhia ou empreza, á qual passarà a Jlro
priedade do material rodante e os direitos e obrigaçoes de te contracto
referen tes ao custeio da estrada.

XXX I. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre
li: intelligencia das presentes clausulas, esta será decidida no juizo ar
bItral. nos termos da legislação em vigor.

XXXII. A companhia poclel'à sub-empreitar parte ou toda a obra,
correndo a re ponsabilidade de qualquel' demora por conta della.

· XXXlII. Fica a co:npanhia com o rlireito de importa!' livre de di
reitos aduaneiros os materiaes que sejam preci os para o uso da estrada.

. XXXIV. A companhia terá repres3ntante legal no EstadO de Ser
gipe.

· XXXV. Fica concedida á companhia a garantia de juros de
S~IS por cento (O %) ao anuo, durante trinta annos, até ao ma·
Xlmo de trinta contos de réis por kilometro, sobre o capital que ti
ver sido fi xo. to nos estudos detl nitivos.

· XXXVI. A companhia obriga-se a principiar as obras dentro de
trmta dias depois de tornada effectiva a garantia de jnros pelo
governo federal e de acabar d.entl'O de trinta mezes a contar da
mesma data.

A inobservancia desta clausula importa ipso facto a caducidade
da concessão.

XXXVII. Havpndo embargos ou questões judiciaes não motiva·
dos peJa companhia, ficarão prol'ogados os prazos estipulados no
§.3(1 pelo prazo em que estiverem suspensas ns obras em consequen
CIO. das questões.

XXXVIII. No fim de setenta e cinco annos de prazo a estrada
reverterá para o Estado com todos os seus bens, e o material fixo
e rodante .

. . XXXIX. Immediatamente depois de approvo.dos os estudos defi·
II;ltlVO~ e o oroamento dos primeiros 50 kilometros, o gov13rnador so
lICitara do governo federal a fixação prov1soria do capital necessario
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para a construcção de toda a linha (tronco e "rumaI), avaliando
a sua extensão total no maximo de 198 kilometros e o preço kilo
metrico, pelo que fór obtido, nos estudos definitivos dnquelles 50
kilometros, até ao maximo de 30:000 por kilometro, egundo a lei,
para que a companhia possa sem perda de tempo, dar corr.eço aos
trabalhos de construcçã, ficando obrigada o. entregaL' os estudos
definitivos e orçamento do resto da linha até ao dia em que terminar
o prazo estipulado no art. 4° deste contracto. Solicitará tambem
nessa occasião a approvação dos arts. l° e 33 deste contracto na parte
que exceda as suas attribuições de governador.

Immediatamente depois de approvados os e~tudos e o orçamento
de toda a estrada, o capital será definitivament fixado por decreto
do governo federal, solicitado pelo governador para os elfeitos
da garantia de juros de accordo com o art. 55 deste contl'Reto.

XL. Pela inob'ervancia de qualquer dos presentes condições, po
derá o governo impor multas de 200$ até 5:000' e o dobro no. reino
cidencia.

XLI. Se decorridos os prazos fixados não quizer o governo pro
rogal·os, poderá declarar caduco o contracto.

E para constar onde e quando convier, mandou o mesmo ci
dadão governador lavrar o presente termo, que assigna com ore·
presentante da. referida e!11preza e duas testemunhas. Eu, José
Gonçalves Pereira, chefe da 2' secção da secretario do governo, o es·
crevi. - Eu, João de Avila França, secretario do Estado, o subscrevo.
-Dr. FelisbeUo Firmo de Oliveim Freú'e, por procuração. - Fran
cisco Alvares Cordeiro de Amujo Feio, engenheil'o civil. - Como teste·
munhas: DL', Alva~'o Telles de Menezes .-. Feliciano Euzebio Dias P,·a·
:leres.

Estava seIlado com duas esta.mpilhas do valor de mil réis cada
uma, e competentemente inutilisadas com as assignaturas acim\. Pa
gou um conto e cincoenta mil réis de seIlo e 5 % addicionnes na ai·
fandega, e cincoenta e dous mil e quinhentos réis de emolumentos
na secção de arrecadação do thesonro, conforme tudo consta das guias,
que ficam archivadas na secretllria do governo.

Secrelaria do govel'OO, 17 de dezembro de 1889.- Jose Gonçalves
Peyeira. - Confere- José Dias da Silva. Dantas.- Conf~rme- Ochefe
da 2' secção, José Gonçalves Pe1-eird.

DECRETO N. 624 - DE 2 DE AGOSTO DE 1890

Separa as aclministL'açÕed da es~rada de ferro do Estauo em Pernambuco
e manda construir o ramal de Paqnevil'U ú cidade da Imperatri~l

no Estado das Alagôas.

O generalíssimo ManoeI Deodoro d L Fonseca, chefe do governo
provi orio da republica dOj Estados Unido do Brazil, con tituido polo
exercito e armada, em nome da nação, tendo ouvido o ministro e se·
cretario de estado dos negocios da agL'icultura, commercio e obras pu·
1;>licas sobre a conveniencia de separar as administrações das estrndas
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de fet'ro do Recife a Caruarú e prolongamento da do Recife aS. Fra.n
cisco, no Estado de Pernambuco e considerando:

Que a linha ferrea rIo Recife a Caruarú temjá um grande trecho em
trafego,' outro em trabalhos de grandes reconstrucções, outro em con
strucção, e, finalmente, outro em estudos de campo;

Que a de prolongamento mede 145 kilometros em trafego;
Que é mister proceder á construcção do tl'echo de via-ferrea

destinado a ligar as estrada.s de ferro de POl'nambuco ás de Ala.
goas;

Que a cidade do Recife, centro obrigado da administração da.
primeira das mencionadas estradas, fica a grande distancia do ponto
inicial da outra;

Que, assim, torna-se por demais difficil que o director engenheiro
chefe, deixando a séde actual da administração dessas duas estradas,
percorra frequentemente, como convem, os trechos em trafego de uma
e outra, sendo, por isSo, constrangido, ou a sacrificar os serviços de
uma deltas, ou a assumir a responsabilidade dos da outra, executados
sem sua immediata e directa inspecção;

Que é da, maior conveniencia, para a regularidade do serviço
publico, que a ftscalísação do trecho da estrada de ferro pertencente á
Recife and S. Fmtlcisco milway, company, seja exercida pelo proprio
director engenheiro-chefe do respecti vo prolongamento, ou, pelo menos,
por funccionario a elle subordinado;

Decreta:
Art. I.° As estradas de ferro do Recife a Oaraurú e de Palmares

a Garanhuns, no Estado de Pernambuco, constituirão de ora em deante,
sob as denominações de estrada do ferro central de Pernambuco e es
~rada de ferro sul de Pernambuco, duas administrações distinctas,
IOdependentes entre si e directamente subordinadas ao ministerio da
agricultura, commercio e obras publicas.

Paragrapho unico. O trecho de via-ferrea a construir enlre a
estação de Paque,ira, d~ segunda dessas e, tradas, e a cid,lde da Im
pel'atriz, no Estado das Alagõas, constituirá um ramal da estrada da
feno sul de PernambUCal ficando, como-tal, sua construcção e fu turo
trafego a cargo da direcçao e admi nistração desta estrada.

Art. 2.° A direcção e admini tl'açfLo de cada uma das mencio
lladas estradas se dividirá nas tres seguintes grandes divisões:

1." Administração central, comprehendendo as quatro seguintes
secções: I", secretal'Ía ; 2", contabilidade j 3\ thesouraria e 4" alma
xarifado;

. 2." Trafego, com prehendendo as treS seguin tes secções: 1B, mo
v�mento de trens e estações j 2", locomoção e officinas e 30, conservação
da linha e edificios ;

3. a Oonstrucção, comprehendendo tantas secções quantas forem
precisas para a regularidade dos trabalhos em execução.

Paragrapho uui.co. A fiscalisação dos serviços da estrada de ferro
pertencente á Recife and S. Fral7cisco railtoay company constituira
u!lla 4" grande divisão da estrada. de ferro sul de Pernambuco, a cujo
dl~'ectOl' engenheiro-ohefe ficara direotamente subordinado o respe
ctlvo engenheiro fiscal.

. Art. 3.° Em cada uma das estradas, os serviços espe ificados no
artlgo precedente ficarão confiados a um director engenhei.ro-chefe,
da livre escolha do governo federal, auxiliado por um inspector do
trafego e 11m primeiro engenheiro.

§ 1.° O inspector do traJego será, por sua vez, auxiliado por um
chefe do movimeijto um chefe da locomoção e um chefe da linha, e o
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primeiro engenheiro pop um chefe do escriptorio technico e tantos
chefes de secção quantos fopem necessarios.

§ 2.° A ]- divisão será dirigida directamente pelo director, auxi·
liado pelo secretario, chefe da contabilidade thesoureiro e almoxat'ife.

Art. 4. o Emquan to não forem decretados novos regulamentos,
deverá ser observado, em ambas as mencionadas estradas, o actual
regulamento commum, com as alterações determinadas pelo presente
decreto.

Art. 5. 0 A séde da. direcção e administração dos serviços da es·
trada de fert'o central tle Pernambuco contiouará a ser na capital.
desse Estado, e a das dos serviços da estrada de ferro sul de Pernam·
buco será estabelecida definitivamente na cidade de Palmares.

Art. 6.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
O cidadão general Francisco Glicerio, ministro e secretario de

Estado dos negl'cios da agricultura, commercio e obras publicas, assim
o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 2 de agosto tle 1890, 2° da
republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco GLicerio.

DEORETO N. 669 - DE 18 DE AGOSTO DE 1890

Declara a caducidade das conces-õ~s feitas ú Alagoas ,-ailway company,
limitcd, para a construcção de um ramal terminando na ex~incta colonia
militar Leopoldina.

Ogeneralissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, considerando:

Que a clausula 39· do decreto n. 10.291 de 3 de a.gosto de 1889,
o qual concedeu privilegio, garantia de juros e outroR favores á AZagoas
railway company, limited, para a construcção de um ramal da respe
ctiva estrada, em direcção á extincta colonia militat' Leopoldina, es
tatuiu que o competente contracto seria assignado dentro de 60 dias,
contados da publicação do sobredito decreto, sob pena de caducarem
as concessões delle constantes;

Que o mesmo decreto foi publicado no Dia~'i!J OfficiaZ de 13 do
supramencionado contracto;

Resolve declarar a caducidade da concessão feita á AZagoas miZway
company, limited, pelo citado decreto n, 10.291 de 3 de agosto de 1889,
assim como do privilegio, garantia de juros e mais favores nelle men
cionados.

O cidadão Frn.ncisco Glicerio, ministro e secretario de estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provlsorio, 18 de agosto de 1890, 2° da
republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.
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DEORETO N. 678 - DE 23 DE AGOSTO DE 1890

155

Autorisa a companhia Brasil gl'eat sowhent t'ailway, limited a fazer uma
chamada do capitaeB para Bel' applicada ás despezas preliminares com
o prolongamento da respectiva eSlrada atá Santo Angelo.

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do g'overno
provisorio da republica dI s Estados Unidos do Brazil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que requereu a
companhia BrasiL great 80uthern railtoay, Limited, resolve conceder-lhe
autori ação para, além das garantias a que se refere a parte 2" § l°
da clausula X das que baixaram com o decreto n. 380 de 9 de maio
ultimo, eífectuar uma chamada de capitaes, no principio do primeiro
anno, no valor de 10 % do capital garantido á mesma companhia pelo
citado decreto, afim de occorrer ás despezas preliminares que houver
feito para pI'olongamento da respectiva estrada até Santo Angelo e
construcção do ramal para PasEO de São Borja j devendo, porém, a
somma resultante de semelhante chamada fazer parte integrante do
mencionado capital, em qualquer bypothese, sem que, entretanto,
possa produ:tir o augmento deste.

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agriJultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 23 de agosto de 1890, 2° da
republica.

MANOEL DEODúRO DA FONSECA.

Francisco Glicerio •

DEORETO . 691 - DE ~8 DE AGOSTO DE 1890

Dá novo regulamento á estrada de fel'ro de Porto Alegre li Oruguayana

o generalissimo Manoel Deodoro da. Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo á. nece5sidade de
reorganizar o serviço da administração da. estrada de ferro de Porto
Al~gre a Uruguayana, resolve approvar o regulamento que com este
baIxa, assignado pelo general Francisco Glicel'io, IJlini tro e secretario
de E tOldo dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas,
que assim o faça executar.

. Palacio do governo provisorio, 28 de agosto de 1890, 20 da repu
bhca.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco aticel'io.
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Regulamento a que se. ref'er~ o decreto n. 691: de ~8
. de agosto de J.890

A estradir. de ferro de Porto Alegre a Uruguayana comprehende
oS trechos da. mlllrgem do rio Taqu, ry á cidade de ruguayana, corno
tronco principal, e da cidade de Bagé a Cacequi, como ramal.

CAPITllLO I

aRGANISAçÃO Et DISTRIBUIÇÃO DOS SEtRVIÇOS

Art. 1. 0 Os serviços da estl'ada de ferro ele Porto Alegre a. UrU-
guayanà comprehendem:

§ I. o A direcção e administração da estrada em trafego.
§ 2. 0 A construcção dos trechos Bagé-Cacequy-Uruguayana.
Art. 2. 0 Os Serviços do § lo do precedente artigo, ficam commet·

tidos li. tIm director e oêl elo § 20 a um engenheiro chefe da cem·
strucção.

Ambds os funcóionarios s~o da livre e colha do. governo federal
e immelÍiatàmente Bubordinadds ao ministerio da a;gricultura, cnm
mercio e obras publicas, observadas lis deiertninaçõ'es deste regu
lamento.

CAPITULO Il

DIRECÇÃO E AD~nNISTItAÇÃO DA. PARTE EM TRAFEGO

Art. 3. o Os serviços do trafego ficélm distribuid03 por tres grandes
divisões:

1." Administração central;
2." Trafego e locomoção j
3." Via perlOanente.
Art. 4. o O director, além de superintender todos os serviços,

telO a ~eu cal'go a direcção da I" divisão.
Cada uma dás outrâ:s' divisõ'es será dirigida por um engenheiro,

chefe de serviço, immediatamente subordinado ao director e com as
seguintes denominações:

O da 2", chefe do trafego;
O da 3", chefe da linha.

OÁPITULO It(

ia divisão

AD!llIl'IISTRAÇÃO CENTRAL

Art. 5. o E' da exclusiva. comlpetencia do director:
§ 1. o A superintelldencia geral de todos os serviços;
§ 2. o A cOl1vocaç~o de um conselho consultivo, que poderá se

colOpor d'os ch'éfes' de sérviçd oá fUDccionarios de especialidade ou
negociantes conceituados, conforme o objectivo da consult~\ ou materia
de que se tratar.
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3.° A nomea~ão, promoção e demis~ão de todos os empregados
da estrada, segundo as regras deste regulamento e que por este não
competir ao ministro.

§ 4.° Propor ao ministro os empregados que devam. por este ser
nomeados, suspensos ou demittidos, de accordo com as regras estabe
lecidas ne te regu lamen to .

. § 5. o A organi a-;ão ou approvação dos regulamentos, instruc
ções e regimentos i1lternos para os diversos serviços da estrada,
ouvindo os respecti vos chefes.

§ 6.° A organisação das condições geraes, especificações e tabellas
de preços para as obras, fornecimentos e quaesquer trabalhos, ouvindo
sempre os respectivos chefes de serviço.

§ 7. o A autorização das despezas dentro dos creditos destinados
aos serviços a seu cargo.

§ 8, ° O estudo e interpretação das tarifas e das providencias
relativas ao desenvolvimento da renda. da estrada.

§ 9. o As decisões das reclamações concernentes ao serviço da
estrada..

§ 10. A celebração de contractos de serviços, cess15es, forneci
mentos e ajustes com particulares, ou vindo sempre os respectivos
chefes de serviço.

§ II, A celebração de ajustes e contl'actos de trafego mutuo com
companhias e emprezas de transporte, uso commum de estações,
permutas e outros.

§ 12, A concessão de premios e a imposição de penas aos empre·
gado, de conformidade com as disposições de te regulamento.

§ 13. A adopção de quaesquer medidas tendentes á disciplina,
segurança, economia e desenvolvimentu do trafego da estrada.

§ 14. Fazer ou alterar a classificação das estações dando a.o mi·
nistro conhecimento dos motivos que a justificaram.

§ 15. A organisação, sob pl'Oposta do chefe do trafego, do horario
dos trens, numero, velocidades e pontos de parada, dando conhecimento
ao ministro.

Art. G,o 03 serviços da administração central comprehendem as
tres seguintes secções :

ln, secretaria;
2a , contadoria;
3a , thesouraria i
Art. 7. o A secretaria será dirigida pelo secretario, ~ quem in

cumbe :
§ 1.0 O expediente geral da directoria.
§ 2. 0 O lançamento dos contl'actos e ajustes, o assentamento dos

empregados e o registro de toda :lo correspondencia otIlcial da dire
ctoria.

§ 3.° O inventario do proprios da estrada.
§ 4.° A organisação das estatísticas geraes.
§ 5. 0 A guarda e conservação do archivo central.
§ G.o A organização das folhas de pagamento do peesoal da admi·

nistratão central.
Art. 8. ° A contadoria será dirigida pelo contador, auxiliadQ por

um guarda-livros.
A. Ao contador incumbe:
§ 1.0 A contabilidade geral da receita e despeza e respectiva es

eripturação.

t
' ~ 2." Propor ao dil'ector o que parecer conveniente na parte rela
lva a applicação das tarifas.
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§ 3. 0 Verificar a renda da estrada recolhida diariamente á tbesoU
raria e ao menos uma vez por mez a que estiver por cobrar n· s
estações.

§ 4. 0 Verificar todos os documentos de receita, revendo os cal
culas e applicação de tarifas e archival-os competentemente coorde
nados.

§ 5. 0 Fazer imprimir os bilhetes do passageil'os, rubricar e nume
rar os livros talões de todas as verbas da receita.

§ 6. o Organisar as demonstrações das passagens e fretes conce
didos aos diversos ministerios e repartições e á emprezas ou parti
culares em virtude do contrato.

§ 7_o Organisar mensalmente as contas correntes de receita entre
a estrada e companhia ou empreza em trafego mutuo.

§ 8 _o Fazer indemn isar pelos empregados da estrada do que por
falta ou engano destes se achar desfalcada a renda da mesma estrada.

§ g. o Organisar as estatisticas parciaes e geraes da receita.
§ la. Verificação dos documentos de receita, inclusive bilhetes de

passageiros. e dados estatisticos.
B. Ao guarda-livros incumbe:
§ 1. o Processar todas as contas de fornecimento, examinando se

estão competentemente documentadas e se as quantidades e preços
conferem com os dos p~didos e contractos ( se houver) e finalmente se
o fornecimento foi devidamente autorisado pelo director.

§ 2. 0 Processar todas as folhas de pagamento do pessoal, verifi·
cando se os vencimentos diarios conferem com os da tabellas e ordens
em- vigor e as declarações constantes da mesma folha.

§ 3. 0 Verificar os calculas de todos os documentos de despeza.
§ 4. o Formular todas as contas de que a estrada tiver de receber

quer dos ministerios quer de particulares ou emprezas.
§ 5. 0 Organisar mensalmente as contas correntes da estrada com

as emprezas em trat'ego mutuo..
§ 6. o Escripturar as despezas de todas as di visões do serviço da

estrada e ·regular as contas entre os diversos serviços.
§ 7. o Ter em dia nos livros - Diario - Razão e Auxiliares

toda a receita e despeza da estrada, na fórma das instrucções e mo
delos exigirias pelo tbesouro federal.

Art. g. o Da contadoria fará parte um comprador, a quem incumbe
a compra e fornecimento dos materiaes e objectos de consumo uecessario
aos diversos serviços da estrada.

§ 1. o Os objectos e materiaes necessarios aos serviços serão fOI'ne
cidos aos armazens e depositas das divisões em vista dos respectivos
pedidos, rubricados pelo dil'ector e mediante recibo dos empregados das
mesmas divisões, devidamente autorisados.

§ 2. o O forneci menta ou com pra dos objectos neceEsarios ás di·
versas divisões sómente se e1l'ectuara por ordem do director e em
concurrencia publica; por excepção, quando não haja outro meio,
permittir-se-ha outra. fórma de fornecimento.

§ 3. 0 Apresentará mensalmente ao director uma relação da quali
dade e valor dos fornecimentos feitos ás divisões.

§ 4. 0 Todas as requisições serão colleccionadas nos livros 'compe
tentes, assim como a remessa. e satisfação dos pedidos_

Art. la. o A tbesourarüt ficará a ca rgo do thesoureil'o, que terá
sob sua guarda acaixa, por cujos valores e operações é responsavel.

Ao thesoureiro ineumbe :
§ I.o Receber e fazer escripturar diariamente no livro caixa a

receita orÇlinaria, extraordinaria e.eventual da estrada.



DECRETOS 159

§ 2. o Entregar na tbesouraria de fazenda nos primeiros dias de
c·ada mez a impol'tancia que houver arrecadado no mez anterior e
proveniente de impostos, multas, indemnisações. etc., sendo a renda
propriamente dita recolhida aos sabbarlos áquella repartição.

§ 3. 0 Receber na mesma tbesouraria de fazenda, á vista da requi·
sição do director ao inspector daquella repartição a importancia das
prestações necessarias aos diversos serviços.

§ 4. o Fazer por si ou por seus auxiliares, devidamente autorizados,
todos os pagamentos da estrada, excepto aquelles que, em virtude de
contractos existentes ou que se tizerem, tenham de ser effectuados
em outra repartição publica.

§ 5.° Arrolar todos os documentos de receita e despeza que devam
ser remettidos á thesouraria, na conformidade do decreto n. 10145 de 5
de janeiro de 1889.

CAPITULO IV

2" di visão

Art. 11. 0 A 2" divisão comprehende os serviços:
Do trafego e armazem da divisão;
Do movimento de trens e serviço telegraphico nas estações;
Da locomoçã o e omci nas.
Art. 12. 0 Os serviços desta divisão serão dirigidos por um chefe do

trafego, auxiliado por dous ajudantes.
Art. 13. 0 Ao chefe do trafego que tem a seu cargo a direcção

immediata do e>eriptorio do trafego, compete:
§ 1.° Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços da

divisão de Rccordo com as instrucções e regulamentos approvados
e ordens dados pelo director.

s 2.0 Fazer obsel'Var rigorosamente os regulamentos de signaés,
policia e segurança do movimento e quaesquer outros relativos ao
serviço do tl'afego.

§ 3. o Estabelecer e flscalisar o serviço e escripturação das estações
e respectivas dependencias, visitando-as com assiduidade e exami
nando se estão regularmente feitos toclos os eerviços llas estações e
nos trens.

§ 4. o Velar na fieI applicação das tarifas.
5. o En viar á contadoria os documentos remettido pelas estações

para a respectiva eôcl'ipturação.
§ G.o Propor ao director a classificação das estações, numero de

pessoal e material de cada uma.
§ 7.° Org,.nisal' c fiscalizar todo o sel'viço de movimento de trens

e do telegrap bo.
§ 8. o Ol'ganisar os quadl'os estatisticos do movimento, do percurso,

composição e utiJiso.ção do" trens e vehiculos.
. § 9. o Proceder ao necessat'io estudo das tarifa,s, devendo propor ao

director as modificações que julgar necessal'ias, no intuito de de en·
VOlvilr a renda da estrada.

§ 10. o Apresen tal' ao dir~ctor em tempo conveniente um rela
torio resumido de torlas as occurrencias havidas no trafego dUI'anle o
trimestre anterior, acompanbado de elementos estatisticos; e até ao
fim de fevereiro de cada aôno um relatorio nas mesmas condições con'
cernente ao anno anterior.
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Art. 14.° A' ln secção incumba:
§ 1.0 O expediente geral da divi.ão e organisação das folhas de

pagamento do pessoal da 2ndivisão.
§ 2.° O processo das reclamações sobl'e avaria ou perda de mer

cadorias ou de quaesquer outras relativas ao transporte de pass~geiros

ou mercadorias.
§ 3.° Organisação e fiscalisação da escripturação propria do movi·

men to da estação.
§ 4. ° A execução rigorosa das instruccões e ordens de serviço

relativa:: ao movimento e segurança dos trens.
Art. 15.° Ao armazenista incumbe:
§ 1.° A arrecadação e classificação do material existente e do que

fOr adquirido para custeio e obras da divisão.
§ 2.° A verificação da quantidade ou peso e qualidade do material

no acto de ser recebido, observan'io-se nos exames a. estipulação dos
respectivos contractos ou especificação das encommendas e pedidos e
as amostras ou moldes adoptados.

§ 3.° A organisação de pedidos para a acquisição do material ne·
cessaria para supprimento do armazem.

. § 4. o A satisfação dos pedidos de fornecimentos assignudos ou
rubricados pelo chefe elo trafego on pelo empregado para isto des
ignado.

§ 5.° A escripturação da carga, de carga e movimento do mate
rial.

§ 6. o Manter o armazem em perfeita ordem e asseio, acondicio·
nando e aprumando os artigos sob sua guapda, zelando sua. conserva
ção, devendo, na hypothese de deterioração casual, dar immediata·
·mente parte ao chete para ulterior resolução. A falta de cumprimento
dest-es deveres sujeita-o á responsabilidade.

§ 7. o Requisi tal' do chefe do trafego, sempre que fôI' necessarlo,
os peritos precisos para examinar e avaliar o material inservivel, que
existir ou fôr recolhido ao armazem, possibilidade e conveniencia de
concerto para o que estiver no caso de ser depois novamente fornecido,
e venda em leilão pa.ra o que fôr imprestavel ou não tiver applicação
na estrada.

§ 8.° Assignar os termos e passar declarações e recibos que devem
constituir sua responsabilidade.

§ 9.° Apresentar ao chefe do trafego em tempo conveniente um
relatorio dos fornecimentos feitos no trimestre anterior; e até ao fim de
janeiro de cada anno uma demonstração geral do movimento do mate
rial no anno anterior e um inventario geral do material em ser.

Art. 16. 0 O armazenista será coadjuv<\do por um fiel que terá
especialmente a seu cargo o exame dos documentos justificativos do
movimento da entrada e sahida dos materiaes do armazem e é raspon·
savel pela legalidade de todos os papeis que servirem de documentos
para a. escripturação, os quaes, depois de examinados e acceitos, serãú
por elIe rubricados.

Art. 17.° A' 2" , ecção, immediatamente dirigida por um dos aju
dantes, incumbe:

§ 1. 0 O serviço de passageiros nas estações, recebimento, guarda
e expedição de bagagens, encommendas e mercadorias, a policia e
asseio elas estações e suas dependencias, o recebimento, transmissão e
entrega dos telegrammas em serviço da estrada, do Estado ou de par
ticulares.

§ 2. o A composição e a circulação dos trens e a distribuição dos
carros e vagões pelas estações.
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§ 3. 0 A execução dos regulamentos de signaes, policia e segurança
dos trens em movimento.

§ 4. o A inspecção do serviço e pessoal telegraphico.
Art. 18. 0 A' 3° secção, immediatamente dirigida por um dos aju

dantes do chefe do trafego, iocumbe:
§ 1. o Tudo quanto concirna ao serviço das locomotivas e a con

strucção, conservação e reparação do material rodante.
§ 2. o Inspeccionar e superintender os serviços da locomoção,

fazendo manter em bom estado as locomotivas, tendere, carros, vagões,
tanques, alimenla\ões e quaesquer accessorios ou dependencias do ser
viço.

§ 3. 0- Administrar as offcinas de construcção e reparação do mate·
rial rodante e suas dependencias.

§ '1. o Organisar e distribuir o pessoal da locomoção e o serviço
das Iocomotivas .

§ 5. o Estudar e promover depois de competentemente approvados
os melhoramentos que convenbam adoptar no trem rodante.

§ 6. o Estudar e fazer executar as reparaçõe do trem rodante.
§ 7. o Prepara.r os planos geraes e de exe.:ução para as encom·

mendas do trem rodante e acce8sorios quer sejam executadas na offl
clntt da estrada qUH em outras e uem assim as condições gemes e
especificações que devam acompanhll.r os mesmos planos.

§ 8. 0 Assistir por si ou por seus auxiliares ao recolWmenlo do
materilll encommendado, procedendo ás experiencias necessarias para
verificação do seu estado e qualidade.

§ 9. 0 Fazer executar as encommendas das outras divisões mediante'
ordem do chefe do trafego l'ubricada pelo director.

§ 10. 0 Organisar e tlscalisar, do a.r::cordo com o modelos appro
vados pelo director, a eSilripturação, contabilidade e estatistica da
tracção, o fflcinaS e deposi to.

§ 11. 0 Apre entar ao chefe do trafego, em tempo conveniente, um
relataria succinto do estauo do material rodante e das officinas e das
priucipaes occurrencias haviLlas durante o trimestre anterior; em
principias do anuo igualmente sobre o anno anterior, sendo estes
resumos acompanhados dos quadros estatisticos do percurso, consumo,
naturez[l, dos reparos do trem rodante, coustrucções novas especificadas
pelo numero e classe de cada locomotiva e vehiculo, ou obra nova.

Art. 19. r O serviço telegraIlhico será franqueado ao publico sem
prejuizo do serviço da e trada.

Art. 20. 0 Nenhum serviço de qualquer das divisões se fará nas es
tações e na parte da linha comprehendida entre as chaves respectivas,
Bem conhecimento pra.io do agente da estação.

Art. 21. o Os agentes' das estações são subordinados directamente
ao chefe do trafego, mas são obrigados a prestar:lo todos os chefes de
serviço os auxilias de que dispuzerem e que por elles forem reclamados
el? bem do serviço da estrada, uma vez que o possam fazer sem ma·
lllfeilío prejuizo do serviço da estação.

CAPITULO V

3" divisão

VIA PERMANENTE

Art. ~2.0 O serviço da via permanente comprehende todos os tra
balhos de conservação, reparação, reconstrucção, melhoramentos da
linha, ediJicios o suas depend.cncias, construcção de obras novas na

E. H. - ii Vol. Y
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estrada em trafego, conserva~ão da linha e apparelhos telegraphicos,
e o armazem.

Art. 23. 0 A via permanente será dirigida por um chefe de linha e
um ajudante.

Art. 24. 0 Ao chefe de linha compete:
§ 1. 0 Organisar, inspeccionai' e superintender todos OS serviços da

via permanente, mantendo a linha nas melhores condições, de modo
que a circulaçã dos trens se e1rectue com a maior regularidade, se
gurança e economia.

Para esse fim o chefe de linha terá a seu cargo a conservação,
reparo e reconstrucção das obras de terra e de arte, edificios, enca
namentos, obras accessorias de con oliJação e segurança e a con ervação
de linha e apparelhos telegraphicos.

§ 2. 0 Organisllr o serviço de policia da linha, fazendo manter os
regulamentos em vigor e as in trucções do director.

§ 3. o Fazer organizai' e assignar as folhas de pagamento do peso
soaI de sua di visão.

§ 4, o Organisar os projectos, orçamentos e especificações para. as
obras e uma tabeLJa. de serie de preços parit o serviço de reparação
e ol:iras novas da e~trada em trafego, a qual será revista annualmente
e approvada pelo director.

§ 5. o Fazer escripturar as despezas por natureza de obl'as, di cri·
minando o que fór propriamente conservação e custeio do que consti
tui!' construcções novas.

§ 5." Inventariai' toJo o material e utensili03 da via permanente.
§ 7. o Conservar al'chivaclos em boa ordem os desenhos de todos os

trabalhos executados na via perm, nente.
§ 8, o Pel'correr freq uen temente a linha, inspeccionando cuidado·

samente o seu estado e o modo por que são efi'ectuados os di versos ser·
viços a. seu cargo.

§ 9. 0 Apra entar ao direclor em termo conveniente um relataria
resumiLlo dos trd.halhos executados e das principaes occurrencias havi
tias na via permanente durante o trimestre anterior, fazendo expressa
menção do estaito da linha, eclificios e suas depend( ncias, do custo e
quantidade dI.! mnterial cODsumi,lo, discrimina.ndo os pontos em qne
roi empregado e das despeza~ kilometri:a. de con el'vação. At.3 o [im
do fevereil'o apresentara ao mesmo director um rela.torio analogo, con
cernente ao anno anterior.

Art. 25,0 O armazeni~ta reger-se·ha pelas mesmas cli'posições im
postas ao do trafeg'o.

Art. 25. o Serão estabelecidos nos lagares convenientes depositas
de material, com o indispensavel para os supprimentos occul'rente '
Estes depositas ficarão sob a gual'da e responsabilidade dos emprega.dos
que o chefe da linha designar.

Art, 27. n As obrtls de conservação e reparação ordinaria. serão
feitas por arlminisLração.

As construcções ou reparos ele valor consideravel serão feitos a
juizo do director, por administração ou empreitada, mediante series de
preços, e dirigidos exclusivamente pelo pe soaI techuico da via per
manente.

Se as obras importarem em renovações compI tas ou na construcçáo
de obra~ ele arte de grande importancia, nada resolvel'á o director sem
prévia autorisação do ministro.
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Art. 28. 0 A construcção será dirigida por um engenheiro chefe,
immediatamente :;ubordinado ao ministro da agriculturd, commercio
e obras publicas,

Art. 29. o Ao engenheiro chefe compete:
§ I. o Organisar os proiectos de execução de todas as obras.
§ 2. o Escolher os locaes para as estações, paradas, officinas e mais

edificios.
§ 3." Dirigir e fiscalisar todos os trabalhos e serviços da con

strucção do prolongamento e ramal.
§ 4. o Organisar ou approvar os rE'gulamentos e instrucções

necessarias parc\ a boa marcha e fiscalização dos referidos tra
balhos.

§ 5. o C?lebrar com particulares contractos ou ajustes de serviços,
cessões ou fornecimentos.

§ 6." Requi'itar ao ministerio da agricultura, commercio e obras
publicas as encommendas que hou verdm do ser feitas no estran
geiro, fOJ'necenrlo pa,ra esse fim os desenbo~, especificações e os mais
elementos nec."l~ arios, iuclusive o orçamento approximado da despeza
e tudo em duplicata.

§ 7. o Promover amigavel ou judicialmente a acquisição on desa·
propriação dos terrenos e bemfeüorias indispensaveis para a constru-
cção da estrada e suas obras. .

§ 8. 0 As medições e avaliações para pagamento. das obras exe
cutadas.

§ 9. 0 A organisação das folhas de 1l8gamento.
Art. 30. 0 Ao ministerio da agricultura, commercio e obras publicas

serão remvttidas cópiag dos contractos celebratlos e dos estudos defi
tivos da estrada, inclusive os typos geraes e os projectos especiaes
dos edificios e obras de apte, a cuja courecção deverá. presidir a eco
nomia compati vel com a solidez e ns mais condições essenciaes de se
melhanLes construcções.

Art. 31. 0 O orçamentos, desp2zas occurrentes e custo elIdctivo
das obras do construcçiio e dos estudo3 serão escripturados com
melhor methodo e clareza, por modo que de prompto se possa verificar
a despeza real de cada especie de obras, o custo kilometrico de
qualquer parte da estrada estudada ou construida e as causas que
tellham motivado excesso no orçamento da obras quando isto
aconteça.

Art. 32. o 03 trabalhos terão andamento compatival com os cre·
ditos destinados annualmento para o pagamento das respectivas
despezas.

Art. 33. 0 Oengenheiro chefe se corresponderá directamente com o
mioistel'io da agricultura, commercio e obras publicas. obs rvando o
cstatuiclo no capitulo VII.

Art. 3Lo AO primeiro engenheiro incumbe a direcção immediata
do escriptOl'io technico da construcção.

A cargo do referido escriptorio fica:
§ 1. o O delineamento do projecto definiti vo da estrada e Beus

ramaes, á vista das plantas e mais documentos do estudo do
terreno.
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§ 2. o A organisação e desenho dos projectos de obras.
§ 3. 0 Os calculas de cubação e avaliação das obras feitas e pro

jectadas.
§ 4. o A organisação dos certificados provisorias e contas finaes

p,ua pagamentos das obras.
§ 5. o A organisação dos elementos para a parte dos relatarias do

director, referente á construcção e estudos.
§ 6. o A escripturação technica da construcção.
Art. 35. 0 Aos chefes de seoção incumbe:
§ 1. o Fiscalizar a execução das obras e mais serviços da. sua

secção.
§ 2. o Dar aos empl'eiteiros, de accordo com as instl'ucçõ&S do en

genheiro chete, as ordens de serviço que forem precisas para boa
execução e melhor marcha dos trabalhos, confiados á sua fisca
lização.

§ 3. o Fazer as medições provisor ias e finaes das obras e mais ser
viços das secções.

Art. 36. 0 Os chetes de secção a.presentarão ao engenheiro chete,
em tempo conveniente, um relataria resumido dos trabalhos da
secção durante o trimestre anterior, e até ao dia 31 de janeiro de
cada anno um relatorio circums~nciado do anno anterior.

Art. 37. o O engenheiro chefe Ilomeala. os auxiliares e mais empre
gados iudispensavei , fixando-lhes vencimento diario.

Art. 38. 0 O thesoureiro p'lgador é responsavel pejas quantias que
receber e somente as empregará á vista de ordem as 'ignada ou ru
bricada pelo engenheiro chefe, prestará fiança de 10:000$ e ficar·à. su
jeito aos regulamentos e instrucções do ministerio da fazencla em
tudo o que lhe fôr applicavel.

Art. 39. 0 Ao thesoureil'o pagador compete fazer por si ou por
seus auxiliares, devidamente autori adas, todos os pagamentos da
estrada que não tivel'em de ser efi'ectuados em outra repartição pu
blica, em virtude de contractos.

CAPITULO VI[

DAS RELA.ÇÕES DO DIRECTOR DA E TR.I.DA. COM o ENGEKHEIRO OllEFE
DA CONSTRUCÇÃO DO PROLONGA.MENTO E RA.MA.L

Art. 40. o O director e o engenheiro chefe não poderão dirigir-se
p3.ra objecto de serviço a empregados estranhos á respectiva adminis
tração. As requisições far-se-ão direclamente de um para outro
chefe.

Art. 41. 0 O material rodante que fôr pl'eci o para o serviço da
construcção das obras seri\. fornecido pelo director da estrada com a
passiveI presteza, mediante requisição do engenheiro chefe, a.s sim
como o necessa.rio combustivel e lubrificante.

As locomolivas empregadas na cODstrucção serão dirigidas e
guarda.das por pessoal da locomoção, embol'a sob as ordens do enge
nheiro "!lefe ou quem, para este fim, fór designado. Todas as des
pezas provenientes do uso ou emprego desse ma.terial correrão por
conta da construcção e .erão indemnisadas á estrada em tra
fego.

Al't. 42. 0 O transporte elo materiaes ele tinados à construcção
das obras far-se-a mediante requisição do engenl1eiro cl1efe, guar-
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dando-se em relação aos transportes ardina rios, a ordem de priori
dade nos despachos. Só em casos de excepcional urgencia declarada
pelo enhenbeiro chefe se fará a remessa do material pelo lo trem
que fór expedido. Os tran portes, para as obras do prolongamento
da e trada e ramaes serão lovn.do.' á conta da respectiva cons
trucção.

Art. 43. o O fornecimento de materiaes e quaesquer objecto para
as obras, bem como o concerto e fabrico de utensílio, machina , etc.,
erão autorisados pelo director da estrada com a passiveI brevidade

mediante requisição do engenheiro chefe, sem prejuízo do serviço da
estrada em trafego, levando·se as re~pectivas importancias á conta
da construcção das obras.

APt. 44. o Em caso algum sob qualquer pretexto podel'ão circular
na estrada em trafego as machinas, carros e vagões ao serviço da
con trucção, salvo se houver autorisação escripta do director ou dada
em telegramma, especificanno os pautas e tempos em que as referidas
machinas e carros pos am circular. Em todo o cam serão rigorosa
mente observadas a~ instrucçõe~ e ordens de serviço relativas ao
movimento dos trens na linha e estações.

Art. 45. o O director da estrada e os respectiv03 empregados não
poderão fazer ('ircular machinas ou trolys em qualqu'r parte d·\
linha em construcção sem previa conhecimento do engenheiro
chefe.

Art. 46. o Os agentes das estações concederão passes por conta da
construcção das obra ,ao empregado que apresentarem autorização
assignada pelo engenh iro chefe ou cllefes de secção por elie autori
sado, para a re pectiva requisição.

Os passes concedidos serão recolhidos e conferidos com' os demais
bilhetes.

O director' pruvidenciará sobre qualquer abuso na expedição de
passes.

Art. 47. 0 No que se referir ás condições techniclls da parte em
constl'ucção ou estudos e os typos e qualidades do material fixo,
planos e disposições das e tações e edificios, será empre ouvido o
director da estrada pelo engenheiro chefe e em c o de diver
gencia será n. duviua submettida ao ministro para ser por eUe
resolvida .

.Art. 48. o Apenas concluida uma secção ou trecho da e~trada o
engenheiro chefe participará. ao ministro que a munnará receber pelo
director.

Poder-se·ha sempre que o mini tI'O entender conveniente e depois
de ouvid s o direotor e o engenheiro chefe, abrir ao tran ido publICO
qualquer trecho da nova linha, aInda não concluida defimtiva-
mn~. .

Neste caso o ministro providenciará sobre os meios de melhor har
monisar os dous serviços.

CAPITULO VIII

DO PESSOAL

Art. 49. o Os cargos de direotor e de engenheiro chefe só serão
c~nflados a engenheiros nacionaes, praticam nte habilitados no er
ViÇO de constl'uc~-ão ou custeio de vias ferreas e que notoriamente se
recommendem pela sua experioncia e capacidade profissional.
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Art. 50. 0 Só poderão ser Ilomeadof:l para. os lagares de chefes de
divisão e de secção engenheiros que, além de sa.tisfazerem as condições
da.lei n. 3001, de 9 de outubro de 18S0, tenham p 10 menos cinco
annos de pratica em trahalbos de construcção ou trafego de estrada
de ferIo.

Art. 51. 0 Os lugare de ajudantes de chefe do trafego e do chefe
de linha, ch~te de secção, engenheiros residentes, ajuda.ntes e con·
ductores de 1" e 2n clas. es só sel'ão exercidos per engenbeiros titulados
nos termos da lei Qitada no al'tigo anterior.

Art. 52. 0 Serão nomeados por decreto o director e o engenheiro
chefe e por portaria do ministro:

§ 1. 0 Sob proposta do director o chefe do trafego e seus aju
dantes, o chefe da linha e ~eu ajudante, o secretario, o thesoureiro, o
con tador e o guard a-li vros .

§ 2. 0 Sob proposta do engenheiro chefe o lo engenheiro, os cbeLs
de secção, as ajurla.ntes de ln classe, o secretario e o thesoureil.'o pa·
gador da. construcção.

Art. 53. 0 Serão nomeados:
~ 1.0 Pelo direotor, sob proposta dos chefes das respectivas di·

visões, as demais categorias de empregados do. estrada não mencio
nadas no artigo anterior e constantes da tabella correspondente.

§ 2.0 Pelo engenlJeiro chefe b demais pessoal da cOllstrucção.
Art. 54. o Compete no tllesoureiro, ao pagador e aos armaze

Distas propor os re pectivos fieis.
Art. Eo5. o A arimis ão e demis-ão dos empregados denominados

serventes, guardas, operarias feitores e mais jornaleiros é da con::pe
tencia. dos chefes das dlVi Ó28, rncarregados da direcção immediata de
qualquer ramo de serviço, ujaitando, porém, seus aclos á approvação
do director ou engenheiro chefe.

Art. 56. o OdiI'ector e o engenheiro chefe são os responsa veis pelos
abusos que não reprimirem, commettidos por seus subalternos na
admissão ou demis8ão do pessoal.

Art. 57. 0 O director será substituido em suas falta a ou impe
c1imentos temporarios pele chefe de divisão mais antigo no exercício
do respectívo cargo, cn bendo ao ministro, ouvindo o mesmo director,
designar o substituto interino, se o impedimento pI'olongar-se por
mais de 30 dias.

Paragrapho unico. O enO'eDheiro chefe será. substituido pelo pl'i
meiro engenheiro e na fulta aeste pelo chefe de secção mais antigo,
cabendo ao ministro designar o substituto interino e o impedimento
prolongar·se pr1r m'lis de ao dias.

Art. 5S. 0 O chefe do trafego pelo seu ajudante, o chefe da,
linha. pejo seu ajudante e lla fa 1ta deste pelo eugenheiro re -idente
mai~ antigll na estrada, o contadoi' pelo gUaJ'da-li vros e vice-versa.

Art. 59. 0 O primeiro engenheiro será substituido pelo chefe de
secção designado pelo engenheiro chefo; o chefe de serção pelo aju·
dante mais graduado ou em igualdade de grl\duação pelo mais ano
tigo na serviço da secção.

Art. 60. 0 O thesouleiro e os armazenislas serão substituido&,
conservando sempre a responsabilidade que lhes cabe, pelos seus fieis.

Art. 61. 0 No impedimento dorg demais empregados a sub~tituição,

quando fôr ex-otIleio, DOS tel'mos do § l' do a1't. 62, fill" e·á na·
ordem bierllrchica dos cargos, que sorá estabeleoidn. noB rElgulamentos
especiaes de cada divisão.
. Quando o imp~dimento exceder a oito diuB, o director poderá de·

slgnar outrC? substltutO para o empl'egado impe(iido.
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Art. 62. ° Nas sub tiLuiçõe~ de empregados nas suas faltas e impe
dimentos temporario , li'eriio obervildas as seguintes regras:

§ 1.° A substituição s fará simplesmente ex-oflicio com accu
mulação de funcções, de conformidade com os al'ts. 57,58, 59 e 60,
quando as faltas ou impedimento.3 do substituido não excederem de
oito dias, nada percebendo o substituto, além de seus proprios ven
cimentos.

§ 2. ° A substituição se fará por interinidade, e o substitu o dei
xara o exercicio de eu cargo, quando o impedimento ou falta do su
bstituidú exceder de oito dias.

Neste caso o substituto perderá os seus vencimentos e perce
berá a datar do oitavo dia, os do emprclgado substltuido, quaesquer
que sejam as vantagens que a este couberem, durante o seu impe
dimento.

§ 3.° Quando, pela natureza especial do se ,'viço, a substituição
s6 puder ter I ugar com accumulação de funcçõe3, a juizo do director,
o empregado perceberá além dos seus vencimentos a gratificação do
8ubststuido.

Art. 63.° O pl'ovimento dos lugares que vagarem será feito por
tres modo:

l°, livre escolha; 2°, accesso; 3°, concurso.
§ I. o Serão nomeados por concurSlJ os funccionarios da ultima

claese que requeiram conhecimentos de instrucção primaria.
_ § 2. ° Serão nomeado~ por accesso, attendeodo de preferencia

á habiLitaç\o, aptidão, assiduidade e merecimento, promovendo-se
das categorias immediatamente inferiores tod03 os demais fun·
ccional'ios.

§ 3.° Serão nomeados por livre escolha, para preenchimento de
vagas da ultima categoria respectiva:

I. ° Os engenhdiros titulados;
2. ° Os desenhistas;

. 3. ° Todos os empregados não mencionados no paragraphos an te
rlOres.

Serão üwalmentede livre escolha os empregados que tenham de
prestar fiança ou caução, quando os que tiverem direito ao logllr não o
possam tazer.

Art. 64. o Pal'a os logares que vag rem na parte em trafego da. es
trada serão prefel'idos os engenl1eiros que se acharem empregados nos
tr,\ ball10s de oonstrucção <la mesnla estrada, sem prej uizo dos enge
nheiros da linha, a juizo do director.

Art. 65.° Competem aos empl'egado.3 os vencimentos marcados nas
tabellas e observações annexa .

Paragr"pho unico. Aos empregaria da estrada em trafego só se
concederão diarias quando ~cj 1m obrig<ldos a viajai' para exercicios de
SUllsfuncçõe., ajuizo do director.

Art, 66," O em pregado que exel'cer in tel'ial1men Le lagar vago pOl'·
ceberá todos os venci montas de"tc.

Al't. 67,0 O empregado que faltar ao serviço s Jl1 oausa justificada
pel'der-à. torlos os vencimentos.

Se justificar as faLtas ser-lhe-ha descontada s6mente a. gl'atitloação
correspondent.e ao dillS em que flltar, até ao maximo de 8 em cad!t
mez. As faltas que excederem de !e numero s6 poderão SJr abonadas
em virturie cio licença, conccdirjl1 a emprag,ldo.

A,rt. 68. ° O desconto por faltas interpolla,das s)rá c rrespond~nte
aos_ dIas em que ello. se derem; no caso, porem, de faltos cou ecu~lVas
serao descontados tambem os dias feriados Q9mprehendidos nesse perlOdo.
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Art. 69.° São causas justificativas de faltas: 1°. moles tia do em·
pregado; 2°, nojo e 3°, gala tIe casamento.

§ I.° Serão provadas com attestado de medico, no qual venha
mencionado o tempo prova,el para tratamento e se este é incompatível
com o exercicio do cargo, as faltas por mole tia quando excederem a.
8 dias consecutivos em cada mez.

§ 2.° Compete ao directol' ou ao engenheiro chefe julgar da jus
tificação das flloltas.
. Art. 70.° As licenças aos empregados serão concedida, até 30 dias

pelo director ou pelo engenheiro chefe e ros de maior prazo pelo mi
nistro, preceden(lo audiencia do director ou do engenheiro chefe e de
accol'do com as clisposições d~ decreto n. 4184, de 7 de março de 1870.

Art. 71.° As licenc:as serão concedidas com ou sem ordenado, não
se abonando em ca o algum as gratificações de exercicio.

§ I. ° Só por motivo de molestia proíoda, ~e concederá licença até
um anno podendo ser com ordenado inteiro até seis mezes e de então
deante com metade do ordenado.

§ 2.° Por qualquer outro motivo justificado a licença não exce
derá de seis mezes, e sendo com ordenado ficará sujeita ao seguinte
desconto:

Da quinta parte, sendo a licença até dous Jl1ezes ;
Da terça parte, sendo por mais de dous até quatro mezes ;
De duas terça, pal'tes, sendo por mn.is de quatro mezes.
ATt. 72. ° O tempo Uas licenças concedidaS com ordenado, suas

reformas e prpl'ogações dentro de um anno, a contar do dia em que o
empregado entrar no goso da primeira que obtiver, s@ra sommado para
o fim de fazel'-se o desconto de que trata o artigo anteceden te.

Da mesma fórmo, proceder-se·ha nos periorloB annuaes ulte
riores.

Art. 73. ° Nos casos, porém, de licença com ordenado, de que trata
o [lrt. 71. e seus paragraphos, findo o prazo maximo de um anno,
não sera renovada ou prorogada nessas condições em que o empre
gado volte ao etrectivo exercicio do seu cargo e nelle permaneço, por
tempo, pelo menes, igual ao da sua .ausencia determinada p~lo

gozo da Iicenc:a.
Art. 74. 0 Ficará sem effeito a licenc:a concedida se o empregado

que a tiver obtido não entrar no gozo della dentro do prazo de 30 dia.,
contado do dia em que o acto da concessão fór publicado ou lhe fór
communicado.

Art. 75.° O disposto nos artigos antecedentes terá tamb m appli
cação ao empregado que perceber simplesmente gratificação, consi
derando- e como ordenado duas tercas partes de seus vencimentos.

Art. 76. o Em caso de accidente em serviço nada se descontará
durante o tratamento, dos vencimentos ou diarias dos empregados
feridos ou contundides.

§ 1. 0 Em caso de inutilisação o empregado terá direito a um
logar consentaneo com os u estado e cujo, paga seja, pelo menos, igual
á qne percebia, fornecendo-lhe a administração os meios artitlciaes
que a ortbopedica aconselba.

§ 2. ° Em caso de morte, em consequencia do accidente, o sepul
tamento será feito a expensas da estrada e se abonará a famU ia um
mez de vencimento nlém do que estiver vencido.

Art. 77.° Nenhum vencimento S6rà pago ao empl'egado licenciado
sem que tenha registrallo a licença na secretaria da estrada, com a
d13claração do dia em que começou a gozaI-a e sem que se achem sa
tisfeitas ~s exigencias prescriptn.s nas leis fiscaes.
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Art. 78. ° O empregado que sem causa justificada faltar seguida
mente mais de 15 dias será considerado demittido.

Art. 79. ° As horas ele trabalho serão fixadas nos regulamentos
especiaes que forem expedidos pelos chefes das respectivas divisões,
com approvação do director ou engenheiro chefe.

Art. 80. ° Todo o trabalho dos empregados de serviço braçal exe
cutado além das horas do serviço brdinario, será retribuido com um
accl'escimo que poderá attingir, conforme a duração e condi~ões do
mesmo serviço, até ao duplo da respectiva gratificação.

Art. 81. 0 As faltas disciplinares commetlielas pelos empregados.
as quaes não con tituirem crimes deflnidos na legislação.
serão punidas segundo a sua gravidade com as seguintes penas:

1. a Simples advertencia ;
2." Reprehensão;
3.· Multa até um mez de vencimento;
4.· Su pel)são alé 30 dias;
5.· Demissão.
§ 1.° O director ou o engenheiro chefe poderá impor qualquer

das penas designadas sob ns. I, 2 e 3 aos empregados de sua nomea
ção e as de advertencia e suspensão até 15 dias aos de nomeação do
ministro. a quem dará conhecimento immediato; precedendo á
applicação das penas estatuidas nos ns. 4 e 5 o.julgamep.to do conselho
dos chefes ne serviço.

§ 2. ° Os chefes de divisão poderão impor as penas de adverten
cia, suspenaão ou mnlta até 'cinco dias ao pessoal sob suas ordens. e
as de multa até 15 dias e demis ão aos empregados de serviço braçaL
de sua nomeação observando as regras esla.belecHas relativamente aos
funccionarios de maior cathegoria e commnnicando seu acto em qual..
quer dos casos á approvação do director.

Art. 82. 0 Poderão ser coucedidas. mediante autorisação do ministro
gratificações extraordinarias, como premias ou recompensa de provado
zelo, actos de coragem e previsão nos casos de accidentes ou quando
estes forem imminentes, procedimento irreprehen ivel ou melhora
mentos notaveiS propostos e adoptados no sel'viço de que estiver en
carregado o empregado.

Art. 83. o E' concedida aposentadoria, or<1inaria ou extraor
dinal'ia, aos empregados da estrada de terra de Porto Alegre a Uru
gllay:;pa.

Art. 84. ° São condições indi pensaveis para obter aposentadoria
ordinaria: l°, trinta anDaS de serviço effectivo; 2° absoluta incapaci
dade physica ou moral para continuar no exercicio do emprego.

§ 1.° Na contagem do tempo de serviço não erão atter1didos os.dias
de su pensão e de faltas não justilicndlJ,S, nem as licenças por maIs de
60 dias. em cada anno. .

§ 2.° A iDéapacidade physica ou moral verifica-se peLo exume de
tres facultativos e parecer fundamentado do director.

Art. 85.° A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida: l°.
ao empregado que. coutantlo dez annos de serviço. se impossibilite de
continuar no desempenho do emprego; 20. ao empregado que, indepen
d~ntemente de qualquer outra condiçã.o. torne-se inhabil para o se~
VIÇO por desa tre resultaute do exercicio de suas funcçõe • por ferI
meut,o ou mutilação em luta. no desempenho do cargo, por mole tia
adqUIrida no serviço ou na pratica de algum acto humanitario ou de
dedicação á cau a publica.

~ 1.° A's causas de impossi bilidade previstas neste ar~igo são
appllcaveis as disposições do § 2° do art. 84.
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§ 2. 0 Cessando a impossibildade e verificauo que seja este facto
pelo modo indicado no § :to do art. 84, o empregado pouerá ser resti
tuido á áotividade do serviço no mesmo Jogar que exercia, ou em
outro equivalente, na pl'imeim vaga que llOuver,

Art. 86. o Para os etrei tos das aposen tadorias só póde contar-se o
tempo de s"rviço na estrada de feero e em outro!! cargos publicos.

Art. 87. 0 Na aposentadoria ordinaria, o empregado terá direito ao
ordenado do logar por elle occupado durante tres annos.

Art. 88. 0 No caso de apC'sentadoria extraordinaria e na hypothese
do n. I do art. 85, o empregado terá direito ao ordenarfo proporcional
ao seu tempo de serviço, contado nos termos do art. 84; e na. bypo
tlIeae do n. 2 do art. 85 terá direito a todo o ordenado.

Art. 89. 0 A melhoria de vencimentos só aproveitará para. a aposen
tadoria dous annos depois de tornar-se effeC'ttva.

Art. 90. 0 O-empregado, quando aposentado, poderá optar entre o
vencimento da aposentadoria pela estrada de ferro e o da outra aposen
tadoria ou reforma, não podendo em caso algum accumular 'venci
mentos de duas aposentadorias.

Art. 91. 0 A aposentadoria póde ser dada a requeri men to do
interessado, ou por determinação do governo, independentemente de
Bolicitação.

Art. 92. 0 Todo o cidadão ao serviçoordinario da estrada, seja qual
fôr sua categoria, ou denominação est"belecida na remuneração, é
considerado funccionario para todos os effei tos deste regulamento.

CAPITULO IX

DA RECEITA E DESPEZA.

Art. 93. o Os pagamentos do pessoal serão feitos mensalm~nte noS
logares de trabalho.

Art. 94. 0 Os fornecimentos, contas ou quaesquer outras despezas
Eerão pagos na administração central ou excepcionalmente em qualquer
outro ponto da estrada, se o director assim julgar necessal'io.

Art. 95. 0 Nenhum pRf.'ameoto será eff}ctuallo sem que o respectivo
documento tenha sido C n(eridQ pela contadoria e nelle tenha o director
ou o engenheiro chefe lançado o-pague-se-, ou dado ordem escr1pta,
nem cobrança se fará sem o competente visto do director ou enge·
nheiro chefe.

Paragrapho unico. Os documentos das despezas da construcção
serão conferidos pelo respectivo guardn.-livros e por mais um empre
gado designado pelo engenheiro chefe.

Al't. 96. o Odirector verificará ou'fará verificar por uma commi~são
de sua nomeação, uma vez por mez, pelo menos e em dias incel'tos, a
caixa e a escripturação geral.

Art. 97.0 A escripturação (la receita e desp za fal'-se-lIa por exee
cicios, sendo orgauisada de llccordo com as instrucções do ministerio
da fazenda. As contas ou folhas de pagamento que não forem satis
feitas até ao encerramento de cada exercicio, não o serão poe conta
do seguinte, devendo ser enviadas á tbesomaria de fazenda paea o
competente processo de liquidação.

Art. 98. 0 A compra de objectos que. em pequena quantidacle,
forem necessarios, seril. feita pelo comprádol' ou quem o engenheiro
chefe designar, que receberá mensalmente do thesoureiro, precedendo,
ordem do director ou engenheiro chefe, até a quantia de 500$000.,
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A prestação de contas será feita. dentro dos 10 primeiros dias do
mez sl'guinlo.

Art. 99.· O fornecimentt' ou compra de objectos necessarios sômente
se eITectuará por ordem do dil'ectoI' ou eng-enbeiro chefe e em concur
rencia publica, não sendo permittida outra fôrma de fornecimento,
senão quando não se possa conseguil·o por hasta publica.

Art. leO.· A despezas do armazem serão escripturadas e figurarão
com a rubrica propria em todas as demonstrações e balanços das des
pezas geracs da estl'ada.

Art. 10 I.. Deixarão de ser attendidas as reclamações sobre ex travio
ou avaria de mercadorias, bagagens e encommendas tran porbdas
pela estrada ou de excesso de fretes cobrados por qualquer motivo, se
não forem apresentadas á mesma e tradn, dentro do prazo de um anno,
contado de conformidade com o que preceitúa o art. 449, § 2° do 00
digo do commercio.

Art. 102.· Dentro da competente verba da I i de orçamento, serão
deduzidas da receita. bruta as dl'spl'zas da estrada em trafego, com
excepção das que estiverem incluidas em credito especiaes e das que
provierem de obras novas extraordinaria ou augmellto do material
fixo e rodante, encommendado fora das officinas da estrada.

Art. 103.· As tal'ifas e regulamentos que interessarem ao publico
só terão l'Xecução depois de publicados com antecedencia de oito dias,
pelo menos, e affi xados nos recintos das estações.

Exceptuam·se os ca. os de interpreta~ã 1 rle tarifas ou de decisão
nos ca os omissos, DOS quaes o que 161' decidido pelo director terá im
mediata. execuç-.ão.

Art. 104.· A arrecadação das taxas de tran porte deverá ser feita
de accordo com a exacta e rigorosa applicação das tarifas em vigor,
recnhindo sobre o empregado ou empregados culpados a responsabili
dade pelas dUIerenças que forem verificadas quer em relação á receita
propria da estrada, quer á arrecadada para outras viDS ferreas.

At't. 105 • O prorlucto da receita das estações será diariamente
remettido pelos respectivos agentes ao agente de Taquary. Estas
remessas serão feitas em envnlueros, amarra.dos, lacrados e sellados
com o ello de cada esttlção, trazendo indicação da quantia remettida
em caracteres bem visiveis, e erão entl' gues 3.0S conductores de trem,
que delles passarão recibo em livro especial que p1.l'a esse fim haverá
em cada esto ção .

O a.gente de Taqu3.ry pa sará aos cúnductores recibo dos envo·
luc~os e os remetterá ao thesoureiro, por quem sei ão abertos e
verificados.

Al't. 106.· Os documentos justificativos da receita e d speza da
e
d

traria serão remottidos à thesour<J,ria de fazenda, na conformidade
o decreto n. 10 145, de 5 ele j neiro de 1839.

Art. 107.· As notas de expedição, follJas, bol~tins, conheoimentos,
relações, outros impl'e os e papeis ju 'lificativos da receita, movimento
e outros serviços da estrada, serão queimados desde que e te,i am devi
~amente escripturados nos livros c(,mpetentes, e encerradas pzlo chefe
,a respectira divisão as contas e e cripturação de cada anno. Os

livros, contas e recibos serão conservados pela tempo fixado em lei para
guarda de tnes documentos.

Art. 108 .• O director enviará mensalmente á thesouraria de fa·
zenda a synopse da receita e despeza. do trafego e a das despezas por
conta de creditas especia.e!', relativas ao mez anterior.



172 DECRETOS

CAPITULO X

DISPO IÇÕES GERAE~

Art. 109.° Aos chefes das divi ões compete organisar e submetter
á approvação do director as in trucções e regulamentos que deverão
reger os diversos serviços da respectivas divisões, especificando a dis
tribuição e attribuição de cada classe de empregados e os proces os
e modelos a adoptar para a escripturação, contabilidade e estati tica.

Os regulamentos internos serão impl'eSsos, colleccionados e remeto
tidos á secretaria de Estado da agricultura..

Art. 1l0.0 Cada uma das divi ões ou secções terá um registro de
nomeações, licenças, promoções, penas e demissões dos respectivos em
pregados.

Art. llI.° O director examinará semestralmente, por si ou por
empregado que designar, a escripturação do armazem, dando balanço
no material existente, e providenciará ácerca do destino que deva ter
o imprestavel, encerrando definitivamente as contas até á data em que
se ultimar o me mo exame.

Art. ll2." Todos os empregados que arrecadarem dinheiro ou
tiverem opjectos ou valores sob sua guarda, presbrão urna fiança cor·
respondente á importancia da responsabilidade:

§ 1.° O thesoureiro prestará fiança de .
§ 2. n Os fieis de thesoureiro, cada um.: .
§ 3.° Os armazenistas, cada um .
§ 4.° Os fieis de armazeaistas, cada um .
§ 5.° O comprador ..

aug-mentados de 50 %, quando 'se abrir ao trafego a estação de S. Ga·
briel ou Alegrete.

Os agentes das estações e todos os demais empregados que arreco.·
darem dinl1eiro ou tiverem mercadorias ou valOl'es sob sua g-uarda,
prestarão na thesouraria da estrada fiança, que será fhada pelo
director, á vista da importuncia do emprego e correspondente respon·
sabilidade.

Esta caução será recolhida á thesouraria de füzenda, á vista na
guia do director, e dahi será levantada. tambem á vista de guht do
mesmo director, em que se declare achar-se o empregada quite com o
Estado.

Art. ll3.0 Nos casos tle atl1ueucia de serviço, pa!'a os quaes seja
insutI!ciente o pessoal das tabellas annexas, poderá o director ou eD.g~

nheiro chefe admittir extraordinariamente alguns alxiliares, SUJeI
tando seu acto á approvação do ministro.

Esses empregados extraordinarios serão clispeusados logo que
cesse a aflluencia do serviço.

Art. 114.°O thesoureiro requisitará do director os auxiliares de
que carecer, quando os pagamentos f6ra da repartição exigirem maior
pessoal.

Art. ll5.0 Todos os agentes e empregados da estrada ao seI:'
viço das estações, dos trens e da via permanente usarão de unI
forme.

Art. ll6." Todos os empregados deverão communicar logo a seuS
chefes immediatos, e a quem caiba providenciar de prompto, quaes-
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quer accidentes ou occurrencias extraordinarias que se derem na
estrada e suas dependencias.

Art. 117. o Nenhum empregado da estrada poderá ser distrahido
para commi são ou serviço alheio ao da mesma estrada.

Art. 118. 0 O director so expedirá passes gratuitos para objecto
estranho ao serviço da estrada, em virtude de ordem do mi
nistro.

Poderá, entretanto, conceder oS referidos passes aos enge
nbeiros naciono.es ou estrangeiros que visitarem a estrada de
ferro.

Art. 119,0 Os empregados, quando viajando em serviço da estrada
e os empreiteiros, na forma do seu contracto, terão passes livres,
concedidos a estes pelo director e áfluelles pelos cbefes dn.s respectivas
divisões. Estes pas.es serão recolhidos e conferidos como os demais
bilhete.

Art: 120. 0 Os empregados, quando em viagem de recreio ou de
intel'esse particular, terão o abatimento de 50 % sobre os preços
das passagens, nos carros de I" ou 2" classe, segundo sua ca.the·
goria..

Par!tgrapho unico. Gozarão do benetlcio dessa reducção de
preços todas as pessoas da faroilia. do empregado que residirem debaixo
de me mo tecto.

Art. 121.0 O director poderá conceder passagem livre ao empregado
e á p soas da f,lmilia do empregado que residirem debaixo do mesmo
tecto, para viagens moti vadas por molestia.

Art, 122.° Os fillhos e as pessoas da familia do empregado que
residirem rlebaixo do mesmo teclo terão transporte gratui to para es·
cola aprendizagem nas fabricas, officinas, etc.

Art. 123.o As requisições de passagens pa ra transporte de objecto de
serviço publico serãc satisfeitas, sempre que forem regularmente feitas
por autoridade competente, sendo a importancia das passagens e
freIes levada á conta do ministerio respectivo ou do estado federado,
quando em serviço deste, devendo figural' como renda da estrarla.

Art, 124. 0 O sUPPl'imento de objectos pelo comprador aos arma·
zens das diversas divisões do trafego só será feito em virtude de
ordem escripta do director, a vista de requisição dos chefes das divi
sões mediante recibos de tes ou de geus prepostos.

Art, 125. o Para imposição das penas decretadas no regulamento
annexo ao decreto n, 1930, de 26 de abril de 1857, contra pessoas estra·
nhas á administração da estrada, terá o director por seus empregados
a autoridade conferida naquelle regulamento aos engengeiros fi caes.
• Art. 126. 0 O material metallico fixo ou rodante quando não

for construido nas officinas da estrada, sera encommendt\do
pelo ministro, a. vista da requisição do director ou engenheiro
chefe.
. . Art. 127. 0 A requisição deve ser acompanhada de desenbos ou
~ndl?açÕeS minuciosas, especificações para o fabrico, designação das
labrJClls, nota do custo provavel das épocas do fornecimento, tudo em
duplicata.

Art, 128. o A acquisição de combustível será realizada pelo di
~eotor, que, com a precisa antecipação, solicitará do ministl'o a ordem
e pagamento, quando este houver de ser feito no estrangeiro ou

outra praçl1. que não seja a de POl'to Alegre. .
Art. 129,0 Até o dia 31 de março de cada anno remetterãú o dil'e

cto~ e o engenheiro chefe ao ministro nm relatorio geral do anno an
terlOl', em que exporão circumstanciadamente o estado das obras e do
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material e' quaesquer informações que aproveitem á estrada e ao go·
verno' Esse relatorio s rá acompanhado do balanço geral, das discri·
minações da receita e despeza por estações e por kilometros na parte
em trafego; da despeza das obras, eto., na parte em oonstrucção; d'
quadros estatisticos para todo os ramos de serviço da estrada; do 01"
çamento das despezas provaveis para o anno financeiro seguinte; dos
quadros do pessoal e da relação dos proprios da estrada.

Art. 130. o Fazem parte deste regulamento as tabellas com as
respectivas observações annexas, especiaes e geraes.

Art. 131.° O director ou o engenheiro chefe, dentro das suas attri·
buições, providenciará provisoriamente nos oasos omissos do presente
regulamento, quando a urgencia do serviço o exigir e representará
immediatamente ao ministro, para que este providencie definitiva
mente.

Disposições tmnsitorias

Art. 132. o A oonolusão do trecho da estrada entre a eslação de
S. Lucas e Cacequy ficará a cargo do director.

Art. 133. 0 O preenchimento dos cargos f'lr·se·ha s6mente á me·
dida das necessidades provocadas pela afI] uencia du serviço per
manente com o accrescimo em extensão da linha ora em tra
fego.

Art. 1::l4.0 Ficam revogados todos os decretos anteriores que
approvam regulamentos pal'lI. a estrada tle ferro de Porto Alegre
a Uruguayana e quaesquer disposições em contrario ao presente,

Capital Federal, 28 de agosto de 1890. - Fr","cisco Glicerio.
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TABELLAN.1

Ia Divisão - Ad.n1inistração Cent;ral

VENCIMENTOS MENSAEB

175

DESIGNAÇÃO

D'ora om dillllto
Para qllaudo se abrir

ao trafego a estBção de
S. Gabriel ou Alegrete

o o
'"' -O o '"'.,

~
.,

'ü
S ... '" Ei '"'O ;.., '" O" i> '"Z Z

DIRECTOIUA

Director .................... i 667~ 333S i:OOO$ i 800$ 400$ i:200$

SECRE l' ARI ii..

ia SECÇÃO

Seçretario ................... i 350$ i :67$ 400$
Official ........•............ 1 160$ 240"
10 cscl'iplnral'io ............. i 18~, i 133' 200'
2" dito ..................... i i40.' 1. iu7S ioO"
ArehiviRta-protocolis ta...... 1 135' i iOOS i50'
Amanuense ................. i iuO' i 80:' i205
PI·alieanle. " " . i 80::; i 60; 9J'
Porteiro ......... : : : : : : : : : : : 1 90S i 67$ iOO$
Continuo .................... i 75$ i 578 28' ! 5"

en'ente.................... i 60$ 1 6J$ 0.0 ••• 60.

CO~1'ADORIA

20 SECÇÃO
ta sub-sccCão

Conln.dor........ , ....... , ... 1 23'3$ 1
Compmdor ................. i i33. 1
Ias escl.iplurarios ........... 2 i~U. 2
20. diws .................... 3 93: 3
Amanuense~ .... , ............ 4 6;$ ·1
Praticante .................. O 53~ 4
lmpl'es 01' ••••••.•••••••••••. l 93, 1
Ar.ehivisla ................. , i !:O$ i

2" sub-secção

Gual'rla-livl'os ........ : ..... 1 233$ 350 i
Ajudante .................. , i iiO~ i80 i
20 escripturario...... _...... i 93) i40$ 2

TIIESOURARl A

3· SE çÃo

~hesoureiro ................ i 233$ !l7$. 351l$ 267-"
;01e1 do lhesoureil'O ... , ....• i i2U';; 6U~ i80$ r. 140$

e cl'iplurario............. ...... 0,0 ••• o., ••• i i33$

OnSBRVAÇÃO._ O lhosoureiru o S~tU Bois ltlrão lã % dos s,)us VI)11GlWSnlos para quobras.
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TABELLA N. 2

2" Divisão - Trafego e loco:m.oção

VE~on1ENToS MENSARS

DIlSIG~AÇXO
D'ora OlU dianto

rara quando 80 abrir
ao trafogo a ostação do
8. Qabriol 110 Alogroto

700'

240$
200~160
i20.
90$

250$
150$
120

90$
150$

220S
135"
120
100$
90}

200S
170~

140
1.20$
110$
100$
90~

1.20,'
100$
10$

150.' 450'
53$ 160 .
40$ 120$

G50;~ 1 467S

Armazenista.. . . . . . . . . . . . . .. 1
Fiel do armazenista........ 1
Amanuense .
Praticante .. , .
Encarregado ele deposi tos .

EST ÇÕEs

Agen te de Porto Alegre.... 1
Ajudante 1
Fiel de 1" classe........... 2
Confel'etltes de la classe.... 2
Dito de 20. classe........... 1
Agentes de la classe ,
Dj~o de 20. classe ,
Dito de 30. classe........... .,
Fieis de 1" classe ..
Dito de 2. classe .
Conferentes de 1· clas e .
Ditos de 2.1 classe ..
Telegraph istas de 1a classe.. ..
Ditos de 2" classe .
Telegraphis~as praticantes .

l.YIOVIME~TO

ADi\lINISTRAÇÃO GERAL

Chefe do trafego............ 1

ESCRIPTOmO

OfflciaI .
10 escdpturario ..
20 dito..................... 1
Amanuense................. 1
Praticante.................. 2

ARM \ZEM E DEPOSITOS

Eugenheiro ajudante........ .. .. 1
20 escrip~urario............. 1 93,' '17$' 140$ 1
Amannense.. . . . . . . . . . . . .. .' 1
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DESIGNAÇÃO
D'om em diante

Para qnilllllo se a),rir I
no trMego ii est,,'.ão de
S. Gõ,l,rio! "O .Uogl'otu

li ~ It IJ
-----------

MovmENTO

°1
... .
'" '"d8 ...
" OZ

Pratican~............... ... i
Conductor de trem de ia classe
Dito de trem de 2" classe .
Dao de trem de 3" classe .

LOCO~lOÇÃO

Engenheiro ajudan te .
2° eSCl'i ptural'io. . . . . . . . . . . . . 1
Amanuense .
Pl'atican te , 1
Dezenhista de 1" classe..... 1
Dito de 2" classe........... 1

TRACÇÃO

Chefe de deposito........... i
Machinista de 1" classe .
Dilo ele 2'" clas:le .
Dito de 3a classe .
~I)guista de ia classe .
Dito de 2" elas e .

lto de 3' classe ..

OFFI '\NAS

~e tre .........•............
outra-rnestl·e .

Apontador ........•........•

E. H. _ i2

00"
106
150
i2U.~

450.
160-;
120'
90",

3UO'
200

3 OS
22:i.
i2U'
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Pessoal operario

VENCIMENTOS MENSAES

DESIGNAÇÃO IIz
"t:l....
o

c.>
I:l

'"i>

ARMAZEM, ESTAÇÃO E MOVI1IIENTO

Feitores, bagageiros e mano IoreiL'os., .,.,..... .. . ...• .. 50$
Guardas e carvoeiros .. "" , ,....... ., 40$
Serventes , , , , . . .. ., 32$

TRACÇÁO

Zelador .. , , .. ' ,., , .. '" , , .. , ..
Praticantes de machinista , .
Accendedores e lubrificadores , .
Praticantes de foguista ..

OFFICINAS

Pintores de carros , .. , , .
Ajustadores, torneiros, farl'eiros, caldei-

reiros e fundidores.................... 1a 'Iasse, ..
Ajustadores, torneiros, caldeireiros, fun-

didores, modeladores ,......... 2" »
Ajnstadore ,torneiros, calcteireiros, mo-

dela lores, correeiros, marcineiros, e fer-
reiros de 2a classe , , .. 3" »

Ajustadores, torneiros, caldeireiros, mo
deladores, correeiros, marcineiros car
pinteiros, conductores de motores e
ferreiros de 3" classe................. 4a "

Ajudan tes, reparadores de carros e
rondas .. , , ,.... 1" »

Ajudantes, reparadores de carros e ser-
ventes... . . . . . .. . . . .. .. 2" »

Aprendizes .. , , , . , . . . . . . . . .. ..

Observações

70$
5~?
40S
40$

107$

98$

81$

63$

45~

40$

3~$
16$

UI

'"10
<>
d
>....
'"'".o
o

'"d
"t:l
o
lf>

thl

o
o

"t:l
I:l
::;
cD

'"'J)

(L) O! empregados que do publico tenham habitualmonte de receber pagamantos , terKD
iO % do seus von..:.imenLos a titulo do quobra..

(2) Os agontos das estaçõos do Porlo I\.lDgro~ do r1'nqua.l'S Oda final, terão maiR 2 % dos
seus ordenad<>s.

(3) Aos chofes de ue,osito, OlRohinislas, flJgnista.s, lubritlcadoros. será. cOllcocUda, além
dos vencimentos. ullJa gra.tifica.çãu <,spocial, calculttda. sobro a auonolltia. quo rOl11if.arOO1
OIU oombustivol o lubl'ifluo.l1tes do ulUa tahella, quo BJl'á ol'gani'3.d~ polo choCO o
opprovatla pelo directo,·.
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Linha em trafego

TABELLAN. :3

3" Divisão - Via-PerDl.anente

VENCflllENTOS ME:-ISAES

DIl~IONAÇ'Io
DOora om /!iaato

Pa1'a quaullo so abrir
ao trafogo II ostaç~o (lo
S, Gallriol ou .Uogroto

JI ~
-----------1

Chefe da linha ............. i 433$ i 467$ 700~

Engenheiro ajudante..... , .. .. ..... , ••• 0 •• i 300' 400

ESCRIPTORIO

Encarregado do escriptorio
itecbnico .................. 325~

Dezenhista de ia classe...... i i 300$
Di to ele 2" classe.. o ••••••••• i 2 203$
OmciaI. ......... ,. o ••••••••• 1 240$
ia Escripturario •........... i i 200'
20 5 Ditos ................... 2 2 i60$
Amanuenses ............ o •• o 2 2 i20$
Pratican·te ..•. o •• , ••• o •••••• i 2 gO,ji

ARi\iAZillM E DillPOSITOS

Ârmazen is ta. , ...•... o •••••• 1 7i i i67' 250F' . i 45 . 4 iDO' i50$leIS .. ............•....•....

Amanuenses ...... o •••• , •••• i 335 4 80 '1205
Praticantes ..........., ...• , . i 27$ 4 60$ 90,
Encarregado de depusito ... , i 45$ i 100$ i50$

TELEG,RAPHO

Inspector de linhas talegra-
phiras encarregado das om·
cinas de reparação de ap-
parelhas denominado « Ele-
ctl'icisla », ... , o o ••••• , • o •• 1 200 100$ 300 1 350$

LINHA

Engenheiro residen te de 1a
clas.e ...... , .•... '" . o •••• .. 1:1.7$ 400.3

D~ to idem de 2.1 classe I' ••••• 100$ 350
Ajudante de engenheiro re-

sidente.... , ............. o o i67$ 83~ 200$ 300$
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TENCIMENTOS MENSAES

Para qualldo 80 abrir

DESIGNAÇÃO
D'ora Olll diaato ao trllrogo a ost'IQiío .10

S, Gabriol 011 llogroto

JI
,.j

I ":ii

1

õ

JI 'O

1

.p

1

ci
<=l e:! <=l... ... '"

.... .... '"O
Ó P- O Ó P-

PESSOAL DE NOMEAÇÃO
1ta classe. 130-6 6~~ 10~~ ,. i22~ 6~~

195,'.. ,
5~$Mestre de lia ha de 2' c1 asse. .. fiOS 165S .. 112~ 55 . 165

3B clas~e 90$ 45$ 135$ ., 906; 45' 135'

PESSO.'l.L OPERARIO

Mestres, ... , o • , ••••••• , ••••• 120$ U) i20$ U)
o' e:! '., ... .. e:!

Pintores, ferreiros. crava- 'OU) 'OU)

'" '"dores, torneiros, [un ileiros o
ol e:!

98$
... C> ...

e carpinteiros de i" classe. ln '" 08$ lJ'>g'".. to ...... ..
lIIarcineiros, pedreiros, can· <UlU) <Ul",

Leil'os e cavouqueiros de '" '"
6-!~

0'0
64?,

0'0
2" classe .•. o .............. '" ·..... '".. e:! ..

"Aprendizes........ o o .... o" • 10$ c > · ..... .. ias o>, . 'O ... 'O ...
Feitores ... o •••••••• o ........ .. 1~~ " '" ·..... . , '18$ c:: '"
Gllal'd:ls e trabalbadOl·es .. ,. 4~~

",,2
.J.~?

~2.. /33° 0 -o, ••. o' bL o
Sel'ven teso ..•.. o ••••••• O' ••• 3i>,? ...... 328 '". , .. I rn

Olls~:n\'AçX(l.- o::; a "'rilllOIlSOI'CS autunllllOlllc Ompl'JStl"rlos como l)(;l\l1u·;lOl"os. llodul'ão passut'
a rlJud'\nlll do cn{;o!llhl)ll'U roshlúntu o ao cngunhcil'o 111l 20. ulasso.
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Linha em cOl1strucção

Tabella de venchnentos annuaes

D;;;SIG:;AÇÃO ORO. GRAT. TOTAL

Engenheiro-chefe ....•.•.......•...........•..•.
i o Engenheiro.....•..•....... ' ..•.......... , ....
Chefe de secção ........• , .•...•..•.•............
Ajuclante de 1" classe ..•....•........•..........
Dilo de 2" classe .
Conductor de 1" classe •........•... , ......•.....
Dit~ de 2a classe .

D h· t Ide..... ,ezen IS a ...••.............. ·.•...•.. a .......

Secretario , : •.....•...
ThesoUl·eiro-pagador........••....•.............
Ajudante de pagador ..
Guarda-livros .
Escl'ipturario .•.....••..••.........•. , ..•.••..••
Amanuense .
Auxiliar ele i" classe ....••..•.•......... , •.••••
Dito de 2a classe .•.•.•••....••.•...............
Dito de 3" elas-e ..
Porteiro e continuo•.••..•...•..•....•••..•.•..

EsLafetas , ..•••. t •••• ••• I de .••..•I a .

Cama~·adas e seryentes .•.••..• , .•••.•• 1aele.••.•.... : .....

12:000,~

8:400$
6:000:$
4:800$
3:600$
3:000$
2:400"

i:800$
4:200:;;

3:000"
3:600$
2:-100'
3:600~

1 680$
i 200'
2 i60'
i 920
i OO~

960::;

720~

900$

360'
720~
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Obsorvações

Jn o qua.dro do pessoal será. o seguinto :
1 Engenheiro-chefo. 1 primeüo engenheiro. 1 sOGrela.rio. 1 guard l-lh·ros. 1 thesourciro·

-pagador. 1 ajudante do ragador, 1 cSGripturario. i nmauuenso. 1 Continuo. 7 chofes (lo
secção. 7 ajudantes de 18. classo. 7 ajudnlltes ao 2n classe, 12 conduotoros do 1ft classe
e i2 conductoros ele 23, ola e.

23. Esto quadl'o só seri\- proon hhl0 á. modhla. que O~ h'abalhos o exigirem o ser:.\. ra·
duzido logo que o sor\'iço do. estraaa o pormittir.

Em casos c'tlraordinal'ios e cxcopcionaes. poderá o engonhoiro-nhero ndmHtir tempora
riamonto ongonhoiros oxtl'a-nu.mcrndos com prévia. 3.utorisa.ção lIa ministro.

3[\ Além dos venuimontos fixados no qUa.dl'O procodaote. o possoal quo se achar empre·
gado no son-iço do u8.mpo, pOl'ccbert\ tulla gratitlno.ção- pro labo"'c - do 1S fi. aS di:\rios,
para. cada empregado, so:tunda O tra.balho do que estiver en~n.nogt\.(loJ os sorviyos O:"il'3.01'·
dina.rios do quo so achar i IHHllU bilI O O aS diffieuldnlles lia subslstonuia. nos lugares p30l'a. ou.tlo
t6r destacado.

Ao engenheiro-chero oaberá o tuaxitno da roCeriela. graUfillaç.ão Olilquanto se aohar na.
dirocção dos trabulhos .

.Ao thesoureil'o-pllgadol', ou a. qualquer empregado du esuriptorio que ti\'or do ta."!Ol" pa.
gamentos no lugar dos tra.balhos, será. igualmonto abonada ao Ifiari~ do 68, para a dospezas
do via~clU.

-ia O thosouroil'o-paga.dor O os mais ompregados que foram incumhillos do faz.or l)Q.ga-r
montas, torão uma gratitlcatáo at1dloional para cJuebl'as, correspondolito a. IS % dos l'ospe
otivos vencimentus.

S8. O engenhoiro-chefo nomon.rá. os auxiliares o fisoaes indisponsM'ois, fixandu ao estas
ultimas, vencimoulo d1ario quo não oxcodo. de oS, o determinar;" O llUlnero o o voncituonto
dos feitores, trabalhadores o sorventes neaossarios,

00. Para. os despall-hos no. alfande"'a do Ri,p GI'ando, O engonheil'o-chofo. ajllstará um
despaohante gOI'a} da mosma. alfa.ndoga. mediante rJtribuiçáo para. oMla despaoho, ou, se
julgnr mais ~QJ1venientQ, nOUl um vonoiluento fixo, ate 1:2018. por annOI sendo 8')05 do 01'·

denado o \008 do gratitlc.ção.

Obser ações geraes

ln O I1Ulll(U'O do possoo.l elUpl'ega.uo nas I, l[ O C1L divisões, impra-tlúl,\yoL dd nxa.I·O (10&110
J't. o definitivamonle, sel'á ostab3Locido polo dil'ontol', ouvindo os c.hof'tJs (le divisão, couformo
uom as nouossidades ordint'll'ias doS Sor"iI}Os e á. Ulodldu. qt10 estes 3e forem dJS3U\'oh'cndo,
da.ndo disso conta. ao ministorio da. agriuultul·,).., COOll11eruio o.. obrn. pl1blil}u,s.

21.\ PoderH. o du'octor, sobro proposta. dos oheft!s dJ di\tisão, a.ugmonlal' o nulUOl'O II
pessoal provisoria.monto. em 0.150 U) o.f1luoncia do aerviQo de cllraoler transitorio. SJl'll. hu·
mediatamenfe dispensa.du O p~ssoal assim admittid~, logo qu':! termintl o motivo da adnti 'ião.

aa O dil'ootor perueberA a dial'ia. de GS, os ohofos d9 uividiio no do sS o os ajndantos
doslcs a. de 35 a lUulo de despetas ti viagem,

-ta Alóm tIos v8nuimonlos lIlaroados nas rospoctivas tabolIas 1. II c UI. torão mais uma.
tliaria a. titulo do doSp07.a.s de via.gem, dura.nlo o teml)O OIU quo se acha.rem 000 serviço lia
linha., Ou osta.çõos o deposilos fúra ua. 1"esitloncia hn.biLual, o. sJ.bel':

do 6S aos Gl1lpregtulos lia lhosoul'aria. oncal'l'e~ad03 119 fazer pagam.euto ao possoal.
do tiS. ao inspoctor dn.1inh~ tulogl'n.phio.", do machinas, mestl'o o oOlltl·:.L-mostro de o01uinas
tIo 18 a 1S. aos dema.h~ Olllp1'8gat1os mencionados nos quadros 1, 11 e III, oom exoepoáo

d'aquellos quo eXOl'üOI'Om as rltnc~.õos illhel'dJltes do cargo om seus respoctivos districtos
ou secç.~Js"

51:\ Todos os emprogados que na. tabo1la I. 11 o III não tenham mal"oadas n. gratificnçl1es
torão al(\1U do ordolln.do l1:to, uma diaria l)lU substituição d'n.qu!lllas. que pOdora. v(\,ria.~

dosdo S200 aLo ·iS om progrossáo ue LOO reis, U0l1fOrU1Q com as habilitaçõos. lUore\)imol1to,
a.ssiduidado o as (unoções excr... idas.

oa Os omproga<los ao que o rofaram as ta.bOllo.5 L II lU, que dura.nlo cada lrimostra so
H\'orem salientado no cU1nlH'ímonlo dos seus doy,)ros, a. juir.o, do diroctor, terão di.roitO II.

u.rua. gratifioação que potloriÍ. n.ttingir at: a terça. pa.rta dos rOsl)OCUVOS vellcimQntos. E:tco·
lltua.m·se: Os chefos tlo divisão a sous ajudantos, os ougBllhei!'os l'esi<1eutos, 08 1110J\Gionados
110 e 30 (la tabolIa. do tra.rogo o os ompl'ogailos aos quaos rOl' apl'licado o § 50 destas ob·
sOl'vaç60s, .

7<1 'fado o omproga.do torá allnllalmoulo diroito n.. quinze din.s lIa foria.s, no caso do tOI'
oxerCido efTocfL\'alOonte o som intorrupção O seu cal'go duranto um a.nJlO.

8a Aos empregados quo tiverom llln.is do vinto annos do sorviço na IH'Opria. ostríuJ.g.,
exercitlos som faltas grM'CS o som notas más, os \'uncimoutos sOl'Io nugmontados do 20 %.

911 Os empregados ac.tualmDnW om sor\'iço da ostr:ldll. não !)t:l'dcll1 o direito a(lquil'idO
aoCi vencimontos quo perceboul So ostos fore01 superiores aos lixados nas tnbolla.s 1 a L11. o
aql1oUes, cujos cargos forem supprimic10s continuará') a porceber seus vonl)imontós noS
lugares quo torem occupar .-Capita.l Federal 1 em 2 lIo agosto de ligO, - Fr(t ncilco Gli,co1'io.
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DEORETO N. '101 - DE 30 DE AGOSTO DE 1890

183

Au·torisa o resgate da estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro para
o fim de, transformada a bitola, ser incorporada á estrada de ferro
Central do Brasil.

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e. armada, em nome da Nação, tendo ouvido o ministro
da agricultura, commercio e obras publicas, e attendendo ás conve
niencias publicas, largamente demonstradas, resolve autorisar o re
sgate da estrada de ferro de S. Paulo e Rio de Janeiro, de confor·
midade com as disposições expressas na clausula 3" do decreto n. 5607
de 25 de abril de 1874, ficando a referida estrada transferida ao E tado,
para o fim de, t1'ansformada sua bitola, ser incorporada á estrada de
ferro Central do Brasil. _

O generál Francisco Glicerio, ministro e secretario dos negocias da
agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 30 de agosto de 1890,
2° da l~epublica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco aliemo.

DEORETO N. 706 - DE 30 DE AGOSTO DE 1890

Proroga até 23 1e julho de :1891 o praze marcado para conclusão das obras
do ramal da estrada de ferro do 'orte, que deve terminal' na Tijuca,

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

DEORETO N. 707 - DE 30 DE AGOSTO DE 1890

Autorisa a entrega á Associação geral de auxilios mutuos da estrada
'de ferro Central do Brasil da importancia das multas impostas ao
pessoal da mesma estrada.

O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisoria da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação, attendendo ao que requereu a
Associação geral de auxilias mutuas da estrada de ferro Central do
Brasil, tendo ouvido o ministro e secretario de Estado dos negocias da
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acrricuItura commercio e obras publicas, e considerando que essa
a~'ociação de beneficencia tem·se tornado digna de animação e auxilio
dos poderes publicas:

Decreta:
Art. 1.° EmquanLo não fór in~tituida a caixa de SOCC01'ros a Que

se refere o § 6° art. 7° da lei 11. 3397 de 24 de novembro da 1888,
fica aquelIe ministerio autorisado a mandar entregar, por trimestres
vencidos, li As ociação geral de auxilios mutuos da estrado. de ferro
Central do Brasil a impotancia arrecadada das multas impostas ao
pessoal da me ma estrada, como auxilio prestado pelo Estado á rea
lização dos fins hurnanitarios dessa util associação de beneficencia.

Art. 2.° A mencionada associação será obt'igada a apresentar ao
governo balanços annuaes de suas operações e respecti vo relatorio, de
modo que habilite a ser aprecia'.!a a applicação dada ao auxilio que
ora é cedido.·

Art. 3. ° Revogam-se as disposições em contrario.
O general Francisco Glicerio, mini tI'O e secretario de Estado dos

negocio da agricultura, commercio e obra~ publicas, assim tenha
entendido e faça. executar.

Palacio do governo provisorio, 3.] Cle agosto de 1890, 2° da.
Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Gticel"Ío.

DEORETO N. 713 -J)E 2 DE SElTEMBRO DE 1890

Da novo l'ognlam Dto á parte em coostrucção da estrada de ferro Central
do Brasil

O generalíssimo Mancel Deodoro da Fonseca, chefe do govel'no pro·
visorio da republica dos Estados Unidos do Bl'asil, constituído pelo
exercito e armada, em nome da NaÇ<'ío, altendendo li. neces idade de
reorganisar o serviço da admillistl'ação da pal'te em construcção da
estrada de ferro Centra.l do Bra ii, resolve approvar o regulamento
que com este baixa, a signado pelo general Francisco Glicerio, minis·
tl'O e secretario de estado dos negocios da agricultura, commercio e
obras publica,s, que assim o faça executar.

Palacio do governo provisorio, 2 de setembro de 1890, 2° da Re
publica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA..

Jihtnci~co GUçel'io ,
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Regulnmento o que se ,'ef'el'e o decl'eto D. ",13. de ~
de setembro de 1890

CAPITULO I

nlRECçl0 E ADMINISTRAÇÃ.O

Art, 1. o O prolongamento da estrada de ferro CentraI do Brasil
será dirigido por um engenheiro chefe, de- livre escolha do governo,
immediatamente subordinado ao ministro e secretario de estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas.

Art. 2. o O serviço confiado ao engenheiro cheCe comprehende: a
exploração, projecto, locação, construcção e direcção de todos os tra
balhos de prolongamento da estrada e seus ramaes.

Art. 3. o E' de exclu iva attribuição do engenheiro chefe:
§ 1. o A direcção gera,) do serviço.
§ 2. 0 A nomeação de todos os empregados do prolongamento, que

por este regulamento não cümpetir ao ministrJ.
§ 3. 0 A organisaçãoou approvação dos rugulamentos e intrucções

para os diversos serviços do prolongamento.
§ 4. 0 A impOSição Lle penas aos empregados, de conformidade com

I\S disposições deste regulamento.
§ 5. o A organi~ação das explorações e estudos necessarios ao pro

longamento da estrada e de seus ramaes e ã. construcção de novos
ramaes.

§ 6. o A organisação dos projectos de execução e orçamento das
obras.

§ 7_o A escolha dos locaes para as estações,paradas e mais editl.cios.
§ 8. o A celebração dos necessarios contractos para acquisição de

materiaes, com excepção de trilhos e seus accessorios, pon tes metallicas,
material telegraphico e tt'em rodante, que serão requisitl\dos do mini
sterio da agricultura.

§ g. o A desapropriação dos terrenos que tiverem de ser occupados
pelo leito da estrada e suas dependencias, mandando indemnisar os
proprietarios das bemfeitoriu existentes nos me mos terrenos.

§ 10. o A au torisação de todas as despezas do serviço a seu cargo,
dentI'o da verba que para esse serviço tiver sido consignada na respe
cti va lei do orçamento.

§ 11. 0 A autorisação ao pagador para receber do thesouro nacio
nal as consignações neces arias para occorrer ás de pezas do serviço e
pa.ra. entregar a importancia cobrada dos direitos impostos e multa dos
empregados e a proveniente de qualquer renda eventual.

, §, 12.0 A adopção, dentro de uas attribnições, de providencias pro-
vlsorIas, nos casos omissos do preseu te regulamento, quando a urgeucia
do serviço o exigir, devendo rapresentar immediatameute aI) ministro
para que providencio definitivamente.

CAPITULO II

PE~SOAL E SUA.S ATTRlBurçõES

Art. 4. 0 O pessonl do prolongamento será o constante da tabella
annexa a este regulamento, fixando o engenheil'o chefe sua qnantidade,
conforme á extensão da. linha em construcção ou em estudos, de aecordo
com as segu!ntEs regras:

§ 1. o Escriptorio central: 1primeiro engenheiro, 1 chefe de secção,
engenheiro de 1" classe, I dito de 2" ciasse, 1 conductor de la classe,
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1 dito de 2· classe, 2 auxiliares de 1· classe, 2 ditos de 2a classe. 1 Sll
cretario, 2 amanuenses, 1 pagador, 1 almoxarife, 2 desenhistas de
1" classe, 2 ditos de 2· classe e I continuo.

§ 2. 0 Secções: para cada trecho de 30 a 60 kilometros de linha em
construcção, ou de 60 a 120 em estudos, as secções compor-se-hão d
1 chefe de secção, I engenheiro de ln classe, 2 ditos de 2 "class , 2 con·
ductores de la classe, 1 dito de 2" classe e 1 auxiliar de la ou 2n classe.

§ 3. U Capital Federal: I agente encarregado da recepção e ex
pedição de matarias.

§ 4.' O quadro acima só será preenchido á proporção que os
trabalhos o exijam, devendo ser reduzido logo que as condições do
serviço o permittam.

Art. 5.° A secretaria será dirigida pelo secretario, a quem in·
cumbe:

§ 1. ° O expediente geral.
§ 2. o O lançamento dos contractos e ajustes, o assentamento dos

empregados e o registro de toda correspondencia omcial do engenheiro
chefe.

§ 3.° O inventario dos proprios da estrada.
§ 4.° A guarda e conservação do archivo central.
§ 5.° A organisação das faInas de pagamento do pessoal do escri

ptorio central.
13 6.° O processo de todas as contas de fornecimentos, examinando

se estão completamente documentadas, e se as quantidades e preços
conferem com os pedidos e contractos (quando os houver); e, final·
mente, se o fornecimento foi devidamente autorisado pelo engenheiro
chefe.

§ 1. o O processo de todas as folhas de pagamento do pessoal, veri·
ficãndo se os vencimentos e diarias conferem com os da tabella e
ordens em vigor e as declarações constantes das mesmas folhas.

§ 8.° A verificação dos calculas de todos os documentos de despeza.
§ 9.° A escripturação em dia, nos livros Diario, Razão e Auxi'

liares, de toda a receita e de!lpeza da estrada, na fórma das instrucções
e modelos exigidos pelo thesouro nacional.

Art. 6.° A thesouraria ficará a cargo do pagador, que terá sob
sua guarda a caixa, por cujos valores e operações Ó responS1Lvel.

Ao pagador compete:
§ 1. o Receber no thesouro nacional, á vista de requisição do

engenheiro cbefe, a importancia das prestações necessarias aos di·
versos serviços da estrada.

§ 2. o Entregar no thesouro, por ordem do Elngenheiro chefe, a
importancia cobrada dos direitos, impostos, multas dos empregados e
renda eventual.

§ 3.° Fazer iodos os pagamentos da estrada, excepto aquelles que,
em virtude de contractos exi tentes ou que se fizerem, tenham de ser
effectuados no thesouro nacional.

§ 4. 0 Ar'rolar todos os documentos de receita e despeza que devam
ser remettidos ao thesouro, na coilformidade do decreto n. 10.145 de
5 de janeiro de 1889.

Art. 7. ° Compete ao almoxarife:
§ 1.0 A arrecadação e classificação do material existente, e do que

for adquirido.
§ 2. ° A verificação da quantidade e qualidade do material no

acto de ser recebido, observando-se nos exames as estipulações dos
respectivos contractos ou especificações das encommendas e pedidos e
u,s ampstr&os ou modelos adoptados.
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§ 3.° A organisaçâo de pedidos para acquisição do material neces
sario ao supprimento dos armazens e depositas.

§ 4. ° A satisfação dos pedidos de fornecimento assignados pelos
chefes de secção, primeiro engenheiro e secretario, e despachados pelo
engenbeiro chefe, bem como o acondicionamento e remessa do respe
ctivo material ao seu destino.

§ 5.° A escripturação da carga e descarga e movimento do
material.

§ 6.' Auxiliar, sem prejuizo do serviço a seu cargo, os trabalhos
da secretaria.

Art. 8.' E' do dever e competencia do almoxarife:
s .1. o Responder pela quantidade e qUfllidade do material que

estiver em deposito.
§ 2. o Manter os armazens e depositas em perfeita ordem de asseio,

dU'igindo a arrumação e acondicionamento dos artigos sob sua respon
mbiHdade, zelando a sua conservação e limpeza, devendo, no caso de
deterioração casual, dar immediatamente parte ao engenheiro chefe,
para 83te resolver a re'peito.
. A f~lta_ de cumprimento destes d~verAs sujeita o almoxarife á
mdemnlsaçao do valor do material deterIOrado.

§ 3. o Organisar e fazer organisar os pedidos para acqui ição do
material, (le modo que os armazens e depositas se conservem sempre
providos dos artigos necessari03 para o consumo ardi nario.
. 4. ° Assistir ao exame e verificação da qualidade, peso, quan·

hdade e medida do material que tiver de ser recebido.
§ 5. o Providenciar sobre os fornecimentos que forem ordenados

pelo engenheiro chefe e assi til' a conferencia para a entrega ou re
messa do material, tendo em vista que este serviço seja executado
com a maior promptidão e regularidade.

§ 6.' Mandar examinar e a'ialiar o material inservivel que existir
o,u fôr recolhido ao almoxarifudo, requisitar concerto para o que éS
tly~r no caso de poder ser depois novamente fornecido, e venda em
le11ao para o que fôr impreslavel ou não tiver applicação na estrada.

7. o Assignar os termos e passar as declarações e recibos que
devem constituÍL' a sna responsabilidade.

§ 8.° Apresental' ao engenheiro chefe, até ao dia 15 de cada. mez
um relatorio dos fornecimentos feitos as diversas secções, escriptorio
technico e secretaria no m z anterior a, até ao fim de fevereiro de
cada anno, uma demonstração geral do movimento do material do
anno anterior e um inventario geral do material em sel'.

Art. 9. 0 Ao l° engenheiro incumbe a direcção immediata do
escriptorio technico.

A cargo do referido escl'iptorio ficam:
§ 1. 0 O delineamento do projecto definitivo do prolongamento da

estrada e seus ramaes, á vista da planta e mais documentos do estudo
do terreno.

§ 2." A organisação e desenho dos projectos de obras.
3." Os ct\lculos de cubação e orçamento das obras projectadas.

§ 4. 0 Os calculos de cubação e avaliação das obras feitas.
§ 5." A orgauisação dos certificados provisol'ios e contas finaes

para pagamento das obras.
§ 6. ~ A organisação dos elementos para a parte dos relatorios da

engenheIro cbefe, referentes á construcção e estudo.
7.° A e cripturação technica.

Art. 10. 0 Aos chefes das secções incumbe:
§ 1.0 Fiscalisal' a execução da obra,s e mais serviços da sua secção.
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§ 2.° Dar, de accordo com as indicações do engenheiro chefe, as
ordens de serviço que forem preci. as para a boa execução e melhor
marcha dos trabalhos confiados á sua tlscaUsação.

§ 3.° Fazer as medições provisorias e finaes das obras e mais ser
viços da secção.

§ 4.° Apresentar ao engenheiro chefe, at· ao dia 15 de cada. mez,
um relatoria resumido dos trabalhos da secção durante o mez anterior,
e até ao dia 31 de janeiro de cada anno um relatorio circumstanciado
do anno anterior. .

CAPITULO III

EXPLORAÇÕES, ESTODOS E CO~STIl.OCCÃO

Art. 11.° As explorações e estudos comprehendem :
§ 1,0 O exame das regiões por onde ti ver de passar a linha pro·

jectada, tendo por fim especial detet'minar approximadamente os pon
tos de passagem obrigados, e obter 08 dados e informações diversas
que sirvam para decidir da escolha dos vaUe;; que devam ser estu
dados.

§ 2.° O traçado de uma linha de ensaio tão approximada quanto
possivel da directriz deanitiva, medindo·se as distlncias com a. maior
exactidão e tomando-se os angulos de deflexão d s linhas e o rumo
magnetico de cada uma.

§ 3.° O nivelamento longitudinal de todos os pontos da linha tra
çada.

§ 4.° O levantamento de secções transversaes em numero e largura
sufficientes para determinar a configuração e relevo do terreno em
uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada lado <la linha estudada.

§ 5.° A construcção d~1. planta e perfil da. Jinha. estudada e a orga
nisação do projecto, orQll.mento e memoria descriptiv<1. e justificativa do
mesmo.

§ 6.° A determinação da latitude e longitude dos pontos mais nota·
veis situiLdo na linha estudada ou em suas proximidaues, dentro de
seis kilometros para cada laia.

§ 7.° Uma noticia das localidades e povoações que tiverem de ser
a.travessadas ou servidas pela estrada, acompanhada tle dados sobre sua
riqueza, popuJação e producção.

§ 8.° Notas sobre a coniJuencia de rios, sua navegabilidade e
cheias, vias de communicação já existentes e qUlesquer outras infor·
mações ou estudos exigidos pelo ministro.

Art. 12. ° Terminados os estudos e explorações, o engenheiro chefe
remetterá ao ministro, para toda a linha estuuada ou para secções da.
mesma linha, os seguintes documentos:

§ 1.0 A planta geral da linha ferrea na escala. de 1/1,000
em que serão indicad03 os raios de curvatura, a configuração do ter·
rena, representada por meio tle curvas de nivel equidistantes de 1 me
tro e, bem aS3im, em uma. zona de 80 metros, pelo menos, para cada
lado, os campos, mattas, rios, edificações, culturas, terrenos pJdre·
gosos e, s9mpre que fôr possivel, as di visas de propl'iedades parti
culares, as terras devolutas e as minas.

§ 2.° O perfil longitudinal, na escala d'3 1/200, para as alturas,
e de 1/2.000 para as distancias horizontaes, indicando as extensões
e a~ inclinações dos decli ves .
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§ 3.° Planos geraes das obras mais importantes, na escala de 1/100
incluindo os typos a adoptar para as diversas classes de estações,
suas d pendencia e abastecimento de agua ás locomotivas.

§ 4.° Relação das pontes, viaductos, pontilhões, boeiros e quaes
quer outras obras de arte, c,9m as principaes dimensões, posição na
linha, systema de con trucçao e quantidade de obra.

§ 5.° Tabella da quantidade de excavação para executar-se o pro
jecto, do transporte médio para o producto das excavações e a classifi·
cação provavel destas.

§ 6.° Tabella de alinhamentos e seus desenvolvimentos, raios de
curva, inclinação e extensão das declividades.

§ 7.° Orçamento geral do custo da linha, com indicação das quan·
tidades de obra e dos preços de unidades, se estes não estiverem deter·
minados e, bem assim, das despezas de eIploração e estudos prelimi·
nares.

§ 8.° Relatorio geral dl\S vantagens e e:dto provavel da linha pro
jectada.

Art. 13.° Sómentedepois de approvado pelo ministro os documen
tos rélativo aos estudos e explorações, poderá ser autorisac1a a con·
strucção das obras, que não terá começo emqnanto não fôr expressa
mente ordenada pelo mesmo mini tl'O.

Art. 14. o As obl'as serão executadas por empreitadas e series de
preços, mediante concurrencia em basta. publica..

As propostas serão recebidas na secretaria da agricultura e na do
prolongamento e terão por base os estudos feitos, que poderão ser ex
aminados pelos concurrentes.

Art. 15. o A extensão de cada empreitada será de 6 kilometros,
salvo tratando· e de trechos excessivamente leves, a juizo do enge·
nheiro chete, onde a extensão sel'á elevada a 12 kilometl'os.

Art. 16. 0 Serão feitas por administl'a ão ou contractadas separa
damente das obras de pI'eparação do leito e de arte e em novas concur
rencias publicas, ao da con tl'ucç-ão de ed1ficios, o assentamento da via
pOl'ma116nte e da linl):), telegraphica e a armação e cravação das super·
structul'as metallicas elas pOlites e viaductos.

ArL 17.° Rec bidas as pl'oposta ,serão, dElpois d examinadas
e.deYidarnente informo.das pelo engenheiro-chefe, remettidas ao mi
mstro, que e.colherá o proponente que lhe parecer mais idomo, 10.
yrando-se o contracto na secretaria ela agricultura.

Al't. 18.0 Os contracto das obras lel'ii.o por base os desenhos de
execução que os acompanhal'em, ou a que se reteril'em, e as unidades
d.e preços, especificações e condições geraes ele execução que tenham
SlUO orgaoisadas pelo engenheiro chefe e approvadas pelo ministro, as
quacs serão revistas, sempre que se tra,tar de novos contractos, atten
dendo-se aos preços correntes, facilidades e vantagens proporcionadas
pelo gov roo, tlistnncia e loca.l das obras. .

CAPITULO IV

PAGA1I1ENTO EJ PRESTAÇÃO DE CONTAS

I Art. 19.° O pagamento do pessoal será feito mensalmente, nos
ogal'es do tl'abalho.

Art. 20. U Os fornecimentos c as contas serão pagas no escriptorio
central ou excepcionalmente, por ordem do engenheiro chefe, em qual
quer outro ponto.
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Art. 21. 0 Nenhum pagamento será efl'ectuàdo sem que o respe~
ctivo documento tenha sido previamente processado e conferido pelos
empregados designados pelo engenheiro chefe e tenha o - pague-se 
do mesmo engenheiro cheftl.

Art. 22. 0 As contas, folhas de pagamento e reclamações que não
forem satisfeitas até ao encerramento do respectivo exercicio, não o
s.erão por conta do exercicio seguinte, mas enviadas ao thesouro para
competente processo e liquidação.

Art.23. 0 As contas de pagamento, contas e outros papeisjustifi·
cativos da despeza serão organisados em duas vias.

As segundas Vlas serão archivadas na secreta,ria do prolongamento
e as primeiras vias serão remettidas ao the. ouro, na conformidade do
decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889.

Art. 24. 0 O pagador e o almoxarife prestarão no thesouro na
cional fianças no valor de 15: 000$ para aquelle e de 3: 000$ para este,
e erão responsaveis pelas quantias e materiaes que lhes torem con
fiados. O pagador prestará contas ao thesouro nacional, na fórma do
decreto n. 2458, de 10 de marçu de 1860.

Art. 25. 0 Os pagamentos serão feitos aos proprios empregados,
jornaleiros e fornecedores ou a seus procuradores. O pagamento dos
jornaleiros terá logar n3. presença dos chefes das respectivas secções ou
na dos chefes de turma de exploração e locação e engenheiros encar
regados das residencias; será, pelo menos, fi cllisado e attestudo na
competentes folhas de pagamento. O pagador é responsavel pelo fiel
cumprimento da primeira parte deste artig'o, qualquer que seja o
motivo alIegado para justificar·sv.

Art.26. o O engenheiro chefe verificará, uma vez por mez e em
dias indeterminados, a caixa e a escripturação central.

CAPITULO V

NOMEAÇÕES, SUE 'l'I'l'OlÇÕES !Il DEMISSÕES

Art. 2i. o O cargo de engenheiro chefe só será confiado a enge·
nheiro nacional praticamente habilitado no serviço de construcção de
vias ferreas e que notoriamente se recommende pela sua experiench\ e
capacidade profissional.

Art. 28. o Só poderão ser nomeados para os logares de chefes d~
secção engenheiros que, além de satisfazerem as condições da lei
n. 3001, de 9 de outubro de 1880, tenh3.m, pelo menos, cinco annos de
praiíca em trabalhos de construcção de estradas de ferro.

Art.29. 0 Serão nomeados: por decreto, o engenheirJ chefe j por
portaria do ministro, sobre proposto. do engenheiro chefe: 0)0 enge'
nheiro, os chefes de secção, os engenheiros d lu classe, o secretario.
o pagador e o almoxarife i e por acto do engenheiro chefe todos os
demais empregados do prolongamento.

Art. 30. 0 O engenheiro chefe será substituido em suas faltas o~
impedimentos temporarios pelo primeiro engenheiro, cabendo ao mi
nistro designar o substituto interino, se o impedimento prolongar·se
por mais de 30 dias.

Art. 31. 0 No impedimento dos demais empregados até oito dias,
a substituição far-se-ha na ordem hierarchica dos cargos.

Quando o impedimento exceder de oito dias, o substituto será de·
signado pelo engenheiro chefe.
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§ I. ° A substituição se fará, em geral, por interinidade; o sub
stLtuto deixará o exercicio do seu cargo, perderá os seus vencimentos
e perceberá os do empregado'substituido, quaesquer que sejam as van
tagens que a este couberem, durante o seu impedimento.

§ 2.0 Quando, pela natureza especial do serviço, a substituição
s6 puder ter logar com accumulação de funcções, a juizo do engenheiro
chefe, o empregado perceberá, além de seus vencimentos, a gratificação
do substituido.

Art. 32.° O empregado que eXQrcer interinamente lagar vago,
perceberá todos os vencimentos deste.

Art. 33. ° O provimento dos logares que vagarem será por accesso
nas respectivas classes, attendendo-se de pralerencia á aptidão e
assiduidade. Poderão, porém, ser nomeados, independente de accesso,
o l° engenheiro, o chefe de secção, o pagador, o secretario, o alma
xarife e o agente.

Art. 34.° O empregado que faltar ao serviço sem causa justificada
perdera todos os vencimentos. .

Se justificar as faltas, ser-lhe-ha descontada sómente a gratifi
cação corrrespondente aos diaS em que faltar, até ao maximo de oito
dias.

Para sua justificação será sllfficiente a simples allegação, por as
cripto, do empregado, quando o numero de faltas não exceder a tres.
Se, porém, fór superior a tres e inferior 8. nove, sera necessario apre
sen tal' attestado de medico.

Além de oito faltas só será concedido abono, se o emllregado obtiver
licença.

Os diversos prazos enumerados neste artigo abrangem, quando as
faltas não forem consecutivas, o período de um mez civil.

Art. 35.° O desconto por faltas interpoladas será correspondente
aos dias em que ellas se derem; no caso de faltas consecutivas,
serão descontados tambem os dias feriados comprehendidos neste
periodo.

. Art. 36.° São causas justificativas de faltas: l°, molestia do em-
pregado; 2°, nojo; 3°, gala de casamento.

§ 1.° Compete ao engenheiro chefe julgar da justificação das
faltas.

Ad. 37.° O empregado que sem causa justificativa faltar segui"
damente mais de quinze dIas, será considerado demittido.

CAPITULO VI

FALTAS E PENAS

_ Art. 38. 0 As faltas disciplinares commettidas por empregados. que
llao const.ituirem crime definido na legislação vigente, serão punidas,
segundo a sua gravidade, com !iS seguintes penas:

ln, simples advel'tencia;
2°, l'eprehensf.í.o em ordem de serviço;
3", multa, até um mez dos vencimentos;
4", suspensão até trinta dias j
5", demissão.
§ 1.° O engenheiro chefe poderá impÔl' qualquer das penas desi

gnadas no a.rtlgo antecedente aos empregados de sua nomeação, e as
d~ advel'tencia e suspensão até quinze dias aos de nomeação do mi
llIstl'O, a quem dara conhecimento iJ:nmediato.
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Art. 39. 0 A suspensão, excepto a preventiva, para responsabili
dade do empregado, ou a que resultar de de pacho de pronuncia,
determinará perda de todos os vencimelltos.

Na hypothese da suspensão preventi va, o empregado deixará de
receber a gratificação, e na de pronuncia ficará privado, além disso,
de metade do ordenado, até ser afinal condemnado ou absolvido, nos
termos dos arts. 165, § 40

, e 174 do codigo do processo criminal; re
stituindo-se a úutra metade, dada a absolvição.

Art. 40. ° São considerados secretos todos os ac tos em elaboraÇ<'io,
até que, completos, possam ser dados á publicidade.

CAPITULO VII

LICENÇAS E APOSENTADORIAS

Art. 41. 0 As licenças aos emp'regados serão concedidas até trinta
dias, dentl'o de um anno civil, pelo engenheiro chefe, e as de maior
prazo pelo ministro; pl'ecedendo audiencia do engenheiro chefe, e de
accordo com as disposições do decreto n. 4484, de 7 de março de 1870.

Art. 42. 0 As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não
se abonando em caso algum as gratificações do exercicio.

§ 1. 0 Só por motivo de lUolestia provada se concederá licença até
um aono, sendo com ordenado inteiro até ~eis mezes; e de então em
diante, com metade do ordenado.

§ 2. 0 Por qualqner outro motivo justificado, a licença não exce·
derá de seis mezes; e sendo com ordellado, ficará sujeita ao seguinte
desconto:

Da quinta parte, durante os dous primeiros mezes;
Da terça parte, pelo tempo excedente de dous mezes até quatro

mezes;
De duas terças partes, pelo tempo excedente de quatro mezes até

seis mezes.
Al't, 43.° O tempo das licenças concerlidas com ordenado, suas

reformas e prorogaçães dentro de um lInno civil, erá sommario para
o fim de fazer-se o desconto de que ti'ata o artigo antecedente.

Art. 44. 0 Nos casos, pOl'ém, de lic~nça, com ordenado, de que trata
o art. 42 e seus paragrapl1os, (jndos os prazos maximos de um anno e
ele seis mezes, não sel'i renovada ou prorogada Dessas condições sem
que o empregado volte ao eíI'cctivo exercício de seu cargo, e nelle
permaneça por tempo, pelo menos, igual ao da ausellcia determinada
pelo gozo da licença ou licellças.

Art. 45. 0 Ficara sem etreito a licenç\ concedida, se o empregado
que a tiver obtid.o não entrar no ROZO delia dentro do pl'azo de um
mez, contado do dia em que o acto da concessão fór publicado no
Diario Official, ou lhe fór communicado.

Art. 46. 0 O disposto no a.rtigos antecedentes terá applicação aO
empregado que perceber simplesmente gratificação,considerando-se como
ordenado duas terças partes de seus vencimentos.

Art. 47.° Ião pócle obter licença o empregado que não ti ver to
mado posse o entrado no exercido do seu cargo.

Art. 4 .° Nenhum vencimento será pa.go ao empregado licenciado,
sem que tenha registrado a licença na secl'etaria da estrada, com a
declaração do dia em que começou a gozaI-a e sem que so achem satis
feitas as exigencias prescriptag nas leis {lscues.
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Art. 49,0 E' concedida aposentadoria, ordinaria ou exlraordi
naria, aos empregados do prolongamento da estrada de ferro centrat
do Brasil.

Al't. 50,0 São condiçõ)s indispensi1.veis para obter aposentado
ria orlinaria: 1", trinta annos de sel'viço eífectivo; 2°, absoluta
incapacidade pbysica ou moral para continuar no exe:r.:licio do em-

prego. t d t d . - -' t d'd§ 1.0 Na con agem o empo e sel'Vlço llao serao at en I os os
ilia.s de suspensão e de faltas não justificadas; nem as licenças por
mais de sessenta dias em cada anno,

§ 2.° A incapacidade pbysica ou moral verifica-se pelo exame de
tres facultati I'OS c parecH fundamentado do engenheiro chefe.

Art. 51.° A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida: ln,
ao empregado que, contando dez annos de serviço, se impossibi
lite de continuar no desempenho dI) emprego; 2°, ao empregado
que, independentemente de qualquer outra condição, torne·se ioha
bil para o serviço por desastre resultante do exeJ cicio de suas func
ções, por ferimento ou mutilação em luta no desempenho do
cargo, por mole tia adquirida no serviço ou na pratica. de aJgum
acto humanitario ou de dedicação ii. causa publica.

§ 1.° As causas de impossibilidade previstas neste artigo são
applica.veis ás disposições e § 20 do art. 50.

§ 2. o Cessando a impo.:sibilidade, e verificado que seja esse facto
pelo modo indicado no § 2 do art. 50, o empragado poderá er re
stituido ii. actividade do serviçJ no mesmo lagar que exercia ou em
outro equivalente, na primeira vaga que houver.

Art. 52. 0 P<lra os eífeitos nas aposenta,lorias só pórle contar·se
o tempo de serviço na estrada de ferro e em outros cargos pu
blicas.

Art. 53.° Na aposentadoria ordinaria o empregado terá direito
ao ordenado do lagar por elte occupado durante tres annos.

Art. 54,° No caso de aposentadoria extraordinlU'ia, e na hypo
these do n. 1 do art. 50, o empregado terh direito ao ordenado pro
porcional ao seu tempo de serviço, contado nos tel'mos do &1't. 50.
e na bypothese do n. 2 do art. 51 tera direito a todo o ar·
denado.

Art. 55. 0 A li Ihoria d) vencimentos só aproveitará. para a
aposentadoria dous annos depois de tornar-se eífectiva..

Art. 56. 0 O empregado, quando aposentado. 1l0derá. optar
pntre o vencimento da aposentadoria pela estra.da de ferro e o
da outra. aposentadoria ou refol'ma., não podendo, em caso algum
accumular vencimentos de duas aposentadorias.

Art. 57. 0 A aposentadoria. póde fel' dada a requerimento do in·
tere~sado, ou por determinação do governo, independentemente de
soHci tação.

CAPITULO VlII

DI POSIÇÕES DIVERSAS

. Art. 58.0 O escriptorio central do prolongam~nto será. estabe
I~Cldo, s mpre que fOr passiveI, a juizo do engenheIro chefe, na l~ca.
hdade onde se achar situada. a ultima estação, em trafego da hnba
central ou do ramal de Ouro Preto.

E. H. - i3 Yal. V
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Art. 59.° A escripturação e contnbilida1e das obras serão feitas
segundo as instrucções, livros e moL1elos organisados pelo enge
nheiro chefe.

Os orçamentos, despezas occurl'entes e custo eifectivo das obras
da coostrucção e estudos, serão escripturados com methodo e cla
reza, por modo que de prompto se possa verific r a d speza real
de cada especia de obra, o custo kilometrico de qualquer parte da
estrada estudada ou concluida e as causas que tenham motivado ex·
cesso no orçamento da obra, quando isso aconteça.

Art. 60.° O engenheiro chefe expedira instrucções especiaes que
regulem o serviço sob sua direcção e as relações dos empl'egados
entre si.

Art. 61.° A escripturação da receita e despeza far·se-ha por
exercicios, sendo oraanisada de accordo com as instrucções e modelos
forl1ecidos palo thesouro nacional.

Art. 62.° Em caso algum o systema de escripturacão e contabili·
dade central se afastara das regras prescriptas pela. legislação de
fazenda.

Art. 63.° Os empregados, quando viajando em serviço na es·
tt'ada e os empreiteiros, na fórmo. dos seus contractos, terão pas·
ses livres na parte da estrada entregue ao trafego.

Art. 64.· Os empregados, quando em viagem de recreio ou de
interesse particular, terão o abatimento de 75 % sobre os preços
das passagens, nos carros de la ou 2a cla.sses, egundo sua categoria.

Art. 65. o Gozarão do beneficio dessa l'educção de preço todas as
pessoas da familia do empregado que residirem debaixo do mesmo
tecto.

Art. 66.° Os objectos de uso ou consumo do empregado e de
sua familia, gozarão do mesmo abatimento de 75 °10 sobre os preços
das tarifas em vigor.

Art. 67. ° Nenhum empregado da estrada poderá ser dis·
trahido para commissão ou serviço alheio ao da mesma estrada.

AI't. 68. 0 Para imposição das penas decretadas no regulamento
annexo ao decreto n. 1930 de 26 de abril de 1857, contra pes
soas estranhas á arlministração da estrada, terá o engenheiro
chefe, por seus empregados, a autoridade conFerida naquelle regula.
mento aos engenheiros ftscaes.

Art. 69.° Todo o material fixo, rodante, ou de consumo, fio
telegraphico, apparelhos e que tenha de ser importado do estran
geiro, será contractado pelo ministro. â. vista de requisição do
engenheiro chefe, por intermedio do agente especial do ministerio da.
agricultura incumbido da acquisição desse material Da Europa e
Estados Unidos, á vista de notas, desenhos, especificações e orça·
mentos em duplicata.

Art. 70. ° u engenheiro chefe apresentará ao ministro relatorios tri
saes resumidos sobre o estado das obras de cODstrucção e dema.is
trabalhos sob sua direcção.

Art. 71.° Até ao dia 31 de março o engenheiro chefe apresentará
relatorio geral do anno anterior, expondo com desenvolvimento o es·
tado das obras.

Este relato rio será acompanharlo ; l°, do balanço geral; 2°, do
quadro do pessoal; 3°, do orçamento detalhado das despezas provaveis
para o anno financeir'o seguinte; 4°, finalmente, de quaesquer outras
informações que possam aproveitar ou interessar ao governo.

Art. 72.° Fazem parte deste regulamento a tabelIa. e obaervações
annexaa.
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Art. 73. o Oengenheiro chefe poderá requisitar do dil'ector da es
trada em trafego o material rodante de que carecer para a construcção
das obras, o qual ser-Ihe-ha fornecido com a possivel presteza, e bem
assim o noce:s8ario combustivel e lubrificantes.

As locomotivas fornecidas pelo director ao engenheiro chefe serão
dirigidas e guardadas pelo pessoal da locomoção, embora sob as or
dens do engenheiro chefe ou de quem por este fôr designado.

Todas as despezas pl'ovenientes do uso ou emprego desse material
correrão por con ta da cODstrucção das obras, e sel'ão indemnisadas a
estrada em trafego,

Art. 74. 0 O engenheiro chefe requisitará do director o transporte
do material destinado á construcção das obl'as.

O transporte far-se-ha como o ordinarios da estrada em trafego,
guardada a ordem de priol'idade no despacho.

Se, porém, em casos de excepcional urgencia, a requisição do enge
nheiro chefe declarar que de preret'encia a qualquer outro serviço se
faça a remessa do material pedido, sera e ta effectuada pelo primeiro
trem que possa ser ex pedido, Os tran portes para as obras do prolon·
gamento da estrada serão levados á conta da respectiva construcção.

Art. 75. 0 Todas as requisições feitas pelo engenheiro chefe, quer
para fornecimentos pelo almoxarirado, se lhe fôr isto preferivel, quer
para concertos e fabrico de utensílio, machinas, pontes de ferro, co
bertas, canos, bombas ou quaesquer peças e trabalhos das otIicinas,
serão sat;sfeitas com a passiveI brevidade, sem prejuizo do serviço da
estrada em trafego; devendo tudo ser opportunamente indemnisado
como despezas de construcção.

Art. 76. 0 Em caso algum, e sob qualquer pretexto, poderá. o en
genheiro chefe ou qualquer dos seus auxiliares fazer circular sobre a
parte da estrada em trafego as machinas e vagões ou carros que tiver
ao serviço da construcção, salvo se houver recebido autorisação es
cripta ou telegramma do director, especificando os pontos e tempo em
que as referidas machina e carros possam circular.

Em todo o caso, serão rigorosamente observadas as instrucções e
ordens de serviço relativas ao movimento dos trens nas estfl.Ções e na
linha.

Art. 77. o O director da estrad,I. em tt'afego e os S)US auxiliares
não poderão f,Lzer circular machinas ou trolys em qualquer parte da
linha em construcção, sem prévio consentimento do eng nheiro chefe,
e, quando lhe seja isto permittido, deverão ser acompanhados pelo en
genheiro ou conductor de cada uma das partes da estrada que tenham
de percorrer.

Art. 78. o Apenas concluida uma ecção ou parte da estrada o en·
g~nl1eiro chefe o participara ao ministro, que mandara receber pelo
director.

Poder-se-ha, ,empre que o minislro enteuder conveniente, e de·
pois de ouvidos o engenheiro chefe e o director, abrir ao transito pu
blico qualquer parte da nova linha, ainda não concluida definitiva
mente.

Neste caso o ministro providenciará sobre os meios de melhor har·
tUonisat' os dous serviços.

Art. 79. 0 O director e o engenheiro chefe não poderão dirigir-se,
para objecto de serviço, a empregados estranhos às respectivas reparti
ções. As requisições dos dous chefes far-se-hão sempre directamente
de um para outro.

Art. 80. o Logo que se concluam os trabalhoiS de oons tI' ueção , os
engenheiros e conductores que neIles tiverem sido empregados e ahi
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se houverem distinguido serão preferidos para os lagares de euge
nheiros residentes e engenheiros ajudantes, que vagarem na parte em
trafego da estrada.

Art. 81,0 O engenheiro chefe poderá franquear ao publico a linha
telegraphica que fór construida para o serviço do prolongamento j re
cebendo-se nas diversas estações telegrammas para outra qualquer do
mesmo prolongamento ou da estrada em trafego e vice-versa.

Pertencerá a renda áquelle dos serviços, trafego ou prolonga
mento, do qual depender a estação de procedencia do telegrammn..

Nas estações telegraphicas do prolongamento se observarão o
mesmo regulamento e as mesmas taxas em vigor nas do trafego, em
tudo que não contrariar o presente regulamento.

Art. 82. o Ficam revogadas as disposições em contrario.
Capital Federal, 2 de setembro de 1890.-F1'ancisco Glicerio.
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Tabella de vencimentos dos empregados

11)7

CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO VENCIMENTOS

Engenheiro cbefe , , , .
Primeiro engenheiro , .. . .
Chefe de secção .••.•........ , , ..
Engenheiro ele io. classe , ....
Engenheiro de 20. classe., , .•.
Conductor de ia classe ,
Conductor de 20. classe, .. , . , , , ..
Auxiliar de ia claBse, , ..... , .•. :
Auxiliar de 2a classe, , .. , . , . , , ..
Desenhista de i' claBse., ..•• ,.,
Desenhista de 2a classe...• , .' ..
Pagador., •..••..... ' •. , , .. , .•..

ecretario .•.•• , ..•...•.... , ....
Almoxarife •. , ..•. " •••... , , ..•.
Agente no Rio ..
Amanuense ...••.•....... o •••• :.

Continuo .•.•.•.••.••...•.•••.. ,

10:000$000
7:000 000
5:000~000

4:000 000
3:0oo~000

2:500~000

2'000 000
i:6.00$000
i:200 000
2:250$000
i :750,'000
3:000~000

2.500,,000
2:000~000

2:000.'000
1:250'000

00$000

5:000$000
3:500$000
2:500;3000
2:oo0~00
i :500:'000
i:250$000
i:OOO'OOO
80~000
600 ·00

i:i25$OOO
875 000

1:500;;;000
i:250$000
1:000$000
1:0005000

625-'000
400$000

i5:000$000
iO:500~000

7:500$000
6:000$000
4:500$000
3:750$000
3:000$000
2:400$000
1:800.'000
3'375'000
2:625$000
4:50 ~OOO

3:750$000
3:00003000
3:000~000

1:875·'000
1:200S000

Al.ém do pessoal de empregados nesta tabella, poderí~ o engenhei l'O chefe
aclmlU!r coadjuvantes, apontadores, machinistas, telegraphistas, mestres,
o~erarlOS, feitores, trabalhadores. estafetas e t!ldo o mais pessoal de jorna~

lelros, e marcar-lhes os respecti \'OS jornaes ou salarios.

. O engenheil'o chefe tel'â mais a dinl'Ía de 8$, a 'titulo de nespezas de
viagem, durante o tempo em que se acbar em exerci io ; e os demaiS empre
gados quando em serviço de campo, diarias de 2$ a s.~ e quando em serviço
nos escrlptorios central e das secções, diarias de 1$ fi 4.'000.
. As ~iarias devem variar com a categoria ou vencimento do empregado,

~lslanCla de sua l'esideucia :i ultima estação em tl'afego e as elifIiculdades
ocaes de subsislencia.

Aos empregados em serviço de campo e ao pagador mandará o engenheil'o
chefe ~bonar uma qnantia para cavalO'adura correspondente a 50 0/ Odo
respectivo vencimento mensal, ficando o e"mpregado obrigado, quando deixar
o servIço que lh dá direito á cavalooadul"a a entrar com a quantia que hou
vel" recebido, com desconto na I'azã~ de 20' % ao anno calcubdo Bobre o
pl"azo decO:1'Ído desde a data em que se lhe tivel' feito o abono.

I D~corrldo~ cinco annos. depois do abono, conBiderar-~e-ha amOl'tisllda a
qo,Ia.utl a antel'lOl'mente recebida e sel'á abonada outl'a Bob a~ mesmas con.~
I~oe~.
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Os chefes de secção em trabalhos de explOl'ação, locação ou conslrucção
receberão, para aluguel de escriptorio, 50$ men aes, e os chefes de turma
de exploração ou locação e os engenbeiros ou conducLores encal'regados das
residencias na secções em construcção, 30 mensaes para o mesmo fim,

Não sendo possivelobter casa por aluguel, o engenheiro chefe mandará
fornecer barracas para os trabalhos de explOl'ação ou locação e comprar ou
construir casa para os trabalbos de construcção ; cessando, em qualquel' dos
dous casos o abono para aluguel, .

Aos empregados e jornaleiros removidos, por conveniencia do serviço do
sscrjptorio central para uma secção, ou yice-versa, de uma secção,
para outra ou de uma re idencia para outra da mesma secção mandará
o engenheiro chefe abonar, a titulo de despezas de viagem: 10, uma quanLia
fixa corl'sspondente a cinco dias de 'Vencimentos ou jornal; 2°, outra quan·
tia proporcionada á distancia a percorrer, contada pelo eixo da linha, cor
respondente ao vencimento ou jornal de um dia, para cada extensão de 30
kilometros e para a fracção restante; sem prejuízo do vencimento; jorn~es

e demais vantagens devidas ao empregado ou jornalell'o dllrante os dias IQ

dispensaveis, a juizo do engenheiro chefe, para efTectual'-se a mudança,

Os empregados; que durante cada trimestre não tiverem commettido
faltas que prejudiquem o serviço, a juizo do engenhei 1'0 chefe, terão direito
a uma gratificação equivalente ao respectivo vencimento de dez dias.

Exceptuam-se: o primeiro engenheiro, os chefes de secção, os engenheiros
de 1" e 2" cl asses e os conductares de 1" e 23 classes.

Além da diaria que, em virtude da condição 2", lhe fôr fixada, perceberâ
o pagador, ou quem suas vezes fizer, uma outra de 8' dllrante os dias jndis
pensaveiR, a juizo do engenheiro chefe, ao pagamento do pessoal f6ra do
escriptorio central, correndo por sna con ta todas as despezas comsigo, cama
radas e animaes.

S"

O pagador receberá mensalmente uma gratificação para quebras, corres·
pondente a 15 % do seu vencimento.

9"

Accumulando o secretario ás BUM as funcções de guar da-livros, per-
lceberá esse empregado, ou quem suas vezes fizer, a gratificação mensa

de 100 ; devendo semelhante accrescim(\ de trabalho ser executado sem pre
juizo do desempenho cabal de seus deveres de secretario .

.10"

Para os despachos na alfandega do Rio o engenheiro chefe poderá. ajusl~!
um despacbante geral da mesma alfandega mediante a gratificação de 1:200)
por anno.

11"

Aos conferentes ou agentes das estações. termiuaes da linha do centro e do
ramal de Ouro Preto, poderá o engenheiro-chefe, se o director da parle e01
tl:afego não julgar inconveniente, abonar uma gratiJlcação de 60 pelos ser
VIÇOS que prestarem ao prolongamento.
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o prolongamento con~inuará a fornecer os instrumentos de eugenharia
para os trabalhos de ampo, livros, cadernetas, papel e, em geral, todos os
instrumentos e objectos necessari'ls aos trabalhos do campo e dos diversos
eBcrip~orios; ficando os empregados obrigados a conservar em bom estll.do,
até serem recolhidos ao almoxarifado, todos aquelles que por sua natureza,
não forem de mero consumo.

Para o escriptorio das secções fornecerá um servente e para as turmas
de exploração e residencias da construcção, os trabalhadores indispensaveis,
a juizo do engenheiro chefe para o serviço do campo.

Ficam rigol'osamente prohibidas todas as vantagens não especificadas
neste regulamento, taballas e observações annexas, que tenham até hoje usu
fruido os empregados do prolongamento da estrada de ferro central do
Brasil; taes como, abono para aluguel de casa, pagamento de despezas de
transporle para os empregados, sllas familias e objectos de uso e consumo,
fornecimento de animaes para montaria e para cargas, cozinheiros, criados,
alimentação de animaes, etc. etc.

Capital Federal, 2 de setembro de 1 90.-F','amcisoo Glioorio.

DECRETO N. 721 - DE 6 DE SETEMBRO DE 1890

Dá novo regulamento ás estradas de ferro central e sul de Pernambuco

o generalissimo ManoeI Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo que, á vista do
decreto n. 624 de 2 de agosto proximo findo, ha necessidade de reor
ganisar o serviço das administrações das estradas de ferro central e
sql de Pernambuco, resolve approvar o regulamento que com este
baixa assignado pelo general Francisco Glicel'io, ministro e secretario
de Estado e negocias da agricultura, commercio e obras publicas, que
assim o tenha entendido e faça executar.

Palacio do governo provisorio, 6 de setembro de 1890, 2° da re
publica.

MA OEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

negulamento para os serviços do traf"ego e con8tru
cção das estradas de ..-e.·..o central e sul de Per
nambuco a que se ref"e.·e o decreto n. 7'~I de 6 de
setembro de I890.

CAPTULO I

ORGANISAÇÁO DO SERVIço

Al't. 1.0 O serviço de cada uma das estradas comprehende ll. di
recção e admini tração da parte em trafego e das secções, que esti
verem em construcção.
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§ 1. 0 Cada uma das e lradas será dirigida por um engenheiro
com o titulo de director engenheiro chefe, de livre escolha do go·
"errlo e immediatamente subordinado ao ministro e secretario de
estad9 dos negocios ela agricultura, commercio e obras publicas.

§ 2. o O director engenheir'o chete da estrada de ferro sul de Per·
nambuco tera mais a seu cargo a fiscalisação da estra.da de ferro do
Recife ao S. Francisco.

CAPITULO II

DIRECÇÃO E AOHlNISTRAÇÁO

Art. 2. o O serviço da estrada cen traI de Pernambuco e o do Sul
de Pernambuco fica dividido: o da 1a em tres grandes di visões, a
saber:

J. Administração central.
11. Trafego.
lI[. Construcção .
§ 1, o O da estrada de ferro sul de Pernambuco terá uma 4a di·

visão, a da fiscalisação da estrada, de ferro do Recife ao S. Fra.n·
cisco.

Art. 3. o O director engenheiro chefe, além de superintender em
todo o serviço do h'afego e da constrllcção, tem, directamente, a seu
cargo:lo direcção da la divisão. Cada uma das outra,' divisões sera.
didgida por um engenheir'o chefe de serviço, immediata,mente su
bordinado ao director engenheiro chefe, com as seguintes denomi·
nações:

O da. 2" divisão - inspector ger'aI do trafego.
O da 3' divisão - lo engenbeiro.
O da 4" divisão da. estrada. Sul - chefe de secção encarrega lo c'a.

flscll.1isação.

CAPITULO III

DA. la DIVISÃO

Administr I.ção central

Art. 4. o E' da exclusiva competencia do director engenheiro
chefe:

§ 1. o A direcção geral dos serviços do trafego e da cJnstrucção e
na e. trada sul de Pernambuco a fisCJlis'\ção da estra.da de ferro do
Recife uo S. Francisco;

§ 2. o A nomeação de todos os empregados da estrada que, por este
regulamento, não competir ao ministro;

§ 3.· Propor os empregados que tenham de ser nomeados pelo mi·
nistro;

§ 4. 0 A ol'ganisação ou approvução elos regulamentos e instrucções
para os diveriios serviços da estrad<\ ;

§ 5. o A autorisação das despezas dentro dos creditos vota'los para
os servi~'os a seu cargo;

§ 6. 0 A interpretação elas tarifa ii e as providencias relati VilS ao
de~e:1Volvimento da renda da estrada;



DECRE'l.'OS 201

§ 7, o A decisão das reclamações concernentes aos serviços da es
trada j

§ 8. o A celebração de contractos de aj ustes para serviços, cessões,
fornecimentos e desapropriações;

§ g, o A celebração de contractos e ajustes com as companllias e
emprezJs de transporte para o estabelecimento de trefego mutuo, uso
commum das estações, permutas e outros;

§ 10. A adopção de quaesquer medidas tendentes á disciplina, segu
rança, economia e deEenvolvimento do trafego da estrada;

§ 11. Fixar o horario LIos trens, seu numero, velocidade e pontos
de parada;

§ 12. A imposição de penas aos empregados, de conformidade com
as disposições deste regulamento;

§ 13. A approyação dos estudos das linhas explora.das ;
14. A organisação das condições geraes, especificações, tabelIas

de preços para obras, fornecimentos e quaesquer trabalhos de cons
trucçã'l ;

§ 15, A appro,ação dos projectos de obra de arte;
, 16. O recebimento provisorio ou definitivo de qualquer obra;
§ 17. A decisão de todas a contestações que se derem com os em-

preiteiros nas medições provisorias;
§ 18. Passlr os certilicados necessarios aos pagamentos devidos aos

empreiteiros;
§ 19. Resolver as duvidas que se suscitarem sobre medições

finaes e aju L de contas com o~ empreiteiros, dada a hypothese de que
Dão se trate de materia contenciosa, caso em que poderão os emprei
teiros recorrer ao ministro, que decidirá em ultima instancia ;

§ 20. A approvação das mediçõus provisorias e finaes ;
§ 21. Apresentar ao ministro um relatorio dJS vantagens e exito

provavel das linhas projectadas;
Art. 5. 0 Os serviços da administração central comprehendem:

r. Secretaria.
II. Tbesouraria.

111. Almoxarirado.
VI. Contabilidade.
Art. 6. 0 A secretllria será dirigida pelo secretario, a quem

incumbe:
§ 1. o O expediente geral da directoria;
§ 2. r. O lançamento dos contractos e ajustes, o assentamento dos

empregados e o registro de toda a c::>rrespondencia omcial da directoria;
§ 3. o ~ inventario dos proprios da estrada. ;
§4. 0 A guarda e conservação elo archivo central;

, § 5,0 A organisação das folhas de pagamento do pessoal da a.dmi·
DIstração central.

Art. 7. 0 A thesoul'aria. ficaril. a cargo do thesoureiro, que tera ~ob
~ga guar~a a caixa por cujos valores e operações e responsavel. Ao

esourelro compete:
,§ 1: 0 Receber e es~ripturar diariamente no livro caixa a receita

ordlnarla, extraordinaria e eventual;
!'i 2. 0 Entregar na thesourarla de fazenda em Pernambuco por

ordem do director engenheiro chefe, a renda liquida da estrada e a
pertencente ao Estado, arrecadada pela estrada,

§ 3, o Fazer por si ou p')r seu fiel, devidam'ente autorisado, todos
os pagamentos da estrada, excepto aquelles que, em virtude de con
tratctos existentes ou que se fizerem tenham de ser eJIectuados em
ou ra repartição publica j
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§ 4. o Arrolar todos os documentos de l'eceita e despeza que deva.m
ser remettidos á thesoural'io. de fazendo. nos termos do decreto n. 10.145,
de 5 de janeiro de 1889.

Art. 8. 0 O pagamento do pessoal das ecções em construcçáo ou
de exploração será feito no local dos trabalhos pelo pagador e no seu
impedimento pelo fiel do thesoureiro.

Art. 9. o Ao almoxarife incumbe:
§ 1. o A clasElificação e arrecadação do material;
§ 2. o A verificação da quantidade e qualidade do material no a.cto

de ser recebido.
§ 3. o A organisação de pedidos para acq Ui5ição do material neces

sario ao supprimento dos armazens e depositas:
§ 4. o A satisfação dos pedidos processados segundo instrucções

dadas pelo director engenheiro chefe, bem como o ·accondicionamento
e remessa do matel'Íal aos seu respectivos destino.

§ 5. o A escripturação de car~a e descarga e movimento do ma
terial.

Art. 10.0 E' do dever e da competencia do almoxarife:
§ J. o Responder pela quantidade e qualidade do material que

estiver em deposito;
§ 2. 0 Manter os armazens e depositos em perfeita ordem e asseio,

zelar pela perfeita ordem e conservaç.'io do material sob suo. responsa·
bilidade, devendo, no caso de deterioração casual, dar immediatament8
parte ao director engenheiro chefe para que este resolva a respeito.
A falta do cumprimento destes deveres sujeita o almoxarife á indemni·
sação do valor do material deteriorado.

§ 3.0 Assistir ao exame e verificação dct qualidade, quantidade,
peso e medida do material, que tiver de ser recebido, requisitando do
director engenheiro chefe, sempre que fór preciso, os peritos neces·
sarios.

§ 4. 0 Providenciar sobre fornecimentos, que forem ordenados
pela directoria e assistir a conferencia para entrega ou remes a do
material.

§ 5.0 Examinar e avaliar o material inservivel que existir ou fôr
recolhido ao almoxarifa o e r.:quisitar concerto para o que poder ser
repararlo, ou venda em leilão para o imprestavel ao serviço.

§ 6. o Assignar os termos e passar as declarações e recibos que
devem constituir a sua respon abilidade.

§ 7. 0 Apresenta.r ao director engenheiro chefe, até o dia 10 de cada
mez, um relataria dos fornecimentos feitos ás diversas secções de
serviço no mez anterior e até o dia 15 de fevereiro de ca.da anDO, uma
demonstração geral do movimento do material no anno anterior e um
inventario geral do material em ser.

Art. 11. 0 A e oripturação do almoxarifado será feita por ~
amanuense e na falta deste por um empregado designado pelo dI'
reotor engenheiro chefe.

O amanuense tem a seu cargo o exame do documentos de eu
tradas e sahidas de material do almoxarifado e é responsavel p~la.
legalidade de todos os papeis que 'ervil'em de documentos da escflP·
turação, os quaes, depois de examinadoB e acceitos serão por eUe
rubricarlos .

Paragrapllo uoico. O amannense de que trata este artigo é o fiel
do almoxarife.

Art. 12.0 O serviço da. contabilida.de comprehende as duas Seguin'
tes secções:

1.0. Receita do trafego;
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2." Contl1bHidade geral da receita e despeza.
Art. 13. 0 A Ia secção terá para chefe o contador, ao qual com

pete :
§ 1. 0 Verificar todos os documentos de receita, revendo os calcu

los e applicações das tarifas.
§ 2." Esclipturar no livros competentes a receita arrecadada e

por arrecadar.
§ 3.· Archivar, competentemente coordenados, todos os documen

tos de receita.
§ 4.· Fazer impl'imir os bilhetes de passagem, rubricar e uume

1'801' os livros talões, de todas as verbas de receita.
§ 5. o Organisar as demonstrações das passagens e fretes concedi

dos aos diveraos ministerios, ao Eatado de Pernambuco, repartições
e emprezas ou a particulares em virtude de contracto ou accordo.

§ 6.· O"ganisar, mensalmente, as contas correntes da receita
entre as estradas ou companhia ou emprezas em trafego mutuo
quando o haja. .

§ 7. 0 Fazer indemnisar pelos empregados da estrada do que,
por tiJ.lta ou engano destes, se achar desfalcada a renda da mesma
estrada.

8.0 Organisar as estatisticas geraes e parciaes da receita.
Art. 14. o E' dever do conta.dor :
§ I.· Examinar por si ou por empre"'ado de sua secção a escri

pturação da s agencias de estações, bil heteria.s e tudo que entender com
a receita da estrada, arrecadada pelas mesmas estações.

§ 2. o Organisar um boletim diario tias faltas commettidas pelos
agentes, na parte attinente á arrecadação da receita e apresental-o
ao director engenheiro chefe.

§ 3. o Prestar ao inspector geral do tra fego todas as informações
por elle exigidas sobre a receita e despeza das estações.

Art. 15. 0 A 2" secção será dirigida pelo guarda-livros e a ella
compete:

§ 1. 0 O exame e escripturação dos documentos comprobativos da
receita e despeza., os quaes depoi de examinados e acceitos serão ru
bricados pelo guarda-livros, que ficará, por esta fárma, re ponsavel
pela legalidade de todos os papeis que servirem de documentos á es
cripturação.

§ 2. 0 O processo de todas as contas de fornecimentos examinando
se estão competentemente document.adas, e se as qualidades e preços
conferem com os pedidos e contractos e, finalmente, se o fornecimento
foi devidamente autol'isado pelo dit'ector engenheiro chefe .

.§ 3. 0 O processo de todas as folhas de pagamento do pessoal,
Yerificando se os vencimentos e diarias conferem com as das tabellas
e ordens em vigor.

§ 4. 0 Verificar os calculas de todos os documentos de despeza.
§ 5. o Formular todas a contas que a estrada tiver rle receber,

quer dos particulares, quer dos governos geral e do E tado de Per·
nambuco.

§ 6. o Organisa.r mensalmente as contas correntes da estrada com
as emprezas em trafego mutuo .

.§ 7. o Ter em dia toda a escripturação a seu cargo, na foema
das mstrucções e modelos fornecidos pela thesouraria de fazenda.

§ 8. o Remetter até o dia 5 de cada mez ao director engenheiro
c~efe uma synopse da receita e despeza do mez anterior e até o

t
d1a 10 um balancet detalhado, da receita e despeza da mesma es
rada.
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Art. 16. 0 O director enO'enheiro chefe organisará instrucções que
regulem os detalhes e o modo pratico por que devem ser desempe·
nhados os diversos serviços da administração central, distribuindo-os
pelo pessoal constante dt\. tabella n. I e estabelecerá os li vros. mode·
los e processos que deverão ser adoptados na escripturação e na con·
tabilidade.

CAPITULO IV

DA 2" DIVISÃO

Trafego

Art. 17. o A segunda divisão será dirigida por um chefe de ser·
viço, immediatamente subordin:1do ao director engenheiro chefo, com
a denominação de inspector geral cio trafego.

Art. 18. 0 A segunda divisão se comporá de tres secções. f\
saber:

1. Movimento.
U. Locomoção,
m. Linha.
Cadn. uma destas secções será dirigida por um engenheiro com as

seguintes denominações:
O da 1" secção - Chefe do movimento.
O da 2"» » da locomoção.
O da 3'» » da linha.
Art. 19. 0 Ao inspector geral do trafego compete a immediata f1s

calisação das tres secções de serviço.
Art. 20. 0 São deveres do inspector geral do trafego:
§ I. o Proceder ao necessario estudo das tarifas, propondo ao

director engenheiro chefe o que lhe parecer mais conveniente na p:lrte
relativa á interpretação e applicação das mesmas tarifas.

:s 2. o Propor o hOl'ario dos trens.
§ 3. 0 Organisa::, os quadros es'atisticos do percurso, composição e

utilisação dos trens e vehiculos e com o maior rigor possivelo da
quantidade de trafego ou do numero de toneladas transportadas pela
estrada .

. 4. 0 Propor ao engenheiro chefe a classificacão das estações.
§ 5. 0 B.:studal' e promover os melhoramentos que convenham ado

ptar na construcção e repal'ação do trem 1'0 Jante.
~ 6. 0 Organisat' os plano geraes de execução,orOl1mento e especi

ficações para as enco:nmendas do trem rodante e seus acce"sorios, que
tenham de ser executados nas officinas da estrada ou mandados vir
do e.,trangeiro e, depois de os ter estudado, apres ntal-os ao director
e:lgenheiro chefe, con venientemente informados.

§ 7. o Inform~r sobre as reclamações por perdas ou avarias de mel"
cadorias ou de quaesquer outras relativas ao trausporte de passageiros
e merca.dorias.

§ 8. 0 Examinar so o serviço da conservação da linha é garantidor
do trem rodante.

§ 9.° Propor ao director engenheiro chefe regulamentos para cada
uma elas tres secções de serviço.

§ 10. Apresentar ao director engenheiro chefe até o dia 10 de
cada mez, um relato~io resumido dos serviços da 2' divisão no mell
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anterior; e até o dia la de fevereiro de cada anno um relatorio
completo e detalhado de todo o serviço referente ao anno anterior,
acompanhado de todos os quadros estatisticos exigidos pelo ministerio
da. a.~ricullura, sobre as secções que compoem a mesma 2a di visão.

II. Trazer sempre o director engenheiro chefe ao par de todasas
occurrencias que se derem na divisão a seu cargo.
. § 12. Trazer em boa ordem todo o archivo da 2" divisão.

~ 13. Visar todas as folhas de. paga.mento, pedidos e contas de
pagamentos e fornecimentos ás secções de serviço que compõem fi.

divisão.
Art. 21. 0 A' l° secção incumbe:
§ I. o O serviço de passageiros nas estações, recebimento, guarda

e expedição de baga~ens, encommendas e mercadorias, policia e asseio
das estações e suas dependencias, recebimento, transmissão e entrega
dos telegrammas.

2. o A arrecadação das taxas de transporte.
§ 3. o Organisação e f1scalisação da escrip furação propria. do

rendimento das estações.
s 4. o A execução rigorosa das instrucções e ordem de serviço

relativas ao movimento e segurança dos trens.
§ 5. o A composição e circulaçã.o dos trens.
§ 6. o A execução dos regulàmentos de signaes, policia e segurança

dos trens.
s 7. o Organisação das diversas estatísticas do movimento dos

trens e dos vehiculos .
. § 8. o Inspecção, installaç.='lo e reparação dos apparelhos telegra

phlCOS.
Art. 22. o Os svrviços desta divisão serão dirigidos por um enge

nheiro, chefe do movimento, a quem incumbe:
. § 1.0 Propor ao inspector geral do trafego 03 regulamentos de

slgnaes e policia das estações e os que definírem as relações e attri-
buições dos empregados da secção. .

§ 2. o Distribuir o pessoal sob suas ordens, regular suas attribui
çães e fazer observar todos os regulamentos relativos ao trafego.

~ 3. 0 Organisar e fiscalisar todo o serviço do movimento dos
trens.

~ 4. o Apresentar ao inspector geral do trafego até o dia 5 de
cada mez um relatorio resumido das occurrencias havidas na secção
no mez anterior com os respectivos quadros estatisticos, e, até o dia
I? de fevereiro de cada anno, um relatorio acompanhado dos sobre
ditos quadros concernentes ao anno anterior e do orçamento da despeza
provavel com a secção no exercicio seguinte.

Art. 23. 0 A' 2'1 secção incumbe:
§ 1. o As otncinas e dependencias da tracção ;
§ 2. 0 A reparação das machinas e dos carros;

3. 0 Os depo itos de materiaes de consumo da. locomoção ;
§ 4. o A contabilidade e estatistica da. locomoção;

5. 0 Tudo que fÔr concernente ao serviço das locomotivas e á
construcção, conservação e reparação do material rodante.
1 Art:. 24. 0 A 2" secção será dirigida por um engenheiro chefe da
ocomoçao a quem compete:

s].o Organisar. inspeccionar e superintender os serviços da. lo~
comocao, fazendo manter em bom estado o ma.terial rodante e de
tracção e quaesquer accessorios ou dependencias do serviço da secção;

§ 2. o Administrar as otlicinas de construcção e reparação;
s 3. 0 Organisar e distribuir o pessoal da secção;
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. 4.° Assistir' ao recebimento do m:J.terial encommendado e pro·
ceder ás experiencias necessarias para verificação do seu estado e
qualidade;

§ 5.° Organi:>ar a e3cripturação, contabilidade e estatística da
tracção, depositas e olficinas, de accordo com os modelos approvlI.dos
pelo directo!:' engenheiro chefe;

§ 6.°Remetter ao inspector geral do trafego até o dia 5 ue cada
mez um relataria resum:do das occurrencias havidas na secQão que
dirige, relativas ao mez anterior e até o dia 31 de janeiro um rela.·
torio geral do anno anterior acompanhado dos quadros estatisticos e
do orçamento provavel a fazer com a secção no exercicio seguinte.

Art. 25.° Os depositas d materiaes de consumo da locomoção de·
verão conter o indispensavel para dois mezes e os sobresalentes neces·
sarios para reparação do material rodante.

Art. 26.° A contabilidade e estatística da locomoção serão organi·
sadas de forma que se conheça, para as locomotiva e vehiculos: - I',
o Dumero, natureza e importancia dos reparos, qu tiverem soft'rido;
2°, o consumo e despeza kilometrlc8o em combustivel e lubrificantes; 3'
o percurso feito, e para as offl.cinas: o trabalho util dos operarias,
machinas, e os custos do material e mão de obra na construcções e re·
paros.

Art. 27.° Tanto quanto fór passivei, o trabalho estatistico da loco·
moção subdividir-se·ha até ao emprego do menos importantes objeotos
de consumo.

Art. 28.° Será organisado um inventario descripti vo de todo o ma·
tel'ial rodante, fixo e das oflicinas.

E sa inventario será revi to e conferido pelo chefe da locomoção
uma vez por mez.

Art. 29.° As officinas poderão, sem prejuizo do serviço da estrada
executar qualquer trabalbo particular, de accordo com as instrucçlle
do director engenheiro chefe, sendo o producto de t80es obras leva'Jo á
conta da receita eventual da estrada.

Art. 30.° E' ainda devar do chefe da locomocão:
§ 1.° Organisar e apresentar ao inspector geral do trafego a.té o

uia 2 de cada mez as folhas de pagamento do pessoal empregado na
secção no mez anterior.

§ 2.° Propor ao inspector geral do trafego os regulamentos para
os diversos stJrviços da secção.

Art- 31.° A' 3° secção incumbe todos os trabalhos de conservação,
reparação, construcção, melhoramentos de linhas ferroas e· telegra'
pbica.s, edificio e suas dep ndencias a construcção de obras novas na
estrada em trafogo.

Art, 32. o A 3" secção será dirigida por um engenheiro com a deno·
minação de chefe de linha.

Art. 33.° Ao chefe de linha compete:
§ I. ° Organisal', inspecl1ionar e superintender todos os serviços ~a

linha, mantendo·a nas melhores condicções ; de modo que a oirculaçaO
dos trens se eífectue com a maior regulal'idade; segurança e econ0!Dla;

§ 2. °Organisar o serviço de conservação, policia e vigilancla da
linha, fazendo observar l'igo['osamente os regulamentos cm vigor;

§ 3.° Assentar e conservar as linhas telegraphicas ;
§ 4." Organisar os projectos, orçamentos e especificações para a

obras; . .
§ 5.° Fazer escriptul'ar as despezas por natureza de obra, discri

minando o que fôr propriamente conservação e custeio do que consti'
tuir construcções novas ou reconstrucções ;
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§ 6. 0 Inventariar todo o material e utensilios da linha;
§ 7. o Conservar archivados em boa ordem os desenhos de todos os

trabalhos executados pela secção;
§ 8. o Apre entar ao inspector geral do trafego até o dia 5 de cada

mez, um relataria resumido do' trabalhos da s~cção no mez anterior
bem como das principaes occurrencias havidas na linha, fazendo ex
"pressa menção do estado da linha, ertificios e suas dependencias, do
custo e quantidade de material con umido discriminando os pontos
em que foi empregado. Atê o dia 31 de janeiro remetterá igualmffite,
ao inspector ger.ll do trafego um relataria concernente ao anno ante
rior, acompanhado dos quadros estatistir.os e do orçamento provavel
das despezas com a secção no exercÍl:io seguinte.

Art. 34. o Serão estabelecidos nos lagares convenientes depositas
de material com o indispensavel para os supprimentos occurrentes.

Art. 35. 0 As obras de con"ervação e reparação ordinaria serão feio
tas por administração. As construcções ou reparos de valor considera
vel serão feitas a juizo do director engenheiro chefe, por administra
ção ou empreitada mediante series de preços.

Art. 36. 0 O chefe de linha será auxiliado por um engenheiro aju
dante para cada trecho de 100 kilometros. Esses ajudantes terão as
cathegorias de conductor de I" e de 2" classe, a juizo do director enge
nheiro chefe.

CAPITULO V

D A 3· D I V I S A o

Construcção

Art.37. 0 A 3" divisão será dirigida por um engenheiro chefe de
serviço immediatamente subordinado ao ciirector com a denominação
de lo engenheiro,

Art. 38. o Os estudos e construcções dos prolongamentos e ramaes
comprelJendem:

§ 1.0 A exploração e estudos pnra o melhor tl'açado ;
§ 2. oA organisação do projectos, orçamentos e instrucções para a

constl'Ucção, comprehendendo tabellas de preços, especificações para
as obras e condições geraes para os contracto:> de empreitada;

§ 3. 0 As medições e avaliações para pagamento:> de obras ex
ecutadas;

~ 4. 0 A organisação de certificados para pagamento das obras e
@ervIços executados; .

§ 5. 0 A organisação das folhas do pagamento do pessoal technico,
administrativo e operario dos estudos e con tl'UCçãO ;

§ 6. o A escripturação technica das despeza de construcção do
custo e quantidade das obras e serviço.

Art. 39. 0 Sómente depois de approvados pelo ministro OS docu
mentos I'elativos aos esturlo~ e exploração, poJerá ser autorisada a.
construcção das obras, que não terá começo emquanto não fôr expressa
mente ordenada. pelo ministro.

Art. 40. o As obras serão executadas por empreitada e series de
p~eç~s, mediante concurrencia em ha-sta publica, quando o ministro
nao Julg~ conveniente executai-as por administração.
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As propostas serão recebidas na diI'ectoria da estrada e terão por
base os estudos feitos que poderão sel' alli examinados pelos concur·
rentes.

Art. 41. 0 A extensão de cada empreitada e a natureza das obras
que nella devem achar-se comprehendidas serão mencionadas nos
editaes de concurrencia.

Art. 42. 0 Serão contractados separadamente das obras de pre
paração do leito e em novas concurrencias publicas as da construcção
de edificios e o ass::mtament') da via permanente.

Art. 43. 0 Recebidas as propostas serão depois exnminadas e devi·
damente informadas pelo director engenheiro chefe, remettidas ao
ministro, que escolherá o proponente que lhe parecer mais idoneo,
lavrando-se o contracto na directoria da e trada.

Art. 44. o Os contraclantes das obra s terão por base unidade
de preço, especificações e condições geraes de execu.ção qu tenham
sido organisadas e approvadas pelo mini tro, as quaes serão revistas
sempre que se tratal' de novos contractos, attendendo-se aos preços
correntes, facilidades e vantagens proporcionadas pelo governo, dis·
tancia e local das obras.

Art. 45. o O pessoal dos estudos de cou trucção será o constante da
tabeUa n. 3, annexa a este regulamento, fixando o director engenheiro
chefe a sua quantidade confol'me a extensão da linha.

Art. 46. 0 Havera um escriptorio technico,que ficará sob as ordens
immediatas do lo engenheiro, para preparação dos projectos e verifi·
cação dos trabalhos. Ao lo engenheiro compete:

§ I. o Organisar os projectos definiti vos da estrada e seus ramaes,
á vista das plantas e mais documentos do estudo do terreno, compre
hendendo os de todas as obras d'arte, estações e suas dependencias.

§ 2. 0 Effectuar os calculas de cubação e avaliação das obras pro·
jectadas.

§ 3. 0 Procedel' aos calculos de cubação e avaliação de obras
feitas.

§ 4_o Preparar certificados para os pagamen tos parciaes e contas
finaes das obras executadas por empreitadas.

§ ['l.o Visitar as obras em construcção, sempre que o serviço o
exigir.

§ 6. 0 A escripturação technica e orgallisação das folhas de paga
mento do pessoal technico e operaria empregado nas obras por
administração.

Art. 47. 0 O escriptorio technico dos trabalhos de construcção ou
dos estudos será estabelecido no lagar designado pelo director enge·
nheiro chefe.

Art. 48. 0 Servirão no escriptorio technico OS engenheiros e condu
ctores empregados cm trabalhos de construcção, que fOl'em designadoS
pelo director engenheiro chefe, sendo, nos caias absolutamente indis
pensaveis, substituídos nas obras por outros.

Art. 49. 0 A escripturação e contabüiclade das obras serão feitas
segundo as instrucções, livros e modelos organisadoB pelo director
e,ngenheiro chefe. Os orçamentos, despezas occurrentes e custo eifectivo
das obras da constl'ucção e estudos, serão eecripturados com metllodo
e clareza, por modo que, de prompto se possa verificar a despeza real
de cada especie de obra, e custo kilometrico de qualquer parte da
estrada estudada ou concluida e as causas que tenham motivado
excesso no orçamento da obra, quando isso aconteça.

Art. 50 _o Ao director engenheiro chefe compete autorisar todas as
despezas do serviço a seu cargo, dentro da verba que para o mesma
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serviço, ti ver siLio cou.>igna1a na lei do orçam311to e, bem assim, pro
mover amigavel ou judicialmente a acquisição ou desapropriação dos
terrenos necess.lrios â con"trucç1.o da estrada ou seus ramaes.

Art. 51." O director engenheiro chefe expedirá instrucções espe
ciaes que regulem o serviço e as relações dos empregados entre si.

Art. 52. 0 O director engenheiro chefe apresentará ao ministro
relato rios tl'imensles e anouaes sobre o estado das obras em con
strucção e o custo destas, acompanbados de copias dos planos e
descripçã'J das obras mais importantes que tenbam sido construidas e
bem assim da relação dos instrumentos de engenharia existentes
e do ol'çamente da parte das obra que se houver de construir no
exercicio seguinte.

CAPITULO VI

DA QUARTA DIVISÃ.O DA ESTRADA WL DE PERNAMBUCO

Fiscalisaç,lo da linha inglesa do Recife ao S. F,-etncisco

Art; 53. 0 Esta divi~ão fica incumbirIa de todos os serviç~sque

se referem á l',scalisação da estrada de ferro do Recife ao S. Fràncisco.
Art. 54. 0 Será dirigida por um chefe ele secção designado pelo

àirector engenheiro cbefe e a elte immediatamente ub~rdinado.

São suas attribuições :
§ 1.° Fazer cumprir as disposições do regulamento approvado

pelo decreto n. 1930 de 26 de abril de 1857 e de quaesquer outros que
no mesmo sentido forem promulgados.

§ 2.° Propor ao director engel1heil'O chefe a approvação de
todos os projectos de obras nOV,bS a executar, informando sobre a
sua conveniencia e opportunidade e fiscalioar a execução dessas obras.

§ 3.° Zelar pela observancia das tarifas e boearios approvados.
• ,.0 Pl'op)r as modificações das tal'ifl\s e hOI'arios.
§ 5.° Examinar as reluçõ3s do material que goza isenção de

(lireitos ex-vi Lios contractGs e apresentai-as ao director engenheiro
cbefe acompanhadas de informações minuciosas.

S 6.° Examinai' e rubricar todos os llocumentos da receila e des
peza.

§ 7.° Auxilial' o directnr engenheiro cbefe no exame das contas
p:lfa pagamento d03 juros devidos .

. ~ 8.° Ol'ganisar os quadros e3tuti"ticos de cont'ormidade com o
eXIglllo pelo ministerio da agricultura, commerGio e obras publicas.

§ 9.° Communicar ao direct'Jr engenheiro chefe tojOJ os acci
dentes, infurmando minucios.unellle sobre as causas que os motivaram .

. lO. Org nisar a folha. de pagamento elo pessoal da Sll1t divi~ão.
. § II. Apresentar até o dia IOde janeiro e lO de julho, relatorios

oll'cumstallcia.·ios das occulTencilts h,bvida' 110 emestee all tel'Íor e até
3
1
1de janeiro um relatorio das occurr~ncias do anno, acompanhado

lOS quadros estati3ticos a que se refere o § 8".

CAPITliLQ VI[

DO PESSOAl,

Art. 55.° O cargo de director engenheiro chefe só será confiado a
engenhelro nacional praticamente habilitado no serviço de construcção
o traf~go ~e vias ferreas e que notoriamente se l'ecnmmende pela sua
eXpenencla e capacidade profissionaEs. .

E.n.-H Vol.V
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Art. 5G.o Os cargos de engenheiros chefes de 5el'viço só serão
exercidos por engenheiros titulados, que tenbam satisfeito a exigencia
da lei n. 3001 de 9 de outubro de 1880.

Art. 57. 0 Serão nomeados : por decreto, o director engenheiro
chefe e por portaria do ministro:

Paragrapho unico. Sobre proposta do director engenheiro chefe,
os chefes de divisão, o secretario, o ihesoureiro o almoxarife, o
pagador, o guarda-livros, o contador, os chefes de secção e engenheiros
de I fi classe.

Art. 58. 0 Serão nomeados:
Paragrapbo unico. Pelo director engenheiro chefe, todos os demais

empregados da estrada, não mencionados no artigo anterior e cem·
stante das tabellas correspondentes.

Art. 59. 0 Compete ao Ulvsoureiro e ao almoxl1rife propor os
respectivos fieis. .

Art. 60. o O director engenheiro chefe designará o seu substituto
em suas f",ltas e impedimentos temporarios, cabendo ao ministro,
ouvinllo o mesmo director, designar o sub tituto interino se o impedi·
menta se prolongar por mais de 30 dias.

Art.•6J.0 Os chefes de divisão e de serviços serão substituidos,
por quem o director engenheiro chefe determinar.

Art. 62.0 O thesourairo é o almoxarife serão substituidos, conser·
vantlo a responsabilidade, que lhes cabe, pelos seus fieis.

Art. 63. 0 Nos impedimentos até oito dias, a ub tituição se fará
na ordem hierarchica do cargos, que sera estabelecida nos regula
mentos especiaes de cada divLão ou secção; quando, porém, o impe
dimento exceder de oito dias a substituição se fara por designação do
director engenheiro chefe.

Art. 64. o Todo o empregado que substituir outro em seu impedi
mento, perceberá a gratificação deste qualquer que seja o numero de
dias em que se der a substituição.

Art. 65. 0 O provimento dos logares que vagarem serà feito por
tres modos: lo por li.vre escolha do ministl'o ou do director engenheiro
chefe, a quem competir a nomeação; 2° p(Jr acce/lSo j 30 por con-
ru~. .

§ 1. o Serão nomeados por accesso, attendendo-se de preferencia
á aptidão. zelo e as"iduidade: os escriptnrltrio , os fl.geo tes de estaçfLo,
os fieis, os conferentes, os telegraplJistas, os nmanueuses e os coo·
ductores da trem.

§ 2. 0 Serão arlmittidos por concurso todos os praticantes:
§ 3. 0 Serão nomeados por livre escolha todos os demais empre·

gados não comprehendidos nos §§ lo e 2°.
Art. 66. 0 Competem aos empregados os vencimentos marcados nas

tabelJas e observações annexas.
ArL 67. 0 O emprogo.do que exercer interinllmente logar vago

perceberá todos os vencimen tos deste.
Art. 68. ° O empregado qne faltar ao serviço sem causa justificada

perderá todos os vencimento:;!. Se as faltas forem justificadas, ser·lhe·ba
somente descontada a gratificação correspondente aos dias em que
faltar até ao maximo de oito dias.

Para sua justificação seréi surIiciente a sua allegação, por escripto,
do empregado, quando o numero das faltas não exceder a tres; se.
porém, fór superior a tres e infedor a nove, sera necessario apresentar
attestado de medico, salvo quando motivadas por gala ou nojo. Além
de oito fa.ltas só se concedera abono de ordenado, se o empregado obtiver
licen!;".a.
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Art. 69. o O desconto por faltas interpoladas será correspondente
aos dias em que eltas se derem; no caso de fa.ltas consecutivas, serão
tambem descontados os dias feria"rios comprehendidos neste periúdo.

Art. 70. 0 São causas justifioadas para as faltas: lo moles tia do
empregado; 20 nojo; 3° gAJa tle casamento.

§ I. o Somente ao uirector engenheiro chefe compete o julgamento
da justificação das faltas.

Art. 71. 0 As licenças aos empregados serão concedidas até 30
dias pelo director engenheiro chefe e as de maior prazo pelo minis
tro, precedendo audiencia do director e tio aceordo com o decreto
n. 448·1 de 7 de março de 1870.

Art. 72. 0 O empregado licencil\do pelo director engenheiro chefe
não podera gozar da licença fora do Estado de Pernambuco.

Art. 73. o As licença' seriio concedidas com ou sem ordenado, não
se abonando em caso algum a gratificação de exercicio.

§ I. o Só por motivo de molestia provada se concederá licença até
um anno, podendo ser com ordenado inteiro até &eis mezes, e de então
em diante, com met::1de do ordenaria.

§ 2.° Por qualquer outro motivo justificado a licença não ex
cederá de seis mezes: e sendo com ordenado ficará sujeita ao seguinte
desconto:

Da 5° parte sendo a licença até dous mezes.
Da 3° parte sendo por mais de dous até quatro mezes.
De duas terças partes sendo por mais ele quatro mezes.
Art. 74. 0 O tempo das licenças concediLlas com ordenado, suas

reformas e prorogações dentro de um anno a contar do dia em
que o empregado enlrar no gozo da primeira que obtiv l', será om
mado para o fim de fi:lz~r·se o desconto de que trata o arti«o antece
dente. Da mesma forma proceder-se-ha nos periodos annuaes an-
teriores. .

At't. 75. o Nos casos, porém, de licença com ordenado, de que
trata o arlo 73 e seus paragraphos, findo o prazo maximo tle um
anno, não será renovada ou prorog3.cla nessas conrlições SGm que o
empregado volte ao exercicio atrectivo ele seu cargo e 11eUe perma
neça por tempo pelo meno~ igual ao da ausencia determinado. pelo
gozo do. licença.

Art. 70. 0 Ficará sem eITeito a I cença. concedido. Se o empregado
que a tiver obtido não entear no gozo deIla ueo tro do prazo de um mez
conta.do do dia em que o acto da concessão for public,tdo no DiClI'io
Official 0'1 lhe fór communioado. .

Art. 77. o O disposto nos artigos antecedentes tllril. applicação ao
empregado que perceber somente gl'atiflcação, considerando· se como
ordenado duas terças partes da mesma.

Art. iS. o As licenças com ordenado só podet'ão ser concedidas ao
empregado que tenha, pelo menos, sei mezes de exercicio na estrada
ou emprego de que tenha sido para ella removido.
. Art. 79. o Nenhum vencinJCnto se pagará ao empregado licen

c!ado sem que este tenha apresentado ou manilado apresentar s~a
1Jcença. a registro 11ft. secretaria da estl'itda, com a declaração do dla
e~ que começou a gozaI·a e sem que tenh;1 satisfeito as formalidades
eXigIdas pelas leis tiscaes .

. Art. SO.O O emprel1'ado que sem causa. ju'tificada faHa~' se
gUldamente ao serviço" mais de oito dias, será considerado de
mittido.

Art. 81.° As horas de trabalho serão fixadas nos regulamentos
especiaas que forem expedidos pelo director engenheiro chefe.
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AI't. 82. 0 Todo o tl'abalho do pessoal operflrio jornaleiro, ex·
ecutado fóra das horas do servi~o ordinario, será retribuido com um
accrescimo que será fixado pelo diPeetor engenheil'o chefe, Eobre pro
posta elos chefes de di visão.

Art. 83. 0 As filHas disciplinares commettidas pelos empregados
que não constituirem cl'Íme defillido na Ieg.islação vigente serão pu
nidas, segunclo sua graVidade, com as segumtes penas:

Simples advertencin. ;
Reprehensão em ordem de serviço j
Multa até um mez de vencimento'
Suspensão até ;lO dias;
Damissão.
§ I. o O director engE'nheiro chl)fe poderá. impor qualquer das

penas acima designt1das, aos empl'egactos de sua nomeação e as de
advertcncia e suspensão até 30 dias aos de nomeação do ministro, a
quem dará conhecimento immediato.

§ 2. 0 Os chefes d:1S divisõ<s pod"rão propor ao director engenheiro
chefe as penas de advertencia, suspen~ão e multa aos empregat.los sob
S11l1S ordens e impor a de simples advertencia.

Art. 84. 0 Somente com flutorisação prévia do ministro poderá')
ser concedidas gl'atificações extraordinarias, como premio ou recom
pensa. de provado zelo, actos de coragem e previsão nos casos de acci
dentes, ou quando estes forem imminentes, proceriimento irrepl'ehen
si velou melhoramentos notaveis propostos e adoptados no serviço de
que estiver encarregado o empreg~do.

Art. 85. o E' concedida aposentadoria ordinaria ou extraordioaria
aos empregados das estradas de ferro Cenlral de Pernambuco e SnI de
Pernambuco, quel' sejam nomeados por decreto, quer por portaria do
ministro da agricultura, quer por acto do director engenheiro chefe,
nos termos do decreto n. 405 de 17 de maio de 1890.

Art. 8G. o São condições indispensaveis p ra obter aposentadoria:
l° tr'inta annos de serviço e:lfectivo; -20 ab~oJuta incapacidade physica
ou moral para continuar nJ exercicio do emprego.

§ 1. o Na cvntagem do tempo de sel'viço não serão attendidos os
dias de suspensão e de [aI tas não justifil.m.das, nem as licenças por mais
de GO dias em cada anno.

§ 2. o A incapacidade pbysica ou moral verifica· se pelo examo
de tres facul tativos e parecer fundamentado do director engenheiro
chefe. •

Art. 87. 0 A aposentadoria extraorclinaria J,:óJe sel' concedida:
10 ao empregado que, cOJltando 10 nonos de sel'viço, se impossibi
litar de continuar no exercícro do emprego; 20 ao empregado que.
inrlependentem nte de qualquer outra condição, torne·~e iohabil
pa.ra o Eel'viço por desastro resul tante do exercicio de suas funcções,
por ferimento ou mutilação em lucia no desempenho do cargo, por mo·
Jestia aJq uir'ida no s:lrviço ou na, pi atica de algum acto humanitario
ou c~c dedicação á caUS:l puLlira.

§ I. o A's causas de imposs:bilidadc previstas nesle arligo são ap·
plicaveis a diflpOl?ições do § 2° do art. 86.

§ 2. 0 Cessando a impossibilidade e verificado que s ja este facto
pelo. modo .indiC:l~o 00 § 2' ~o art. 80, o empregado roderá ser
restltUldo a act,lvldade do EerVlço no mesmo lagar que exercia, ou em
outro equivalente, na primeira vaga que houver.

Art. 88. 0 Para os etreitos da aposentadoria será contaJo o tempo
de Eerviço da estrada, desde o começo de SUa construcção e de outros
empregos que deem direito á aposentadoria ou reforma.
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Art. 89. 0 Os empregados que, como meros auxiliares, tiverem
servido na estrada ou nos seus ramaes e prolongamentOil, terão direito
á contagem pOT tempo correspondenL aos serviços assim prestados,
uma vez que obtenham titulas de nomeação na forma do art. 85.

Art. 90. 0 a pagadoria ol'dinll'ill o empregado terá direito ao
ordenado do lagar por elle occupado durante tres annos.

Art. 91. 0 No caso de aposentadoria extraordillaria e na hypothese
do n. lo do art. 87 o emprega.do terá direito ao ordenado pl'oporilional
ao seu tempo de sel'viço, contado nos termos do art. 86 e na hypo
these do n. 2 do art. 87 terá direito a todo o ordenado.

Art. 92. 0 A melhoria de vencimentos só aproveitará para ap03en
tadoria dous annos depois de se tornar etrectiva.

Art. 93. 0 O empregado, quando aposentado, poderá optar entre
o vencimento da. ap selltadoria ou reforma, não devendo em caso
algum accumular vencimentos de duas aposentadorias.

Art. 91. 0 A aposentadoria. póde ser dada. n. requerimento do in
teressado, ou por determinação do governo independente de solici·
tação,

CAPITULO "II[

DA REOEITA E DESPEZA.

Art. 95. 0 O pagamento ao pessoal será feito quinzenal ou mensal·
mente, conforme as exigencias do serviço, e no loca.l dos trab,l1hos.

Art. 96. 0 Os forn3cimentos e as contas serão pagos na adminis
tração da estrada ou excepcionn.lmente, em qualquer ponto da mesma
estrada.

Arl. 97.0 Nenhum pagamento será eIT ctuario sem que o respectivo
documento tenha. sido pl'eviamen te processado e con ferido pela 2a

secção da contabil idl\de e tenha 0- plgue·,Se - do director enganheiro
chefe.

Art. 98. 0 A compra dJ objectos que, e;n paquena quantida'le roo
rem necessarius, sera feita p310 almoxal'ife, qU) receberá, mensal·
mente, do thesoureiro, myliante ordem do directol' engenheiro chefe,
ate a quantia. maxim"\ de duzentos mil rJis, da qual prestara contas
dentro dos pl'imeiros dez dias do mez SJguinte.

Art. 9::1. 0 O forneJimentr; ou compra dos objectos neces-arios ao
almoxarifar!.o, sómente se eITectuc1l'á, por or.lem Llo director engenheíl'o
chefe e em concurrencia publica, não sendo permitli1a outra forma de
fOJ'necimento senão quan'lo não se possa cOllseguil·o por hasla publica.

_Al·t. 100. o As despezas do almoxarifarlo sereIa escriptul'artas e figu
l'arao com a rubrica pl'opria em todas as de.l1onstracõds e balanços da,
despezas da estrada.

Art. 101.0 As contas, folhas de pagamento e reclamações que não
forem satisfeita alé ao enc3rl'<1mento Llo res,Jecti vo exercicio não o
serão por conta do exercicio seguinte, mas, enviadas li. thesouraria de
fazenda pa.ra o competente processo de; liquidação,

Art. 102. 0 Deixarão de ser atteOlliua.s as reclamações que, sobre
extravio ou aval'ia de mvrcadorias, bagagens e encommendas trans
portadas pela estra'1u, ou de excesso (le fl'ete cobrado, não fordlTI
a~l'esentadn.s á administração dentrJ do praz'l de um anno, de conror
mldtlde com o que preceitua o art. 44.9 rio couigo do commercio.

A,rt. 103. 0 Dentro da competente verba da lei do crçamento serão
dedUZidas da. receit3. bruta as dospeza da e3tr,\d,\ om trafego, com
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excepção das que estiver m incluidas em creditas especiaes e das que
provierem de obras novas extraordinarias, ou de augmento do material
rixo e rodante, encommondado f6ra das oflicinas das estra.das.

Art. 104." As tarifas e regulamentos que intere sarem ao publico
s6 terão execução depois de publicados com antecedencia de oito dias,
pelo menos, e a.ffixados no recinto das estações.

Exceptuam-se os casos de interpretação de tarifas ou decisõeg nos
casos omissos, nos quaes, o que fôr decidido pelo director engenheiro
chefe terá immediata execução.

Art. 105." A arrecadação das tuas de transporte deverá ser feita
de accordo com a exacta e rigorosa applicaçã.o das tarifas em vigor,
recahindo sobre o empregado ou emprega.dos culpados, a re ponsabili·
dade pelas dift'l3l'enças, que forom verificadas, quer em relação á re
ceita propria das estradas, quer â. arrecadada papa outras vias ferreas.

Art. 106." A e3cripturação ua l'aceita e despeza. far-se-ho por
exercicio , sendo organi ada de accol'do com as instrucções e modelos
fornecidos pela thesouraria da fazenda.

Art. 107. u Em caso algum o systema de escripturação e contabili
dade se afastará das regras prescriptas pela legislação de fa.zenda.

Art. 108." As guias, conhecimentos e outros papeis'justifieativos
da receita e despeza. da. e trada serão remettidos á thesouraria de fa
zenda nos termos do decreto n. 10.145 de 5 de janeiro de 1889.

Art. lOgo As notas de expedição, folhas, boletins, conhecimentos,
relações e demais papeis justificativos da receita, movimento e serviços
da estrada serão queimados desde que estejam devidamente escriptu
rados nos livros competentes e encerradas pelo chefe da respectiva di
visão as contas e escripturação ds c'lda a,nno.

Os livros, contas e recibos erão conservados pelo tempo fixado
em lei para a guarda de taes documentos. •

Art. 110. 0 O director engenheiro chefe enviará mensalmente á
thesouraria de fazenda a synopse da rec ita e de3peza do trafego e da
constl'ucção e a despeza POl' conta de creditos e. peciaes relativos ao
lllez anterior.

CAPITULO IX

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. II I.o O director engenheiro chefe expedirá. as instrucções ou
regimentos interiores indispensaveis á boa marcha de cada um dos
serviços.

Art. 112. o Aos chefes da divisão compete organisar e submetter á.
approvação do director engenheiro chefe os regulamentos que deverão
reger Os serviços das respectivas divisões, especificando a distribuição
de cada classe de empregad s e os processos e modelos a adoptar na
escripturação, conta.bilidade e estatistica-s.
. Art. 113." Cada uma das divisões tel'á um registro de nomeações,

licenças, promoções, penas e demüsões dos respr.ctivos empregados.
Ar~. 1.14.0 O dircctorengenheiro chefe verificará uma vez por moz

e em Lhas mrletermlOados a caixa e a escripturação central.
~rt. 115. 0 O director engenheiro chefe examinará, semestralmente,

por SI ou por empregado que designar, a escripturaçiio do almoxn.rifado,
dando balanço no material existente, e providenciará ácerca do destino
que deva ter o impr6stavel, encerrando, definitivamente, as conta até
\lo data em que se ultimar o mesmo exame,
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Procederá, t.'l.mbem, nas mesmas condições acima, ao exame da es
cripturação e deposito de lodas as di\'isões do serviço.

AI'L I I fi. o Todos os empregados, que arrecad Irem dioheiro ou
tiverem objectos e vaiaI' s sob sua guarda. pre tarão uma fiança. cor
respondente á importancia da respollsabilida·je:

§ I. o O thesoureiro prestara fiança. de. • . . . . . . . 40: 000 000
§ 2. o O fiel do thesoureiro, de.. . .. . . . . . . . . •. . . 5:000$000
~ 3. o O almoxariIe, de....................... 10: 000$000
§ 4. o O fiel do almoxarife, de................. 3: 000$000
§ 5. o O pagador, de.......................... 10:000$000

E'sas fianças serão prestadas na thesouraria de fazenda do Estado
de Pernambuco.

Art. 117.0 Para os demais empregados que tiverem nas condlções
do artigo antecedente, as fianças serão fixadas pelo director engenheiro
chefe. Essas fianças serão prestadas perante a admiuistrdção da es
trada. e recolhida á thesouraria de fazenda, mensalmente e por meio
de guia elo director engenheiro chefe.

Art. lIS. o Nos casos de amuencia de serv:ço para os quaes seja
insufficiente o pe~soal das tabeUas annexa.s, o direteor engenheiro chefe
poderá a.dmittir exlraordinal'iamente alguns auxiliares.

Esses empregados extraordinarios serão dispensados logo que cesse
a amuencia do serviço.

Art. 1I9. o O thesoureiro requisitará do director engenheiro chefe
os auxiliares de que carecer, quando os pagament03 fóra da repartição
exigirem maior pessoal.

Art. 120. 0 Todos os agentes e empregados da estrada em serviço
nas eslaçãe , nos trens e na linha, usarão de uniforme .

.A:rt. 121. 0 O ~erviço t'!legraphico serú, franqueado ao publico sem
pl'eJUlzo do serviço da estrada.

Art. 122." Nenhm serviço de Clualquer das divisões se fará nas
~tações e na parle <ia linha comprehendida entre as chaves respec
tIvas, sem conhecimento prévio do agente da. estação.

Ar~. 123. 0 Os agentes são obrigados a prestar a to~os 03 cbefes
de servlç? os auxilias que requi itarem, uma vez que o possam fazer
sem maDlfeslo prejuizo do s'3rviço das estações.

Ar~. 124. 0 Todos os empregados deverão communicar logo a seus
ch~res Immediatos e a quem caiba providenciar de pl'ompto quaesquer
aCCldentes ou oecurreocias extl'aol'dinarias, que se deem na estl'ada
e suas dependencias.

Art. 125. 0 Nenhum empregado da estrada poderá ser distrahido
para commis ão ou serviços alheios aos da mesma estrada.

Ar~. 126. o O director engenheiro chefe só expedirá passes gratuitos
para ?bJectos estranhos aos serviços da estrada, em viI'tude de ordem
do ml~lstro. Poderá, entretanto, concmJer os referidos passes aos en
genhelro~ ~acionaes ou estrangeiros, qne visitarem a estrada e ao pes
80.\1 admInI trativo das estradas em trafel70 mutuo, quando o h,mver.

Art. 127. o Os empl'eO'ados da estrada, quando viajarem em serviço
d.a mesma e os empreiteiros, na fÓI'ma de seus oontraotos, terão passes .lhvres, ooncedidos este pelo director engenheiro ohete e aquelles pelosf ~fes de divisão do pessoal sob suas ordens. Esses passes serão reoo·
11Idos e conferidos como os demais bilheles.

Ar~. 12·." Os emp egadoil, quando via,jarem por motivo de recreio
ou d InteNssS particular, t'3l'iío um abatimento de 75 % sobre os
PI'teços .das plssagens, nos carros de 1a ou 2" 010,sges, segundo a su~
ca egorla.
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§ I. ° Para os empr<3g<ldos, residentes nos suburbios serão emito
tidas assiguaturas especiaes com o referido abatimento de 75 % sobre
os preços das passagen . Essas assignaturas erão nominaes e darão
direito á pas.agem em qualquer trem e t';lntas vezes quantas forem
necessarias ao empregado.

§ 2.° Gozarão do beneficio dessa redacção de preç', quer em
viagem nos trens do interiOl', quer no' dos suburbios, todas as pe_soas
da família do empl'ega.<lo que residirem debaixo do mesmo tecto.

Art. 129. o O director engen heiro chefe podera conceder passag"m
livr.e ao empregado e ás familias do empregado que residirem debaixo do
mesmo tecto, para viagens motivadas por molestia de ceda gravidade.

Art. 130. 0 Os filhos e as pessoas da familia do empregddo que re·
sidirem delaixo do mesmo tecto, terão transporte gratuito para a
escola e aprendizagem nas fabricas, omcinas, etc.

Art. 131.° A requisições de pas agJns e de transportes de obje·
ctos de serviço publico. erão satisfeitas sempre que forem regular·
mente feitas pela autoridade competente, seudo as importancias das
passagens e fretes levadas a conta do ministerio respectivo ou do Es·
tado de Pernambuco, CJ uando em serviço deste, devendo figurar como
renda da estrada.

Art. 132. o Para imposição da, penas, decretadas uo regulamento
annexo ao decreto n. 1930 de 26 de abril de 1857, contra peEsoas estra·
nhas à administração da estrada, terá o director. engenheiro chefe,
por seus empregados, a autoridade conferida naquelle regulamento
aos engenheiros fiscaes.

Art. 133.° Todo o combustivel, material fixo, ro:iante on de CDU'
sumo que tenha de ser importado do estrangeiro, será contractado
pelo ministro, á vista da requisição do director engenheiro chefe, por
intermedio do agente especial do ministerio dJ. agricultura incum
bido da acquisição desse material na Europa e n0S Estados Unidos da
America do Norte.

Paragrapho unico. Na falta desse 'acrente especial, D director
en6enheiro chefe juntará á requisição para encommenda, acompanhada
de todos os desenbos especificações, preços correntes e orçamentos, 11
indicação da fabrica que deve ser preferirla para o fornecicimento, com
os motivos da preferencia, tudo em duplicata.

Art. 134.° Até o dia 15 de abril, o direr.tor engenheiro chefe apre·
sentará ao minjstro um relatorio geral do anno anterior, expondo co~

desenvolvimento o estado das obras e material. Esse relatorio scra.
acompanhado: - 10, do balanço geral do trafego e construcção j 2" d.a
discriminação da receita e despeza por estações e pr.:>c1uctos, por divI'
sões e por kilometro; 3°, dos quadros estatisticos de todos os ramos
de serviço da estrada j 4°, do quadro do pessoal; 5", do orçamento
detalhado das despezls pl'ovaveis para o exercicio seguinte; 6", final·
mente, de todas as informações que po sam aproveitar ou interessar
ao governo.

Art. 135.° Fazem parte deste regulamento as quatro ta.belIas an
nexas e suas respectivas observações.

Art. 136.° O director engenheiro chefe, dentro de suas attribuições,
providenciara, provisoriamento, nos casos omissos do presente regula
~ento, quando a urgencia do serviço o exigir o representará imme·
dlatamente ao ministro para que est9 pl'ovidencie definiti vamente.

Art. 137. ° Ficam revogadas as disposições em contrario, e o regU'
lamento que baixou com o decreto n. 8453, de Il de março de 1882 e
tabella approvada pelo decreto n. 9667, de 16 de outubro de 1886.

Capital Federal, 6 de setembro de 1899.- Fmncisco Gliceri?
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T. BELLA N. 1.
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1" Divisâo- dlllinistração Central

CATEOORIAS

DIEECTORIA

N. ORDHNADO GRATIFICAÇÃO TOTAL

Director - Engenheiro-chefe ..

SECRETARI,~

10:0JO~00 5:00~0 15:000$000

ecretaTio ...................•
1° escriptul·ario .
2" dito .
Amanuenses " ..
Continuo '" .

TBESOURARIA

T hesourei 1'0 •••••.•..••...•••.
Fiel ...............•..........
Pagador ....•.......•.........

AL~OXAlnFADO

Almoxarife .
Fiel. ". '" ., .

rONTABlLIDADE

la • 'ecçáo

Contador .
10 escriptul'Rrio , ..
20 diLO , .. , .
Amanuenses .. ,. ' , , , •.
PrMicantes .. , , . , . , , ..•... , . , .

Guarda-livros , .. , , .
2° escriptuL·ario .. , ,

O.'PICINA DE IMPRESSÃO DE DI
LIlETES E AUTOGRAPIIIA

Impressor
Ajudante.::::::::::::::::::: :

i
1
1
2
i

1
i
1

1
1

1
'1
1
2
2

1
I

2:-100'0:>0
1:200·-000
93a~333
666i6till
5'33$333

2:-100'0.10
1 :200.'000

933'333
666~366

~33'333

2:-100.'000
33. 33:~

1:080':000
400'000

1:200$000
600.'000
·166,3667
333'334
266~61

1:200$000
463' 67

1:066'6õ7

i :06"667
333S'B!

3:600."000
i: 400' 00
3:200:' ')0

3:200,000
1:00030:10

3:600'000
1:400. 1100

1:620'S000
600· 000

Observações

:l~

O yhesoureiro e o;pagndor terão, além de seus 'l'encimentos, Ul,!a grati
ficaçao para quebras, correspondentes a 15 % de seus respeclivos venCimentos.
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o numero ue pl'aticantes pod3râ ser augmentado em casos muito especiaes,
pelo director-engenheira-chefe, conforme as exigencias do serviço.

o numero e o jornal dos guardas das repartições da administração central
e os de serventes e trabalhadorEls do almoxarifado serão lixados pelo du'ector·
engenheiro-cheCe, que poderá abonar de 1" a 2$ diarios.
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TABELLA . ~

2" Divisão - Trafego

CATEGORIAS

ESCRIPTORIO

lN, ORDENADO GR.A.TIFICAÇÃO TOTA.L

Inspector geral do trafego ..... 0.

i o escripturario. o •••• '" o •••••••

Amanuenses ...••...•........•..
~lOVIàlENTO (in SECÇÃO)

Chere do movimento ........•.. ,
Amanuense. 0 ••• ' •••••• o.' ••••••

ESTAÇÕES
Agen les de la class~ o .

]) ~ 2n. ')t ••••••••••

» ,,30.» .
» » paradas ,.

Conferentes. , .•.•.. I.' •••..•. , .•
Fieis ... " ...••....•..•..••.•...
Praticantes ... , ....•..... " .•.
'l'elegraphistas de i. classe·.... :

" de 20. classe .. , ..

SERVIÇO DO 'l'REK
Chefe de trem de 18 classe,., .•.
p" " " » 20. classe .

raticantes , • , .. ' .

LOCOMOÇÃ.O (21\ SECÇÃO)

~hefe da locomoção, .•..........
manuense•......•...... , .

TRACÇÃ.O
Machinistas de i. classe ....•..

" "2·"
" "3""

OFFICI A
Mestre geral de officinas
Contra-mestres ::: : : :

DEPO 11'0
Encarregado... , .•............•.

LINHA: (3· SECÇÃO)

Chere de linha
Amanuense .... : : ........•. , ....
Engenheil'os ajnd~~i~~"""'"
Conduclol'es de 1" olass~·.·.:::·,::

" »2.1 » .•.•.•..
Mestl'es de linha ..•.... , .

DEPOSITO
En~arl'egado,... , ..•.........•..
,....

1 5:600S000
1 1:200'000
2 666.'666

i 4:000.'000
1 66~6ôG

933$333
00';:000

400 000

i 4:000.'000
1 6Gü$666

1:440 000
960 000
00$000

1
2

1

1 4:000$0 O
1 666:'666

o' '2;ÓÓÓ~ÓÔÔ
1:600000

BOO'OOO

1 800$000

2:BOO 000 8:400'000
r.OO:OOO 1: OO·~ 00
~33~4 1:000~000

2:000'COO 6:000'000
33~)334 1:0000000

2:iOO 000
1:500$(100
1.400$000
1:200'000
1:000~000

800"000
720$000

1:000'000
720$000

466$667 i :4.00 O
400~000 1:200"000
200~OOO 600:000

2:000'000 6:00~000
333$334 1:000$000

720:'000 2: 160~ 00
480'000 1:44OS~00
400$000 1:200$000

1:000$000 3:000$000
666 67 2:000$000

2:000~000 6'000'000
333$334 1:000'000

..... i: iJóô :'006 ':3 ~ 66ó.~iJó6
800$000 2: 400.'000
40J')00 1:200S000

400.'000 1:200~000

..
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Obs-ervações

].a

'"

Os empl'egados de escriptorio, quando em viagem de sel'viço na linha
ou nas estações, perceberão uma diaria de l' a 2·'000.

Os agentes de eslação, que não ti verem casa no local das mesmas, terão
mais, ab:>nada. pelo director-engenheiro-chefe, conforme a impol'tancia das
refel'idas estações, uma gratificação mensal de 10· a 15::;000.

r

o Ilumero e Balaria do pessoal jornaleiro das estações e trens serão
lixados p )0 director-el1g'enheiro·c\:lefe. Esses salarios poderão ser de 1'000
a 2 000.

o numero de machinistas serú lixado pelo dir clor-en"'enbeiro·chefe.

5"

O numero e diaria dos oper:lrios, fogllistas, gl'axeiros, c:lrvoeiros, lim
padoNs e serventes sel'ão marcados pelo director-engenheiro-chefe, sendo a
diaria do, operarias de 1 a f>S e a dlls outros de iii a. 3.iOOO.

O nnmero e diaria dos apl'endizes s rão fixados do mesmo modo, sendo a
diaria de ~OO a 1$000.

o nllm~ro dos mestresde linha ser;.l fixado pelo direclol'-engenheil'o.chefa
na proporçao de um para cada. trecho de 25 a 30 kilometros.

O nl1mer~ ~:salll1:io do~ feitores, g'lIardus e tl'ab:l.1h:ldores, armazenistas,
serventes e vIgias sel'ao, Igualmente fUi:ados palo dil'~ctor-en!!'enheiro-chere,
que lhes abonará a diaria de i. a 2~500, o

9"

o numero do pessoal marcado nesta tabel1a será preenchido de confor·
midade com as necessidades do serviço.
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TABELLA. N. 3

3' Divisão - Construcção

NI'EOOn. IA.S N. ORDENADO

,
OIl.ITl- I

FICAÇ:\O
TOTAL

Primeiro engen beiro ..•......... i 7:000·'000 3 500"000
Chefe de secção ................. 5:0'>0..000 2 50,· "000
Jilngenheit·o de ia cla8se ......... 4:000'000 2 OJO, '000

~ de 2a » 3:000;-;000 i 500,'000
Conductor de i" ~ 2:500:000 i 250:'000

" de 2a » 2: 000, 000 1 OUU'OOO
Desenbista de ia » 2:250.'000 1 125;'000

~ de 2a » 1:75(, '000 75.'OOU
Primeil'o escl'i pturario ......... :: : : : 1 1:2'JO::;000 600:000
Aman uenses .....•....•......... 2 656:-;666 333~3i
Continuo, ....................... i 500.000 25~SOOO

Prolongamento da Estrada dp, Ferro do Rp,cife ao S. Francisco

TABmLLA. N. 4

4," Divisão - E iscalisação da linha ing-Ieza

o
U

(',,"TEOORUS ORDI·:N.IDO
GRA'rr-

TO'I'.ILN,
1i'lCAV·~O

L

\here do secção ................. 1 i J :00J.~O ,lO 2:000$000 6:000~00
, mall!lellse ............•.... , ... , i 656'666 33:)"331 i:O'}O~OJ

Observação

-";0 chefe de secção na fiscalisação da linha i~leza será abonada, quando
em viagem em serviço na linha, uma diaria de ~ a 8S000.

Capital Federal, 6 de eetembro de 1890.- li'f'anoisco Gticer·ifJ.
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OBSERVAÇÕER GERAES

ia

O directol'-engenheiro-cbefe terá mais a diaria de 8$, a titulo de despezas
de viagem, dur nten tempo m que se achar em exercicio, e os demais em
pregados quando em serviço de campo, diarias de 2' a 8' e quando em ser·
viço nos escriptol'ios central e das secçõeS, diarias de i~ a 4,000.

As diarias devem variar com a categol'ia ou vencimento do empre"'ado, '
distancia de sua residencia li ultima estação em trafego e as difficuldades
locaes de subsistencia.

2a

Aos empregados em serviço de campo e ao pagador mandará o director·
engenheil'o-chefe abonar umn. quantia pal'a cavalgadura, correspondente a
51) % do respectivo vencimento mensal, ficando o empregado obrigado, quando
deixal' o serviço (Iue lhe dá direito á cavalgadura. a entrar com a quantia
qll'e hOuver recebido com desconto na l'azão de 20 % ao an no, calculado sobre
o prazo decol-rido desde a data em que se Ibe tiver feito o abono.

Decorridos cinco annos, depois do abono, considerar-se-ba amorlisada a
quantia anteriormente recebida e será abonada outra sob as mesmas con
dições,

30.

Os chefes de secção em tl'abalbos de exploração, locação ou cOllstrllcção
receberão, para. alllliuel de escriptorio, 50. mensaes e os chefes de turma de
explomçãC' ou locaçao e os engenheh'os ou conduotores encal'l'egados das
rcsidencias nas secções em consLrucção 30$ mensaes para o mesmo fim.

Não sendo possivel obter casa por aluguel, o director engenheiro chefe
mandará fornecer barracas para os trabalhos de exploração 011 locação e
comprar ou construir casa para os trabalhos de consLrucção; cessando em
qualquer dos dous casos o abono para aluguel.

4"
Aos empregados e jornaleiros removidos, por con veniencia <10 serviço.

do escl'Íptol'io c ntral para uma secção, ou vice-versa, de timo. s.cção IJMa
outl'a ou de uma residencia para outra da mesma secção, mandará o director
engenheiro chefe ahonar a. titulo de despeza de viagem: 10 lima quantia
lixa correspondente a cinco dias de vencimento ou jornal; 20 outra (1uantria
proporcionada a disLancia a percorrer, contada pejo eixo da linha, corres
pondente ao veocimento ou jornal de um dia, para cada extensão ele 30 kilo
metros e para ~ fracção restanle; Stlm prejuizo do vencimento, jornaes e
demais ,'antagens devidas ao empregado ou jOl'llaleit'o durante os dins indis
pensaveis, a juizo do áirector-engenbeiro-chefe para elfectuar-se a mu
dança.

Os empl'ell'ados que durante cada trimestre não tiverem commeLtido
faltas que prejudiquem o serviço, a juizo do director-engenheiro-chefe

ci
terão

uirei to a uma gratificação equivalente ao respectivo vencimento e dez
dias.

Exceptuam-se: o primeiro engenheiro, os chefes de secção, os enge
nheiros de i" e 2a classes, os conductol'es ele ia e 2a classes, e os desenhistas
de i a e 20 classes.

60

Alem da dinl'ia ([ue, em virtude da condição 20.; lhe reI' fixada. pel'ceberíl
o paaador ou quem Stlas vezes fizer, uma eutl'a de 8.' durante os dias indls
pensaveis, a juizo do directol' engenheiro chefe, ao pagamento do pessoal
fóra do escriptorio cen trai, correndo por sua .con ta todas as despezas Com"
sigo, camaradas e animaes.

Capital Federal, G de setembro de 1890.- Francisco Glicerio.



DECRETOS

DECRETO N. 734 - DE 6 DE SETEMBRO DE 1890
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AuLorisa a transfcrencia á companhia estrada de ferro Leopoldiua, das

concessões relativas ás estradas de ferro Barão de Araruama e do

Carangola

o generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu
a companhia e"trada de ferro Barão de Araruama, concessionaria da
referida. estrul1a, a que se referem os decretos ns. 6865, de 23 de
março de 1878, 8685, de 23 de setembro de 1881, e cessionaria por
decreto n. 420, de 24 de maio de 1890, da estrada de ferro do Carangola
a que se referem os l1ecretos ns. 5822, 5889, 6118, 6119, 6167,6364
6559, 6565, 7858, 8019, 8290, 8367' 8552, 8661, 8909, 9068, 9131,
9335, 9392,9411, 9t96, 9565, 9572, 9660, 9750, 9947, 10.119, e
10.440, resolve aut.orisar a transferencia das alludidas concessões á.
companhia da estrada de ferro Leopoldina em que fundiu-se a referida
companhia estrada de ferro Barão de Araruama, ficando aquella,
portanto, snbrogada em todos os direitos e obrigações provenientes de
taes concessões.

O cidadão ministro e secretario de estado dos negocias da agricul
tura, comII1ercio e obras publicas assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 6 de setembro de 1890,
2° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Fr,tncisco Glicerio .

. DECRETO N. 742 - DE 12 DE SETEMBRO DE 1890

Determina que a direcção c conslrucção das obl'us do prolongamento dn. estrada

de ferI"> de Sobrai fiquem a cargo da adminidtra(ão da mesma estrada

•••••••• I ••••••••••••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DECRETO N. 7-9 - DE 18 DE SETEMBRO DE 1890

Appl'ova a tl'ausferencia que :J. Societé Anonyme du chemin de fel' Bene
vente e Afinas fez á companhia g ral de estradas de ferro do Brasil, da
estrada de fel'ro de anta Luzia do CM'angola e do ramal que deve

ligaI-a ao porto de Benevente .

• • • t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEORETO N, 777 -DE 20 DE SE'l'EMBRO DE 1800

Approva a nova modificação feiLa no tl'açado da estrada do C rrJ do (1101' Lp ,
no seu prolongamento aLé a Capital Federal

••••••••••••••••••••• t ••• , ••••••••••••• I ••••••••••••• , ••• , ••••••••

DEORETO N. 797 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1890

.\pprov,\ os esLud03 para a 'Ollstrlic~ão das ouras do p:ol.JIlgamento do ramal
de Ouro Pl'eto aLé acida le de i\hu'iaJlna

•••••• lo ••••••••••••••• I •••••• I' ••••••••••••• , •••••••••••• ti .•.• lO

DEOREtO N. 815 - DE 4 DE OUTUBRO DE ] 890

Autorisa a companhia strada d fel'l'o do Nort a tl'an,ferir o ramal da
Tijnca li cJll1panltia ()Slra~a de ferro da Tijuca

o generalissimo Manoel Deoloro da FonseJa, chef~ d1 governo
pl'ovisorio da Republica. dos E~ti~dos Uoidos (},) Brasil, con~tituido

pelo exercito e armada, em nome da Nação, attenrlendo ao que
requereu a comp:l.nhia da e~tl'a.d.a de ferro do Norte, concessionaria do
ramal da Tijuca., a que se referam o~ decretos ns, 0550, 9620, 9731 e
706, de 23 de jall'3iro e 31 de jnlhl) de 183J, 2j de fevereiro de 1887 e
30 de agosto ultimo, resolve autorisar a m3sma c)mpanhia. li,
transferir á da estrada. de ferl'J da, Tijuca a concessão do men·
cionado ramal, ficando est!L subrogada nos dil'eitos e obrigaçõ~~

constantes dos mencionad03 decrótos e outro3 a.ctos l'el!ltivos a
referida concessão,

O general Frs,ncisco Glicel'io, millistro e secretario de estaria dos
negocioi! da agric'l1tul'a, commercio e obl'as public:l , ao sim o fuça
executar.

Sala. d~IS se3sões do governo provi, 'rio, 4 de outubro de 1890,
2° da Republica.

MANuEL DIiJODORO DA FONSECA.

F,.allCisco Glicel"Ío.
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DEORETO N. 826 - DE 9 DE OUTUBRO DE 1890
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Proroga o prazo para a conclusão das obras de construcção dos prolonga
mentos da estrada de ferro Sorocabana

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe elo governo
pl'ovisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu a
companhia da estrada de ferro Sorooabana, resolve elevar a cinco
annos, a contar da data da approvaçâo dos estudos definitivos, o prazo
fixado na clausula 6° do contracto celebrado pela referida companhia
com o governo, para a conclusão das obras de seus prolongamentos a
q14'l se refere a decreto n. 10.090, de 24 de novembro de 1888.

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar. .

Sala das sessões do governo provisorio, 9 de outubro de 1890,20 da
Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA

Francisco Glicerio.

DEOH,ETO N. 846 - DE II DE OUTUBRO DE 1890

Ooncede á companhia estr'lda de ferro Muzambinho pl'ivilegio para a
construcção do prolongamento da estrada de ferro 'Minas e Rio até ao
ponto navegavel do Rio Verde, privilegio e garantia de juros para a do
ramal da Campanha desta mesma esLrada.

O generalissimo Manoel Dl;odoro da Fouseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Uniuos do Bra 'il, constitui<lo
pelo exercito e armada em nome da Nação. concede á companhia
estrada de ferro :Muzt\mbinho privilegio por 50 annos para a cons
trucção, uso e gozo do p"olongamento da estrada de ferro Minas e Rio
desde o actual ponto terminal em Tres Corações do Rio Verde até ao
ponto navegavel neste 1'10, uem como para a con trucção uso e g-ozo de
um I'amal da mesma e~tl'll.da que, partindo do kilometro 106, termine
na eidaue da. Campanha, pa~santlo pelas A~aas Virtuosas do Lambal'Y
e Oambuquira, e, outrosilTl, garantia de juros de cinco por cellto ao
anno durante a con ·tracção do referido ralOal, e quatro POl' cent,o ao
anno, uma nte 2- annos, dcpois do aberto ao trafego, sobro o cflpi1al de
2.509:500,; fixado em moeda nacional corr-ente, CUIJ10 nec ssaria para
a re.pectiva !ionstruc.;oão e ~s{o.lJelecllncnto, tudo de clnformldade
o~m as clausulas que om c;ste ba.ixam, 8, igllac as peto g-en ruI Fran
CISCO Glicerio ministro e secr'etarlo ue E tado do. negocio da agri
cultul'a, commel'cio e obras publicas, que assim o faça exeeutur.

Sala, das sessões lo governo provisorio. 11 de outubro de 1890,
20 da Republica.

E. n. - 15

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Ft'ancisco Glice?'io.
Vol. V
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ClauiJulos a que se ref'el'e o decreto n. 846 desta data

I. A' Companhia da estrada de ferro Muzambinbo é concedido
privilegio por 50 annos contarIas desta data. para a construcção, uso e
gozo do prolongamento da" estrada de ferro Minas e Rio, desde o
actual ponto terminal, em Tres Corações do Rio Verde, até ao ponto
navegavel deste rio, e, outl'osim, de um ramal ela me ma estrada que,
partindo do kilometro 106, termine na cidade da campanha, passando
pelas Aguas Virtuosas do Lamb,try e Cambuquira.

Além do privilegio, o governo concede os mais favores especifi
cados nos numeras um a cinco da clausula primeira das que acampa·
nharam o decreto n. 10101, de I de dezembro de 1888, e bem assim:

a) isenção de direitos de importação, nos termos do n. 4 da cletu
sula lu das que foram approvadas pelo decreto n. 7959, de 29 de
dezembro de 1880;

b) transporte gratuito pela estrada de ferro Central do Brasil do
material fixo e rodante necessario para o pl"llIleiro estabelecimento da
estrada,

Fica entendido que os favores concedidos não poderão ser appli·
cados a qualquer outra estrada pertencente á companhia.

n. O prolongamento e o ramal serão construido::; de conformidade
com os respectivos esturlos já approvados pelos decretos ns. ~ e 10449.
de 5 de dezembl'o e 9 de novembro de 1889, de cujo custo a companhia
obriga se a indemnisar a The Minas and Rio "ailwl/Y company,
limited.

Os trabalhos da primeira desta estrada começarão no prazo de 3D
dias e os da segunda no de 40 dias, contados da assignatura do con·
tracto, sendo entregues á companhIa nesse acto os alJudido estudos, e
deverão ficar concluidos e aberta a estrada ao trafego, aquelles no
prazo de um anuo e e"tes ultimas no de 20 mezes.

III. E' concedida á companhia a garantia de juros de cinco por
cento ao anno, durante a construcção do ramal da Campanha e a de
4 % ao anno, durante 25 annos, depois de aberto ao trafego o mesmo
ramal, sobre o capital de 2.509:500$, computado em moeda nacionul
corrente, e fixado pelo decreto n. 10449, de 9 de novembro de 1889,
necessario para a construcção de todas as obras dessa estrada de ferro,
para acquisição do material fixo e rodante e outros, linha. telegra
phica, compra de terrenos, indemnisação dos estudos appl'ovados e de
bemfeitorias e quaesquer despezas fditas antes e depois de começarlos
os trabalhos de construcção da estrada até a sua conclusão e accai
tação definitiva, e ser esta aberta ao trafego publico.

§ 1. 0 Além dos planos geraes approvados a que se refere a clau
sula precedente, a companhia sujeitará á approvação do fiscal por
parte do governo os detalhes necessarios para a execução das obras da
arte e os modificará, segundo fOr eXigido, na fórma estabelecida DaS
clausulas primeü'as dos decretos ns. 10309 e 10310, de lU de agosto
de 1889.

§ 2. 0 A companhia poderá alterar os estudos approvados DOS
pontos onde as moiliticações importarem economia ou melhor'amento
das condições technicas do traçado, precedendo, porém, autorisação e
approvação do governo e sem que, em caso algum, re ulte augmento
quer do capital garantido. quer no maximo kilometrico c01'l'espOO
dente a 30:000$ por kilometro da linha definitiva.

Se alguma alteração fór feita em um ou em maior numero dos
planos, desenhos e requisitos já approvactos pelo governo, bem o con
sentimento deste, a companhia perderá o direito à garantia de juros
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sobre o capital que se despender na obra executada, segundo os planos,
desenhos, documentos e requi~ito~ assim alterados.

Se, porém, a modificação fôr feita com approvação do governo e
della resultar economia na. execução da obra constr'uida, segundo a
dita alteração, a metade da somma resultante desta será deduzida do
capital garantido.

IV _ A garantia de juros far-se-ha efrectiva na f6rma da clausula
segunda do oitado decreto n. 10310, de 10 de agosto de 1889, tendo-se
em vista as taxas dos juros garantidos estipuladas na clausula pre
cedente.

V. O material rodante (locomotivas, tenders, carros, quer de pas
sageiros quer de mercadorias de qualquer natureza), sera construido
de modo que haja segurança nos tran~[3ortes e commodidade para os
passageiros e po so. circular em todos as liohas ora concedidas e na de
companhia Minas e Rio.

O governo podera prohibir o emprego do material que não pre
encha estas condições.

Esse material compor-se-ha, para a abertura do prolongamento
ao trdfego, do seguinte:

Uma locomotiva para trens de passa,geiros.
Uma locomotiva para trens de carga.
Um carro de primeir'a classe.
Um carro de segunda classe.
Dous carros mixtos de primeira c segunda classe.
Dous carros de bagagem.
Vinte vagões para mercadorias.
Cinco vagões para lastro.
E para o ramal da Campanha:
Duas 10comJtivas para trens de passageiros.
Duas locomotivas para trens de carga.
Dous carros de pl'imeira classe.
Dous carros de segunda classe.
Dous carros mixtos de primeira e segunda classe.
Dous carros para bagagem.
Vinte vagões para mercadorias.
Cinco vagões para lastro.
VI. Para gal'3.ntia da execução do contracto que celebrar, a con

cessionaria deposltará no thesourQ nacional, antes da a signatura
do mesmo contracto, 3. qua.ntia de 50 :000$, em dinheiro ou em titulos
da divida publica.

O deposito feito em dinheiro não vencerá juros.
VII. Fazem parte integrante da presente concessão as clausulas

dlJS conceSSõeS (eitas á 7'lte 1l1inas Rio altd miltOay company Limiled.,
constantes dos decretos ns. 10.101, de 1 ne dezembro de 1888. e 10.310
de la de agosto, e 10,449, de 9 de novembro de 1889, relativos ao
ramal da Campanha, e dos decretos n: 10.1'.>2, de 15 de dezembro de
1888, n. 10.309, de 10 de agosto, e n. 37, de 5 de dezembro de 1889,
r~lativos ao prol ngflmento da estrada, em tudo que taes clausulas
nao contrariarem as precedentes ou não;;e acharem por estas modi
ficadas.

O prazo fixado para o resgate sera contado da presente data.
VUl. O contracto devera ser ;lssignado dentro de 15 dias, contados

da pUblicação deste decreto no Diario Otfic,al.
Capital Federal, 'll de outubro de 1890.- Franciscc Glicel'W.
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DECRETO N. 862 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1890

Concede privilegio, garantia de juros e mais favores para o esLabel cimento
de um systema de viação geral ligando dil'ersos Estados da União á

Capi lal Federal

o generalissimo Mancel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio ela Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e arma'da, em nome da nação:

Considerando que é de alta conveniencia estreitar os laços de re
lações politicas e commerciaes dos differentes Estados do Brasil entre
si e com a Capital Federal;

Considerando que dest'arte para a communhão brasileira accen
tua-se a homogeneidade de interesses, penhor da integl'irlade nacional;

Consijeraodo que. além de josto, é conveniente abril' as riquissi
mas zonas de Goyaz e Matto Grosso ao commercio e a industria, tra
zendo-as ao convivio do progre so e alargando o campo de fecunda
immigração que traz rapido e etIlcaz concurso á grandeza nacional;

Con iderando que a viação aperfeiçoada, valorisando e sas opu
lentas regiões, trará prodigioso augmento á renda e á riqueza pu
blica;

Considerando que as grandes linhas de communicação norte-sol e
éste-oeste aproveitam as vias Guviaes interiores, as quaes póde
ligar-se a viação de todos os Estado.> Unidos do Brasil;

Considerando que essas linhas evi,lentemente offerecem á nação
poderosos elemen tos de segurança e paz, e,

Attendendo, flnalmente, ao parecer da commissão (113 viação geral
e os estudos que desde longos annos tem sido feitos sobre este objecto,
e tendo, outrosim, ouvido o ministro e secretario de Estado dos nego
cias de agricultura, commercio e obr,ls publicas;

Resolve:
Art. 1.0 Decretar o estabelecimento das seguintes linhas ferreas

e fiuviaes, fazendo as cooces:;ões respectivas:
1.0 A' compaohia da e trada de ferro Mogyana, do prolongamento

da mesma estrada, a partir da estação do Jaguárn. até a cidade de
Catalão, no Estado de Goyaz.

2.0 Ao banco União oe . Paulo, ou á emproza que organizar, de
uma estrada de ferro que. pal·tindo do ponto mai conveniente, entre
Uberaba e S. Pedro de Uberabinha, do prolongamento da estrada.
Mogyana, precedentemente indicado, dirija-se á villa de Cochim no
Estn.do de Matto Grosso, pa sando nas immediações ou abaixo da foz
do rio Meia Ponte, no E tado de Goyaz.

3.° A companhia da estrada de fel'l'o do Oeste de Minas, do pro·
longamento da sua linha, a partir da estação de Perdões, de um lado
até a cidade de Catalão, e do outro até a estra<ia de ferro Central do
Brasi I, no pon to que mel hor convier, entre as estações do Commp.roio e
da Barra Mansa, e de uma linha que, partindo do ponto maIs conve
niente do moncionatlo prolongamento, dirija se, de um lado para o
logar qne mais convenha no prolongamento da Mogyana, passando
pelo Araxó. ou suas proximidades, e do outro pam o rio Pi1rácatu,
de modo a poder utilisa.r a respectiva navegação.

4. o Ao engenheiro Francisco Murtinho e ao Banco Con tructor do
Brasil, ou á empreza que orgtl.nizarem, de uma' estrada de ferro que
partindo de Catalão e passando pelas cidades de Goyaz, de Cuyabá, de
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S. Luiz de CacCl'es, e logar navegavel do rio Guaporé, termine no
E tado de Matto Grosso, em ponto limitrophe com a Republica da
Bolivia, devendo servir á navegação do Araguaya e do rio das Mortes
directamente ou por meio de ramaes. .

5. o Ao engenheiro vicente Alves de Paula Pessoa Filho e a Fran
cisco Mendes da Rocha, oU a empreza que organizarem, de uma estrada
de ferro que partindo de Catalão dirija-se para Palmas ou o ponto
inicia.l ma.is conveniente da navega~.ão do rio Maranhão no de Goyaz.

6.° Ao engenheiro Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim, ou á em-
preza que organizar: .

(a de uma estrada de ferro, que, partindo de Patos ou de Alcobaça
á margem do rio Tocantins, termine no ponto denominado Praia
da Rainha ou em suas proximidades á margem do mesmo rio;

(b de uma linha de navegação a vapor, no rio Tocantins, de Belém,
capital do Estado do Pará, ao ponto inicial da e trada de ferro pre
cedente, e de outra no mesmo rio comprehendida entre o ponto
terminal da alIudida e trada e a cidade do Porto Nacional ou a de
Palmas, de modo a poder ligar-se a estrada de ferro mencionada no
numero 5° deste artigo;

(c de linha de navegaçã,o a vapor nos rios Araguaya e das Mortes
em todas as secções navegaveis, podendo estender-se aos affiuentes
destes rios, bem como aos do Tocantins.

. .Art. 2.° Conceder para esse fim os seguintes favores, salvos os
dIreitos de terceiros:

1. o Privilegio por 60 annos para a. construcção, uso e gozo das
linbas ferrea mencionadas no artigo precedente, e, outrosim, ga
rantia de juros de 6 % ao anno, durante 30 annos, sobre o capital
que fôr empregado, até ao maximo correspondente a. 30;OOO~ por
kilometl'o;

).0 Privilegio por 25 annos para uso e gozo das linhas de naye·
guçao, e subvenção annual por 20 annos, de 30:000 para a do BalXo
Tocantins, de 60: 000 para a do trecho desse rio acima da e.strada
de ferro, e de igual importantancia para a do Araguaya e 1'10 das
Mortes;

3. 0 Cessão gratuita de terrenos devolutos em uma zona maxima de
20 kilometros para ca.da lado das vias ferrea9 e fiuviaes ;

4. o lseução de direitos de importação sobre os mat riaes neces
sarios ao estalJelecimento das mesmas linhas, bem como sobre o carvão
de pedra indispen~avel para o respectivo custeio.

Art. 3. U O governo federal chama a si as responsabilidades
do Estado de Minas Geraes, as quaes serão substituidas pelas que
resultam da presente concessão, relativameute aos contracto~ concer
nentes ás referidas linhas ferreas, que fica.m declaradas de mteresso
lSeraI.

Art. 4.° Nos contractos que forem celebrados para execução deste
eerviço serão observadas as clausulas, integrantes deste decret.o
que baixam a~signadas pelo general Fl'ancisco Glicerio, .ministro e
secretario de estado dos negocios da agricultura, commerclO e obras
publicas, que a sim o faça executar.

Sa.la das sessões do Governo Provisorio, 16 de outubro de 1890, 2" da
Republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA..

Francisco GUcerio.
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ClaUli§ulas ~ q,ue se reYere o decreto n. 86~ destq
data

1. o CLA.USULA.S RELATIVA.S Ás OONOESSÕES DE ESTRADAS DE FERRO

I. Além do privilegio de que trata o presente decreto o governo
concede:

1 o Cessão g-ratuita dos terrenos devoluto e nacionaes e bem a5sim
dos comprehendidos nas se. mlll'ias e po'se, excepto as inrlemni
snções qlle forem de direit.o, em uma zona maxima de 20 ki IomE' tros
para cada l>1rlo rIo eixo da: linhas de que se trata, comtllllto que a
área total rle taE's tprrenos não exceda á que correl:'ponder á média
de 10 kilometro para carla laclo da extensão da referidas linhas.

A cnmpanhia deverá utili ar es es terrenns dentro do prazo de
50 annoil, a contar lIa data pre!lente, sobl'e pena de perder o direitJ
aos que não ti vel'em sido util isados ao flnrlar aquelle prazo.

2. 0 Isenção de direitos de importação sobre os tl'ilhos, macbinas,
instrumento~ e mais objectos destinados a construcção, bem como
sobre o carvão de pedra iodispensavel para as omcinas e custeio da
estrarla.

Esta isenção nãosJ fará etrectiva emqullllto a companhia não apre·
sentar ao thesouT'o nacional ou na tbesouraria de lazendn. d.) Estaria,
a relação dos sobreditos objectos, especificando a respectiva quanti
dade e qualidaele, qlle aquellas repartições fixarão annualmente,
conforme as instrucções do ministerio da fazend,.

Cessará o f,vor, fican o a companhia sujeita á restituição dos
direitos que teria de pag·,r e á multa do dobro desses direitos imo
posta pelo ministArio da agricultura, commercio e obms publicas ou
pelo da fazenda, se se provar que ella alienou, por qualquer titulo,
õbjectos importados, sem que "precedesse licença daquelles mlnlste·
rIos ou do governador do Estado, e pagamento dos respectivos di
reitos.

3. 0 Direito de desapropriar, na fórmfl. do decreto n. 816, de 10
de julho de 1855, os terrenos ele dominio particular, predi09 e
bemfeitorias, que forem precisos para o leito da estrada, estações,
armaz os e outras dependencias especificadas nos estudos defi
nitivos.

4. o Prefere;Jcia, em igualdade do circumstanci:l s, para lavra
de minas na zona privilegiada, sendo expresso em contl'acto espe
cial o numero de datas que o governo julgar convenieute con
ceder, bem como as condições a que deva fica.r sujeitaa a em
preza.

I!. Se no prazo de um anno, contado nesta data, não estiver in
corporada. a companhia, caducara a respectiva conces ão.

III. Os trabalhos da estrada de ferro começarão no prazo de seis
mezes depois de approvarlos os estudos defini tivos, inclusi.ve o orça
mento, e fixado o respectivo capital garantido dentro do limite e
tabelecido de 30:000. por kilnmetr ; e proseguirão sem interrnpção,
devenrlo fi~ar c1lOcl1linos no prazo maxiino cOl'respondente a 100 (cem)
kilo~etros de estrada por anno, a contar do começo do segundo anno,
depOIS de encetada a I'onstrucçilo do primei 1'0 trE'cho.

A fiX'tção do capital gar'1.ntido pal'a c,\da secção será provisoria,
devendo ser revista depois de concluida toda a estrada, para o fim
de ser definitivamente ob'lerva:lo o limite alludido, á vista dos or
çamentos approvados d,e todas as secções.
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A construcção a cargo da companhia Oeste de Minas poderã ser
iniciada na estação de Perdões em direcção a Catalão, comtanto que
ao mesmo tem[lo seja no trecho comprehendido entre Perdões e es
trada rie farro Central do Br<1sil, salvo o cas') de torça maior.

A da estrada de ferro de Cuyabá ao ponto terminal limitrophe
com a Republica da Bolivitl. terá começo depois de construido o tre
cho entre Cuyaba e Catalão.

IV. Os trabalhos de construcção não poderão ser encetados sem
prévia autoMzação do governo; para. isso os projectos de todos esses
trabalhos serão organixados em duplicata e submettidos á approvação
do me mo governo. Um dos exemphtres será devolvido, depois de
rubl'icarlo pelo chofe da I" directoria rias obras publicàS do ministe
rio da agricultura, e o outro ficará archivado no mesmo ministerio.

V. Os estudos definitivos e o orçamento da estrada serão apre·
sentados á approvação do governo por secções de extensão não iníeriol'
a 100 (cem) kilometros comprehendidos entre pontos obrigados de
pass 1gem; fica m'lrcado o pl'azo m'lXimo de dous annos, contados da
presente data, para apresentação dos da primeira secção; os das
secções seguintes serão apl'e~entados até seis mezes antes de termi
nado o prazo para a conclusão do trecho anterior.

Constarão taes est.ldos dos seguintes documentos:
l° Planta geral da linha e um perfiii longitudinal com indicação

dos poot03 obrigados de passagem.
O traçado sJrá indicado por uma linha vermelha e continua

sobre a planta geral, na escala de -1 por 4.000, com indicação nos raios
de curvatura, e a configuração do terreno represElntada por meio
de curvas de nivel equidistantes de tres metros; e bem assim, em uma
zooa ue 80 metros, pelo menos, para cada lado, os campos, mattas,
terreoos pedregosos, e, sempre que fôr possivel, as divisas das proprie·
dalle8 particulares, as terras devolutas e miuas.

Nessa planta serão ionicadas as distancias kilometricas, coutadas
do ponto de partida. da estrada de ferro, a extensão dos alinhamentos
rectos e bem as'im a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o raio
e sentido das curvas.

O perfil longitudinal será feito na escala de 1 por 400 para as aI·
turas, e de um por 4.0f}0 para as di taocias horizontaes, mostrando
respectivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e as
plataformas dos cortes e aterros. Indicará por meio de tres linhas ho·
rizontaes, traçadas abaixo do plano de comparação:

1. As distancias kilometricas, contadas a partir da orig-em da eil
trada de ferro;

II. Aextensão e indicação das rampas e contra·rampas, e a ex
teosão dos patamares'

.III. A extensão dos alinhamentos rectos e desenvolvimento e raio
das curvas;

No perfil 100gitu,lioal e na planta será indicada a posição das
estações, paradas, obras de arte e vias de communicação trans
"Versaes.

2.° Perfi~ transversaeR na escala de 1/200 em numero sutl:l.ciente
para o calculo do movimento de terras.
. 3.° Projecto de todas as obras de arte necessarias para o estabele·

Clrnento da estrada, suas estações e depeodencias, e abastecimento de
agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes que forem ado
ptados.

Estes projectos compor-se-hão ele projecçõe& horizontaes e verti
caes, e de secções transversaes e longitudinaes na escala do 1/200.
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4.° Plantas de todas as propriedades que fór necesso.rio adquirir
por meio de desapropriações.

5.° Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros, com as
principaes dimensões, posição na linha, systema de construcção e
quantidade d~ obra.

6.° Tabella da quantidade das excavações necessarias para ex
ecutar-se o projecto, com indicação da classificação provavel, e bem
assim a das distancias médias do transporte.

7.· Tabella do alinhamento e dos seus desenvolvimentos, raios das
curvas, inclinação e extensão das declividades.

8.° Cadernetas authenticadas das notas das operações topogra
phicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.

9.° Tabella dos preços compostos e elementares em que basear-se
o orçamento.

10.° Orçamento da despeza total do estabelecimento da estrada,
di vidido nas seguintes classes:

I. Estudos definitivos e locação da linha;
II. Movimento de terras;
III. Obras de arte correntes;
IV. Obras de arte especiae ;
V. Superstructura das pontes;
VI. Via, permanente;
VII. Estações e edificios, orçada cada uma separadamente com

os accessorios necessarios, omcinas e abrigos de macuinas e de carros;
vm. Material rodante, mencionando-se especificadamente o nu

mero de locamoti vas e de vehiculos de todas as classes;
IX. Telegrapho electrico;
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de con·

atrucção;
XI. Relataria geral e memoria descriptiva, nií.o sómente dos ter

renos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem da zona mais
directamente interessada.

Neste relataria e memoria descriptiva serão expostos com a poso
sivel exactidão a estatistica da população e da producção, o tra,["ego
provavel da estrada, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua aptidão
para as diversas cultura, as riquezas mineraes e flol'estaes, os terrenos
devolutos, a possibilidade e conveniencia uo estabelecimento de nucleos
coloniaes, os caminhos convergentes á estrada de ferro, ou os que
convier construir, e pontos mais convenientes para estações. .

VI. Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio po sive!. O ralO
minimo será de 100 metros.

As CUl'vas dirigidas em sentidos contrarias deverão ser soparadas
por uma tangen te de 10 metros, pelo menos.

A declividade maxima será de 3 0/., limite que só será attingido
em casos excepcionaes.

A estrada será dividida em secções de serviço de locomotivas,
procurando-se, em cada uma destas, uniformisar as condições te·
chnicas de modo a effectuar o melhor aproveitamento da força dos
motores. .

As rampas, contra-rampas e patamares serão ligados por curvas
verticaes do raios e desenvolvimento convenientes. Toda rampa se
guida de uma contra-rampa será separada destn. por um p,ttu,mar de
30 metros, pelo menos; nos tunneis e nas curvas de pequeno raio se
evitará, o mais passiveI, o emprego de fortes declives.

Sobre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem como á en
trada dessas obras, se procurará não empregar curvas ele pequeno
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raio ou as fortes declividades, afim de evitar a producção de vibrações
nocivas ás junta.s e articulações da diversas peças.

AS paradas e estações serão de preferencia situadas sobre porção
da linha em recta e de nivei. _

VIl. A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhas
auxiliares que forem ner:essario para o movimento dos trens.

A distancia entre as taceil internas dos trilhos será. de Iro, 00.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação

do governo.
As valIetas longitudinaes terão as dimensões e declive necessarios

para dar prompto escoamento às aguas.
A inclinação dos taludes dos cártes e aterros será. fixada em vista

da altura de tes e natureza do terreno.
VIII. A companhia executará. todas as obras de arte e fará.

todos os trabalhos necessarios para que a estrada não crêe obstaculo
algum ao escoamento das aguas, e para que a direcção das outras
vias de communicação existentes não receba senão as modificações in
dispensaveis e precedidas de approvação do governo. Os cruzamentos
com as ruas ou caminhos publicos poderão ser superiore~, infel'iores,
ou, quando absolutamente se não possa fazer por outro modo, de
nivel, construindo, porém, a companhia, a expensas suas, as obras
que os mesmos cruzamento. tornarem neces aria , ficando tambem a
seu cargo as despezas com os signae e guardas que forem precisos
para a cancellas durante o dia e a noite. Terá nesse caso a compa
nhia o direito de alterar a direcção das ruas ou caminhos publicas,
com o fim de melhorar os cruzamentos ou diminuir o seu numero,
precedendo consentimento do governo e, quando fór de direito, d~~ ca·
mara municipal, e sem que possa perceber qualquer taxa pela passa
gem nos pontos de intersecção.

Executará as obras necessarias á passagem das aguas utilisadas
para abastecimento ou para fins industriaes ou agricolas, e permittirá
que, com identicos fins, taes obras se eífectuem em qualquer tempo,
desde que delIas não resulte damno á propria estrada.

A estrada de ferro não poderá impedir a navegação dos rios ou
canaes, e nesse intuito as pontes ou viatluctos sobre os rios e canaes
terão a capacidade necessaria para que a navegação não seja em
baraçada.

Em todos os cruzamentos, superiores ou inferiores, com as vias de
communicação orrlinarias, o governo terá o direito de marcar a alturo.
dos vãos dos viaductos, a largura destes, e a que deverá haver entre
os parapeitos em relação às necessidades de circulação da via publica
que ficar inferior.

Nos cruzamentos de nivelas trilhos serão colIocados sem salien
cia uem depressão sobre o nivel da via de communicação que cortar
a estrada de ferro, de modo a não embaraçar a rirculação de carros
ou carroças.

O eixo da estrada de ferro não deverá fazer com o da via de com
municação ordinaria um angulo menor de 45°.

Os cruzamentos rle nivel terão cancellas ou barreiras pa.ra veda·
rem durante a pas agem elos trens a circulação da via de communi
cação ordinaria, se esta fôr nas proximidades das povoações ou tão
frequentada que se toroe neces aria esta precaução, a juizo do governo,
podeodo e"te exigir, além disto, uma casa de guarda, sempre que
reconhecer essa necessidade.

IX. Nos tunneis, como nos viaductos inferiures, deverá haver
um iutervaUo livre nunca menor de lro,50 de cada. lado dos trilhos.
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Além disso haverá de distancia em distanoia, no interior dos
tunneis, niohos de n.brigo.

AS aberturas dos poços de construcção e ventilhção dos tunneis
serão guarneoidas de um parapeito de alvenal'in. de dous metros de
altura e não poderão ser feitas nas vias de communioação exis~

tentes.
X. A oompanhia empregara. materiaes de boa qualidllde na

execução de todas as ol)l'as, seguirá sempre as pl'e~cripções da arta,
de mfJdo que obtenba construcções perfeitamente olidas.

O systema e dimeosõe' das fundações das obras de arte serão
fixados por occa ião da exeoução, tendo em att'lnção a natureza do
terreno e as pressões supportadas, de accordo entre a companllia e o
governo.

A companbia ,erá obrig-ada a ministral' os apparelhos e pessoal
neoessarios as sondagens e fino ...mento de e tacas de en~aios, etc.

Nas superstructuras das pontes as vigas de madl'ira só poderão
ser empregadas provisoriamente, devendo ser substituidas por vigas
metallicas, logo que o governo o exija. O emprego do ferro fundido
em longflrõe:l não ser'á tolerado.

An tes de entregues a circu lação, todas as obras de arte serão ex~

perimentad'ls. fazendo-se passar e repas~ar sobre ellas, com diversa
velocidade e depois estacionar algumas boras, um trem composto de
locomotivas ou, em falta de tas, de carros de mercadorias quanto
possi vel carregados.

As despezas destas experienoias correrão por conta da com-
panhia. ,

Xl. A cnmpanhia construirâ todos os edificios e dependencias
necessarias pn.ra que o traftlgo se effectue regularmente e sem perigo
para a ~egllrança publica.

As estações conterão sala de espel'a, bilheteria, aceommo'lações
para o agente, armazens para mercadorias, caixps de agua, latrinas,
mictorios, rampas ,de carregamento e embarque de a,nimaes. ba
lanças, relogios, lampeões, desvios, oruzamentos, chaves, signaes e
ceroas.

As estações e paradas terão mobília apropriada.
Os editicios das estações e paradas terão do lado da linha uma

platafórma cobel'ta para embarque e desembarque dos passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de accordo com a sua imo

portancia. O governo poderá exigir que a companhia faça na.s estações
e paradas os aug lIentos reclamados pelas neoessidades da lavoura,
commercio e industria.

XII. O governo reserva o direito de fazer executar pela compa
nhia ou por conta della, durante o prazo da concessão, alterações,
novas obras, cuja necessidad a experiencia haja indicado em relação
á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do trafego.

XIII. O trem rodante compor·se·ba de locomotivas, alimentadores
(tender), de carros de 1" e 2a classes para passageiros, de carros espe
ciaes para o serviço do correio, vagõe::; de mercadorias, inclusive os
de ~ado, lastro, freio e, finalmente, de carros para conducção de ferro,
madeira, etc., indicados no orçamento approvado.

Todo o materiHI sera construido com os melhoramentos e commo·
didades que o progresso houver introduzido no serviço de transportes
por estradas de ferro e segundo o typo que fôr auoptado de accol'do
com o governo.

Ogoverno poderá prohibir o emprego do material que não pre
enoha estas condições.
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A companhia deverá fornecer o trem roriante proporciona.lmente
á extensão de cada uma das secções em que se dividir a estrada, e
que a juizo do governo deva ser aberta ao transito publico, e ~e nesta
secção o trafego exigir, a juizo do fiscal por part'l do goveruo, maior
numero de locomotivas, carL'03 de pa.s Igeiros e vagões que proporcio
nalmente a ellas cabiam, a companhia sera obrig-ada, dentro de seis
mezes, depoi~ de reconhecidlt aquella necessidade por parte do governo
e della sciente, a augmentar o numero ,Ie locomotivas, carros de pas
sageiros, vagões e mais material exi~irlo pelo fiscal por parte do
goveI'no, comtanto que tal au,zmento fique dentro dos limites estabe·
leci los no primeiro p~riodo desta clausula.

A companhia incOl'rera na multa de 2:000:' a 5:000'" por mez de
demo -a, além dos seis mezes que lhe são concdrlidos paro. o augmento
do trem rodante acima rl'ferido.

E, e pa~sll.dos seis mel.e m~is, além do fixa10 para o augmento,
este não tiver i lo feito, o O'overno fornecerá o dito augmento do
material por conta da companhia.

XIV. Todas as indemnislçõ.s e de'pezas motivadas pela cons
trucção, conservação, trafego e repamcli.o da estrada de ferro, correrão
excluflivamente c em excepção por conta da companhia.

XV, A companhia. será obl'i!!ada a cumprir as disposicões do re·
gulamenLo de 26 de abril de I 57, e bem as"im quasquer outras da
mesma natuT'eza que forem decretadas paro. egurança e policia das
estradas de ferro, uma vez que as novas disposições não contrariem
as presentes clausulas.

XV!. A companhia sera obrigada a con ervar com cuidado duo
rante to lo o tempo da c nces:,ão, e a manter em estado que possam
perfeitamente preencher o eu destino, tanto a estrada de ferro e
suas dependencias, como o material rodante, sob pma de multa, sus
pensão da concessiio ou de ser á conservação feita pelo governo, á
ou t~ da compauhia. No caso de interrupção de trafeg-o, excedente de
3D, diaS consecntivos, por motivo não justificado, o governo terá o di
r,elt? de impôr uma multa por dia de il'Jterrupção, igual á renda
hqulda do dia anterior 3. ella, e restabelecerá o trafego, correndo as
despezas por conta da companhia.

XVlI.' A companhia eutl'egará. ao governo, sem indemnisação
algll!Ua, logo que ioaugurar o trafego de cada secção de estrada, uma
das Itnhas lelegl'aphicas que é obrigada a construir em todlta exten~ão
da estrada, re'ponsabilisa.nrlo·se ella pela guarda do flos, postes e ap
parelhos eletricos perttmcentes ao mesmo governo.

Durante o tempo da concessão o governo não concederá. outras
estr!!-das de ferro den tro de uma zona de 20 kilometros para cada lado
do eixo da estrada e na mesma direcÇão desta,

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
lend? o mesmo ponto de paI'tida e direcções diversa, po~sam ap
proxl,mar-se e até cruzar fi linha concedida, contanto que, dentl'o da
referida zona. não recebam generos ou pas.ageiros.

XiX. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbido. a um
en~enheiro fi.cal e seus ajudantes, nomeados pelo governo e por eUe
pago~._ aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das pre entes
condll;oes. .

O exame. bem como o ajuste de contas de receita e despeza paradpagamento dosjuros garantid s, compete a uma commissão composta
fio engenheiro fiscal e por elle presidida, ou por quem suas. vezes
zer, de um agente da companhia e de mais um empregado deSignado

pelo governo ou pelo governador do Estado.
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E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
confiança. acompanhar os estudos e os trabalhoS da construcção, afim
de examinar se são executados com proficiencia, methodo e precisa
acti viciade.

XX. Se durante a execução ou ainda depois da ter minação dos
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada conforme
as reg-ras da arte, o governo poderá exigir da companhia a sua de
molição ou reconstrucção total ou parcial, ou fazeI-a por administração,
á custa da mesma companhia.

XXI. Um anno depois ela terminaçãu dos trabalhos, a companhia.
entregara ao governo uma planta cadastral de toda a estrada, bem
como uma relação das estações e obras de arte, e um quadro demona·
trati vo do custo da mesma estrada.

De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior será tambem
enviada planta ao governo.

XXII. Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvadas
pelo governo, não podendo exceder os dos meios ordinarios de cou
ducção no tempo da organisação das mesmas tarifas.

Logo que se -verificar a juncção das linhas que fazem objecto da.
presente concessão, as companhias serão obrigadas a estabelecer
trafego mutuo e tarifas ditferenciaes reciprocas.

As tarifas serão revistas pelo menos todos os tres annos.
XXIII. Pelos preÇOs fixados nessas tarifas a companhia será obrigada.

a transportar constantemente, com cuidado, exactidão e presteza,
as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e suas bagagens,
os animaes domestICas e outrus, e os valores que lhe forem confiados.

XX [V. A companhia poderá fazer todos os transportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo governo, mas de um
modo geral e sem excepção, quer em prejuizo, quer em favor de
quem quer que seja. Estas baixas de preço se farão efl'ectivas
com o consentimento do governo, sendo o publico avisado por meio
de annuncios aillxados nas estações e inserto::. nos jornaes. Se a com·
panlJia fizer transporte por preços inferiores aos das tarifas. sem
aquelle prévio consentimento, o governo poderá applicar a mesma.
reducção a todos os transportes de iJ.tual categoria. isto é, perten
centes á mesma classe de tadfas, e os preços assim reduzidos não toro
narão a ~er elevados, como no caso de prévio consentimento do go
nrno, sem autorisação expressa deste, avisando-se o publico com um
rnez, pelo menos, de antecedeucia. .

As redacções concedidas a indigentes não poderão dar lagar a
applicação deste artigo.

XXV. A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
1. 0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten·

silios e instrumentos aratorios ;
2." As sementes e as pla.ntas enviadas pelo governo ou pelos

go-vernadores dos Estados para serem gratuitamente distribuidas peloS
lavradores;

3. o As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarreg~do
por parte do governo do serviço da linha telegraphicJ. e o respectiVO
material, bem como quaesquer sornmas de dinheiro pertencente ao
thesouro nacional ou ao Estado, sendo os transportes efl'ectuados em
carro espeDialmente adaptaria para esse fim. _

Serão transportados com abatimente de 50 % sobre os preços das
tarifas:

I. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia;
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2. o Munição de guerra e qualquer numel'o de soldados do exer
cito e da guarrla nacional ou da p:>licia, com seus offlciaes e respe
ctiva bagagem, quando mandados a serviço cio governo, a qualquer
parte da linba., dada. ordem para tal fim pelo mesmo g-ovemo, pelo
governador do Estado ou outra autoridarjes que para i so forem
ll.utorisadas ;

3. o Todos os genoros, de qualquer natureza que sejam, pelo
governo ou pelo governador do Estado enviados para attender 0.03
soccorros publicos exigidos pela secca, inundação, peste, guerra ou
outra calamida1e publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo geral ou dos
Estados, não especificados acima, serão transportados com abatimento
de quinze por cento (15 %),

Terão tambem abatimonto de 15 % os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e prolonga
mento da propria estrada, e destinados ás obras mUllicipaes dos mu·
nicipios servidos pela estrada.

Sempre que o governo, o exigir, em circumstancias extraor
narias, a companhia pora. ás suas ordens todos meios de transporte de
que dispuzer. Neste caso, o governo, se o preferir, pagará à companbia
o que fór convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não
excedendo o valor da renda média, de periodo identico, nos ultimas
tres annos.

xxvr. Logo que os dividendos excederem a 12 %, o governo
terá o direito de exigir a reducção das tarifas dv transporte.

Eslas reducções se e.t.rectuarão principalm nte em tarifa diffe·
renciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos genel'OS des·
tinados á lavoura e á exportação.

XXVII. O governo podera fazer, depois de ouvida a companbia,
concessão de ramaes para uso particular, partindo das estaçõvs ou de
qualquer ponto da linha concedida, sem que a companhia. tenha di·
reito a qualquer indemni ação, salvo se houver augmento eventual de
despeza de conservação.

Todas as obras definitivas ou provisorias necessarias para obter,
neste caso, a segurança do trafego, serão feitas sem onus para a
companhia.

XXVllI. Na época. fixada para a terminaç.'ío da concessão, a
estrada de ferro e suas dependencias deverão .achar-se em bom estado
de conservação. Se no ultimo quinquenl1io dn. conces ão a conservação
da. estrada fêr descuraria, o governo terá o dÍl'eito de confi cal' a re
ceIta e empregnl-a naquelle serviço.

XXIX. O governo terá o direito de resgatar a estrada depois de
decorridos 30 annos desta. data.

~ preço do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
méd!o do rendimento liquido do ultimo quinqnennio e tendo-se em
consIderação a importancia das obras, materia! e depeudencias no
e~tado em Que esti,erem então, não sendo e,; e preço inferior ao ca·
Plt~l garantido, se o resgate se e.lfectuar anles de expirar o privi
legIO .

Se o resgate se efi'ectuar depois de expirado o prazo do pri \Tilegio,
o govel'llo só pagara. á compaul!üt o valor das ouras e matnial no
estado em que se acharem, cOllltanto que a somma. que tivel' de des·
pender não exceda ao que se tiver etrectivamente empregad.o na
construcção da mesma estrada.

('i importancia tio resgate poderá ser paga em titulos da dívida
publIca.
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Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aoS casos
ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica., que tem o Estado.

XXX. A companhia não poderá alienar a estrada ou parte desta
sem prévia autorisação du governo

XXXI. E' concedida á companhia a garantia de juros de 6 0/. ao
anno sobre o capital que, dentro do maximo correspondente a
30:000$ por kilometro, fór fixado e reconbecido pelo governo como
nesessario á construcção de todas as obras d.a estrada, para acquisição
do respectivo material fixo e rodante e outros, linha telegrapbica,
compra ue terrenos, indernnisação de bemfeiler'ias e quaesquer des
pepas feitas antes e depois de começados os trabalhos de construcç'ão
da mesma estrada., até sua cODstrucção e acceitação dednitiva e ser
ella aperta ao trafego publico.

Se. os capitaes forem levantados em paiz estrangeiro, regulará
o cambio de 27 dinbeiros por 1$ para todas 30S opel'ações.

§ 1.0 O capital a que se refere a presente disposição será fixado
á vista do orçamento fundado nos planos e mais desenhos de caracter
geral, documentos e requisitos necessarios á execução de todos os
trabalhos, quer digam respeito ao leito da estrada, quer ás suas obras
de arte e edificios de qualquer natureza, ou se reliram ao material
fixo e rodante elesta e àr-sua linha telegraphica, apresentados ao go
verno de conformidade com a clausula V.

Além d.esses planos e mais desenhos de caracter geral exigidos,
a companhia sujeitará á approvação do fiscal por parte do governo os
detalhes neceasarios á construcção das obras de arte, taes como:
pontes, viaductos pontilbões, boeiro~, tunneis, e os de qualQuel'
edificio da estrada de Lerro, um mez antes de dar-se começo á obra, a,
se, findo esse prazo, a companhia não tiver solução do uscal, quel'
approvando-os, quer exigindo modificações, serão eUes consideradoS
approvados.

No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do governo, a
companhia seL'á obrigada a fazei-as; se aa não fizer; sera deduzida.
do capital garantido a somma gasta na. obra executada sem a modi
ficação exigida.

§ 2.0 Se alguma alteração fór feita em um ou maior numero dos
ditos pl,lnos, desenhos, documentos e requisitos ja approvados pelo
govel'llo, sem consentimimlo deste, a companhia perderá o direito li.
garantia dos juros solTe e capita.l que se tiver deflpendido na obl'a
executada, segundo os planos, desenhos, documentos e mais requisitos
assim alterados.

Se, porém, a alteração fóI' feita com approvação do governo e
deUa resultar economia na execução da obra. contsuida ~egundo ~
dita alteração, a metade da somma resLlltante desta economia sera
deduzida do capital garantido. ,

XXXII. A g,lI'antia de juros far-se-ha effectiva, livre de quaes·
quer impostos, em semestres vencidos, nos dia· 30 de juuho e 31 de
dezembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mpz, depois dejindo
o semestre, durante o prazo de 30 Hunos, pela seguinte fórma:

§ l.u Emquanto durar a con, trucção das obrus, os juros de 6°{0
serão pagos sobre as quantias que tiverem sido autorisadas pelo go
verno e·recolhidas a um estabelecimento bancaria, para serem empl'e·
gadas á medida que forem necessarias.

As chamadas liniitar-se-hão ás quantias exigidas pela constru.cção
das obras em cada anno. Para esse fim a companhia apresentará aO
ministerio da agricultura, commercio e obras publicas no Rio de Ja·
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neiro, dous mezes antes do começo das obras, o seu respectivo 01'00.'
menta, que prá fundado sobre as mesmas bases em que se fundou o
orçamento geral, que serviu de base para fixação do capItal garan
tido.

Decorrido que seja o primeiro anno da entrada das chamadas,
ces arão os juros a tá á conclusão das obras que deviam ser executadas
nesse anuo. Construidas que sejam ellas, continuará o pagamento dos
juros.

§ 2.° Os juros pagos pelo estabelecimento bancario sobre as
quantias depositadas serão creditados á garantia do governo. e bem
as~im quaesquer rendas eventuaes cobradas pela companhia, como
sejam a de transferencias tle acções, etc.

§ 3.° Nos cap taes levantados duranle a construcção não será
incluido o custo do ma'erial rodante, nem o de machmas e apparelhos
de qualq uer natureza neces arios ao seu reparo e conservação, o qual
só será lançado em conta para garantia dos juros SAis mezes antes de
serem o dito material, machinas e apparelhos acima referidos em·
pregados DO trafego da estnlda.

§ 4.° Se. porém. convier á companhia levantar maior capital do
que o necessario para as obras de um anno, poderá fazei-o, desde que
Odeposite no thesouro nacional ou na delegaCia em Londres. para ser
reembolsado ii. medida que a despeza da construcção o exigir e mediante
pedido dirigido ao ministerio da agricultura com a antecedencia de 90
dias.

Neste caso os juros garantidos de 6 % ao anno serão pagos sobre
as quantias que rorem depositada, a contllr das datas dos depnsitos.
, § 5,0 Entrag-ue a estrada ou parte desta ao transito publico, os
Juros correspondentes ao respectivo capital serao pagos em presença
dos balanços de liquidaçã.o da receita e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia e devidamente examinados pelos agentes do
governo.

XXXIII. A construcção das obras não será interrompida; e, se o
for mais de tres mE'zes, caducarão o privilegio, a garantia e mais fa·
vores acima mencionados, alvo caso de força maior, julgado tal pelo
governo, e sómente por eUe.

Se no prazo fixado na cla.usula 3" não estiverem concluidos todos
os trabalhos de con trucção da e"traua, e esta abel'la ao trafego publIco.
a companhia pagara uma multa de I a 2 % por mez de demora sobre as
quantias despendidas pelo governo com a garantia até essa data..

E. se passados 12 mezes além do pl'azo acima fixado, não rlcarem
conoluidos todos os trabalhos acima referidos. e nao esttver a estrada
aber~a ao trafego publico, ficarão tamLJem ca<iucos o privilegio, a ga·
rantIa e mais favores já mencionados, salvo caso de força maior, só
pelo governo como tal reconhecido.

,A perda do privilE'gio e da gal';lDtia de jUT'os e mais favores não
sera extensiva á p"rle da. estrada que estiver concluida.

XXXIV _ As oespez"s de custeio da estrada comp,'ehendem as que
se fizerem com o trafego de pa sageiros, de mercnuorlils, com reparus e
conservação do material rodante. officinas, estaçOes e todas as depen
dencias da via-ferrea, taes C0l110 armazens, afficinas, depositas de qual
qUer natureza, do leito da. estrada e todas as obras de arte a elia per
tencente' .

XXXV. 1.0 A companhia obriga-se ajnda a exhibir, sempre que
lhe fVI'em exigidos, os livros da receita e desIJeza do custeio da estradarseu movimento, prestar todos os esclarecimentos e informações que
he forem reclamados pelo governo em relação ao trafego da mesma.
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estrada ou pelo gO\'ernador do Estado, pelos fiscaes por parte do mesmo
governo ou quaesquer agentes de;;tes, competentemente autorisados; e
bem assim a entregar semestralmente ao supraditos fiscaes ou ao gover·
nadar do Estado um relataria circumstanciado do estado dos trabalhos
em construcção e da estatistica do trafego, abI'angendo as despezas do
custeio convenientemente especificadas, e o P'so, volume, natureza e
qualidade das mercadorias que transportar, com declaração das di 'tan
cias medias por ellas percort'idas, da receita de cada uma das estações
e da estatistica de passageiros, sendo estes devidamente classificados,
podend.) o governo, '1uando o entender conveniente, indicar modelos
paI'a as informações que a companhia tem de prestar·lhe regular
mente.

2. o A acceitar como definitiva e sem recurso a decisão do governo
sobre as questões que se suscitarem relativamente ao uso reciproco das
estradas de ferro que lhe pertencerem ou a outra empreza, ficando en·
tendido que qualquer accordo que celebrar não prejudicará o direito
do governo ao exame das estipulações que elfectuar, e á modificação
destas, se entender que são offensivas aos interesses do E tado.

3. o A submetter á approvação do governo, antes do começo do
trafego, o quadro dos seus empregados e a tabeUa dos respectivos ven·
cimentos, dependendo igualmente qualquer alteração posterior de au
torisação e approvação do mesmo governo,

XXXVI. Logo que os dividendos excederem a 8 %, o excedente
será repartido igualmente entre o governo e a companhia, cessando
essa divisão logo que forem embolsados ao Estado os juros por este
pagos.

2. o CLA.USULAS RELATIV.AS Ás CONCESSÕES DE LINHAS FLuvIA.ES

XXXVII. O prazo do privilegio será contado da data em que coo
meçar a navegação franca de qualquer dos rios mencionados.

XXXVlll. A ce são gratuita dos terrenos devolutos e nacionaes,
isenção de direitos de importação e o direito de desapropriação se farão
elfectivos nos mesmos termos dos ns. I a 3 dI!. clausula I no que fôr ap
plicavel e ficando reduzido ao prazo de 25 annos do pri vilegio o de 50
annos marcado no primeiro dos numeros indicaàos para a utilisação
dos terrenos.

XXXIX. A subvenção annunJ se fará e1l'ectivi1, rAlativamente a
cada uma das secções navegaveis especificadas, a contar da data em
que fôr estabelecida a navegação depois de I'ealizados os mel horamen tos
correspondentes que o conce>sionario obriga·se a e1fectuar de confor
midade com a clausula seguinte.

XL. O concessionaria obrlga,se a fazer, á sua custa, os trabalbOll
e obras necessarios para melhorar o leito do rio Arag-uaya desde
Sauta Maria ate ao ponto de sua confluencia com o rio Tocautius, e
deste ultimo rio, a partir do ponto terminal d,~ estrada de ferro até
á cidade do Porto Nacional ou á de Palmall, e, bem a~sim, a fazer os
estudos necc>sario. p,lI'a determinar as secções navegaveís dos respe·
ctivos affiuentes.

Nos trabalbos e obras arca izar para es p. fim se terão em vista
as segu inLs conrlJções da navegação a stabelecel: profundidade mi
nima na estiagem om,50'; largura minima nos canaes 16 metros e velo
cidade maxima 13 kilometros, para que possDm ser empregados ,II
pores de Om,40 de cdado.

XLI. Elfectuado o melhoramento nas condições expostas, se~a
apresentada ao governo, por intermec1io do fiscal, uma planta indI
cando os trabalhos feitCJS afim de poder ser autorisado o estabelecl~
menta da navegação para a elfectividade da respeoti va subvenção.
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XLII. Na linha de navegação do b'\ixo Tocantins se eJfectuará,
pelo menos, uma viagem redonda por mcz, e nas mais linhas se farão
seis viagens redondas por anno, no minimo.

E te numero de viagen~, bem como o material fiuctuante empre
gado poderão ser augmentados proporcionalmente ao desenvolvimento
do trafego, a juizo do governo. caso o concessionaria por si proprio não
attenda á necessidade de semelhante augmento.

Da decisão do governo, porém, haverá recurso voluntario para o
arbitramento, na fárma da clausula LIX.

Sem prejuizo das viagens entra os pontos extremos das secções
navegaveis, poderá o concessiomrio estabelecer, de accordo com o
governo, viagens regulares entre pontos iutermedios.

XLIII. O numero das escalas dos vapores, o dia e a hora da par
tida e da cl1egada dos mesmos, o preço dos transportes serão determi
nados em tabel1as approvadas pelo ministerio da agricultura, as
quaes serão revistas pelo menos de tres em tres annos.

O preço da tonelada-kilometro transportada não excederá em caso
algum de 40 réís. .

As tflrifas serão além dis,o dilferenciaes.
XLIV. Nas estações do concessionario o governo terá o direito de

exigir um compartimento com as necessarias accommodações para a
agencia do correio, e poderá nomear o mesmo empregado do conces
sionaria para o loga.r de agente, se assim o reclamar o serviço pu
blico.

XLV. O concessionario transportará gl'atnitamente nos seus va
pores:

1. o Quaesquer valores remettidos por ordem do governo;
2. 0 As malas do correio, as quaes poderão ser acompanhadas de

um empregado da respectiva repartiçií.o, éom direito a passagem de ré,
livre de toda a despeza, oorrendo tambem por conta dos concessionarias
o embarque e o desembarque das malas;

3. o O fiscal do governo tem direito a passagem de ré e a co
medorias.

O transporte da força publica ou de escoltas conduzindo presos
terá o abatimento de 50 % sobre os preços ordinarios, e, em geral,
qualquer transporte por conta do governo geral ou do Estado o abati
mento ele 20 %'

XLVI. As materias in flammaveis e explosivas s6 poderão ser rece
bidas e transportadas em botes, lanchas ou em vapores especialmente
destinados para e se fim.

XLVII. O governo federal e os governadores dos estados poderão
l~nçar mão dos vapores do concessionaria para o serviço do estado, em
Clrcumstancias imperiosas e imprevi tas, mediante prévio accordo sobre
o preço, quer do fretamento, quer da compl'a i tomar-se-ha, porém,
para base o seguinte :

O fl'etamento será. regulado pelo maior rendimento, que dentl'o do
anilo obtenha o concessionaria em uma das viagens da linha.

A compra o será pelo valor que tiver o navio no ultimo balanço,
abatendo-se 10 %,

. ~LVIII. No caso de compra, o concessionaria será. obrigad.o a SU9
slttUlr os vl\,pores que ceder ao Estado por outros nas condições do
contracto e dentro do prazo de um anno.

XLIX. O typo elo materia.l fluctuantequehouverde erempregado
na navegação será sujeito á approvação do governo. .

. O concessionario é obrigado a ter em serviço o ml\,terlal neces·
sarjO para a boa execução do contracto.

H. E. - 16 VaI. V
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o matedaI fluctuante será revistado de seis em Seis mezes pelo
fiscal do governo, nos por'tos que eUe designar.

L. O governo nomeará um fi cal, por elle pago, ao qual incum·
bil'ã velar pelo fiel cumprimento do contracto, ponendo ter os aju·
dantes que forem neces arios.

LI. O conce~sionarLO remetterá. annualmente á secretaria de Es
tado do ministerio da agricultura mappas estcl.tisticos dos tra.balhos
feitos, do tl'afego efi'ectuado e do estado financeiro da empreza, se
gundo os modelos adoptados j e pre tará as mais informações que lhes
forem exigidas officialmente.

LU. O concessionaria obriga·se a apresentar, antes de estabele·
cida a navegação, uma tabelIa da distancias a percorrer.

LllI. Os vapores e barcas empregados gozarão dos privile!5"ios e
isenções dos paquetes, ob ervando-se a respeito da sua tripoJação o
mesmo que se pratica com os navios de guerra nacionaes j o que, en
tretanto, não os isentará dos regulamentos policiaes e da alfandega.

LIV. Durante o tempo do privilegio o conce siollario é obl'igado a
manter em perfeito estadIJ de conservação as obras de melhoramento
que executar, podendo o governo, na falta de cumprimento desta clau·
sula, fazer por conta do mesmo conce.sionario os trabalhos necessa·
rios.

Finllo o prazo do privilegio reverterão para a União. sem inde·
mnisação alguma as obras que o concessionario houver executado no
leito dos rios para facilitar a navegação.

O concessionario s rã preferido em igualdade de condições para os
favores que o governo quizer de novo conceder para a navegllção de
que se trata.

LV. Ficam marcados os seguintes prazos:
1. 0 De dous annos para o começo das obras do melhoramento dos

rios, e o de seis annos para a respectiva conclu.ão.
2. 0 O de dous annos para o estabelecimento da navegação no baixo

Tocantins, e o de sete annos para o das mais secções.
Tildos estes prazos serão contados desta d<.lta.
LVI. O concessionario fica sujei to as seguintes multas, salvo caso

de força, maior:
I. a Da quantia equivalente á. subvenção respectiva, se não efie·

ctuar alguma das viagdns estipuladas j

2." Da 200 a 500 h
, além da pel'da da respectiva subvenção na

parte corre pondente aos kilometros não navegados, se a viagem 00·
meçada rÓI' interrompida;

3. a De 50" a 200 pela demora. na. en trega ou recebimento das
malas do correio, pelo extravio ou mao acondicLOnamento de tas j

4." De 50$ a 200$ por carta ou objecto postal que transportar sem
estar devidamente franqueado e inutilisados os seIlos j

5." De 100$ a 300" pela inobservancia de alguma das presentes
clausulas, para a qual não haja pena especial;

6." Da metade da subvenção annual, se rôI' interrompido o ser·
viço por mais de tres mezes.

LVII. A perda do privilegio e mais favores em virtude de caduci
dade da concessão não atIectará a secção fluvial onde a navegaçãO
achar-se estabelecida em conf.\rmidade com as respectivas clausulas,
que continua.rão a vigorar relativamente a esta parte.

LVHI. Se o conce sionaria o exigir. o governo fará cessar a ex·
ecução do serviço a que se refere o contl'acto celebrado em 18 de junho
do corrente anno, na cidade de Goyaz, pela thesouraria de fazenda
com os cidadãos Luiz Guedes de Amorim e Adolpho da Costa Amorim,
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para a navegllção do rio Araguaya, e approvado pelo aviso do minjs
teria da agricultura n. 106 de 29 de setembro proximo passado, em
virtude e nos termos da clausula Xli do mesmo contracto, t!'ansrerindo
ao concessionaria, em seguida, o referido serviço nas condições e'3ti
puladas naquelle acto.

3. o CLAUSULAS COll1MUNS A. TODAS AS CONCESSÕES

LIX. No caso de desaccordo entre o governo e o concessionaria
sobre a intelligencia das presentes clausulas, será esta decidida por
arbitras nomeados um pelo governo e outro pelo concessionaria.

Se os arbitras nomeados não chegarem a accordo, cada uma das
partes indicará mais um nome e a sorte designará o desempatador.

LX. A companhia será organi ada de accordo com as leis e regu
lamentos em vigor.

Tera representante ou domicilio legal na Republica.
As duvidas e questões que se suscitarem entre a companhia e o

govel'llo ou eotre eUa e os particulares, estranhas á intelUgencia das
presentes clausulas, serão resolvidas de aCllordo com a legislação
brasileira e pelos tribunaes brazileiros.

LXI. Pela inobservancia de qualquer das presentes clausulas,
para a qual não ~e tenha comminado pena especial, poderá o governo
impôl' multas de 200$ até 5: 000$, e o dobro na reincidencia.

LXII. Se, decorrIdos os prazos fixados. não qnizer o governo pro
rogai-os, poderá declarar caduco o contracto, salvo o disposto nas
clausulas XXXIll e LVII.

LXll\. O Ilontracto deverá ser assignado dentro de 15 dias, con·
tados da publicação das presentas clausulas, sob pena de caducar esta
concessão.

Rio lle Janeiro, 16 de outubro ele 1899.- Francisco GZicerio.

DECRETO . 863 - DE 16 DE OUTUBRO DE 1890

Proroga até 11 de janeiro de 1891 o prazo fixado no decreto n. 448, de 31
de maio de 1890 para a inauguração das obras da estl'ada de ferro de
Pelotas ás eolonias de S. Lourenço.

, ••••••••• , •••••• I •••••••• I •• I ••••••• I ...... I •••••• I ••• t ••••• I • t • I •••••• I , ~ •

DEORETO N. 814 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1890

Approva os estudos do lirolongamento da estrada de ferro orocabana, com~

prehendido entre Santa Cruz do Rio Pardo e o ponto terminal, á margem
do rio Paranapanema, e fixa o capital garantido á respectiva companhia
pelo decreto 11. 10.090 de 24 de novembro de 1888.

O generalíssimo Manoel Deodoro da. Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requ@rau a.
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compa.nhia da estrada de ferro Sorocabana, resolve approvar os
estudos do prolongamento da mesma estrada, comprehendido entre
Santa Cruz do Rio Pardo e o ponto terminal á margem do rio Parana.
panema, e fixa,outl'osim, o capital garantido pelo decreto n. 10.090 de
24 de novembro de 1888. na importancia correspondente a 30:000$ por
kilometro, da extensão definitiva dos prolongamentos de estradas de
ferro a que se refere o mesmo decreto; ficando, porém, a companhia.
obrigada a realisar a construcção e o completo estabelecimento de taas
prolongamentos em perfeita conformidade com as clausulas do alludido
decreto n. 10.090, que não forem modificadas pelo pl'esente e com os
estudos approvados, a efI'ectuar os fornecimentos indicados nos orça·
mentos por eUa apresentados e a satisfazer e acceitar as alterações que
pelo governo forem reconhecidas necessarias, quer nos traçados dos
prolongamentos, quer nos projectos e na execução das obras, tudo sem
augmento de onus para o Estado.

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça.
executar.

Sala das sessões do govemo provisorio, 18 de outubro de 1890,
2° da Republica.

MANoEL DmoDORo DA. FONSECA..

Francisco GUcerio.

DECRETO N. 877 - DE ] 8 DE OUT BRO DE 1890
P!'oroga por 60 dias o prazo lixado na clausula 6" do decreto n. 10049, de

H) do outubro de iSSO para apresentação dos estudos definitivos da
estrada de ferro do Rio Bonito a Cabo Fdo, no estado do Rio de Ja
neiro •

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

DECRETO N. 885 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1890

Fixa definitivamente em seis mil cento e cincoenta o tres conlos oitocentos
e cincoenta e sete mil sete centos e cincoenta réis (6. i53:S57::;750) o capital
garantielo á companhia da estrada de ferro Mo~ynna para a construcção
do prolongamento da mesma estrada até ao Rio Granele e elo ramal
de Poço de Cnldas.

9 g~neralissimo ~anoel Deodoro da !,onseca, chefe do go.ve1:no
prOV1SOl'lO da RepublIca dos Est!ldos UOldos do Brasil, constltuldo
pelo exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que re
qu~r.eu a companhia d!l' estrad~ de. ferro Mogyana, resolve fixar de·
fimtlvamente na quantIa de seIs mIl cento e cincoenta e tres contos
oitocentos e cincoenta e sete mil setecentos e cinconla réis
(6.153:857$750) o capital garantido a que se referem os decret.os
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ns. 8888 e 9155, de 17 e 23 de fevereiro de 1883 e 1884, reconhecido
como necessario e sufliciente para a construcção de todas as ohrJs o
completo estabelecimento do prolongamento daquella. estrada até á
estação de .1aguat'u, á margem direita do Rio Grande, e do ramal de
Poço de Caldas, devendo os juros garantidos de 6 % ao anno, cor
responden te a quatro mil e trezentos contos de I'éis (4,300: 000$) do
mencionado capital ser a.valiado em ouro, ou em seu equivalente em
moeda nacional corrente ao cambio de 27 dinheiros por 1, nos ter
mos da clausula XLI do primeiro dos alJudidos decretos, e em moeda
nacional corrente, sem referencia a cambio, os juros correspondentes
á outra parte do mesmo capital, na importancia de mil oitocentos e
cincoenta e tres contos oitocentos e cincoenta e sete mil setecentos
e cincoenta réis (1.853:857$750).

O cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocias da agricultum, C!lmmercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 18 de outubro de 1889,
20 da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Fr,tncisco Gticerio .

DEORETO N. 896 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1890

Concede privilegio e garantia de juros para a construcção da llma estrada
de ferro entre o Estreito, no Eslado de Santa Catharina, e o valle do
rio Iguassú, em frente á foz do rio Chopim, com ramaes paril o porLo
de S. Francisco e para PaB~o Fundo e Porlo Alegre.

O generalissimo Manoel Deo'.1oro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome ela Nação, attendendo ao que requereram
o coronel Dionysio CerqueiJ'a, Carlos Napoleão Poeta e capitão João
do Rego Barros, resolve concedel'-lheB, ou á compalJhia que organi
sarem, privilegio por 70 annos para a construcção, uso e gozo de uma
estrada de fel'ro, que, partindo do lagar denominado Estreito, no lit
torai do estado de Santa Catuarina, e passando pela villa de Blu
Il?enau e pela colonia militar do Chapim, termine em frente á foz do
1'10 Chapim, no estado do Paraná, em entroncamel.1to com !lo estrada
de ferro que terá de ser construida entre Guarapuava e a margem es
querda do rio PJraná, em ponto fronteiro ao porto de ltapocurupocú,
com dous ramaes, tios quaes um partindo de ponto conveniente no
valle do rio ltajaby, termine no porto de S. Francisco, no estado de
Santa Catharina., e o outro, seguindo o valle do rio Canõas, bifur
que-se no lagar que convier, dIrigindo-se uma das linhas para Passo
Fundo e a outra para Porto Alegre ou suas immediações, na estrada
de fer~o de Porto Alegre a Uruguyana ; resolve, outrosim. conceder
garantIa de juros de 6 % ao anno sobre o oapital nece~sario para a
c~nstrucção e eslabelecimento das linlJas ferreas referidas, até ao ma
XIIDo correspondente a 30: 000$ por liilometro, bem como cessão gra.,
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tuita das terras devolutas em uma. zona. de seis kilometros para cada
lado das mesmas linhas, tudo de conformidade com as clausulas que
com este baixam assignadas pelo general Francisco Glicerio, ministro
e secretario de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 18 de outubro de 1890,
20 da Republica.

MA 'OEL DEODORO DA. FONSECA.

Francisco Glicet'io •

Claul;ltda8 a que se ref'ere o decreto n. 896, de8ta
data

1. E' concedido ao coronel Dionysio Cerqueira, Carlos Napoleão
Poeta e capitão João do Rego Barros, ou á companhia que organi
sarem, privilegio por 70 annos para construcção, uso e gozo de uma
estrada de ferro que, partindo do lagar denominado Estreito, no litto·
ral do estado de Santa Catharina, e passando pela villa de Blomenau e
pela colonia militar do Chapim, termine em frente á foz do rio Cha
pim, no E tado do Paraná, em entroncamento com a que terá de ser
construida entre Guarapuava e a margem esquerda do rio Paraná,
em ponto fronteiro ao porto de Itapocurupocú; com dous ramaes,
dos quaes um, partindo do ponto conveniente no valle do rio Itajaby,
termine no porto de S. Francisco, no estado de Santa Catharina, e o
outro, seguindo o valIe do rio Canôas, bifurque-se no lagar que con·
vier, dirigindo-se uma das linhas para Pa 50 Fundo e a outra para
Porto Alegre, ou immediações, na estrada de ferro de Porto Alegre a
Uruguayana.

Além do privilegio, o governo concede os seguintes favores:
1. 0 Garantia de juros de 6 D/O ao anno sobre o capital que, dentro

do maximo ..:orrespondente a 30:000" por kilometro, fôr fixado e re·
conhecido pelo governo como necesarios á construcção de todas aS
obras da estrada e ramaes ora concedidos, para a acquisição do res·
pectivo materin.l fixo e rodante e outros, linha telegr,lphica, com·
pra de tel'renos, indemnisações de bemfeitorias e qllaesquer despezas
feitas ant.es e depois de começados os tl'ilbalhos de coo trucção das
mesmas estradas, até ua co oclusã.o e acceitação defini tiva e serem
elias abertas ao trafego publico.

2. 0 Ce,slo gratuita dos terrenos devolutos e nacionaes, bem como
dos comprehendldos nas sesmarias e posses, excepto as indemnisações
que forem de direito, e, outrosim, dos patrimonios que reverterem
ou liverem revertido para, o dominio da Nação, mediante a iodemoi·
sação pela companbia da. importancia que para esse fim o governo
despender ou houvel' despendido, em uma zona de seis kilometros
para cada lado dlls lin11a.; referidas.

Fica ent ndido que, se em algum trecho da zona iodicada não se
c:ncontr'arem terrenos nas condições e~peciticad<\s, ou se não conviel'em
a companhia, por impre~taveis, os existentes, poderá esh preferir
outros, apropriados á agricultura ou á criação e situa.dos em locali·
dades diversas, comtanto que fiquem dentro do limite de 24 kilome·
tros para cada lado da estra.da e a area tota! ijãO exceda da que cor
responder a da zona mencionada,
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A companhia deverá utilisal' esse terrenos no prazo maximo de
50 annos contados da presente data, sob pena de perder o direito aos
que niío tiverem sido utilisados ao findar aquelle prazo.

3.· Direito ue desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de 19 de
julho de 1855, os terl'enos de d·)minio particular, prenios e bemtei·
torias, que forem precisos para o leito da estrada, estaçõe~, armazens
e outras dependencias especificadas nos estudos definitivos.

4,· henção de direitos de importação sobre os trilhos, machinas,
instrumentos e mai objectos destinados á construcção, bem como
sobre ocarvão de pedra indispensavel par'a a oficinas e custeio da
estrada.

Esta isenção não se fará etrectiva emquanto a companhia não
apresentar, no tbesouro nacional, ou na thesouraria de fazenda do es
tado, a relação dos sobl'editos objectos, especificando a respeetiva
quantidade e qualidarle, que aquellas repartições lixarão annualmente,
conforme as instrucções do ministerio da fazenda.

Cessará o favor, ficando a companl1ia sujeita á restituição dos
direitos que teria de pagar e á multfl. do dobro desses direitos, imposta
pelo ministerio da agricultura, commercio e obras publicas, ou pelo
da fazenda, se se provar que ella alienou, por qualquer titulo,
objectos importados, sem que precedesse licença daquelles mints
terias, ou do governador do estado, e pagamento dos respectivos di
reitos.

5,· Preferencia, em igualdade de circumstancias, paril. lavra de
minas na zOQ>\ privilegiada, sendo expresso em coutracto especial o
numero de datas que o governo julgue conveniente conceder, bem
como as condições a que deve ficar sujeit,l. a empreza.

6.· Preferencia., em igualdade de condições, para a concessão de
ramaes ferreos destinados a ligar á linha p'rincipal Ducleoa coloniaes
estabelecidos,

7." Autorisação para estabelecer, nas suas estações, pontes de
embarque e desembarque e armazens para deposito de mercadorias,
podenno cobrar taxas pelos serviços prestll.dos, na fórma da lei
n. 1746, de 13 de outubro de 1869, a cujas disposições a companhia
ficará sujeit~.

8.· Os fa.vores de que trata o decreto n. 528, de 28 de junho do
corrente anno, relativos a estabelecimentos coloniaes, dependendo,
porém, taes favores de contracto especial, que será opportunamente
celebrado.

lI. Se dentro do prazo marcado para a construcção da estrada de
forro, que oonstitue o objeoto da pre ente concessão, a empreza da
estradl~ da ferro, que terá de ser construida entre Guarapuava e a
mar~em e querda do rio Paraná, perder o direito á respectiva con
c~s~ao! os conces ionarias ou a companhia por elles organisada adqui
1'1.1'11.0 lpSO {acto o diroito d prolongar a sua linl1a ao ponto terminal
desta ultima, ficando neste caso extensivas ao referido prolongamento
esta clausulas.

lU. Fazem parte integrante da presente concessão todas as clau
sulas do decreto n. 862, de 16 do carrente mez de outubro, appli
caveis ás concessões de estradas de ferro a que se refere o me~mo
dec~eto, salvas as modificaçõe~ coo tantes da clausula precedente e
mfUS as seg-uintes:

. § I.. Os estudos apresentados á approvação do governo serão con·
dld~r~dos approvados, se no pra.zo de 90 dias deixar este de proferir

eClsao a respeito, quer approvando-os, quer exigindo modificações,
quer, finalmente, rejei tando-os.
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§ 2.° As duas primeiras secções da estrada poderão ter éxtensão
menor de cem (10 1 ) kilometros, comtanto que'fiquem tambem com
prehendidas entre pontos obrigados de passagem,

IV, Os concessionarias on a companhia. obrigam-se a ceder ao
estado de Santa Catharina, sem indemnisação alguma e conveniente·
mente demarcados, sessenta kilometros quadrados de terrenos com
prehendidas entre os que adquirem em virtude da presente con
cessão, situados em localidade que o governador do mesmo estado
designar, e destinodos á fundação de uma cidade,

V. O contracto deverá ser assignado no pra~o de 30 dias, contados
da publicação das pre entes clausulas no Diario OfficiaL.

Capital Federal, 18 ele outubro de 1890. - Francisco GUcerio.

DEORETO N. 906 - DE 18 DE OUTUBRO DE 1890

Concede garan'tia de juros de 6 0/o ao anno ao capHàl que róI' empregado
na construcção do prolongamento da estrada de ferro e minas de ão
Jeronymo.

O generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, atteodendo ao que requereu ao
companhia estrada de ferro e minas de S. Jeronymo, e considerando
que o privilegio concedido á mesma companhia pelo decreto n. 600,
de 24 ele julho do corrente anno para a construcção, uso e gozo do
prolongamento de sua linha principal até á Serra do Herval, com um
ramal a encontroncar-se na estrada de ferro de Bagé a Cacequi, con·
sulta aos mais momentosos interesses do paiz, visto promover em um
estado limitrophe a extraçcão e circulação do ferro e do carvão de
pedra, que são reputados materiaes de guerra; consideránrlo mais,
que os favores concedidos na clausula primeira do supracitado de
creto são em parte il1usorios, visto que na zona atravessada pelo
prolongamento da estrada de que se trata os terrenos são de domi·
nio privado, em grande extensão, e os que existiam devolutos foram,
em sua maxima parte, apropriado pelo governo para a fundação das
colonias Barão do Triumpho e D. Mariallna Pimentel, não existindo a
faxa de um kilometro para cada lado da estrada, concedida á com
panhia pelo numero seis da já. citada clausula primeira; considerando
ainda, que essa estrada na parte comprehelldida entre os mesmos
nucleos coloniaes e um porto ribeirinho do Jacuhy é de exclusiv~

utilidade para o governo, por manter as communicações dessas
colonias com a capital do estado do Rio Grande do Sul; considerando,
finalmente, que a mesma companhia, já pela acquisição, que tem feit,o,
de territoríos para colonisar, já pelo contra.cto celebrado com o mims,
terio dos negocios da agricultura, oommercio e obras publicas em 26
de agosto de 1889 para a fundação de nucleos coloniaes naqueIles
mesmos territorios, entrou no regímen creado pelo decreto 11, 526,
de 26 de junho ultimo, para merecer os favores conceclitlos no mesmo
decreto, sendo o onus da garantia de juros comp nsado pela fllCil e
immediata collocação dos colonos, durante a construc<:ão da estrada,
o que allivia a enorme clespeza feita com trabalhos o mais das vezes
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inventados nas mesmas colonias, afim de facilitar a alimentação dos
immigrantes antes de suas colheitas; por todos esses motivos:

Resvlve conceder á supramencionado. companhia a garantia de
juros de ô % ao anno durante Oannos, sobre o capital que fór em·
pregado na construcção do prolongamento de sua linha principal, na
extensão maxima de 200 kilometros e á razão Je trinta contos (30:000$)
por kilometro, mediante as clausulas annexas ao decreto n. 600 de 24
de julho ultimo, e as que com o presente baixam assignadas pelo ge
neral Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos negocias
da agricuItn.ra, eommercio e obras publicas, que assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 18 de outubro de 1890,
2° da Republica.

MA"NOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Gticerio.

Clausulas a que se reCere o decreto n. 906 desta data

1. Ogoverno concede á companhia estrada de ferro e minas de
S. Jeronymo garantia de juros de ô % ao anno, durante 30 annos,
sobre o capital que fór empregado na construcção do prolongamento
de sua linha principal na extensão maxima de 200 kilometros e á razão
de 30:000$ por kilometro, no maximo, mediante as clausulas do decreto
n. 600 de 24 de julho ullimo.

II. Além dos planos e mais desenhos de caracter geral, que a
companhia é obrigada a submetter á approvação do governo, sujei
tará esta á approvação do fiscal paI' parte do governo os de detalhe
n~cessllriospara a construcção das obras de arte, taes como: pontes,
vmductos, pontilhões, boeiros, tunneis, e os de qualquer edificio da es
trada de ferro, um lUez antes de dar-se começo á obra. e se, findo este
prazo, a companhia não tiver solução do fiscal. quer approvando·os.
quer exigindo modificações, serão eltes considerados approvados.

No caso de serem exigidas modificações pelo fiacal do governo, a
companhia sel'á obrigada a fazei-as, e, se as não fizer, serdo deduzida
d9 cap!tal garantido a somma gasta na obra executada sem a. modifica
çao eXIgida.
. m. Se alguma alteração fór feita em um, ou em maior numero dos

dltos ptanos, desenho, documentos e requisitos já approvados pelo go·
vemo, sem consentimento deste, a companhia perderá o direito á ga
raotla de juros sobre o capital que se tiver. despendil10 na obra ex
ec~tarJa, segunde os planos, desenhos, documentos e mais requisitos
aSSIm alterados.

Se, porém, a alteração fór feita com approvação do governo e deIla
resultar economia na execução da obra construida, segundo a dita al
teração, a mClta la da somlUa resultante desta economia. será deduzida
do capital garantido.
. IV. A garantia de juros far·se.ha e:trectiva, livre de quaesquer
Impostos, em seme tl'es vencidos nos dias 30 dejunho e 31 de dezembro
de cada nnno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo o se
mestl'e, durante o prazo de 30 annos, pela seguinte fórma:

_§ 1.0 Emquanto durar a construcção das obras, os juros de 6 %

serno pagos sobre as garantias que tiverem sido autorisadas pelo go·
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verno e recolhidas a um estabelecimento bancaria, para serem empre·
gadas á medida que forem necessarias.

As chamadas limitar-se-hão ás quantias exigidas pela construcção
das obras em cada anno.

Para esse fim a companhia apresentará ao governo, dons mezes
antes do começo das obras, o seu respectivo orçamento, que será fun
dado sobre as mesmas bases em que se fuudou o orçamento geral que
regulou a &"arantia de juros sobre o capital fixo.

Decorrido que seja o primeiro anno da entrada das chamadas,
cessarão os juros até á conclusão das obras que deviam ser executadas
nesse anno.

Constituidas que forem elias, continuara o pagamento dos juros.
§ 2.° Os juros pagos pelo estabelecimento bancario sobre as quan

tias depositadas serão creditados á garantia do governo e bem assim
quaesquer rendas eventuaes cobradas pela companhia, como seja.m:
taxas de trausferencias de acções, etc.

§ 3.° Nos capitaes levantados durante a construcção não será
incluido o custo do material rodante, nem o de machinas e appar ,lhos
de qualquer natureza necessarios ao seu reparo e conservação, o
qual só será lançado em conta corrente para garantia dos juros seis
mezes antes de serem o dito material, machinas e apparelhos acima
referidos emprClgados no trafego dll estrada.

§ 4.° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico, os
juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em pre ença
dos balanços e liquidação da receita e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia e devidamente examinados pelos agentes
do governo. .

V. Se os capitaes forem levantados em paiz estrangeiro, vigorará
a taxa de 27 d. por 1$000.

VI. A construcção das obras não será interrompida e, se o fór por
mais de tres mezes, caducarão o privileb'io, a garantia e mais fa·
vores concedidos, salvo ca o de força maior, julgado tal pelo governo
e s6mente por eIle.

Se no prazo fixado na olausula terceira do decreto D. 600 de
24 de julbo do corrente anno não estiverem conoluidos todos os
trabalhos de construcção da estrada e esta aberta. ao trafego publico,
11 companhia pagará uma multa de um a dous por cento (1 a 2 %)
por mez de demora, sobre as quantias despendidas pelo governo com
a garantia de juros até aquella data.

E, se passados 12 mezes, além do prazo acima fixado. não ficarem
conclu'idos todos os trabalhos acima referidos e não estiver a estrada
aberta ao trafego publico, ficarão tambem caducos o privilegio, a
garantia de juros e mais favores mencionados, !laIvo caso de força
maior, só pelo governo como tal reconhecido.

VII. As despezas de custeio da estrada compl'ehendem as que
se fizerem com o trafego de pa sageiros, de mercadorias, com reparos
e conservação do material rodante, ofIlcinas, estações e todas as
dependencias da via ferrea, taes como armazens, olficinas, depositos
de qualquer natureza, elo leito da estrada e todas as obras de arte
a ella pertenceutes.

VIII. O material a que se reftlre a clausu la XIII do decreto
n. 6000 de 24 de julho do corrente anuo, compor-se-ha de locomotiva,
alimentadores (tender) de carros de 1" e 2" olasses para pa sageirOS,
de carros especiaes para o serviço do correio, vagões de mercadorias,
inclUSive de gado, lastro, freio e, finalmente, de carro para conducção
de Cerro, madeira, etc., nas condições do orçamento apPl'ovado.
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o materia.l de que trata a presente clausula será indicado no
orçamento definitivo, e será construido com os melhoramentos e
commodidades que o progresso houver introduzido no serviço de
transportes por estradas de ferro, e segundo o typo que róI' adoptado
de aecordo com o governo, de modo a poder circular indistinctamente
em toda a estrada pertencente á oompanhia.

O governo poderá prohibir o emprego do material que não
preencha estas condições.

A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente
á extensão de cada uma das secções em que se dividir a estrada, e que,
R juizo do governo, deve ser aberta ao transito publico; e se nesta
secção o trafego exigir, a juizo do fiscal por parle do governo, maior
numero de locomotivas, carros de passageiraS e vagões que propor
cionalmente a elIa cabiam, a companhia será obrigada, dentro de seis
mezes depois de reconhecida aquella necessidade por par;e do governo
e delIa soiente, a augmentar o numero de locomotivas, carros de
passageiros, vagões e mais material exigido pelo fiscal por parte do
goveroo, comtanto que tal augmento fique dentro dos limItes estabe
lecidos no primeiro periodo desta clausul;) .

A companhia incorrerá na multa de dous a cinco contos de réis
por mez de demora, além dos seis mezes que lhe pão concedidos para
o augmento do trem rodante acima referido.

E se, passados seis mezes mais além dos fixados para o augmento,
este não tiver sido feito, o governo fornecerá o dito augmento de
material por conta da companhia.

IX. A companhia obrig,\-se ainda:
1.0 A exhibir, sempre que forem exigidos, os livros de receita e

despeza do custeio da estrada e seu movimento, e prestar todos os
esclarecimentos e informações que lhe forem reclamados pelo governo
em relação ao trafego da mesma estrada ou pelo governador do es
tado, pelos fiscaes por parte do mesm governo ou por quaesquer
agentes deste, competentemente autorisados, e bem assim a entregar
semestralmente ao supra litos flscaes, ou ao mencionado governador,
um relataria circumstanciado do estado dos trabalhos em construcção
e.da e tatistica do trafego, abrangendo as despezas de cu t~io conve
mentemente especificadas e o peso, volume, natureza e qualIdades das
mercadorias que transportar, com declaração elas distancias médias
P?r. eUas percorridas, da recei ta de cada, uma. das es tações, e da esta
tlstlCa de pas ageir s devida.mell te, classificados;

2. 0 A acceitar, como definitiva e sem recurso, a decisão do go
verno sobre as questões que se su citarem relat.ivamente ao uso reci·
proco ela estrada de que se trata ou de outra, ficando entendido que
qualquel' accordo que celebrar não prejudicará o direito do governo ao
exam~ das estipulações que effectuar e a modificação de tas, se entender
que sao offensivas aos interesses do Estado;

3. 0 A submetter á approvação do governo, antes do começo do
trafego, o quadro de seus empregados e a tabella dos r"lspectivos veuci
~ent.9s, dependendo igualmente qualquer alteração posterior de auto
rlsa.cao e approvação rlo mesmo governo.

X: O contracto deverá seI' assigoado dJntro do prazo de sessenta
(60) dIa, cnntados da publicação das presentes clausulas, sob pena de
caducar a concessão.

Capital Federal, 18 de outubro de 1890. - Francisco Glicerio.
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DEORETO N. 907 - DE 18 DE OU 'rUBRO DE 1890

Concede privilegio e garantia de jUl'OS para a construcção do prolongamento
da estrada de fet'ro do Paraná, desde o porto Amazonas até Ponta
Gro,sa, passando por Palmeira,

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu a
Compagnie générate de chemins de ter brésiliens, re:;olva conceder
lhe privilegio para a construcção, uso e gozo do prolongamento da
respectiva via-ferrea, do porto Amazonas, no rio 19uassú, até Ponta.
Grossa, passando por Palmeira, assim como garantia de juros de fi %
ao anno, durante 30 annos sobre o capital que fôr e1fectivamente
empregado no referido prolongamento até ao maximo de 30:000$ por
kilometro, mediante as clausulas annexas ao decreto n, 10,152, de 5
de janeiro de 1889, que forem applica veis á presente concessão, e as
que com este baixam assignadas pelo cidadão Francisco Glicerio, mi
nistro e secretario de Estado dos negocios da agricultura, commercio e
obras publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio,18 de outubro de 1890, 2° da
Republica.

MANOEL DEODORO DA FONsmCA.

Francisco Glicerio.

Clausulas o que se rerere o decreto n. 90"
desta data

I. E' concedido privile€,'io á Compagnie gene/-ale de chemins de
ter brésiliens para a construcção, uso e gozo do prolongamento do.
sua estrada de ferro, a partir do porto do Amazonas, DO rio Iguassü,
até Ponta Grossa, e a entroncar na estrada de ferro de !tararé a Santa
Maria da Bocca do Monte.

O privilegio vigora.ra pelo prazo que ainda resta do que a compa
nhia goza em relação a linha de Paranaguá a Curityba e ao resp~

ctivo prolongamento desta capital ao porto do Amazonas, de conformI
dade com o § l° da clausula II das que baixaram com o decreto n. 5912
de 1 de maio de 1875, ficando extincto, portanto, ao terminar este
ultimo.

Além do privilegio, o governo concede mais:
1.° Garantia de juros de 6 % ao anno, durante 30 l1DnOS, sobre o

capital que t'ôr etrectivamente empregado no referido prolongamento,
até ao maximo de 30:000$ por kilometro ;

2.° Os favores mencionados nos ns. 1 a 5 da clausula 1 das que
acham-se annexas ao decreto n. 10.152 de 5 de janeiro de 1889.

II. A companhia apresentara ao governo, no prazo de um o.nno,
os estudos definitivos do prolougamento de que se trata, coustnntes
dos documentos a que se refere a olausula li do supracitado decreto.

m. Os trabalhos da estrada começarão no prazo de 90 dias, cou
tad.os da data da approvação dos estudos, e deverão ficar concluidos no
de lj.uatl'o annos, contados da m..~I!1/l. data..
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IV. O governo tem o direito de r~gatar o prolongamento da
estrada de ferro de que se tratq, depois de terminado o prazo relativo
ao resgate da linha princi!Jal deParanaguá a Curityba, e nas mesmas
condições estipul das na clausula. XXVIl do decreto n. 10.152, de 5 de
janeiro de 1889.

V. A presente concessão fica sujeita ás clausulas que lhe forem
apolicaveis, annexas ao referido decreto n. 10.152 de 5 de janeiro de
1889, e que serão consideradas como parte integrante do respectivo
contracto.

VI. No CllSO de desaccordo entre o governo e a companhia sobre a
intelligencia das clausulas a que se refere o presente ddcreto, esla será
decid.ida por arbitros, nomeados um pelo governo e um pela com
panhIa.

Se tambem estes não chegarem a accordo, cada uma das parLes
designará um segundo arbitro e a sorte determinará. o desempa
tador.
. VI r. Fica. entendido que a perda do privilegio e mais favores por
motivo de cadu~idade da presente concessão, não affectará a parte do
prolongamento que achar !le concluida. na fórma estipulada.

VJII. O contracto deverá ser assignado dentro de 60 diaS contados
da publicação das presentes clausulas, sob pena de caducar a con·
cessao.

Capital Federal, 18 de outubro de 1890. - Francisco Glicerio.

DECRETO N. 909 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1890

Concede :\0 engenheiro Aarão Reis, ou á companhia que organisar, privi
legio, garantia dêjuros e mais favores para a consLrucção de uma estrada
de ferro ligando a navegação do rio ILapecllrú âs dos rios Tocantins e
Araguaya, e autorisação para a construcção das obras de melhoramento
do porto da capil.al do Estado do Maranhão.

O genero.lis"imo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao Çlue re
quer~u o engenheiro Aarão I{eis, resolve conceder-lbe, .ou a ?om
panhm que organisar, privilegio pur 60 annos com g'arantla de Juros
de 6 % ao anno durante 30 annos, sobre o capital que fôr empregado
até ao maximo 'correspondente a 30: 000 por kilometI'O, cessão gra
tuita de terrenos devolutos e isenção de direitos de importação, para
a. construcção. uso e gozo de uma estrada de ferro que, partind.o da
CIdade de Caxias á margem do rio ltapecurú e passando por PedreIras,
Grajahu e Porto 'Franco no Estado do Maranhão, e Boa Vista, no de
Goyaz, termine no pont~ mais conveniente á margem dir~ita do ri,o
Al'~g\Jaya, acima da correnteza de S. Miguel; e,b~m aSSIm, auton~
saçao para a construcção uso e gozo de conformIdade com a leI
n. 1746, de 13 de outubro'de 1869 e art. 7· da lei n. 3314 de 16 de outu
tubro de 1886, das obras de melhoramento do porto da capi.ta I do
Estado do Maranhão, observadas, além das clausulas que baIxaram
com o decreto n. 862 de 16 de out.ubro corrente, as que com este
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baixam, as ignadas pelo general Francisco Glicerio, ministro e secx'e·
cretario de Estado dos negocias da agricultura, commcrcio e obras
publicas, que assim o faça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 23 de outubro de 18\10,
2° da Republica.

MA OEL DEonoRo DA FONSECA.

Francisco Glicério.

Clau8ulas a que se re.fel'e o decreto u. 909 de8ta
data

T. O governo concede ao engenheiro Aarão Reis, ou á compa
nhia que organisar, privilegio por 60 annos, com garantia de juros de
6 % ao anno, durante 60 annos, sobre o capital que fôr empregado
até ao maximo correspondente a 30:000 por kilometro, cessão gratuita
de terrenos devolutos e isenção de direitos de importação, para a cons
trucção, uso e gozo de uma estrada de .ferro que, partindo da cidade
de Caxias, á margem do rio Itapecurú e passando pela villa das Pe·
dreÍl'as, cidade de Grajahú e villa de Porto Franco, no Estado do Ma·
ranhão e vil1a da Bôa Vista no de Goyaz, termine no ponto mais
conveniente, á margem direita do rio Araguaya, acima da correnteza
de S. Miguel; e, bem assim, autorisação para a construcção, uso
e gozo das obras de melhoramento do porto da capital do Estado
do Maranhão, inclu ive aterros, arruamentos, armazens, alpendres,
pontes, edificios destinados ao commercio, vias·ferreas e mais accesso
rios que forem necessarios para a regularidade e aperfeiçoamento dos
serviços do porto e do commercio, com os onus e vantagens da lei
n. 1746, de 13 de outubro de 1869 e os do art. 7°, paragrapho
unico, da lei n. 3314, de 16 de outubro de 1886·.

II. Quanto á construcção, uso e gozo da estrada de ferro de
Caxias a S. Miguel no Araguya, prevalecerão para todos os etreitos
da presente concessão as clausulas que baixaram com o decreto
n. 862. de 16 de outubro do coaente, quer se refiram a favores,
privilegias, garantia de juros, terrenos devolutos, isenção de direitos e
prazos estipulados, quer ao modo de execução das obras e mais onuS
impo tos ao concessionaria. Taes clausulas farão parte integl'ante do
contracto que, em virtude da presente conces ão, fôr firmado pelo
concessional'io com o governo.

lU. Dentro de um anno, contado da. assignatura do contracto, pr04

cederá o concessionaria aos estudos definitivos das obras neces
sarias do melhoramento, tanto elo actual ancoradouro no estuario dos
rios Anil e Bacanga, como da enseada do Itaqui; e os submetterá á
escolha e approvação do governo, que poderá optar por um ou pelo
outro desses dous projectos de melhoramento do porto da capital do
Estado do Maranhão.

IV. Quer o governo opte pela execução das obras de melhora·
menta do actual ancoradouro, em cujos estudos definitivos o conce aio
nario attenderã. tauto quanto passiveI ás indicações dos engenheiros
A. Rebouças, J. Hawkshaw e M. Roberts, quer opte pelas do melho
ramento da enseada do ltaqui e sua ligação por via·ferrea ao actual
centro commercial, - as clausulas da presente concessão se applicarão
por inteiro 88 obras que tiverem de ser executadas de accordo com o
projecto definitivo approvado pelo governo.



DECRETOS 255

V. Nas obras de melhoramento do porto da.. capital do estado do
Maranhão se incluirão, qualquer que seja o projecto definitivamente
approvado, a necessarias á conclu ão do canal du Arapapahy ; e, bem
a sim, as relativas á conclusão do dique das Mercês, se, após os es
tudos defioiti vos feitos no actual ancoradouro, julgar o governo con
veniente a conclusão desse dique.

Nos estudos definitivos das obras de melhoramento da enseada do
Itaqui erão incluidos os de uma estrada de ferro, ligando essa en
seada ao actual contra commercial da cidade, estrada cuja construcção,
uso e gozo farão parte integrante da presente conees ão, caso seja
preferida pelo governo a execução das obras ele melhoramento da refe
rida enseada.

VI. Apresentados os estudos e orçamento definitivo das obras a
executar, terá o governo noventa dias para resolver sobre a prefe
rencia e approvar definitivamente um ou outro dos dous projectos es
tudados ; e, findo es'e prazo sem decisão do governo, será considerado
approvado o projecto que o concessionaria apresentar como pre
ferivel.

Caso o governo exija no projecto preferível alguma modificação
que só possa ser effectuada mediante prévio estudo no local das obras,
fixará novo prazo razoavel para que o concessionaria o possa
realizar.

As obras deverão ser iniciadas dentro do prazo de seis mezes
contados da data da approvação dos estudos definitivos. Uma vez en
cetadas, não poderão ser interrompidas, sal vo casos de força maior re·
conhecida pelo governo i e, se a interrupção prolongar-se, sem an
nuencia formal do governo, por mais de tres mezes consecutivos, im
portará a caducidade LIa presente concessão.

Para a conclusão de todas as obras fica fixado o prazo maximo
de cinco annos, contados da data da inauguração dos tralJalhos da
companhia, descontadas apenas as interrupções con entidas pelo
governo.

Vil. Durante a prazo da concessão, o concessionaria será abri·
gado a proceder á sua custa ás reparações que forem necessarias e a
manter as obras em pel'feito estado de conservação e de funcciona
mento, ficando ao governo o direito de, na falta de cumprimento desta
clausula, fazer executar por conta de concessionaria os trabalhos india·
pensaveis.

VIlI. Para pagamento das despezas com a f1scalisação paI' parte
do governo, dos juros do capital empl'egado nas obras a razão de 6 %
ao anno, da quota necessaria para a amorti8ação do mesmo capital no
prazo da concessão e, finalmente, das despezas de conservação, custeio
e demais serviços a cargo do concessionaria, o governo arrecadará.,
po~ conta deste, o producto das taxas autorizadas pelo paragrapho
tlDlCO do art. 70 da lei n. 3314, de 16 de outubro de 1886 e § 50 do art.
l,,-da lei n. 1746 de 13 de outubro de 1869, das quaes as primeiras
nao poderão exceder de 2 % sobre o valor da impol'tação, el% sobre
o da exportação, e as ultimas, dos preços que vigorarem nas a.Iran-
degas ela Republica. .

A esse producto será addicionada, caso as obras sejam executadas
em ltaqui, a importancia das taxas dos transportes effectuados na via
ferl'ea do conces:iionario, segundo tarifa approvada opportunamente.

IX. Os juros de 6 % ao aDllO. a que se refere a clausula prece
dent~, serão calculados semestl'almente sobre o capital que se veLÍfical'
ter SIdo empregado nas obras, de conformidade com os elltuclos e or
çamento definitivo que tiverem /lido approvados.
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X. As taxas mencionadas na clausula VIII serão cobradas pro
porcionalmente á importancia das obras realizadas e execução dos ser·
viços correspondentes a cargo do concessionaria. O calculo para a
fixação dessa porcentagem será baseado, emestralmente, durante a
construcção das obras, na impol'tancia do capilal qLIe o conce sionario
fôr sendo obrigado a applicar á execução pt'ogressi va della:;.

XL Fica expressamente entendido que a responsabilidade do
Estado pelos pagamentos devidos ao concessionario, na fôrma e tube·
lecida pelas clausulas precedentes, depende do pr,ducto das taxa in·
dicadas, não podendo, em caso de deficit, ser reclamada do governo
mais do Que a entrega de tal producto, depois de deduzidas as despezas
de fiscalisação, de arrecadação das taxas e as que houverem resultado
de obras executadas de accol'do com o final da cl:l.usula VII,

As tariras approvadas serão revistas de cinco em cinco annos,
mas, a reducção geral das taxas sô porlerá ter logar quando o producto
arrecadado fôr sup"rior ao indi pensavel para a satisfação dos com
promissos especificados na clau a VIlI.

XII. As taxas de tran ito pelo Canal do Amp'pahy, e, bem a.&sim,
as de estadia no diq ue, caso este sejól. concluido, serão cobradas dire
ctamente pelo concessionaria, de accorq.o com as tat'ifJs que forem
approvadas pelo governo. '

XlII. O concessionaria terá o uso e gozo, pelo prazo da presonte
concessão, dos terrenos accrescidos que, poderá arruar, edificar ou
arrendar, cedendo, porém, ao governo, as areas que forem necessarias
para edificios publicos.

XIV. Se o governo entender preferivel poderá, durante a cons·
trucção das obras de melhoramento definitivo do porto, encarregar o
concessionario de efi'ectuar os trabalhos da conserVação do actual ano
coradouro, ora executadas admini trativamente. es e caso o conces·
sionario ficará, mediante a indemnização que fôr ajustada, com todo
o mateI'ial des e serviço, pertencente ao E tarjo, e o governo lhe pa
gara, por trimestre vencido, a quantia annu~l de 150:000 , tlcando o
concessionaria obrigado a manter em boas condições o serviço de con'
servação actualmente feito, adquirindo as novas dragas, lanchas e bate
lões que se fizerem mister.

Concluidas as obras de mell~oramento do porto, cessará o paga
mento dessa subvenção provisoria para o actual serviço da conser·
vação do porto.

XV. Se ao governo convier, o concessionaria se encarregará da
conclusão do cáes da Sagração e respecti vo aterro, ficando com o uso
e gozo, pelo prazo da presente concessão, dos terrenos accrescidos,
que poderá arruar e edificar ou arrendar, conservando junto do
caes e ao longo de seu desenvolvimento total uma avenida arborisad.\
de 30 metros de largura.

XVI. Serão feitos g:ratll,itamente os serviços de embarque. desem:
barque e transporte de lmmlgrantes, e carga e descarga das respectL
v"s bagagens, bem como o das malas do correio e quaesquer sommas
de dinhei 1'0 pertencente ao E tado. Será li vre o transi to pelo canal
das embarcações de guerra brasileiras que por ahi precisem passar, e
pelas que entrarem no dique pagará o Estado apenas 80 0/.. das ta.xas
approvadas.

Serão isentas do pagampnto uns taxas da lei n. 1746, de 13 de
outubro de 1869 as embarcações miudas empregadas no movim nto
de passageiros e bagagens dentro do porto.

XVII. O concessionaria terá o direito de desapropriar, na fórma
do decreto n. 1664 de 27 de outubl' de 1855, as propriedades e
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bemfeitorias pertcmceutes a particulal'es, que se acharem em terrenos
necessal'ios a construcção das obr.ts.

XVIll. Os al'mazens construidos pelo concessionaria gozarão de
todas a vantagens e favores concedidus por lei aos armazens alfande
gados e entrepo~tos, e poderá o concessionaria emittir titulas de ga
rantia de mercadorias depositadas nos mesmos, sujeitando-se ao regu
lamento que fôr expedido para tal fim.

XIX O governo poderá incumbir ao concessionario o serviço das
capatazias e armazens da alfandega, expedindo os regulamentos e ins
trucções necessarias.

XX. O coucessionario terá o uso e gozo das obras de melhora
mento do porto da capital do estado do Maranhão, as quaes refere-se
a pre ente concessão, pelo prazo de 40 annos, contados da data da
inauguração official dos tr<l balhos da construcção.

Findo esse prazo reverterão para. o Estado, sem indemnisação
alguma, as obras, terrenos e bemfei torias, bem como todo o material
fixo e rodante do cOllcessionario.

xxr. O governo pOllerá resgatar as obras e os estabelecimentos e
dependencias pertencentes ao concessionaria, em qualquer tempo,
depois de decorridos os dez primeiros annos da conclusão das obras.
Opreço do resgato sCl'á fixado de modo que, reduzido a apolices da
divida publica, produza renda equivalente a. 6 % sobre todo o capital
elIectivamente empregado, deLluzindo-se, porém, a importancia que já
houver sido amortisada..

XXII. O concessionario fica. sujeito, em tudo que lhe fôl' applica
vel, aos regulamentos approvDdos pelos decretos ns. 1930, de 26 de
abril de 1857 e n. 5837, de 26 de dezembro de 1874.

Se as obras forem executadas por empreza estrangeira, terá esta
representante legal no Brasil com plenos poderes para tratar directa
mente com o governo e com os particnlares.

As questões que Se suscitarem entre o governo e o concessionario
serão decididas por arbitril.mento, na fórma do § 13° do art. Ioda lei
n. 1746.

XXII. Pela inobservancia das clausulas da presente concessão po
derão ser impostas ao concessionario multas desde 100$ até 5:000$, as
quaes poderão ser deduzidas das importancias dos pagamentos devidos
ao concessionaria.

Caducará a mesma concessão se forem excedido~, sem annuencia
do governo, os prazos marcados nas clausulas lU e VI.
. XXIV. Para garantia da fiel execução do contrato, o concessiona

1'10 ~ará, antes da. assignatura delle, uma caução de 20: 000$ no thesouro
nacIOnal .

.XXV. Ficará sem eft'eito a presente concessão se o concessio
n~rlO deixar de assignar o respectivo contrato dentro elo prazo de 60
dIas contados da. datl1 da publicação destas clausulas no Diario Oflicial.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1890.-F,·ancisco Glicerio.

DECRETO N. 918:- DE 24 DE OUTUBRO DE 1890
Autoriza José de Aguiar Vallim & C. a. ·transferirem a. Domingos Moutinho

a esteada de ferro do Bananal

<;> g~nera.lissimo Manoel Deodoro da Fonseca.,. chefe d.o ~overno
pl'OVlsorlo da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constltUldJ pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereram

E. H. - 17 Vol. v



258 DECRETOS

José de Aguiar Vallim & C., proprietarios da estrada de ferro do
Bananal, a que se referem os decretos ns. 4673, de 10 ele janeiro de
1871, 5191, de 4 de janeiro de 1871, 5191, de 4 de janeiro rie 1873,
5850 e 59ô2, de 9 de janeiro e 7 de julho de 1875, 61ÔO, de 24 de
março de 1876, 6877, de ô de abril de 1878, 7ô98 de 3 de maio de 1880,
839ô, 8423 e 8724, de 4 e 11 de fevereiro e 2 de novembro de 1 82,
90ô2, de 17 de novembro de 1883, 958ô, de 24 de abril de 1885, 9816
e 9817, d 8 de dezembro de 1887 e 9918 de 4 de abril de 1888, resolve
autorisal-os a transferir a Domingos Moutinho a referida estrada, com
os favores e obrigações a ella inherentes e constantes dos citados
decretol'.

O general Francisco Glicel'io, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultur<l., commercio a obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 24 de outubro de 1890,
2° da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FON~EOA.

Francisco Glicen'o,

DECRETO N. 920 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1890

Faz extensiva á concessão da estl'ada de ferro do ltararé a Santa Maria da
Bocca do Monte a do sub·ramal de Guarapuava á foz do rio Iguassú

O generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Bt'a iI, con -tituido pelo
exercito e Hrmada, em nome da Nação, resolve fazer desde ja exten
siva à. concessão da estrada de ferro do Itararé a Santa Maria da
Bocca do Monte, de que tratam os decretos ns. 1043Z, do 9 de novem·
bro de 1889, e 305 e 4ô2, de 7 de abrLl e 7 de j unho do corren te anno,
a do sub·ramal de Guarapuava li. foz do rio Iguassú, que pela clausula
1" do citado decreto n. 305, havia sido excluida daquella concessão,
na qual fica assim de novo comprehendida para lodos os eft'aitos, de·
vendo, porém, terminar na margem esquerda do rio Paranà, em ponto
fronteiro ao porto do Ihpocurupocú. .

O general Francisco Glicerio, ministl'O e secretario de Estado dos
negocies da agricultura, oommercio e ol:Jras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisol'io, 24 de outubro de lS90,
2° da Republica.

MANOEL DEOOORO DA FONSE0A.

Francisco Glicerio.



DECRETOS

DEORETO N. 943 - DE 1 DE NOVE~IBRO DE 1890

259

Approva a -tabella de vencimentos para o passoaI technico das estradas de
ferro geraes do Ertado em construcção ou a construir

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, em nome da Nação, considerando de neceEsi
dade estabelecer a uniformida.de de vencimentos para o pessoal
technico das estradas de fel'ro geraes do Estado, quer das existentes
em constl'ucção ou em estudos, quer das que venham a ser construid,Ls
ou estudadas, tomando-se por base a tabella annexa ao regulamento
que baixou com o decreto n. 713 de 2 de setembro do corrente anno,
decreta: .

Art. I.° Fica extensivo ao pessoal technico das estradas geraes do
Estado, quer das existentes em estudos ou em construcção, quer da
que venham a ser estudadas ou construidas, a tabella de vencimentos
que com este baixa assignada pelo ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publica .

Arl. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões do governo provisorio, I de novembro de 1890,

2° da Republica.
MANOEL DEODORO DA. FONSECA..

Francisco Glicerio.

Tabella de vencimentos aune se refere o decreto n. 943, de 1de novembro de 1890

CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO VENCIMENTOS

Engenheiro chefe ..•......•.... 10:000'000 5:000.'000 15:000 000
Primeiro engenheiro, .......... 7:000 000 3:500'000 10:500 000
Chefe de secção......•...•..... 5:000 000 2:500:~000 7:500$000
Engenheiro de 1'" classe........ 4:000'000 2:000.000 6:000'000

» » 2a
" ' ....... 3:000 '000 1:500'000 4:500 000

Conductol' " la " 2:500'000 1:250"000 3:750~000
» " 2a

" 2:000 000 1:000,SOOO 3:000 000
Auxiliar " la " 1:600,000 800 eoo 2:400$'JOO

" " 2a » 1:200 '000 600 000 1:800.'000
Desenhista » ia » 2:250;-000 i: 125$000 3:375 000

» » 2'" " ... , .... 1:750 000 875'000 2:625 000
Pa..ador............ ,. " ..•....• 3:000 000 1:500'000 4:EOO'000

ecretario...................... 2:500 000 1:250'000 3:750 '000
Almoxarife....•.....•.......... 2:000 000 i:OOO, 000 3:00~OOO

~nte no Rio........• , ....•. , 2:000'000 1:000'000 3:00D'000
anuense ... , ........... , .... 1:250'000 625 000 1:875'000

Continuo.......... ' ' •.. " ..•.•. 800'000 400$000 1:200$000

OBSERVAÇÕES
r. Além do pessoal de empregados marcado nesta. tabella, p?d~rá o

engenheiro chefe admittir coadjuvantes, apontadores, machmlstas,
telegraphistas, mestres, operarias, feitores, trabalhadores, estafetas e
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todo o mais pessoal de jorna1eiros e marcar·lhes os respectivo> jornaes
ou salarios.

Ir. O engenheiro chefe tení. mais a. diaria df\ 8 ,a titulo de rlespezns
de viagem, dor'ante o lempn em que se achar em exercicio ; e os demai
empregados, quanrlo em serviço de campo, dial'ias de 2. a 8 " e quando
em ,erviço nos escriptorios central e das secções, diarias de 1$ a
4,"000.

As diarias devem variar com a categoria ou vencimento do
empregado, distancia de sua resirlencia á ultima estação em trafego,
e as difficuldi:ldes locaes de subsistencia.

III ..Aos empreg(vlos em serviço de campo e ao pagador, mandará
o engenheiro chefe abonar UlTIa quan tia para cavalgadura, cor·
respondente a 50 % do respectivo yencimento mensal, ficando o
empregado obrigado, ql1anrlo deixnr o sei'viço, que lhe dá direito
á cavalgadura, a entrar com a quantia que houver recebido, com
desconto na razão de 20 % ao anno, calculado sob/'e o prazo decorl'ido
descle a dat., em que S3 lhe ti ver rei to o abono.

Decorridos cinco annos depois do abono, considerar-se·ha amorll·
zada a quantia anteriormente recebida. e será abonada. outra sob as
mesmas cond ções.

IV. Os chefes de secção em trabalhos de exploração, locação ou
construcção, rac berão, para alu!!uel de e criptorio, 50 mensaes, c
os chefes de turma de exploração ou locaçno e os engenheil'os ou
conductores encarrpgarlos das l'esidencias nas secções elll construcção,
3U . mensae,'l para o mesmo fi m.

Não sendo possivel obter casa por aluguel, o engenheiro chefe
mandará fornecer barracas para os tl'abalhos de explol'ação ou loca·
ção, e comprar ou construir casa. para os trabblhos de ronstrucção,
cessanrlo, em qualquer dos dous casos, o arono para aluguel.

V. Aos empregados e jornaleiros romovirlos, por conveniencia do
serviço, do escriptorio central p ra uma secção, ou vice-versa, de uma
secção para outra ou àe uma residencia para outra d(l, me ma secção,
mandará o enO'enl1eiro chefe abonar, a tituln de de'pezas de viagem:
lo urna quantia lixa correspondente a cinco dias de vencimento ou
jornal; 20 outra '1uantia proporcionada á distancilt a pei'correr, con
tada pelo eixo da linha, correspondente ao vencimento ou jornal de
um dia, para cada extensão ne 30 lolometros e para a fracção res,
tante; sem prejuizo do vencimento, jornaes e demais vantagens de
vidas ao empregado ou jornaleiro durante os dias indispensaveis, !lo
juizo do engenheiro cherlj, para e.tl'ectuar·se a murlança.

VI. Os empr'egados que c1ul'ante carla trimestre não tiverem COID'
mettido faltas que prejudiquem o serviço, a juizo do engenheiro
chefe, terão direito a uma gratificação equivalente ao respectivo
vencimento ue dez dias.

Exceptuam-se : o primeiro engenhoÍl'o, os chefes de scoção,
os engenheiros de la e 20. classes e os conductol'es de I" e 2" classes.

VII. Além da diaria que, em virtude da condição 2" lhe for fi·
xada, perr.eberá o pagador, ou quem suas vezes fizer, um~ outra de
8$ durante os dias indispensaveis, a juizo do engenheiro chefe, ao
pagamento do pessoal fóra do escriptorio central, correndo por sua
conta todas as despezas comsigo, camarados e animaes.

Vl1l. O pflgador recebera mensalmente uma gratificação para
quebras, correspondente a 15 "/0 do seu vencimento.

IX. Accuroulando o secI'etal'io ás suas funcções a de guarda· livros,
perceberá e se empregado, ou quem SU,IS vezes fizer, a gJ'atificação
mensal de 100$; devendo semelhante accre cimo de tmbalho ser
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executado sem preJl11zo do desempenho cabal de seus deveres de
secretario.

X. Para os despachos na alfandêga do ·Rio o enD'enheiro chefe
podera ajustar um deslJachante geral da mesma alfandega, mediante
a gratific>lção de 1:200 por anno.

Xl. Aos confel'entes ou a"'entes das e tações tel'minaes da linha
do centro e do ramal de Ouro Preto podera o engenbeiro chefe, S3 o
director da pal'te em trafego não julgar inconveniente, abonar uma
gl'atificação mansal ele 60$ pelos serviços que prestarem ao prolonga
mento.

XII. O prolongamento continuará a fornecer os instrumentos de
engenharia para os trabalhos de campo, livros, cadernetas, papel e,
em geral, to los os iu tl'umentos e objectos necessarios aos trebalhos
de campo e dos diversos escriplorios; ficando os empregados obrigados
a conservar em bom estado, ·ate serem recolhidos ao almoxarif",do,
todos aquelles que, por sua natureza, não forem de mero consumo.

Para o escI'iptorio das secções fornecera um servente e para as
turmas de explol'ação e re idencias da construcção os trabalhadores
indispensaveis, a juizo do engenheiro chefe, pata o sel'viço de
campo.

XllI. Ficam rigorosamente prohibidas todas as vantagens não
especificadas neste regulamento, t-lbella e obsel'vações unnexas, que
tenham até hoje usufruido os empregados do prolongamento da os
Iradl1 de ferro central do Brazil, taes como, abono para alu"'uel de
casu, pagamento de despezas de transporte pal'a cs empregados, suas
familias e objectos de uso e consumo; fornecimento de animaes par.\
montaria e pam cargas, cozinheiros, criados, alimentação de animaes,
tc., etc.

Capital Federal, I de novembro de 1890. - Franci5CO GUcerio.

DEORETO J. 9 i7 - DE 1 DE NOYID1BRO DE 1890

Approva os estudos parJ. o pr longam 'nto do ramal de Ouro Preto, da cidade
de "Jhri:lnnn a Antonio Pel'eira, na cstensã'o de 12.200 kilometros

••••.•. ti ••• t ••• , 1 1 ••••• " I II' t

DEORETO N. 953 - DE 5 DE NOVE~lBRO DE 1890

TI'ansfere á Empreza industrial de melhoramentos no Bmsil, ou {\ compa
nhia que organisar, a conces~ã·) feita ao enganheiro I\al'iio Reis por
decl~Lo n. !lOD do 2 de OlltU1JI' de 1800 .

.. .. • • • .. • .. .. • • • • • • • • • .. • • • • .. I I .
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DEQRETO N. 954 - DE 5 DE NOYEàffiRO DE 1890

Concede ã Companhia da eetl'ada de ferro da Tijuca autorisação para
asséntar trilhos Da estl'ada nova da Tijuca, reduzindo a bitola.

o generalissimo Mancel Deodoro da Fonseca, chefe do governo pro
visorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu
a companhia da estrada de ferro da Tij uca, cessionaria do ramal da
Tijuca, a que se referem os decreto ns. 9550, 9620, 9731, 706 e 815,
de 23 de janeiro e 31 de julho de 1886, 26 de fevereiro de 1887, 30 ~e
agosto e 4 de outubro do corrente anno, resolve conceder-lhe autorl
sação para, reduzindo até ses enta centimetros (01ll,60) a bitola de sua
linha ferrea, assentar seus trilhos em todo o percurso da estrada nova
da Tijuca, de accorelo com as clausulas que com este baixam as ignadas
pelo general Franci. co Glicerio, ministro e . ecretario de Estado úos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, que assim o
faça executar.

Sala das sessões do g'overno pl'ovisorio, 5 de novembro de 1890,
~o da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

Clausulas a que se rerere o decreto n. 904 <Iesta data

I. E' concedida á companhia estrada de ferro da Tijuca autori
zação para reduzir a bitola de sua linha de um metro a sess6nta cen
timetros e assentar seus trilhos em todo percurso da estrada nova da
Tijuca.

II. A companhia ficara, porém, obrigada:
1. o A conservar, á sua custa, em boas conrlições o leito da estrada

de rodagem, desde a data da inauguração do trafego de sua linha
ferrea;

2. o A restabelecer o calçamento que levantar para o assentamento
da linha;

3. o A dar prompto e livre escoamento às aguas ;
4. o A assentar os trilhos de modo a não dificultar o transito de

carros, vehiculos e outros meios de locomoção já estabelecidos na es
trada de rodagem;

5. o A empregar locomotivas appropriadas a vencer, com segu
rança, as fortes declividades existentes, ou então a tracção electrica,
se julgaI-a preferivel ;

6. o A adoptar, no caso da tracção ser a. vapor, freios bastante
poderoso para permittir a pl'ompta parada dos trens em qUi1lquer
ponto da linha, podendo, para isso, collocar nas mais fortes rampas e
curvas um pequeno trilho central, se isso fór julgado necessario pelo
engenheiro fiscal;

7. o A assentar a linha ferrea a um lado da estrada, deixando
sempre, do outro lado, largura sufIlciente para poderem circular dou
carros emparelhados;
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8.0 Construir as obras que o governo julgar indispensaveis, tanto
para a facil execução destas clau~ulas, como para garantir a se
gurança. do transito de 'i ehiculos , cavalleiros e peões pela es
trada.

111. Quer na subida, quer na descida, os trens não poderão cir
cular com velocidade superior á que fôr estipulada pelo engenheiro
fiscal, depois de experiencias cuidadosas a que procedera antes da
abertura do trafego.

Capital Federal, 5 de novembro de 1890.-Fmncisco GUcerio.

DEORETO N. 955 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1890

Concede garantia de juros para a construcção, uso e gozo de uma estrada
de ferro que partindo da cidade de Maceió vá á ex-colonia Leopoldina,
com um ramal.para Porto Calvo.

o generalissimo Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio do Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, em nume da Nação, attendendo não só ao
que requereu o engenheiro civil José de Barros Wanderley de Men
donça, como tambem ás inrol'mações do governador do Estado das
Alagôas, resolve conceder ao referjdo engenheiro civil José de Barros
Wanderley de Mendonça, Ol~ á c mpanbia que organísar, a garantia
de juros de 6"10 ao anno durante 30 anno ,sobre o capital que fôr
fixado de conforroirlade com os estudos definitivos até ao maximo de
30:000.'000 po;, kilometro. pat'a a construcção, uso e' gozo da estrada
de ferro projectada, que partindo de laceió vá á ex-coLonia Leopol
dina, com um ramal para Porto Cal vo, passando por Camaragibe, no
Estado das Alagôas, a que se referem o decreto n. 37, de 10 de setem
bro do corrente anno, do governador daquelle Estado, e seu respe
ctivo contracto de 17 do referido mez, tudo de conformidade com as
cLausulas que com este baixam a signadas pelo general Francisco !lli
cerio, ministro e secretario de Estado dos negocias da agricultura,
commercio e obras publicas, que assim o fll.ça executar.

Sala das sessões do governo proyisorio, 5 de novembro de 1890,
20 da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Flw'Icisco Gticerio.

ClauElulaEl a que Ele rerere o decreto D. 9S~ deElta data

I. E' conceclida ao engenheiro civil José de Barros Wandeley de
Menclonçol, ou a companhia que organi ar, !li garantia de juros de 6 %

ao anno durante 30 anno sobre o capital que tôr fixado pelo governo
como necessario para a con trucção e completo estabelecimento de
uma estrada de ferro que, partindo de l\laceió, termine na extincta
colonia militar LeopoLdina, com um ramal para Porto CaLvo, pa sando
p,or Camaragibe, no Estado das Alagôas, não podendo. por'm, o refe
rIdo capital exceder, em caso algum, do maximd correspondente a
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30:000 por kilometro das mencionadas linhas, as quaes serão rea
lizarIas em execução do cóutrarlto de 17 de setembro do corrente anno,
celebrado com aq uelle engen heiro pelo governador do Estado, DOS ter
mos do decreto do mesmo governa'lor n. 37, de 10 des~e mez.

Além da garantia de juros, o governo concede:
1.0 Cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes, e bem assim

dos comprehenrlidos nas sesmarias e posses, excepto as índemnisações
que rorem de direito, em uma zona maxima de 15 kilometros para
cada lado do eixo das linhas de que se trata, comtauto que a área total
de taes terronos não exceda da que corresponder á media dp. dez
(10) kilometros para cada lado dJ extensão total das referidas linhas.

O concel!sionario deverá utilisar esses terrenos dentro do prazo
de cincoenta (50) liunos a contar da presente data, sob pena de perder
o direito aos que não tiveJ;em sido utilisados ao fiudar aquelle
prazo.

2.° Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de 10 de
julho de 1855, os terrenos de dominio particular, predios e bemreito·
rias, que forem precisos para o leito da estrada, est ções, armazens e
outras dependencias especificadas nos estudos definit.ivos.

3.° Isenção de direitos de importação sobre os trilhos, machinas,
instrumentos e mais objectos destiuados á construcção, bem como
sobre o carvão de pedra indispensavel Pll,rl\ as omcinas e custeio da
estrada.

Esta isenção não se fará e1fectiva emquanto o concJssionario não
apresentar no thesouro nacional, ou na thesoul'aria de fazenda do
Estado, a relação dos sobreditos objecto~, especificando a respectiVlt
quantidade e qualidade, que aquellas repartições fixarão annualmente,
conrorme as instrucções dú ministerio ela fazimda.

Cessará o favor, ficando o concessionario sujeito á restitução dos
direitos que teri~ de pagar e á multa do dobro desses direitos imposta
pelo ministerio da agricutura, commercio e obras publicas, ou pelo
da fazenda, se se provar que elIe alienou, por qualquer titulo, objectos
importados, sem que precedesse licença daquelles ministerios, ou do
governador do Estado e pagamento dos respectivos direitos.

4.° Preferencia, em igualdade de circumstancias. para lavra de
minas na zona privilegiada, sendo expresso em contracto especial o
numero de datas que o governo julgue conveniente conceder, bem
como as condições a que deva ficar sujeito o conc3ssiooario.

II. Os trabalhos da estrada começarão no prazo de seis mezes
contados da data da approvação dos estudos definit-ivos e orçamento
e fixação do respectivo capital garantido, e proseguirão sem interru
pção, devendo ficar todos concluídos no prazo de cinco ann08.

m. Uma.. vez approvados os estudos definitivos e fixu.do o capital
garantido, relativos a uma secção da estrada não inrerior a 100 ki
lometros, o governo poderá autorisar, desde logo, a construcção desse
trecho'

IV. No prazo de 18 mezes, contados da assignatuL'a do contracto,
serão apresentados ao governo os estuú'os definitivos da estrada e
ramal.

Estes estudos poderão ser apeesentados por secções de extensão
não infel'ior a 100 kilometros, comtunto que se estendam de um ponto
obrigado de passagem a um outro e que no prazo marcado tenham
sido apresentados os de todas as secções.

Constarão taes estudos dos seguintes documentos:
L° Planta geral da linha e um perfil longitudinal com indicação

dos pontos obrigados de passagem.



DECRETOS 265

o traçado será indicado por uma linha vermelha e continua sobre
a· planta geral, na escala de 1 por 4.000, com indicação dos raios de
curvatura, e a contiguraçii.o do terreno represen tada por meio de
curvas de nivel equidistante de tres metros, e bem assim, em uma
zona de 80 metros, pelo menoa, par.t cada lado, 03 campus. mattos,
terrenos pedregosos, e, semlJre que fôr passivei, as ãivi~as das pro·
prieaades particulares, as terras uevoluta' e minas:

Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas contadas
do ponto de partida tia eskada de terra, a exten~ão dos alinhamentos
rectos, e bem assim a origem, a extremidade, o "desenvolvimento, o
raio e sentido das cuevas.

Opertlllongitudinal será feito na escala de I por 400 para as alturas
e de I por 4.000 P Ira as distancias horizontaes, mostrando re pecti
vamente, por Iinnas pretas e vermelhas. o terreno na.tural e as plata
formas dos córtes e aterros. Indicará, por meio de tres linhas horison
taes tra~adas abaixo do plano de comparação:

I. As distancias kilometricas, contadas a partir da origem da es·
trada do ferro;

II. A extensão e indicação das rampas econlra-rampas e a ex
tensão dos patamares.

m. A extenllão dos alinhamentos rectos e o de,envolvimento e
raio das curvas.

No perflllongitudinal e na planta será indicada a posição das es
tações, parada~, obras de arte e vias rie communicação transversaes.

2.° Pedi transver'saes na escala de 1/2UO em numero sufficienle
para o calculo de movimento de terras.

3.°Projecto de todas as obras de arte necessarias para o estabeleci
mento da estrada, suas estacões e dependencias, e abastecimento de
agua ás locomotivas, incluindo os typos geraes que forem adop
tados.
, E tas projectos compor-se·hão de projecçõeil horizontaes e ver

tlCaes e de ecções lransversaes e longltudin·,es, na escala de 1/200.
4.° Planta dI'! todas a propriedaLles que fór necessario adquirir

por meio de desaproprii:lções.
5." Relação das pomes. viadDclos, pontilhões e boeiros, com as

prinoipaes diulen õe ,posição na linha, systema de construcção e
quantidade da obra.

6." Tabella da quantidade das excavações necE'ssarias para ex
eCD,tar-se o projecto, com indicação da clabsificaçâo provavel, e bem
aSSIm a das distancias médias do transporte.

7. ° Tabella do alinhamentos e dos s us desenvol vimen t03, raios
das curvHs, incl inação e extensão das decli vidades

8." Cadernetas authenticas das notas das operações topographicas,
geodesicas e astronomicas feitas no terreno.

9.° Tabella dos preços compostos e elementares em que basear-se
o orçamento.

, .10. Orçamellto da despeza total do estabelecimento da estl'ada, di-
VIdido nas seguintes classes:

L Estudos definitivos e locação de linha.
ll. Movimento de terras.
III. Obras de arte correntes.
IV. Obras de artes especiaes.
V. Superstl'uctura das 'Pontes.
VI, Via permanente.
VII: EstaQÕes e edifioios, orçada cada uma separadamente com os

accessorlOs !1ecessarios, offieinas e abrigos de machinas e de carros.
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VIU. Material rodante, mencionando-~e especitlcadamente o nu
mero de locomotivas e de vehiculos de todas as classes.

IX. Telegrapbo electrico.
X. Administração, direc\ão e conducção dos trabalhos de con·

strucção.
XL Relataria geral e memoria descriptiva, não sómente dos ter·

renas atravessarias pelo traçado da estrada, mas tambem da zona mais
directamente interessada.

Neste relataria e memoria descriptiva serão expostos com a pas
siveI exactidão a estatistica da população e da producção, o trafego
provavel da estrada, o estado e a fertilidade dos terrenos, sua aptidão
para as diversas culturas, as riquezas mineraes e í1orestases, os ter
renos devolutos, a possibilidade e cODveniencia do estabelecimento de
nucleos coloniaes, os caminhos convergentes á estrada de ferro, ou os
que convier construir e os pontos mais convenientes para estações.

V. O raio minimo das curvas será de leO metros e a decliviriade
-; maxima 3%' e a distancia entre as faces internas dos trilhos de 1,0

metro.
VI. Os e tudos apresentados a approvação do governo ser110 con

siderados approvados se no prazo de 90 dias deixar este de proferir
decisão a respei to, quel' approvando-os, quer exigindo modificações, ou
finalmente, rejeitando-os.

VII. O trem rodante compor·se·ha de locomotivas, alimentauores
(tender), de carros de ln e 2n classe para passageiros, de carros espe
ci8.es para o serviço do correio, vagões de mercadorias, inclu~ive os de
gado, lastro, freio a finalmente de carros para conducção de ferro,
madeira, etc., indicados no orçamento detlnitivo.

Todo o material será construido com os melhoramentos e comIDO
didades que o progresso introduzir DO serviço de transporte por es
tradas de ferro, e segundo o typo que fôr adoptado de accorclo com o
governo, de modo a poder circular indistinctamente na estrada prin
cipal e no ramal.

O governo poderá probíbir o emprego de material que não pre
encber estas condições.

O concessionaria deverá fornecer o trem rodante proporcional
mente á extensão de cada uma das socções em que se dividir a estrada
e que a juizo do governo deva ser aberta ao transito publico; e, se nesta
se ção o trafego exigir, a juízo do fiscal por parte do governo, maior
n.umero de locomotivas, carros de passageiros e vao-ões, do que propor
CIonalmente a ellas cabiam, o concessionaria será obrigado, dentro de
seis mezes depois de reconhecida aqueUa necessidade por parte do go
verno e deIla Bciente, a augmentar o numero de locomotivas, carros de
pasEageiros, vagfies e mais material exigidos pelo fiscal por parte do
governo, com tanto que tal augmento fique dentro dos limites estabele
cidos no primeiro periodo desta clausula.

O concessionaria incorrerá Da multa de 2: 000 a 5: 000 por mez
de demora, alem dos seis mezes que lhe são concedidos para. o 3.ugmento
do trem rodante acima referido.

E se, passados seis mezes mais, além do tlxado para o augmento,
este não tiver sido feito, o governo fornecerá o dito augmenlo do
material por conta do concessionaria.

VIll. O concessionaria cntregitra ao governo, sem indemnisnção
alguma, logo flue inaugurar o trafego de cada secção da estrada, u~a.
das liubas telegl'aphicas que é obrigada a constl'uil' em toda a extensao
da mesma estrada, responsabilisando-se, outrosim" pela guarda dos
respectivos fios, postos e apparelhos electricos, na fórma do art. 8° do
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regulamento da Repartição geral dos telegraphos approvado pelo
decreto n. 372 A, de 2 de maio do corrente anno.

IX. Durante o tempo da concessão o governo não concederá outras
estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para cada lado
do eixo da estrada, e na mesma direcção desta.

O governo reserva-S6 o direito de conceder outras ertradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam approxi
mar-se e até cruzar as linhas concedidas, comtanto que, dentro da
referida zona, não recebam generos ou passageiros.

X. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pela governo e por eUe
pagos, aos quaes compete velar pelo fiel cumprimento das presentes
condições.

O exame, bem como o ajuste de contas de receita e despeza para o
pagamento dos jUl'OS garantidos, compete a uma commiSEào composta
do engenheiro fiscal e por elIe presidida, ou por quem suas vezes fizer,
de um agente da companhia e de mais um empregado designado pelo
governo ou pelo governador do Estado.

E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção, afim'
de examinar se são executados com proficiencia, methodo e precisa
actividade.

XI. O concessionaria obriga-se a transportar gratuitamente:
1.0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

aiUos e instrumentos aratorios ;
2. 0 As sementes e as plantas enviatlas pelo governo ou pelos

governadores de Estados para serem gratUitamente distrilmidas pelos
lavradores;

3. o As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarregado,
por parte do governo, do serviço do linha telegraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
theS'luro nacional ou do Estado, sendo os transportes effectuados em
carro especialmente adaptado para esse fim.

o Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarIfas:

1. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, quando
forem em diligencia;

.2. o Mnnição de guerra e qualquer numero de soldados do ~x
erClto e da guarda nacional ou da policia com seus omciae- e respectiva
~agagem, quando mandados a serviço do g-overno a qualquer parte da
!Juba,dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo governador
do E tado ou outras autoridades que para isso forem autori adas;

3. 0 Todos os generos, de qualquer natureza, que sejam pelo
governo ou pelo governador do Estado, enviados para attender
aos soccurros publicas exigidos pela secoa, inundação, peste, guerra ou
outra calamidade publica.
_ Todos os mais passageiros e cargas do governo geral, ou local,

nao especificados acima, serão transportados com abatimento de quinze
por cento (15 0/o).

Terão tambem abatimen to de 15 % os transportes de materiaes
~ue se d~stinal'em á construcção e c~st3io dos J'a~a~s e proJoDgame~t.o
~ propl'la estrada, e os destinados as obras mumClpaes, nos mUDlC!

pIOS servidos pela estrada.
. Sempl'e que o governo o exigir em circumstancias extraordina

rdlas, a emprõza. ou a companhia porá ás suas ordens todos os meios
e transporte de que dispuzer.
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Neste caso, o governo, se o preferir, pagará o que fór conven·
cionado pelo uso tia estra1a e todo o seu material, não excedendo o
valor da renda médi,., tle periodtJ identico, nos ultimo tre annos.

XII. O govHl'no tera o riil'eito de resgatar as estradas a que se
refere a presente concessão dtlpois rle decol'l'idos 30 annos desta data.

O IJreço do l'es crate erá regulado, em falL:!. de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em
consideração a importancia das obras, material e dependencias no
e~tado em que estiverem então, não sendo esse pl'eço inferior ao
capital garauLido, se o resg-ate se. e:ffectuar antes de expirar o
pri viIegio. _

Se o resg-ate se e:ffectuar depois de expirado o prazo do privilegio,
o governo só pagara o valor das obras e materi<t\ no e tado em que
se ar:harem, cllmtanto que a SOlllma que tiver de tlespendel' não exceda.
ao que se tiver e:ffectivamente empregado na construcção das mesmas
estradas.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulas da divida
,publica.

Fica entendido que a presente clausula s6 é applicaveI aos cnsos
ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica que tem o EstarIa.

XIII. § 1. o Além do~ planos e mais desenhos de caracter geral
approvados, o conces ionar-io sujeitari a approvação do fiscal por parte
do govel'no os detalbes necessarios á construcção das obras de arte,
taes como pontes, viaductos, pontilhões, boeiro , tunneis e os de
qualquer editiniú da estrada de fel'ro, um mez antes de Llar-se começo
li. obra, e se, findo esse pl'azo, a empreza ou companhia não tiver .oluçlo
do fiscal, quer approvando·os, quer exigindo modificaçõet', serão elles
considerarias approvados.

No caso de serem exigidas modificações pelo fiscal do ~overn~, o
concessionaria será obrig-ado !lo fazei· as, e se as não fizer, sera dedUZIda.
do cilpital garantido a somma gasta na obra executi\da sem a modifi·
cação exigida.

§ 2. o Se alguma operação fôr fei ta em um ou maior numero
dos dItos planos, desenhos, do,umentos e requisitos já approvíldos p~lo
governo, sem consentimento deste, o concessIOnaria perderá o (hreIlo
á garal1t!a dos juros soure o capital que se tiver despenrliLlo na obra
executada, segundo os planos, desenhos, documentos e mais requisito'
assim alterados.

Se, porém, a alteração rôr feita com approvação do governo e
della result"r economia na eXE'cução da obra construida segundo ~
dita alteração, a metade LIa samma resuI tôlnte desta I conom ia sera
deduzida do capital gar<\ntido, observa nela-se em todo caso o limite
estabelecido na clausula ln, se fór modiftcadi1 a extensão das linhas.

XLV. A garantia de juros f'ar-se·l1a eITecLiva, livre de quaeEquer
impostos, em seme [res vencidos, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro
de cada anno e pagos den lro do terceiro mez depoi de findo o se
mestre durante o prazo de 30 3nn05, pela seguinte f6rma:

§ 1. o Emquanto dUl'ar a construcção das obras, os juros de 6 0/.
serão pagos sobre as quantias que ti verem ido !lU tOl'isadas pelo
governo e recolhidas a um estabelecimAnto bancaria, paI a serom
empregadas á medida que torem necessarias. _

AS chamadas limitar-se· hão ás quantias exigidas pela con trucç~o
das; obras em carla anno. Para esse fim a emprez't ou a compa~blfl
apresentará. ao miniBtcrio da agricultura, commercio c obras publJC<lS,
no Rio de Janeiro, dous mezes antes elo começo das obras, o seu raspO-
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ctivo ol'çamento, que ser~~ fundado sobre as meSmas bases em que se
fun r1 0u o orç'lmento gera,l que serviu de ba e para a fixação do capital
garantido.

Decorrido que sf'ja o primeiro anuo da entrada nas chamadas, ces
sarão os juros até a conclusão das ohras que deviam sel' axeclltaL!as
nesse anno. Construídas que sejam ellas, continnará o pagamento do·
juros.
, § 2.° Os juros pagos pelo estabelecimento baucario sobra as quan
tias depositadas serão creJitadoil á g ,rantia do governo, e bem assim
quaesquer rendas eveotuaes cobradas pela empreza ou companhia,
como sejam as de ti'ansferencills de acções. etc.

§ 3,° Nos cr1pitaes levantados durante a c0nstrucção não será in
cluido o custo do matel'iaI rodante, nem o de machinas e apparelhos de
qualquer natureza. necessal'ios ao seu reparo e rooservação, o qual só
será lançado em conta para garantin de juros seis mezes antes de serem
e dito material. machinas e apparelhos acima referidos, empregados no
trafego da estmda,

§ 4.° Se, pOI'ém, convier ao concessionaria fazer chamadas em im
portancia superior á das despezas de um anno, ponera fazal-o desde que
deposite esse capital no thesouro nacional ou na delegacia em Vm
dres, para ~er reemholsado ã. medi la que a construcção das obras o
exigi!' e mediante pedido dirigido ao ministerio da agl'icultura no Rio
de Janeiro, com a alltecedpncia de 90 dias.

Neste caso os juros garantidos de ti % ao anno sel'ão gago sobre as
quautias tlepositadas, a contar da data do depositas.

§ 5.° Se os canitaes torem levantados em paiz estrangeiro regu
lará o cambio de 27 dinheiros por I" para todas as operações.

§ 6.° Entregue a estrada ou parte desta ao tl'ansilo publico, os
juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em presença
dos halanços de liquidação da receIta e despeza. do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia e devidamente examinados pelos agentes do
governo.

XV. A construcção rlas ouras não será interrompirla ,e, se o fàr por
mais de tres mezes, caducarão o pl'i vilegio, a garantia e mais favores
acima mencionados, salvo caso de força. maior, julgada tal pelo go
verno.

As interrupções do serviço por tempo inferior a tres mezes ficam
sujpitas ao disposto na clausula XXX VI do decI'elo n. 7959, de 29 de
de dezembro de 1880. ao qual se refere o contracto do concessionaria.

Se no prazo fixado na clausula 11 não estiverem concluídos todos
os, trabalhos de construcção da estrada, e esta aberta. ao trafego pu
bliCO, o conces··ionario pagará uma multa de I a 2 % por mez de de
mOI'a, sobre as quantias despendidas pelo govel'l1o, cllm a garantia até
esta data.

E, se pnssados 12 mezes, além elo prazo acima fixado, não ficarem
conch1idos todos os trabalhos aci!na referidos, e não estiver a e trada
aber~a ao trafego publico, ficarão tambem célducos o priviJe río, a ga
rantia e mais favores ja mencionados, salvo caso de força maior, só
pelo governo como tal reconhecido.
, Fica, porém, entendido que a perda do privilegio, ne garantia de
Juros e mais favores, não será extensiva á parte da estrada que estiver
concluid:l.

XVI. As despezas de cu teia da estrada comprehendem as que se
fizerem com o trafego de pas~geil'o:;, oe mercadorias, com reparos e
conservaçào fio matel'ialrodante, omcinas, estações e todas al:l depen
dencias da via fel'rea, tues como armazens, offlcinas, depOSitas de qual·
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quer natureza, do leito da estrada e todas as obras de arte á ella per·
tencentes.

XVl1. I. o A companhia obriga-se ainda a exhibir, sempre que lhe
forem exigidos, os livl'os de receita e despeza do custeio da estrada e
seu movimento, e prestar todos os esclarecimentos e informações que
lhe forem reclamados pelo governo, em relação ao trafego da mesma
e trada, ou pelo governador do Estado, pelos flscaes por parte do
mesmo governo, ou por quaesquer agentes deste, competentemente au
torisados, e bem assim a entregar semestralmente aos supraditos fis
caes ou ao governador do Estarto, um relataria circumstancia<lo do es·
tado dos trabalhos em coostrucção e da estat!stica do trafego, abran
gendo as despezas de custeio. convenientemente especificadas, e o peso,
volume, natureza e qualidade das mercadorias que tl'ansportar, com
declaração das distancias médias por eUas percorridas, da receita de
cada uma das estações e da .estati tica de passageiros, sendo estes devi·
damente classificarias, podendo o governo, quando o entender conve
niente, indicar modelos para as informações que a companhia tem de
prestar-lhe regularmente.

2. 0 A acceitar, como definitiva e sem recurso, a decisão do go
verno sobre as questões qus se suscitarem relati vamente ao uso reci·
proco das estl'adas de ferro que lhe pertencerem ou á outra em preza,
ficando entendido que qualquer accôrdo que celebrar não prejudicará
o direito do governo ao exame das estipulações qUEl e:ffectuar e ú modi·
ficação destas, se entender que são o:ffen ivas aos interes3es do
Estado.

A submetter á aprovação do governo, antes do começo do trafego,
o quadro de seus empregados e a tabella dos respectivos vencimentos;
dependendo igualmente qualquer alteração posterior de autodsação e
approvação do mesmo governo.

XVIII. Logo que os divirlendos excederem a 8 %, o excedente será
repartido igualmente entre o governo e a companhia, cessando esSa
divisão logo que forem embolsados ao Estado o juros por este pa.gos.

XIX. Para que a presente concessão vigore e procluza todos os
seus e:ffeitos, o contracto já alludido, celehrado com o concessionaria
pelo governador do Es!ado das Alagôas, em data de 17 de setembro do
corrente anno. será executado de perfeita conformidade com as clau u·
las ora estabelecidas, considerando-se de nenhum e:ffeito na parte em
que e.'ltas acharem-se em diverg'encia,

Fica entendido, outrosim, que emquanto subsistir a garantia de
juros, ou não fôr a União indemnisada dos juros pagos, gozará o go·
verno federal de todos os direitos conferidos ao do Estado das Alagôas,
pelas clausulaS subsistentes do refel'ido contracto.

XX. Em conformidade com o mesmo contracto, oconcessionario de·
verá organisar, até seis mezes depois de approvados os estudos difioi
tivos da estrada,companl1ill. em qUl:J fiquem subrogados todos o direitos
e obrigações resultantes da concessão, sob pena de caducar esta, salvo
caso de força maior justificado a juizo do governo.

A companhia será organisada segundo as leis e regulamentos em
vigor.

Terá representante ou domicilio legal na Republica. ,
As duvidas e questões que se su citarem, extranhas a intelliganc,!a

das presen tes clausulas, serão resolvidas de accôrdo com a legisla.ç&o
brasileira e pelos tribunaes brasileiros. ,

XXI. No caso de desaccôrdo entre_ o governo e o concessionaria
sobre a intelligencia das presentes clausulas, será esta decidida por
arbitros, na forma da clausula 4" do contracto de 17 de setembro.



DECRETOS 271

XXII. Ficará sem eifeito esta concessão se o concessionario deixar
de assignal' o contracto no prazo de 30 dias contados da respectiva pu
blicação no Diario O(fici'.ll.

Rio de Jan iro, 5 de novembro de 1890.- Fl"ancisco Glicerio.

Conb'acto a que se ref"el'e o decreto n. 9SS de S de
novelDbro de 1890

Aos 17 dias do mez de setembro de 1890, nesta cidade de Maceió,
capital do Estado das Alagoas e no palacio do governo, presente o cida·
dão governador, coronel Pedro Paulino da Fon eca, compareceu o enge·
nheiro civil José de Barros Wanderley de Mendonça, que declarou vir
contractar a estrada de ferro, cujo privilegio lhe foi concedido por
decreto n. 37 de 10 do corrente e entre o mesmo cidadão governador e
o mencionado engenheiro foram ajustadas as seguintes clausulas:

1." O engenheiro José de Barros Wanderley de Mendonça, ou a
companhia que organisar, é autorislldo a construir, usar e gozar uma
estrada de ferro, que, percorrendo os municipios do norte deste Estado,
os ponha em communicação com a capital j

2." Regular-se-ha o contractante, ou a companhia que organisar,
na construcção da mesma estrada de ferro, pelo decreto n. 37 Ja citado,
cujas c1au~ulas ficarão fazendo parte integrante deste contracto j

3." A construcção da estrada de ferro, de que se tL'ata, deverá
ficar concluida no prazo de tres annos, contados da data da approvação
dos estudos definitivos;

4." As questões que se suscitarem na execução deste contracto,
serão decididas por arbitramento, escolhendo cada uma das partes o
seu arbitro.

Os arbitros nomeados, antes de tomarem conhecimento da questão,
aceordarão em terceiro, que será desempatador, e, se não puderem che
ga.r a accordo, a sorte designará um dos apontados para desempa.tador
pelas duas partes contractantes, para decidir definitivamente.

Em firmeza do que, mandou o cidadão governador deste E tado
lavrar o presente termo, em qne a sign\ com o contractante acima
referido e as testemunhas presenciaes cidadãos capitães João Ca1'lo
de Vasconcellus e Leonidio Vieim Peixoto.

Pagou na alfandega desta cidade a quantia de 1:050.$ de ello do
privilegio, conforme se ve da verba lançada na guia expedida. pela.
secretaria do governo, e no thesouro do Estado a de 2:880. de emo
lumentos, como se vê tambem da. guia do mesmo thesoul'o, a qual,
com aquella lica al'chivada na dita. secrelaria.-Manoel Laurindo Mar
tins Junior, director da 3" secção da secretaria do governo, o escreveu.
Eu José Maria Gonçalves Pereira, secretario do governo, o subscrevi.
Pedro Pattlino da Fonseca.- José de Barros Wanderley de Mendonça.
João Carlos de Vasconcellos.- Leonidio Viei"a Peixoto.

Estava. o sello adhesivo no valor de 1$800 devidamente inutili ado.

DEÇRETO N. 37 - DE 10 DE SE'rEMBRO DE 1890

O govol'naLlol' do Estado das Alagàas. a.ttendendo ao que reque
reu o engenheiro civil José de Barros Wanderley de Mendonça., re·
sol'1e, firmado nos termos do art. 2° do decreto do governo
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provisorio, n. 524, de 26 de junho ultimo, concedeI' privilegio
ao meslljo engenheiro ou â compilnhia que organisar, para a con tru
cção uso e gozo de uma e trada de ferro, qUf', percorreudo os munici·
pios 00 norte deste E tado, os ponha elJ' comrnunicação com a capit~l,

tudo de accôrdo com as clausulas que com e:lte baixam.
Palacio do governo do Estado das Alagõas, em Maceió, 10 de se·

tembro de 1890.- Pedro Paulino da Fonseca,

Clausulas a que se reCel'e o decl'eto desta data

L E' conce,lido ao engenheiro ci vil José de Barros Wanderley de
Mendonça pr'ivilegio por 80 annos para a construcção, uso e gozo de
uma estr'ada de ferro, neste Estado, que ponha em communicação os
municipios do norte com a cidade de Maceió.

Além do privilegio, ficam mais concedidos GS seguintes favol'e :
1. o Direito de desapropriar, na fórma do dpcreto n _ 816, de 10

de julho de 1855, os terrenos de dominio particular, predios e bemfei·
torias que forem precisos para as obras da estrada;

2.° Cessão gratuita dos terrenos do Estado, e bem assim dos com·
prehenrlidos nas sesmarias e posses, satisfeitas, neste caso, as indemní·
sações que forem de dil'ei to, p,tra O leito da estrada, estações, arma·
zens e outras obras especiflcaJils nos respectivos estud<ls definitivos;

3.° Uso das madeiras e outros materiaes existentes nos terrenos
do Estado, inriispensaveis para a constl'ucção da estrada, EJlll uma
area de um kilometro extra-linha;

4.° Isenção do:; impo!ltos do Estado e municipaes ;
5.° A /!,arantia de que não serão construidas outras f13rro·vias, de

qualquer ssytema, em uma zona de 20 kilometros dA cada lado do eixo
da linha, sillvo precedendo accôrrlo com o cooces ionario ;

6. 0 Preferencia para acquisição de terrenos devolutos, existentes á
margem da estrada, efl'ectuando-se a venda em lotes alternados, de
maneira que, sendo o pl'imeiro do concessionario, o segundo ficará. per
tencendo ao Estlldo, e assim por deante e pelo preço minimo da lei de 18
de setembro de 1850, se o collces ionario os distribuir por immigraotes
ou colonos, qne importar e estabelecer, não podendo, porém, vendeI-oS
a est~s, deVidamente medidos e demarcados, por preço excedente ao
que fôr mal'cado pelo governo.

Essa preferencia só terá lugar durante a construcção da es·
trada.

Se, decorridos cinco annos depois de concluida a estrada, não ti
verem os terrenos sido distrrbui<ios a immlgrantes, o concessionaria oS
adquirirá á razão do pl'eço maximo da ltli, indemnisando o Estado da
dilferença que esti ver por pagar.

!l. O privilegio e mais f;lvores acima mencionados estendem-se
tambem aos ramaes para um e outro lado do eixo da estrada, que fo
rem necessarios, afim de ficarem bem servidos os principaes lagareS
da zona do norte, até 10 annos depois de prompta a estrada ao tra·
fego publico.

III. No prazo de 18 mezes, contados da nssignatura do contracto,
serão apresentados os estudos definitivos da referida e tracla, de con
formidade com o <iecreto n, 7959, de 29 de dezembro de 1880.

IV. Se até seis mezes, cuntat10s da data da apPl'ovação dos estu
dos, não estiver incorporada a companhia, caducara a presente con
cessão. salvo motivo de força maior, que sera justificado a juizo do
governo.
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V. Fica livre ao conce~sionario proceder aos e tudos, partindo da
cidade de Maceió ou de algum dos pontos da estrada de ferro da Impe
ratriz, escolhendo em seguida o traçado que mais vantagens o1fe
reoor.

VI. Os trabalhos da estrada começarão no prazo de seis mezes,con
tados da data da approvação dos estudos definitivos e deverão ficar
concluidos no de tr'es annos, coutados da mesma data.

VII. O governador do Estado obriga-se a solicitar do governo
geral HS terras publicas necessarias ao traçado da estrada, bem como a
isenção dos dil'eitas geraes sobre o material, para a construcção e tra·
fego da referida estrada, constante da nota que será apresentada com
os estudos definitivos.

VlII. O concessionaria fica sujeito a todas as disposições do de·
creto n. 7959, já citado, naquillo que lhe Iôr ;lpplicavel.- Ped,'o Pau
líno da Fonseca.

DEÇRETO N. 959 - DE 6 DE NOVE~IBRO DE 1890

Eleva a :C 69.272 o capital de .e 59.272, garan tido pelo decreto n. 9764, de 14
dejulho de 1 '7, para cullstl'llcçào do prolollgamento da Pal'ahyba ao
Cabedello, comprehelldendo o m6lhe neste porto.

O generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da republicados Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu
a T!le Conde d'Eu railway company, limited, allegando ter despendido
malsC 10.000 além do capital de 59.272, garantido pelo decreto
D. 9764, de 14 de julho de 1887, para a eonstrucção do prolongamento
da Parahyba ao Cabedello, comprehendido o mólhe ne te porto, resolve
elevar de mais ~ 10.000 o dito capital. que ficará assim representando
D.a sua totalidade, a somma de 69.272, para os fins e nos termos do
Citado decreto.

O general Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agriculturn" commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sa.la das sessões do governo provisol'io, 6 de novembro de 1890,
2° da. republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Gticerio.

DEÇRETO N. 960 - DE 6 DE NOVEMBRO DE 1890

Approva os estudos definitivos e o orçamento, na illlportancia de 4.338:60 "
do prolongamento ela eslTada ele ferro Quaraim a ltaquy, no lrecho
comprehendido entre Itaquy e Camaquan, na extensão de 144 kilollletl'os
e 620 metros.

. . " .
E. H. - 18

" . , . . . . . . . .
Vol. V

. .
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DEÇRETO N. 970 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1890

Concede á. companhia geral ele eetl'adae de ferro no Brasil, privilegio, ga~

rantia de juros e outros favores para a COnSLl'llCção do prolongamento da
estl'ada de [erl'o da Leopolclina, de Itabira a Jatobá.

o genera.lissimo Manoel Deodoro da Fonseca, ohefe do governo pro·
visorio da Republica dos Estados do Brasil, constituido pelo exercito
e armada, em nome da Nação:

Considerando que é de alta conveuiencia estreitar os laços de rela·
ções poli ticas e commerciaes dos differen tes estados do Brasil entre si e
com a capital federal;

Considerando que as companhias, cuja importancia se tem elevado
pela boa execuç~o de seus contractos e grandes capitaes já empre·
gados em extensas rêdes de viação ferrea, offerecem por seu credito,
quer no paiz, quer no estrangeil'o, os elerr:entos necessarios á imme
diata e satisfactoria execução de novos emprehendimento ;

Resolve:
Conceder á companhia geral tle estradas de f.erro no Brasil privi·

legio para a construcçã.o. uso e gozo pelo prazo de 60 annos, do pro·
longamento da estrada de ferro Leopoldina, ora a ella pertencente,
desde a cidade de Itabira, no estado de Minas Geraes, ponto terminal
da linha que constitue o objecto da concessão feita pelo decrete n. 8800,
de 27 de Janeiro de 1883, termine em Jatobá. em entroncamento com a
estrada de ferro de Paulo A:lfonso. no estado de Pernambuco, devendo
seguir em seu traçado a direcção de Minas Novas e Grão Mogol, no
estado de Minas, e Lençóes no da Bahia. ficando resalvados os direitos
de terceiros.

aonceder á referida companhia, para esse tlm :
1.° A garantia de juros de !'leis por cento (6 %) sobre o capital

effectivamente empregado dentro do limite de trinta contos (30:000$)
por kilometro de linha construida, e pelo prazo de vinte annos i

2,0 Privilegio de zona de 20 kilometros para cada, lado do eixo da
estrada j

3.° Cessão gratuita dos terrenos devolutos marginaes, na zona
privilegiada i

4.° Isenção dos direitos de importação 80bre os materiaes neces
sarios ao estabelecimento da linha ferrea, bem como sobre o carvão
de pedra, empregados por essa companhia no custeio da referida.
linha;

5.° Deverá regular a taxa de 27 dinheiros por mil l'éis, no ca o
de serem levantados pela companhia os capitaes no estrangeiro, para
execução da linha ora concedida j

6. ° No contracto que fôr celebrado para execução de.te deoreto,
serão observadas as clauslllas que com o mesmo baixam, assignadas
pelo general Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, que assim Ofaça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio. 8 de novembro de 1890, 2'
da Republica.

.MANOEL DEonoRo DA FONSECA.

Francisco Glicerio.
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Clausulas a que se ref·e.·e o decreto n. 9')'0 de 8 de
. novemb.·o de 1890

L E' concedido á companhia geral de estrada de ferro no Brasil
privilegio por 60 annos para a construcção, uso e gozo do pl'olonga
mento da estrada de ferro da Leopoldina, ora a elIa pertencente,
desde a cidade de ltabira, no estado de Minas Geraes, ponto terminal
da linha que constitue o objecto da concessão feita pelo decreto n. 8860,
de 27 de janeiro de 1883, até Jatobá, em entroncamento com a estrada
de Ferro de Paulo Atronso, no estado de Pernambuco, devendo seguir
em seu traçado a direcção geral de Minas Novas e Grão Mogol, no
estado de Minas, e Lençóes, no da Bahia, ficando resalvados os direitos
de terceiros.

Além do privilegio são concedidos á referida companhia os seguintes
favores:

1. o Garantia de juros de 6 % ao anno sobre o capital etrectiva
mente empregado na construcção da estrada, dentro do limite de 30:000
por kilometro e pelo prazo de 20 annos ;

2. o Ce são gratuita dos terrenos devolutos e nacionaes e bem assim
dos comprehendidos na sesmarias e posses, excepto as indemnisações
que forem de direito ,na zona de 20 kilometros para cada lado do eixo
da estrada, com tanto que a área total de taes terrenos não exceda a
que corresponder a média de 10 kilometros para cada lado da extensão
total da mesma estrada;

A companhia deverá utilisar esses terrenos dentro do prazo de 50
annos, contados da presente data, sob pena de perder o direito aos que
não tiverem sido utilisados ao findar aqueIle prazo;

3. 0 Isenção de lireitos de importação sobre os trilhos, machinas.
instrumentos e mais objectos d3 tinados á construcção, bem como
sobre o carvão de peli'a indispensavel para as officinas e custeio da
estrada.

Esta isenção não se fa.ra etrectiva emquanto a compa.nhia não
apresentar, no thesouro nacional, ou na thesouraria de fazenda do
estado, a relação dos sobreditos objectos, especificando a respectiva
quantidade e qualid<1de, que aquellas repartições fixarão annualmente,
coniorme as instrucções do ministerio da fazenda.

Cessará o favor, ficando a companhia sujeita á restituição dos
direitos que teria de pagar e á multa. do dobro desses direitos, impostas
pelo ministerio da agricultura, commercio e ubras publicas ou pelo da
fazenda, se se provar que eUa alienou, por qualquer titulo, objectos
importados, sem que precede se licença daquelles nUnisterios ou do
governador do estado e pagamento dos respectivos diraitos ;
. 4. 0 Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de 10 de
Julho de 1855, os terrenos do dominio particular, predios e bemfeitorias,
que forem pl'ecisos para o leito da estrada, e tações, armazens e outras
dependencias especificadas nos estudos definitivos.

. 5. o Preferencia,. em igualdade de circumstancias, para lavr~ de
mIDas na wna privilegiada, sendo expressu em contracto espeCIal o
nUmero de datas que o governo julgar conveniente conceder, bem como
as condições a que deva ficar sujeita a empreza.

II. Fica extensiva a garantia de juros concedida pelo. presente
decreto ao capita.l necessario, ate ao maximo de 80:000$ por kilometro,
para a construcção do trecho do prolongamento a qu~ se refere o de
c~eto n. 8860, de 27 de janeiro de 1883, entre a estaça~ da Saude e a
CIdade de ltabira e que a companhia obriga-se a conclUIr no prazo de
dous annos, contados desta data.
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m, Os estudos apresentados á apPl'ovação do governo serão con·
siderados approvados se no prazo de 90 dias deixar este de proferir de·
cisão a respeito, quer approvando-os, quer exigindo modificações ou
finalmente, rejeitando-os.

IV. Fazem parte integrante da pI'esen te concessão todas as clau
sulas do decreto n. 862, de 16 de outubro do COl'l'ente anno, applicaveiB
ás concessões de estradas de ferro a que se l'Jfere, salvas as modifi
cações constan tes das cl1Usulas pl'eceden tes.

Prevalecerão nos mesmos termos a alludidas clausulas do decreto
n. 862, em relação ao trecho da. Saude a Itabira, exceptuadas as que
se referil'em a concessão de terrenos.

Rio de Janeiro, 8 ele novembro de 1890.- F1'ancisco Glicerio.

DEORETO N. 992 - DE 8 DE NOYEMBRO DE 1890

Concede permissão para a ~ransferencia da concessão feita para a constru
cçào da estrada de fen'o do Ceará-mirim, no estado do Rio Grande do
Nor~e, á Companhia brasileil'a de estradas de fen'o e navega ão.

· .

DEORETO N. 993 - DE 8 DE NOYEMBRO DE 1890

Concede durante 30 annos fiança do juro de Golo ao annõ, garantido pelo
govornador do es~ado das Alagõas, sob o rnaximo capital de 30:000$ por
kilometro, destinado á construcção de urna estrada de ferro que, par
tindo da cidade das Alagôas, vá en ~roncar-se na eB~rada de ferro de
Paulo AU'ODSO.

O g-eneralissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada., em nome da Nação, attendendo ao que representou
o governador do estado das Alagôas, resolve conceder fianç t da ga
rantia de jures de 6 o/u ao anno concedida pelo mesmo governador a
Tiburcio Alves de Carvalho, ou á companhia que organiso.r, para a
construcção de uma via ferrea que, partindo da cidade das Alagoas,
V\Í. entroncar-se na estrada de ferro de Paulo Afronso, com dous
ramaes, um que, subindo o valia do rio Cururipe, se tlieija á cidade da
Palmeira dos Indios, e o outro que, descendo o valle do rio Taipa ou
outro aff1uente do baixo S. Francisco, vá ter ii margem deste 1'10, no
ponto mais conveniente para a ligaçã.o- tias vias terreas dos cst~dos
das Alagoas e de Sergipe; sendo a referida fiança: sobre o maxuTI?
capital de 30;OOO~ por kilometro, durante 30 annos, obse!'vadas não. so
as clausulas do contracto celebrado entl'l:l o concessional'lo da alludida
estrada e o mencionado governador, em 22 de outubr0 do corrente ann~,

mas, tambem as que baixam c,om o presente decreto, assignada pelo
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general Francisco Glicerio, ministro e secret:1rio de Estado dos negocios
da agricultura. commercio o obras publicas. que assim o faça ex:
ecutar.

Sala das sessões do governo provisorio, 8 de novembro de 1890,
2° da Republica. .

MANOEL DEOOORO DA FONSECA.

Francisco Gticerio.

ClnU8ulo8 a quc se rc.rel~e o decreto n. 993 desta data

L E' concedida a Tiburcio Alves de Carvalho, ou á companhia que
organisar em execução do contracto com eIle celebrado em 22 de ou
tubro do corrente anno. pelo governadol' do estado das Alagôa , a
fiança da garantia de jUl'OS de 6 % anno, dUl'ante 30 annos. sobre o
capital que pelo me mo Io!' fixado como nece sario para a construcção
e completo estabelecimento de uma e trada de ürl'o que, partinuo do
estado das Alagoa • vil. entroncar na e trada de ferro de Paulo ALfonso,
com dous mOlDes, dos quaes. um subindo pelo valle tIo rio Cururipe.
dirija-se para a ci.dade da. Palmeira d.os Iodios, e o outro, descendo pelo
VI Ue do rio Taipú ou ou~ro affluente do baixo S. Francisco. vil. ter á
margem deste rio. no ponto mais conveniente para a ligaÇ<'io das vias
fer~eas dos estados das Alagôas e de , ergi pe, não podendo o referido
capItal excedeI', em caso algum, do maximo correspondente a 30:000
por kilometro das mencionada linha ,

Além da fiança da garantia de juros o governo concede:
1.0 Cessão gratuitil, de terrenos devolutos e nacionaes, e bem assim

dos comprehendidos nas sesmarias e posses, excepto as indemnisaçõcs
que forem de direito, em uma zona maxima de 15 kilometros })al'll.
cada lado do eixo das linhas de que se trata, comtanto que a àl'eo. total
de taes tenenos não excetIn. da que corre ponder á média de 10 ki 10
metros para cada lado da exten:ão total das referidas linhas.

A compan hia deverà u ti li ar esses terrenos dentl'o do pl'aZO do
5~ annos a contar desta data, sob pena de perdei' o direito aos que não
tiverem sido utilisados ao finda.r aquelle prazo.
, 2.° Direito de desapropriar, na fÓI'ma do decreto n. 816, de 10 de
Ju]ho de ]855, os terrenos ue domini.o particular, -predios e bem feitorias,
que forem precisos para o leito da estrada, estações, armazens e outras
dependencias especificarias nos estudo definitivos.
. . 3.° Isenção de direitos de importação sobre os trilhos, machinas,
lOstrumentos e mais objectos destiuados á constl'ucção, bem como o
bre o carvão de pedra indispellsavel para as omcinas e custeio da
estrada.

Esta isenção não se tara etl'ectiva emquanto a companhia não apre
sentar, no thesoUl'o nacional ou na thesonraria de fazenda do estado,
a relação dos sobreditos objectos, especificando a respectiva quantidade
e q,ualidade. que aqueUas repartições fixar'ão annualmente. conforme
as lOstrucções do ministerio da fazenda.

, Cessará o favor. ficando a companhia sujeita á restituição dos di
reItos qu~ ter:ia de pagar e a multa do d~bru desses dir~itos imposta
pelo mIDlsterlO da agricultura. commerClO e obras publ~C8s, ou, pelo
~a fazenda. se se provar que ella alienou, por qualquer,tl,Lulo,. objectos
Importados sem que precedesse licença daquelles m1nl5tel'lOS ou dQ
governador do estado. e pa.gamento dos re pectivos direitos.
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4. 0 Preferencia, em igualdade de circumstancias, para lavra de
minas na zona privilegiada, sendo expres o em contracto especial o
numero de datas que o governo julgue conveniente conceder, bem
como as condições a que deva ficar sujeita a empreza.

II. Os estudos serão apresentados á apPI'ovação do governo na
fórma e nos pra,zos estabelecidos no contracto nllu"dido, e considerar.
se-bão approvados se dentro de 90 dias, deixar o governo de proferir
decisão a rpspeito, quer approvando-os, quer exigindo modificações,
ou finalmente, rejeitando-os.

III. A companhia entregará ao governo, sem indemnisação aI·
guma, Jogo que inaugurar o tra.fego de cada secção da eskada, uma.
das linhas telegraphicas que é obrigada a consl;ruü' em toda a extensão
da mesma estrada, responsabili:lando-se, outrosim, pela guarda dos
respectivos fios, "postes e apparelhos electricos, na fórma do art. 80

do regulamento da repartição geral dos telegra,phos, approvauo pelo
decreto n. 372 A, de 2 de maio do corrente anno.

IV. Durante o tempo da conce são, o governo não concederá
outras estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilornetros para.
cada lado do eixo da estrada e na mesma direcção de ta.

Ao governo reserva- e o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam approxi.
mar-se e ll.té cruzar a linha concedida, comtanto quo, dentro da refe
rida zona, não recebam generos ou passageiros.

V. A companhia obriga·se a transportar gratuitamente.
1. o Os colonos e immigrantes, sua bagagens, ferramentas, uten

silios e instrumentos aratorios.
2. o As sementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelos

governadores dos estados para serem gratuitamente distribuidas pelos
lavra dores.

3. o As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarre
gado por parte do governo do serviço da linba telegraphica e o respe
ctivo material, bem como quaesquer sommas de dinbelro pertencente
ao thesouro nacional ou ao estado, sendo os transportes eifectuados
em carro especialmente adaptado para esse fim.

4. 0 Fará, além disso, os mais abatimentos estipulados no contracto
a respeito de outros transportes.

VI. O governo terá o dil'eito de resgata.r a estrada a que se refere
a presente concessão, depois de decorridos 30 annos elesta data.

O preço do re~gate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em
consideração a importancia das obras, material e dependencias no
estado em que estiverem então, não sendo esse preço inferior ao oapital
garantido, se o resgate se eifectuar antes de expirar o privilegio.

Se o resgate se efi'ectuar depois de expirado o prazo do privilegio,
o governo s6 pl:l.g'al'á á companhia o valor <las obras e material DO
estado em que se acharem, comtanto que a somma que tiver de
despender não exceda ao que se tiver en'ectivamente empregado no.
construcção da mesma estrada.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da divida
publica.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordi~arios e que não abroga o direito ele desapropriação por utilida.de
publlca que tem o estado.

VIL A garantia dejuros ora afiançada far-se-ha eITectiva,livre
de quaesquer impostos, em semestres vencidos, nos dias 30 de junho e
31 de dezembro de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depoiS
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de findo o semestre, durante o prazo de 30 annos, pela seguinte
fárma:

§ 1.0 Emquanto durar a construcção das obras os juros de 6 %
serão pagos sobre as quantias que tiverem sido auturisadas pelo go
verno e recolhidas a um estabelecimento bancario para serem empre
gadas á menida que forem necessarias.

As chamadas limitar-se-hão ás quantias exigidas pela construcção
das obras em cada anno. Para esse fim a empreza ou a companhia
apresentará ao ministerio da agricultura, commercio e obras publicas,
no Rio de Janeiro, dous mezes antes do começo das obras, o seu respe
ctivo orçamento, que será fundado sobre as mesmas bases em que se
fundou o orçamento geral que serviu de base para a fixação do ca
pital garantido.

Decorrido que seja o primeiro anno da entrada das chamadas,
cessarão os juros até a conclu ão das obras que deviam ser executadas
nesse anno. Oonstruidas que sejam ellas, continuará o pagamento dos
juros.

§2.0 Os juros pagos pelo estabelecimento bancario sobre as quantias
depositadas serão creditados a garantia do governo, e bem assim
quaesquer rendas eventuaes cobradas pela empreza ou companhia,
como sejam as de transferencias de acções, etc.

§ 3.° Nos capitaes levantados durante a construcção não será
incluido o custo do mater'ial rodante, nem o de machinas e apparelhos
de qua.lquer natureza necessarios ao seu reparo e conservação, o quar
só sera lançado em conta para garantia dos juros seis mezes antes de
serem o dito material, machinas e apparelhos acima referidos empre
gados no trafego da estrada.

§ 4. 0 Se porém convfer a companhia fazer chamadas em im
portancia superior á das despezas de um anno, poderá fazei-o
desde que deposite esse capital no thesouro nacional ou na dele
gacia em Londres para ser reembolsado a medida que a constru
cção das obras o exigir e mediante pedido dirigido ao ministerio
da agricultura no Rio de Janeiro com a antecedencia de 90 dias.

§ 5. o Se os capitaes forem levantarlos em pH.iz estrangeiro, regu
lará o cambio de 27 dinheiros por 1$, para todas as operações.

§ fi. o En tregue a estrada. ou parte desta ao transito publico, 9s
juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em presença
dos balanços de liquidação da receita e despeza de custeio da e trada
exbibidos pela companhia e devidamente examinados pelos agentes do
governo.

VIII. A interrupção elos traba.lhos ela construcção por tempo
Inferior a tres mezes sujeitara a companhia ás multas estabelecidas
na clausula XXXVI do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880,
a.o qual refere·se o contracto de 22 de outubro ultimo, e se mais
prolonga.das, ás disposições do decreto n. ô995, de 10 àe agosto de
1878.
. Fica, porém, entendido que a perda do privilegio, da garantia de
Juros e mais favores não sera extensiva á parte da estrada que
estiver concluiria.

IX. Logo que os dividendos excederem a 8 % o excedente será
repartido igualmente entre o governo e a companba, cessando essa
divisão logo que forem embol ados ao estado juros por e te pagos .

.X. Para que a presente concessão vigore e produza tO?OS ~s seus
efl'eltos, o contracto já alludido, celebrado com o conceSSlOnarlO pelo
governador do estado das Alagõas em data de 22 de outubro do
corrente al}nO, será executado de p3rfeita conformidade com a.a
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clausulas ora estabelecidas, considerando-se de nenhum effeito na
parte em que com estas achar-se em divergencia.

Fica. enten1ido outrosim, que, emquanto subsistir a fiança do
garantia. de juros ou não fôr a União indemnisada dos juros pagos,
gozará o governo federal de to'los os direitos conferidos ao do estado
das AJagôas, pelas clausulas subsistentes do referido contracto.

XI. No caso de desaccordo entre o governo e o concessionaria ou a
companhia., sobre a intelligencia das presentes cla.usulas, ,será esla
decidida por arbitras nomeados um pelo governo e outro pelo con
cessionaria ou companhia.

Se estes não chegarem a accordo, cada uma das parles desi"nariL
um segundo arbitro e a sorte detHminara o desempatador.

XI[. O contrac~o deverá ser a signado dentro de 30 dias, con
tados da. publiC<1.çiio das presentes clausulas, sob pena de caducar a
concessão.

Capital Federal, 8 de novembro de 1890.-Frcmcisco Glicel-io.

Contr'ucto :l que se reCel'e o decreto D. 993. de 8 de
noveIDb.'o de 1.890

Aos vinte e dois dias do mez de outubro de 1890, 2° da Republica,
nesta. cidade de Maceió, capital do estado tias Alagoas, e no pala,cio
do governo, perante o governador, coronel Pedro PauLino da Fonseca,
compareceu o negociante Tiburcio Alves de Carvalho, para o fim de
contt'actar a estrada de ferro e dous ramaes, cujo privilegio lhe foi
concedido pelos decretos ns. 40 e 54, de 12 de setembro ultimo e de
20 do corrente j e enlre o mesmo governador e mencionado nego·
ciante foram ajustatIas e convencionadas as seguintes clausulas:

J. Fica concedido a Tiburcio Alves de C,.rvalho ou á companhia
que Ql'ganisar, o privilegio por 80 annos para. a construcção, uso e
gozo de uma estrada tle ferro, de bitola de um metro entre trilho,
tendo como ponto inicial a cidade das Alagôas e como ponto terminal
o que fôI' mais convenienle na. e tl'ada. de ferro de Paulo Alfonso, sob
as clausulas annexas ao decretos ns. 6995, de 10 de agosto de l878
e 7959 e 7960, de 29 de dezembl'o de 1880, que farão parte integrante
da presente concessão, bem como o decreto n. 237, de I de março
ultimo.

II. Além da estrada lhe são conceclidos dous ramae' ferreos, um
que, subindo o valle do rio Cururípe vil. ter li. cidade da. Palmeira dos
Jndios, e o outro que descendo o vaLIe do rio Taipú OH outro affiuente
do baixo S. Francisco, vil ter á margem deste rio no ponto que o
governo federal julgar mais conveniente para a ligação das ferro-vias
dos estados das Alagôas e de ·ergipe.

III. A extensão da estrada com os ramaes se dividirá em tres
secções que serão construídas separadamente, ao passo que forem
approvados os estudos definitivos com os respectivos orçamentos, ou
se ante~ convier ao concessionaria, ou á empreza que organisal', seró>
constrUIdo. de uma. só vez, depois de approvados os estudos definitiVOS
de toda a extensão com o respectivo orçamento total.

IV. No caso de ser construida por secções, o concessionaria obri
ga·se DO pra.zo de 12 mezes, a contar tia data em que fór reforçada a
garantia de juros pelo governo federal, a apresentar ou submettel' ii
approvação do governo fed~ral os estudos definitivos com o respectivo
orçamento para a construcção da I a secção, que comprebenderã. a.
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parte do tI'açado entre a cidade das Alagõas e a margem do rio Curu
ripe. Nesta secção se acham tambem comprehendidos os esfudos e or
çamento do ramal da Palmeira dos Indios.

V. O concessionarlO obriga se, sob pena de caducidade da con·
cessão, salvo casos de força maior n. que se refere a clausula 4' do
decreto n. 6995, de 10 de agosto de 1878 :

§ I." A incorporar, no prazo de seis mezes contados da data da
approvação dos estudos definitivos da ln secção, uma empreza. ou com
panhia, dentro ou fóra da Republica brasileira, para a construcção da
estrada.

§ 2. 0 A depo itar, no estabelecimento ballcario que fôr de ignado
pelo governo, a quantia precisa para as despezas das obras e serviços
que tiverem de ser executados no primeiro anno da construcção.

§ 3.· A dar começo ás obras da cOllstrucção seis mezes depois de
approvados os estudos deflnitivos, os quaes deverão ficar concluidos,
iuclusive os do ramal da Palmeira dos lndios, dous annos depois de
Ilncetados; tudo em estado de se abrir logo ao trafego publico essa
ln secç.ão.

VI. O concessionaria, ou a empreza que organisar, obriga-se
tambem a transportar com abatimento de 50 0/. :

I. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, quando
forem em diligencia;

2. o Munição de guerra e qualquer numero de soldados do exercito
e da guarda nacional ou da policia, com seus omciaes e respectiva
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte da
Ii.nba, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, ou outras auto
rJdades, que para isso forem autorisadas ;

3. 0 Os colouos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten
silios e instrumentos aratorios ;

4. o As sementes e as plantas enviadas pelo governo para serem
gratuitamente, distribuida aos lavradores;

5.° Todos os generos, de qualquer llatureza que sejam, lJ810 go
verno enviados para attender aos soccorros publicos exigidos pela
secca, inundação, peste, guerra ou outra calamidade publica.

Todos os mais pa sageiros e cargas do goveruo federal ou do
Estado, não especitlcados acima, serão trallsportados com o abatimento
de 15 %.

Terão tambem abatimento de 15 0/. os transportes de materiaes
destinados as obras dos municipios servidos pela estrada.

Sempre que o governo o. exigir, em circumstancias extraordjnarias
o concessionario porá as suas ordens todos os meios de transporte de
que dispuzer.

Neste caso, o governo, se o preferir, pagará ao concessionario o que
fôr convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não exce
dendo o valor da renda média, de periodo identico, nos ultimos tres
annos.

As malas do correio e seus conductores, os funccionarios encarre
gados por parte do governo, do serviço da linha telegraphica, bem
~mo quaesquer 'wmmas de dinheiros pertencentes ao thesouro na.·
c~onal ou ao estado, serão conduzidos gratui~amente em carro espe
Cialmente adaptado para esse fim.

VII. Os estudos definitivos da 2' secção, comprehendendo a parte
do traçado entre os rios Cururipe e Ipanema e os do ramal para o baixo
S. Francisco, deverão ser submettidos á approvação do governo, com o
respectivo orçamento, doze mezes antes de concluido o prazo para a..
construcção da ln secção; tendo em vista que os trabalhos de constru-
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cção da 2a secção começarão, salvo caso de força maior, reconhecida pelo
governo, logo rlepois de inaugurado o trafego na I" secção.

VllI. Approvados os estuuos definitivos da 2" secção e fixado seu
custo á vista do orçamento detalhado, a empreza tratará de levantar
o capital preciso, que será depo. itado em um e tabecimento bancaria,
designado pelo governo, de onde irá sendo retirado, segundo o anda
mento dos trabalhos, com autorisação do governo.

IX. O conees ionario, ou a empreza que organizar, obriga-se a.
abrir ao trafego publico essa. 2" secção dous annos depois de encetados
os serviços de sua construcção, ou no maximo de 30 mezes depois de
inaugurado o tra.fego na 1a secção da estrada.

X. Para a apresentação dos estudos definitivos da 3a e ultima
secção, que comprehenderá a parte do traçado entre o rio Ipanema e
o ponto final de entroncamento da estrada na de Paula AITonso, levan
tamento do capital preciso, começo e conclu.ão de todas as obras em
estado de ser aberta essa secção ao trafego publico, sel'ão seguidas as
condições especificadas para a 2" secção, tendo sobretudo em vista que
a inauguração do trafego nesSa ultima secção, salvo caso de forca
maior reconhecida pelo governo, terá logor, no marimo, 30 mezes
depois de inaugurado o trafego da 2a secção.

XI. No caso da estrada com os ramaes seI' construi.da de uma s6
vez, o concessionario, ou a empreza que organisar, deverá allre entar
no prazo de dous annos, a contar da data do reforço da garantia de
juros pelo governo federal, os estudos definitivos com o respectivo
orçamento de todas as obras, obrigando·se a entregar a estrada e os
ramaes ao trafego publico, seis annos depois de approvados pelo go·
verno taes estudos e fixado o capital por elIe garantido á razão de
30:000 ,no maximo, por kilometro de estrada em estado de ser tra·
fegada.

XII. Os estudos definitivos de toda a estrada com os dous ramaes,
ou de cada uma das secções, constarão do seguinte:

§ 1. o Uma planta geral na escala de 1/4000 da linha ferrea, a qual
indicará os raios de curvatura e nella será representada por curvas de
nivel equidistantes de tres metros a configuração do terreno sobre uma
zona não inferior a 20 metros pal'a cada lado.

A planta deverá indica.r os campos, mattas, solos pedregosos, e,
sempre que fôr possivel, as divisões das propriedades particula.res,
terrenos devolutos ou nacionaes.

§ 2. o Um perfil longitudinal na escalo. de 1/400 para as alturas fi
1/4000 para as distancias horizontaes, com indicação da extensão e taxe.
dos declives.

§ 3. 0 Perfis transversaes na escala de 1/200, da linha ferrea e em
numero sufficiente para determinação dos volumes de obl'as de terra.

§ 4. 0 Planos geraes, na escala de 1/200, das obras de arte mais
notaveis, exigidas na. construcção da linha.

§ 5. 0 Uma relação e typos das pontes, viaductos e pontilhões, com
a. indicaç~o das principaes dimensões, posição na linha e systema de
construcçao.

§ 6. 0 TabelIa elas quantidades de excavações a etrectuar para ex
ecução do projecto, transportes médios dos ~ateriaes a remover e sua
classificação al)proximada. .

§ 7;0 Tabella dos alinhamentos e seus de envolvimentos, raios de
curvas, taxas das declividades e suas extensões.

§ 8. o Cadernetas authenticas de todas as operações feitas no ter
reno, tanto topographicas como astronomicas, para determinação, a
que se procederá, da POlSição geogra~hi('a dos ponto mais i.mportantes ;
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devendo taes notas ser tomadas com o methodo e clareza indispensaveis
para que qualquer pessoa possa com facilidade as verificar.

xm. Nas condições teclmicas do traçado o concessionario, ou a
empreza que organisar, attenderá aos se"'uintes limites:

O raio minima ser'á de 100 metros e os decliveis maximos de 3 %.
Estes limite, porém. serão adopbdos em condições excepcionaes.
A largura da plataforma dos aterros será de 3,60.
XIV. Com os estudos acima indicados o concessionario apresentará

impres os:
§ 1.0 Relatorio e memoria descriptiva, não só dos terrenos atra·

vessados pelo traçado de cada secção, ou de toda a estrada, como
tambem da zona que mai' directamente interessar:

Nesse relatorio e memoria descriptiva se designará approxima
tivamente. quanto possivel. a estatistica da população e producção, o
trafego provavel da estrada, o estado e fertilidade dos terrenos, sua
aptidão para as diversas cultUI'BS, as riquezas miueraes ou florestaes,
os terrenos devolutos, a possibilidade e conveniencia de estabeleci
mentos de nucleos coloniaes, os caminhos convergentes á via-ferrea
projectada, ou outras que convier abrir-se, e os pontos mais conve·
nientes para estações.

§ 2.° Mappa geral, na eScala de I por 100.000, do traçado geral
da ferro-via, com indicações dos pontos escolhidos para estaNes.

§ 3.° Orçamento geral, comprehendendo especilicadamente as se·
guintes verbas:

1." Preparação do leito da estrada, no que diz respeito ao movi·
mento de terras;

2." Dita, dita, relativa ás obras de arte correntes i
3." Obras de arte extraordinarias i
4." Via permanente i
5." Estações i
6." Material rodante j
7." Admini 'tração, direcção e conducção da execução das obras.
xv. O governo do estado garante c solicitará do governo federal

reforço da garantia de juros de 6 % ao anno durante 30 annos, sobre
ocapital fixado, á vista do orçamento de cada uma das secçõe , ou de
t?da a estrada j comtanto que o preço maximo de cada kilometro de

·llnba em esrado de ser trafegado não exceda de 30:000$000.
§ I. ° O capital necessario á construcção de cada uma das secções.

ou de toda a estrada, poderá ser levantado de uma só vez, ou á
medida que fôr necessario para seu emprego, comtal'lto que em relação
aos juros garantidos em semestres vencidos seja ob ervatla .a clausula
2" das annexas ao decreto n. 6995, de )O de agosto de 1878.

§ 2.° Esta garantia far-se·ha e1fectiva em relação ao capital em
pregado em qualquer parte da estrada concluida, observadas, porém,
as condições da clausula 4" do oitado decreto n. 6995 .

. XVI. Logo que os dividendos excederem de 12 %. o governo terá
o direito de exigir a reducção das tarifas de transportes.
. Estas reducções se eífectuarão principalmente em tarifas di1l'eren

Clae I para os grandes percursos e nas tarifas do::; generos desti .lados á
lavoura e á exportação.

XVII. Além dos favores mencionados nas clausulas 3" das annexas
ao referido decreto n. 6995 e I" do decreto do governo do Estado,
n. 40, já citado, terá o concesslO11ario, ou a empreza que organizar:

1.° Praferencia, em i~ualtlade de condições, para es~belecE'lr outros
rm~aes ferreos, que tragam ll.ugmento de trafego fi, estrada ora con
cedlda,
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2.° Isenção de direitos do estado e municipaes sobre o material
importado do estt angeiro para a cODstrurção da estrada, que não tiver
similar na producção do paiz.

3.° Poderá assentar tambem trilhos nas estradas e caminhos
actuaes, se estes se acbarem DO traçado approvado, comtanto que não
interrompam ou prejudiquem a facilidade e segumnça do transito
publico, e obtenha. pal'a isso a necessaria permissão dos poderes do
estado ou das intendencias. Só neste caso se tará e:ffectivo este faval'.

XVIlL O materIal rodante da. estrada será fornecido segundo as
necessidades do trafego em cada secção, tendo·se em vista. que para
100 kilomett'os de linha serão precisos oito locomotivas, sendo quatro
para treos mixtos e quatro pal'a trens de carga.

Dous carl'OS salões, americanos, para passageiros de I" classe, e um
dito mixto.

Tres carros americanos para passage:ros de 2" classe.
Um dito para bagagens e correios e quatro ditos para animaes.
Cincoenta vagões fechados, americanos, para mercadol'ias.
Trinta. ditos abertos, para mercadorias e lastro.
Todos os carros deverão ter freios aperfeiçoados, e bem assim ll.

metade dos vagões. .
XIX. O concessionario ou a empreza que organisar, fica sujeito ao~

regulamentos expedidos e aos que tiverem de expedir, tanto o governo
deste estado como o governo fedel'a.l, para a fiscalísação das ferro-vias
garantidas pelo eslado, na parte que não contrariar a presente COIl-
cessão. •

XX. Qualquer que seja a séde da empreza ou companhia que fUI'
organisada para a construcção e exploração da estrada, tera alIa
um representante no Brasil para tratar com o governo, sendo, porém,
da competencia exclusiva dos tribunaes do Estado as que tões sus
citadas entre a empreza ou companbia. e os particulares.

XXI. Fica entendido qlle esta conces ão em nenhum de sous
e:ffeitos prejudicará outras anteriormente outorgadas, ou quae quer
direitos adquiridos.

Em firmeza do que mandou o cidadão governador lavrar ate
termo, em que assigna com o mencionado negociante e as testemunhas
abaixo firmadas.

Pagcu na alfandega desta cidade a quantia de I :050$ de sello
do privilegio, conforme se vê da verba lançada na guia expedida pelo.
secretaria do governo, e no Tbesouro do Estado a de 3:750$ de emo·
lumentos, como consta tambem da guia do mesmo thesouro, a qual
com aquella fica arcbivada na dita secretaria.

Deixa de ser pago nesta occasião o seIlo proporcional, por se
achar este contracto compreheudido na disposição do § 11 do art. 2'
de decreto n. 8946, de 19 de maio de 1883.

Eu, Rodolpho Gonçalves Guimarães, amannense da 3" secção da
secretaria do governo, o escrevi.- Eu, José Maria Gonçalves Pereira,
secretario do governo, o subscrevi. - Pedro Paulino da Fonseca. 
Tiburcio Alves de Carvalho. - Testemunhas: Cassiano Candido Ta
vares Bastos.- Francisco Jose Gomes Calaça.

Estava o se1l0 adbesivo no valor de 3$800, devidamente inuti·
lisado.

Conforme. - O secretario do governo, Jose Maria Gonçalves Pe.
rei?"a.
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DECRETO N. 1009 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1890
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Modifica as clausulas da concessão feUa á. Companhia estrada de ferro
llIuzambinho pelo decreto n. 846, de 11 de outubro de 1890

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo á conveniencia
de promover com a urgencia já reconhecida a execução do prolonga
mento e ramal da estrada de ferro Minas e Rio, a que se refere a
concessão feita á Companhia da estrada Muzambinho pelo decreto
n. 846 de II dJ outubro do corrente anno, resolve, no intuito de
evitar maior demora determinada pela circum~tancia de ter a The
Minas and Rio "ailto ~y company limited, deixado de entregar os
respectivos estudos definitivos, que lhe foram requisitados para serem
utilisados mediante justa indemnisação, na fórma estabelecida na
quelia concess~o, modificar as clau ulas annexas ao alludido decreto
n. 846, em conformidade com as que com este baixam assignadas
pelo general Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras pnblicas, que assim o
faça. executar.

Sala das se sões do governo provisorio, 14 de novembro de 1890,
2° da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

Francisco Glicerio.

Claul!>ulus a que se l'eCel'e o decl'eto n. 1009 desta
data

r. A Companhia de estrada de ferro Muzambinho fica autorisada
a organisar, a expensas suas, novos estudos para a construcção do
prolongamonto e ramal da estrada de ferro Minas e Rio, a que se
refere a concessão feita pelo decreto n. 846, de II de outubro do cor
rente anno.

II. Estes estudos constarão de :
. 1.:° Planta geral, contendo o alinhamento da estrada com a in

dlCaçao da topographia do terreno, em uma zona de 80 metros para
cada lado, na escala de 1/2.000.

2.° Pertlllongituc1inalda linha na escala de 1/2.000 para as dis
tancias horizontaes e 1/200 para as alturas.

3.° Projectos de obras de arte, inclusive o dos. typos !5erlles ado
ptados .

. 4:° Relação das pontes, pontilh5es, viaductos e boeil'os com as
prtnClpaes dimensões, posição na linha e systema de construcção.

. 5. o TabelJa dos alinhamentos, raios das curvas, cotas de decli
VIdades e suas extensões.

1II. Os estudos poderão ser apresentados por secções da estrada.
tendo 10 kilumetrus de extensão minima em cada uma das linhas a
construir e a de 20 kilometros os mais; e fical'ão concluido os do pro
longamento no prazo de cem dias e os do ramal no de cento e cin
coenta dias contados da assignatura do oontracto.
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IV, O governo se pronunciará no prazo de 15 dias sobre os es
tudos apresentados e, uma vez approvados os do primeiro trecho de
qualquer das linhas, terá começo a respectiva construcção no prazo
estabelecido na clausula II do mencionado decreto n. 846, contando-se
dessa data o prazo na mesma clausula. estipulado para a terminação
das obras de toda a estrada.

V. Fica entendido que as presentes modificações não da.rão á
companhia o direito de exigir augmento do capital garantido.

Capital Federal, 14 ele novembro de 1890.- Francisco GUcerio.

DEORETO N. 1033 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1890

Organisa o serviço da estrada de ferl'o S. Paulo e Rio de Janeiro, de modo
a fazer-se a transição do regimen da adminisLmção particulal' para li.

do EsLado e a executar-se a tl'ansformação da linha para bitola larga,

o generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, em nome da Nação, attendendo á necesJ3idade
de organisar o serviço da administração da estrada de ferro S. Paulo
e Rio de Janeiro, de modo a fazer-se transição do regimen da adminis
tração particular para a do Estado e executar·se a transformação
da linha para a bitola larga (um metro e sessenta cen timetros), sem
prejuizo dos interesses ligados ao trafego dessa estrada, resolve ap
provar as instrucções que com este baixam assignadas pelo general
Francisco Glicerio, ministro e secretario de estado dos negocias da
agricultura, commercio e obras publicas, que assim o tenha entendido
e faça executar .

Palacio do governo provlsorio, 14 de novembro de 1890, 2° da
Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

Instrucções a que se refoere o decreto n. J.033
desta data

RECEBIMENTO, DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO
S. PAULO E RIO DE JANillillO

AI't. L° A estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro pasSa. a
s~r díriO'id'a pOI' um engenheiro, de livre escolha do governo, subor
dmado directamente ao ministro e secretario dos negocias da agricultura
commercio e obras publicas, '

Art. 2, ° O serviço confiado a esse engenheiro, que terá o titulo de
director, comprebende :

§ 1.0 O recebimento da estrada, de conformidade com a condição
5" do contracto de resgate da mesma estrada, firmado na secretaria
da agricultura, commercio e obras publicas pelo presidente da com-
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panhia S. Paulo e Rio de Janeiro a 16 de setembro do corrente
anno.

§ 2.° O exame e verificação do balanço de todo o activo e passivo
d!lt companhia até 30 de agosto ultimo, e recebimento do respectivo
saldo, de accordo com a condição 1" do mencionado contracto.

No serviço de exame e verificação do bJ.lanço será o director au
xiliado pelo empregado de fazenda, membro da. commissão !lscal do go
verno junto á companhia, o qual assignará, com o alludido director,
os documentos apresentados pela referida companhia, cuja exactidão
verificarem.

§ 3.° A direcção geral dos serviços da estrada, tanto no que re
Ilpeita ao trafego, como ao estudo, projecto e execução das modificações
necessarias ao alargamento da bitola, determinado pelo decreto n. 701
de 30 de agosto de 1890.

Art. 3.° O serviço do trafego será mantido segundo os regula
mentos, tarifas e quadro do pessoal vigentes, approvados pelo governo
para o serviço da companhia, até que sejam decretados os regula
mentos e orçamentos que o director submetterá á approvnção do mesmo
governo, e bem assim as tabelIas do pessoal para os serviços do tra
fego e construcção, nas quaes se respeitarão quanto possivel os di
reitos dos empregados da estrada, ao tempo em que foi resgatada.

Art. 4. o Odirector fica investido de attribuições identicas ás con·
feridas pelo decreto n. 406 de 17 de maio de 1890 ao dh'ector da es
trada de ferro Central do Brasil, devendo assumiL' desde logo o exercicio
do cargo.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1890. - Francisco GUce,·io.

DECRETO N. 1039 - DE 20 DE NOVEMBRO DE 1890

Autorisa a transferencia da. concessão .feita por decreto n, 193 D de 30 de
janeiro do conen\e anno, para a consLrucção da estrada de .feno de Ta"
mandaré á Barra, no estado de Pernambuco.

O generalksimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, cOllstituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu o
tenente-coronel Joaquim Verissimo do Rego Barros, concessionario da
estrada de ferro de Tamandaré á Barra, no estado de Pernambuco, a
que se refeL'e o decreto n. 193 D de 30 de janeiro do corrente anno, re
solve conceder permissão pal'a transferir a companhia estradas de ferro
e navegação do norte do BI'asil, a concessão referida, ficando aquella
companhia subrogada em todos os direitos e obrigações constantes do
mesmo decreto D. 193 D de 30 de jnlieiro do corrente anno.

O general Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 20 de novembro de 1890,
2° da Republica.

MANOEL DEoDoao DA Fo ECA.

Fl'1.UlCisco GUcerio.
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DECRETO N. 1045 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1890

Faz extensivo aos empregados do miuis~rio dos negocios da agricultura,
commercio e obras publicas o montepio obrigatorio creado pelo decreLo
n. 942 A de 31 de outubro de 1890.

o marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chete do governo provi·
sorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, tendo ouvido o ministro e
secretario de estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, e levado tambem pelo desejo de prover á subsistencia e
amparar o futuro das famlHas dos empregados do ministerio dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, quando estes
fallecerem ou ficarem inhabilitados para sustental·as decente
mente:

Decreta:
Art. L o E' applicavel aos funccionarios publicas activos, apo

sentados ou reformados do ministerio dos negocias da agricultura,
commercio e obras publicas, o montepio obrigatvrio creado por decreto
n. 942 A, de 31 de outubro de 1890, que será executado de accordo
com o presente na parte que respeita ao referido ministerio.

Art. 2. o Considera-se funccionario do ministerio dos negocias do.
agricultura, commercio e obras publicas, para o elfeito.rlo artigo ano
tecedente, todo o empregado de nomeação eft'ectiva do mesmo ministe·
rio, que não seja de mera commissão e perc~ba vencimentos fixos
pelo thesouro nacional.

Art. 3. oSão considerados desde já contribuintes do moutepio, por
parte do ministerio do negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, os empregados das seguintes repartições:

I. Secretaria de estado do ministerio ;
II. Inspecção geral das obras publicas da capital federal;
III. Inspectoria geral das terras e colonisação e suas delegacias

nos estados federados;
IV. Repartição fiscal do serviço de esgotos da cidade do Rio de

Janeiro;
V. Inspectoria do serviço de illuminação publica da capital

federal ;
VI. COl'PO de Bombeiros - os officiaes, desde o posto de alferes;
VII. Directoria do Jardim Botanico da Lagõa de Rodrigo de

Freitas;
VlIl. Fabrica de ferro de S. João de Ypanema no estado de

S. Paulo;
IX. Estradas de ferro mantidas pelo Estado.
Art. 4. 0 São excluidos do numero de empregados os operariaS,

jornaleiros e serventes das dift'erentes repartiçõos, que não façam parte
do quadro de seu pessoal etrectivo, com assentamento nos rsspectivoS
livros do thesouro nacional.

Art. 5. 0 O desconto para a. joio. pelo modo permittido no § lo do
art. 14 do decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890, será feito em
virtude de ameio do director da. directoria central da secretaria de
estado dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas, expe
dido á requisição do contribuinte.

Art. 6. 0 As quantias deduzidas para o montepio dos funccionarios
do ministtlrio dos negocies da. agricultura, commereio e obras publicas
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serão escripturarllls no thesouro nacional sob o mesmo titulo estabe·
lecido pelo art. 13 do decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1,90 e
cou tituirào, com (lS fundos de que trata o <lrt. 20 do citado decreto,
uma só verba.

Art. 7. 0 O experUente do montepio, na parte fJue se refere aos
funccionarios rlo miuisterio dos neO'ocios da agricultura, commercio
e obras publicas, ficará a caro-o da I." secçlo da directorIa central da
respectiva se~retaria de Estado, superintendendo-o o respectivo di·
rector.

Pal'agrapho unico. Das deci-ões proferidas pelo director da dire
ctoria central da ~ecretaria ue Estado havera recurso:

1. Para o mini tl'O dos neO'ocios da aO'ricultura, commflrcio e
obras publicas, dos despachos sobre a acillJisoão ou recusa do con
tribuinte;

II. Para o ministro dos negocios da fazenda, a quem compete a
suprema fi calisação da instituição, de todas as outras decisões.

Art. S. o Càbem ao director da directoria c:}Utral da secl'etaria, de
Estado dos negocios da agricultura, commercio e ouras publicas todas
as attribuições conferidas ao dil'eetor geral da contabilidade do the
souro nacional pelos aI ts. 8°, §~ I", 3o, 4° e 5", e 47 do decreto
n. 912 A, de 31 de outubro de 18\J0.

Art. ~. o A decla.l'ação fJue cada. empregar!o deve fnel' no decurso
do primeiro mez de contribu ição (art. 27 do decreto ll. 942 A, de 31
de outubro de 1890) será en tregue na secretaria de Estado do, negocios
da agricultul'<1, commercio e obras publica.s, assigoada cm presença do
chefe da I" secção da dlrectori.t central OH quem uás vezes fizer,
ob.ervad>ls todas as formalidades estabelecidas no citado artigo.

§ I. o Se o funccionario pertencer a repartição, cuja séde sejf1. fóra
d.o. ~apital feder.ll, essa declaração será apresentada ao ohefe da repa1'
tlçaO, por e te rubricada e ag~ignarta por duas te. t~munhas, e tr,ws
mittida li. sccretal'ia de Estado dos npgocios da agricul tura, commercio
eobras publicas pelo cheie na repartição a que pertencer o contribui nte.

§ 2.° A cteclarJção do chefe da repartição com séde fóra da c.\pital
federal será feita perante o seu immediato legal e preenchidas as for
malIdades do pllragrapho an terior.

Art. 10.0 Os titulos dos pensionistas. erão as.ignadoll {:elo dil'ector
da dil'ectoria central da secretaria de Estado.

.Art. 11. 0 As pensões serão pagas na capital fedel'al pelo tbesoUl'o
naCIOnal, e nos estados federados pelas the~oural'ias de fazenda, ou,
havendo representação do mesmo thesouro nacional, pela rórma que
fôr designada.
. Art. 12. 0 Até ao mez de março de cada anno será enviado pelo

(hr~tor da directoria cenlral da secI'otaria de Estado do negocio~ da
b~~lcultura, commercio e obras publicas, ~o rlir~ctOl: geral da conta
11Idade do thesoUl'o nacional, um relatOl'IO de Janeiro a dezembro do

finn? anterior, explicati vo e acompanhêldo de dados est,asti ticos para o
mmdlCado na 2a parte do decreto n. 949 A rle 31 ele olltubl'O de 1890.

Art. 13." O pre;enle decret terá ex~cução a datar de l de no
vembro do corrente.

Art. 14." Ficam r'el'ogadas as disposições em contrario.
2 Silla das sessões do "'overno provisorio, 21 de novembro de 1800,
°da Republica. o

E. II -!ll

M,\i\'OEL DEODOlW DA F01\SECA.

FraacísJo Gticen'o.
\'01. v
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DEORETO N. 1048- DE 21 DE NOVE.MBRO DE 1800

Altera as clausulas 1'" e 320. das annexas ao decreto n, 10.400 de lO de
outubro de 1889 (Estrada de ferro de Cabo Frio),

o generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu a
companhia estrada de ferro de Cabo FI'io, a que se referem os decretos
ns. 10.409,267 e '(,77, de 19 de outubro de 1889, 15 de março e 18 de
óutubro do corrente anno, resolve alterar as clau ulas primeira e
tl'igesima egunda das annexas ao decreto n. 10.'109 de 19 de outubro
de 1889, de arcordo com as que com este baixam assignadas pelo
ministro e secretario de Estado dos negocios da agricultura, commercio
e obras publicas, que assim o façam executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 21 de novembro de 1890,
2° da Republica,

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

FI ancisco Glicel'io.

Clausulas a que se reCere o dec.'eto n. 1048 desta data

r. Fica supprimida a parte referente á extensão da estrada na
clausula la do decreto n. 10.409 de lU de outubro de 1839.

Ir. E' elevada a 6 % ao anno a taxa da garantia de juros a que
se refere a clausula 32" do citado decreto.

Capital Federal, 21 de novembro de 1890.- Francisco Gticerio.

DEORETO N, 1052 - DE 22 DE NOYEMBRO DE 1890

Dá novo reglllamen to ao prolongamenLo da estrada de ferro da Bahia ao
S. Francisco.

o generalizsimo ManoeI D odoro cio. Fonseca, chefe do governo
pl'ovisorio da Republica dos Sstudos UlJiflos do Brasil, constitulllo
pelo exercito e armada em nome da Nação, attelldendo á necessidade
de organisar o serviç da administração do prolongamento da estrada
de ferro da Bahia ao S, Francisco, resol ve approvar o reglllameot~,
que com este baixa, as ignado p_Io general l"rancisco Glicerio, m.l·
nislro e secretario de E tado dos negocios da agricultura, commerciO
e obl'as publicas, que assim o faça executar.

Palacio do governo provisorio, 22 de novembro de 1890, 2° da
R'3publica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Frcmcisco GUce! io.



DECRETOS 291

I~egulamento para o serviço do -trat'ego e construcção
do proJonS'aluento da estr'nda de rerro da Bahia ao
S. Fl'oncisco, a que se .·erere o decl'eto D. IO:i~

desta data

CAPITULO I

Art. I. o O sqrviço confiado á directoria. do prolungamento da
estrada de ferro da Bahia ao S. Francisco comprehende a direcção e
aclministração da estrada em trafeao.

Será dirigido por U!TI director, de livre escolha do governo, im
media.tamente subordinado ao ministro e secretario de Estado dos
negocio, da agricultura, commercio e obras publicas.

CAPITULO II

DIRECÇÃO E ADMINISTRA.ÇÃO

Art. 2,° O serviço fica distribuido por quatro graudes divisões,
na ordem e com as denominações seguintes :

L" Administração central.
2.· Trafego.
3. a Locomoção.
4." Linha.
Art. 3. 0 O director, além de superintender todo o serviço, 1em

direotamente a seu cargo a direcção dit 1" di vLão.
Cada uma das- outras divisões será dil'igida por um engenheiro

ohefe de serviço, immejiatameute subordinado ao director, e com as
denominações s'guintes :

Oda 2" divi~ão. clJefe do trafego.
O da 3" di visão, chefe da locomoção.
O da 4" di visão, chefe da linha:

CAPITULO III

PRIMEIRA DIVI"ÃO

Da admini~tração central

Art. 4. 0 E' de exclusiva competencia do director:
§ 1.° A direcção geral dos sorviços.
§ 2. o A nomeação de to:los os empregados da estrada, que por

este regulamento não competir ao governo.
§ 3. o A organisação ou approvação dos regulamentos e instru

cções para os diversos serviços da estrada.
§ 4. o A aulori,açâo das despezas dentro dos creditos destinados

aos serviços a seu cargo.
§ 5. 0 A interpretação das tarifas e as providencias relativas ao

desenvolvimento da renda da estrada.
§ 5. 0 As decisões das reclamações concernentes ao Eerviço da

estrada.
§ 7. o A celebração de contractos ele serviços, cessões, fornecimen"

tos e ajustes com particulares.
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§ 8.° A celebração de contractos ou njustes com companhias e
emprezas de transportes, para o estabeleci mento de trafego mutuo,
uso commum de estações, per'mutas e oulros.

§ 9.° A imposição de penas aos empregados, de conformidade com
aS'disposições deste regulamento.

§ 10. A adopção de quaesquer medidas tendentes à disçiplina., se ..
gurança, economia e desenvolvõmento do trafego da estrada.

§ 1I. Fixar o hOl'ariu dos trens, seu numero, velocidaue e pontos
de paradas. .

Art. 5.° Os serviços da administração central comprebendem as
qutro socções seguintes:

I . (\ Se0retaria.
2." Contabilidade ger:1.\ da receita e despcza.
3. II Thesoual'l'ia.
4." Almoxarifado.
Art 6.° A secretaria será dirigida pelo secretario, a quem in

cumbe:
§ 1.° O expediente geral da. directoria.
§ 2.· O lançamento rios contractos e aju te, o as entamento

dos empragados e o registro de toda a correspondencia omcial da
directoria.

§ 3.· O iuventario dos proprios da estrada.
§ 4.° A ol'ganisação das folhas de pagamento do pessoal da admi·

ni,tração centrai.
Al't. 7." Compete á. 2" secção:
§ I.· Proce '~ar todas as contas de fornecimento, examinanno se

estão competentemente documentada, c Ee as quantidades e preços
conferem com os pedidos e contractos (qua.ndo os hou ver) ; e tinal
mente, se o fornecimento fór devidamente autol'isado pelo director.

§ 2.° Processar todas as folhas de pagamento do pessoal veri·
ficando se os vencimentos e diarias conftlrcm com os das tll.uelIas e
ordens em vigor e as declarações constantes das mesmas folhas.

§ 3.· Verificar os calcutos de todos os documentos e despezas.
§ 4.° Formular to la.,; as cont'ls que a. estr'",da tivel' de receber,

quer dos diversos ministerios, quer de partiClJlal'eS ou emprezas.
§ 5.· Organisar mensalmente as contas correntes da estrada com

os emprezas em trafego mutuo.
§ 6. ° EscriptuL'al' as despezas de todas as di visões do servico da

estrada e regu lar as contas en tre os di ver ·os serviços.
§ 7.° Ter em dia, nos livros dial'io, l'a~ão e atlxilim'es, tona a

receita. e despeza eh estrada, na forma. das instrucções e modelos
exigidos pela thesouraria de fazenda. ,

Art. 8.· A tl:lesouraria ficara a cargo do thesoureiro, que tera
sob sua. guarda a. caixa, por cujos valores e operações é respon
savel.

Ao thesoureiro compete:
§ 1.° Receber e fazer escripturar diariamente no livro caixa a

receit:J. ordinaria, extraor.Jinnria. e eventual da estrada.
§ 2." Receber na thesourarja de fazencla, á vista de requisições

do dire tal', ,~importancia das prestações necõssa.rLs ao serviço da
eslr.lela.

§ 3.° Entregar na thesoul'aria de rlzel LIa, por ordem do direc~or,
a relida liquida da estrll.lia e a importancill. cobl'adtL dos direitos e lm
POEtO.> e mllltas do; emlJregados.

§ 4. ° Fazer, POl' si ou por ~eus auxiliares devidamente autorisadoS
todo. os pagamentos da estrada, excepto aquelles que em vil'tude de
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contractos existentes ou que se fizerem, tenham de ser e:ffectuados
em outra repartição pnblica.

§ 5.° Arrolar todos os documentos de receita e (lespeza que devam
Bel' remettidos á tliesouraria de fazenda, na conformiuade do decreto
n. 10.145, de 5 de janeir'o de [89.

Art. 9.° O escrivão da the~ouraria tem a seu cargo o exame e
escripturação dos documentos comprobativcs (ln receita e despera, os
quaes, depois de examinados e acceitos, serão por elles rubricados. O
escrivão é responsa vel pela legalidade de todos os palJeis que servirem
de docnmentos da escripturação.

Art. 10.° E' do dever e competencia do aImoxarife.
§ 1.0 Responder pela quantidade e qunlidade do material que

estiver em deposito.
§ 2.° Manter os armazen3 e depositas em perfeita ordem e asseio

dirigindo a arl'Umação e acondicianamento dos artigos sob sua respon
sabilidade. zelando a sua cODservação e limpeza, devendo, no caso de
deterioração casual, daI' immediatamente parte á directoria, paro.
esta resoI ver a respeito.

A falta de cumprimento destes deveres sujeit,t o almoxarife á
indemnisação do valor do material deteriorado.

§ 3.° Organisar e fazer organisar os pedidos para acquisição
do material, de modo que os armazens e depositas se conservem
sempre providos dos artigos necessarios para o consumo ordi-
nario. .

§ 4. o Assistir ou mandar assistil' por seu fiel, quando impedido,
ao exame e verificação da quahlafle, peso, quantidade e medida do
material que tiver de ser recebido. requisitando dos chefes de serviço,
sempre que fóI' necessario, os peritos precisos.

§ 5. ° Provirlenciar sobl'e os fornecimentos que forem ordenados
pela directoria e assistir á conferencia para a entrega ou remessa do
material, tendo em vista que este serviço seja executado com a maior
promptidão e regu[aridafle.

§ 6. ° Mandar examinar e avaliar o material inservivel que
existir ou fÓl' recolhido ao almoxarifado, requisitar concerto para o
que estiver no caso de poder ser depois novamente fllrnecido, e
venda em leilão para o que fôr imprestavel ou não tiver appliçação
na estrada.

§ 7. ° Assignar os termos e prossar as declarações e recibos que
devem constituir a sua responsabilidade.

§ 8.° Apl'eseutll.r à directoria, até ao dia 15 de cada mez, um re
lataria dos fornecimeu tos feitos ás rli versas secções dé serviço no !Dez
anterior, e até ao dia 15 de fevereiro de cada anno uma demons
~raç[o geral do movi uento do material elo anuo anterior, e um
lUventario geral do matel'ial em ser, cujos traLalhos serão organi
sados pelo esceivão .

.Art. 11.° A escripturtlção do almoxarifado será feita por um
~scrlvão, que tem a seu cargo o exame dos documentos justificativos

0
0 movimento de entradas e sahidas dos materiaes no almoxarifado.
es~rivão é responswel pela legalidade de todo os papeis que

serv)~em de documentos para a escl'ipluração, os quaes, depois de
examlUados e acceitos, serão por elle rubricados.

Art. 12. 0 O director lll'ganisal'a instrucções que regulem os
deta~hes e o modo pra tico como devem er de empenhados os diversos
s~rvlças da administração r:entraI. distribuindo·os pelo p ssoal con
s ante da tabella n. I, e estabelecerá os livros, modelos e proces,os
que deverão ser adoptados na escripturação e contabilidade.
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CAPITULO IV

SEGUNDA DIVISÃO

Do trafego

Art. 13. 0 Os serviços do (rafego comprehcndem as seguintes
secções:

I." Trafego (serviço central e das estações).
2. a Movimento (serviço dos trens).
3. a Contadoria.
Art. 14. 0 A' ln secção incumbe:
§ 1. 0 O expediente g-eral da divi~ão.
§ 2. o O se['viço cle passageiros nas estações, recebimento, guarda e

expedição de bagagens. encommendas, mercadorias, a policia e asseio
das estações e suas dependencias; o recebimento, transmissão e en·
trega dos telegrammas em serviço da estrada, do Estado ou de par
ticulares.

§ 3." A arrecadação das taxas de transpol'te.
§ 4. o O processo das reclamações sobre perda ou avaria das mel'·

cadorias, ou de quaesquer outras relativas ao transporte de pa sageiros
ou mercadorias. _

§ 5. o Organisação e Iiscalisação da escripturação propria do movi~

menta das estações.
§ 6. o A execução rigorosa. das instrucções e ordens de serviço,

relativas ao movimento e segura.nça dos trens.
Art. 15. 0 A' 2a secção incumbe: .
§ 1. 0 A composição e circulação dos trens e a distribuição dos

carro;; e vagões pelas est:lçõe;;.
§ 2. o A execução dos regulamentos de signaes, policia e segurança

dos trens em movimento.
§ 3. 0 A organisação das diversas estatisticas do movimento dos

trens e dos vehiculos, conforme as instrucções do chefe do trafego.
Art. 16. 0 A' 3a secção incumbe:
§ I. o Verificar todos os documentos de receita, revendo os calculos

c applicação das tarifas.
§ 2. 0 Escripturar nos livros competente;; a receita art'ecadada e

por arrecadar.
§ 3. 0 Archivar, competentemente coordenados, todos os documen

tos da receita.
§ 4. o FazeI" imprimir os bi lhetes de passa.gens, rubricar e numerar

os livros·talões ue todas as verbas da receita.
§ 5. 0 Organisar as demonstrações das passagens e fretes conce

didos aos diversos ministerios e repartições e a emprezas ou par
ticulares, em vil'tude de contracto ou accôruo.

§ 6. 0 Organisal' mensalmente as cont·ts correntes de receHa entre
a estrada e companhias ou emprezas em trd.fego mutuo.

§ 7. o F.1zer indemnisar pelo;; empregados da. estrada do que, por
falta ou engano destes, se achaI' desfalcad.a a ren a da mesma estrada.

§ 8. o Orgau isar a estatisticas parciaes e gerae di, receita. .
Art. 17. o O.:; serviços desta di vi ão serão dirigldos por um chefe

do trafego, auxiliado por um ajudante.
Art. 18. 0 Ao cheft3 do trafego compete:
§ 1. 0 Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços daS

trlls secçõe;; da divisão, de accôrdo com as instrucções e regulamentos
expedidos pelo director.
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§ 2. 0 Propor ao director os regulamentos ou iustrucções de signaes
e de policia, de trens e estações, e os que definirem as attribuições e as
relações dos empregados da di visão.

§ 3. 0 Distribuir o pessoal sob suas ordens, regular suas attri
buições e fazer observar rigoro amente todos os regulamen tos relativos
ao serviço do trafego.

§ 4. o Organisar e fiscalisar todo o serviço de movimento de trens.
§ 5. o Organisar os quadros estatisticos do processo, composição e

utili 6<;>.ãO dos trens e vebiculos e, com o maior rigor passivei, o da
quantidade de trafego ou do Dumero de toneladas·kilometro transpor
tadas pela estrada. _

§ 6. o Proceder ao necessario estudo das tarifas, propondo ao di
rector o que lhe parecer conveniente na parte relativa ii interpretacão
e applica<;>ão das mesmas tarifas.

§ 7. 0 Informar sobre as reclamações por excessos de frete, e', em
geral, sobre quaesquel' questões relüti vas a pagamentos feitos pela
estrada ou uella reclamados.

§ 8. 0 Fiscalisar a reuda que fôr diariamente recolhida. á thesou
raria, e, ao meDOS uma vez por mez, a que estiver por cobrar nas es-
tações. .

§ 9. 0 Apresentar ao director, até ao dia 30 de cada mez, um rela
taria resumido de todas as occurrencias havidas no trafego durante
o mez anterior, com os respectivos quadros estatisticos, e, até o dia 15
de fevereiro de cada anno, um relataria acompanhado dos sobreditos
quadros concernentes ao anno anterior e do orçamento da despeza pro
vavel com o trafeo-o do anno financeiro seguinte.

Art. 19. o O ajudante do chefe do trafego, além dos trabalhos que
pelo mesmo chefe lhe forem incumbidos, terá a seu cargo a inspecção
das e-tações e dos apparelho telegl'spbicos.

Art. 20. 0 O serviço telegrapllico seI'á franqueado ao publico, sem
prejuízo do serviço da estrada.

Art. 21. o A clas ificação das estações será. feita ou alterada pelo
director .

. Art. 22.· Nenhum s"erviço de qualquer das diversas divisões se
fara nas estações e na parte da linha comprehendida entre as chaves
respectivas, sem conhecimento prévio do agente da estação.

~rt. 23.0 Os agent s são obrigados a. prestar a tod03 os chefes de
servIço os auxilias que lhes requisitarem, uma vez que o possam fazer
sem manifesto prejuizo do serviço das estações.

_Art. 24. o O chefe do trafego de verá propor ao director as modifi
caçoes das tarifas que julgar necessarias, no intuito de desenvover a
renda da estrada.

CAPITULO V

TERCEIR.A. DIVISÃO

Locomoçeío

Art. 25. 0 A locomoção abrange tudo quanto concerne ao serviço
das locomotivas e á construcção, conservação e reparação -do mate
rial rodante.

Art. 26. o Será dirigida por um chefe da loco.moção, auxiliado
por um ajudante.
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Ao chefe da locofinçio com pete:
§ 1.° Organisar, inspeccionar e superintender os serviços da loco

moção. fllzendo manter em bom estado as locomotivas, tenders, calTOS
e vagões, e quaesquer acressorios ou dependeDcias do serviço da
tracção.

§ 2. ° AdministraI' as offlcinas de cODstrurção e reparação do
material rodante.

§ 3. ° Organisar e distribuir o pessoal da locomoção e o serviço
das locomotivas.

§ 4.° Estudar e promover os melhoramenlos que convenham
adoptar na cODstrucção e reparação do trem rodante.

§ 5. ° Preparar os planos geraes e de execução, orçamento e espe
cificações para as encommendas do trem rodante e seus accessorios,
quer tenham de ser executados nas omcinas da estrada, quer em
outras.

:::; 6 ° Assistir, por si ou por seus auxiliares, ao recebimento do
materia.] encommendado, procedendo as experiencias necessarias para
verificação do seu estado e qualidade.

?- 7. ° Organi ar, do accordo com os modelos approvados pelo
director, a escripturação, contabilidade e estatisticas da tracção, or
11 nas e r1 epositos.

§ 8.° Remetterao director, até ao ultimo dia de ct\.damez,um
relatorio resumido do estado do material e omcinas e das principaes
occurrencias havidas no serviço a seu cargo durante o mez anterior,
acompaulJado dos quadro.. eslatisticos do percurso, consumo e natureza
do~ reparos do trem rodante, especificados por numero e classe de ve·
hiculos. .

Até 15 de fevereiro apresentartL ao director um relaiorio acompa
nhado dos quadros estatisticos acima indicados, comprehendendo as .
occurrencias do anno anterior e o orçamento, com a discI'iminação das
verbas, para o anno financeiro seguinte.

Al't. 27. ° As officinlLs e depentlencias da tracção compre
hendem:

§ 1. ° As officinas de reparação de machinas.
§ 2. ° As officinas pam reparação e construcção de carros e

vagões.
§ 3.° Os depositos de machinas e carros, armazens e depositas

de combustivel, material para consumo e de sobrasalente, e um pe·
queno laboratorio para ensaio de substancias que ti verem tle ser em·
pregadas pela locomoção. .

Art. 2~.° Os !lepo itos de materiaes de consumo da locomoção de·
. verão conter o indispen aval para dous mezese os sobresalentes neces·
sarios para a reparação do m",terial rotiante. .

Art. 29.° A contabilidade e estatistica da locomoção serão orgam
sadas.tIe fórma que se conheça para as locomotivas e vehiculos: 1°, o
numero, natureza e importancia dos reparos que tiverem so.l:1'rido; 2°,
o consumo e despeza kilometrica em combustivel e lubriflcantes j .3°,
o percurso feito; e para as officinas:- o trabalho util dos operarJOs,
machinas e apparelhos e os custos, em material e mão de obra, das
construcções e repa ros.

Art. 30. o Tan to quanto f6r possiveJ, o trabalho estatístico da 1.0
comoção subdividir·se·ha ató ao emprego dos menos importantes obJe·
ctos de con umo.

Art. 3J. ° Será organisarlo um inventario descriptivo tle touo o
material rodan te, fixo e das offlcinas. Este inven tario será revisto e
conferido trimensalmente pelo chefe da locomoção. .
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Art. 32. o As officinas poderão, sem prejuizo do serviço da estrada,
executar quae quer trabalhos particulares, mediante ajuste prévio
entre o interessado e o director. .

Taes trabalhos serão pagos attenr!endo·se á porrentagem cOI'res
pondente li importancia das despezas ger"es r1"s officinas e seu pro-
aucto levado á conta da receita eventuul da estra a. _

Art. 33. o O ajudante do chefe da locomoção, além do' traball10s
que pelo mesmo ehefe 1l1e forem incumbidos, tera a seu cargo a ins
pecção das officinas.

CAPITULú VI

QUARTA DIVISÃO

Da linha e edificios

Art. 34. 0 O serviço da linha e erlificios comprehende todos os tra
balhos de conservação, reparação, recons trucção, melhlOramento das
linhas ferl'eas e telegmphicas, edificios e suas dependencias, e a con
strucção de obras novas na estrada em trafego.

Art. 35. 0 A linha seea dirigida por um chefe e um aju
dante.

Art. 36. 0 Ao chefe da linha compete:
§ I. o Organisar, inspeccionar e superintender todos os serviços da

via permanel'lte, mantendo a linha nas melhores condições, de modo
que a cil'culação dos trens se eifectue com a maior regularidade, se
gurança e economia.

§ 2. o Organisar o serviço da conservação, p:dicia e vigilancia da
linha, fazendo observar rigorosamente os regulamentos em vigor.

§ 3. 0 Assentar e conservar as linhns telegl'apbicas.
§ 4. 0 Organisar os projectos, orçamentos e especificações para as

obras.
§ 5. o Fazer escl'Íptnrar as despezas por natureza de obra, discri

minando o que fór' propl'iamente conservação e custeio do que consti
tuir con trucções novas.

8 6." Inventariar todo o material e utensilios da via-perma
nente.

§ 7. o Conservar archi vados em boa ordem os desenhos de todos os
trabalhos executados na via-permanente.

§ 8. 0 Apresentar ao director, até ao ultimo dia de carla mez, um
relatorlO resumido dos tl'abalhos execllt,jdos e das princi paes occur
rencias !ravirlas na via- per'manente durante o mez anterior, f>lzendo
expras a menção do estado da linha, editicio e suas depenrlencias, do
custo e quantidade do material consumido, discriminando os pontos em
que foi empl'egado e a despeza kilometrica de conservação.

Até ao dia 15 de fevereil'O apresentará ao mesmo director um re
latorio analogo, concernente ao anno anterior, acompanhado do orça
m~nto, com discriminação de verbas, para o anno financeiro se
gUlDte.

Art. 37. 0 Serão estab lecidos, nos logares convenientes, depositos
de material, com o inoispensaveI pal'a os supprimentos occurrentes .

. Art. 38. 0 AS obra de conservação e reparação ordinaria serão
feitas pOI' administração.
. . As construcções ou reparos de valor consideravel serão feitos, a
JUiZO do dü'ector, por administração ou empreitada, mediante serie
de preços.
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CAPITULO VII

QUINTA DIVISÃO

Construcç<lo

Art. 39. 0 Emquanto dUl'ar a construcção do trecho de Villa
Nova a Joazeiro, e havendo construccão ou estudo de ramaes,
tera a estrada mais uma grande divisão com a denominação - de
construcção.

Art. 40. 0 O director accumulara as funcções de engenheiro
chefe.

Art. 41. 0 O pessoal da divisão da construcção sera o constante da
tabella n. 5, fixando o director engenheiro-chefe a sua quantidade, de
accordo com as necessidades do serviço e o!'gani~ando uma secção para
cada trecho de 40 o. 70 kilometros de linha em conslrucção, ou de 60
a 120 em estuclos.

Art. 42. 0 Ao director engenlleü'o·chefe, além do que ja ficou esta·
belecido neste regulamento, compete a.inda :

§ 1. o A dire~ção e fiscalisaç~o de todos oS trabalhos e serviços re
la tivo á construcção.

§ 2. o A orgaoisação das explorações e e turlos necessal'ios aos
ralllaes.

§ 3. o A organisação dos projectos de execução e orçamento
das obras.

§ 4. o A escolha dos locaes para as estações, paradas e mais
edificios.

§ 5. o A celebração dos necessarios contractos para acquisição de
materiaes, com excepção dos que tiverem de vir do estrangeiro ou de
outra praça que não a da Bahia, os quaes serão requisitados do mi
nisterio da. agricultura.

§ 6. 0 A deslpropriação dos terrenos que tiverem de ser occupados
pelo lei to da estrada e suas dependencias.

§ 7. o A autorisação de todas as despezas de construcção, dentl'o
da verba que pal'a esse ilerviço tivel' sido consignada na respectiva
lei do orçamento ..

§ 8. 0 A organisação das condições geraes, especificações e labellas
de preços para as obl'as, fornecimentos e quaesquer tt'abalhos.

Art. 43. 0 As explorações e estudos de ramaes compre
bendem:

§ I. o O exame das regiões por onde tiver de passar a linha pro·
jectada, tendo por fim especial determinar approximadamente os
pontos de passagem obrigados e obter os dados e informações diversas,
que servirão para decidir da escolha dos vaIles que devam ser
estudados.

§ 2. o Otraçado de uma linha de ensaio tão approximada quanto
possível da directriz definitiva, medindo-se as distancias com a maior
exactidão e tomando·se os angulos de deflexão das linhas e o rumo
magnetico de cada uma.

§ 3. 0 O nivelamento longitudinal de todos os pontos da !inba
traçada.

§ 4. 0 O levantamento de seccões transversaes em numero e lar
gura sutf!ciente para determinar a configuração e relevo do terreno
em uma zona de 80 metros, pelo menos, para cada lado da linha
estudada.
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>:. 5. 0 A construcção da. planta e perfil <la linha e a estudada ar·
ganisação do projecto, orçamento e memoria descriptiva e justifi
cativa do mesmo.

§ 6. o Uma noticia das localidades e povoações que ti verem de
ser atravessadas ou servidas relo ramal, acompanhada de dados sobre
sua riqueza, população e producção, e de quaesquer outra.s informa
ções ou estudos exigidos pelo l\Iinistl'o.

Art. 44. 0 Termitmdos os estudos e explorações, o engenheiro-chefe
remetterá ao ministro, para toda a linha, estudada ou para secções
da mesma linha, os seguintes documentos:

§ I. o A planta geral da linha ferrea na escala de 1/1,000 metl'os
em que sel'lio indicados os raios de curvatura, a configuração do
terreno, representada por meiu de curvas de nivel equidiiitantes de
um metro, e bem a im em uma zona de 80 metros, pelo menos, para
cada lado, os campos, ma.tlas, rios, edificações, culturas, terrenos pe
drego o, e, sempre que fôr Vos ivel, as divisas ele propridades parti
culares, as terra devolutas e a minas.

§ 2. o O perfil longitudinal, na escala de 1/200 metros, para as
alturas, e de 1/2.000 para as distancias horizontaes, indicando as
extensões e as inclinações los declides.

§ 3. o Planos geraes das obras mais importantes, TI'1 escala de
1/100 metros, incluindo os typos a adoptar pára as diversas classes
de e tações, suasdependencias,e abastecimento de agua ás locomativas.

§ 4. 0 Relação das pontes, viaductos, pontilhões, boeiros e quaes
quer outras obras de arte, com as principaes dimensões, posição na
linha, systemade construcção e quantida.de de obra.

§ 5." Tabella da qnantidade de excavação para executar-se o
projecto, do transporte médio para o producto elas excavações e clas
Sificação provavel destas.

§ 6. 0 Tabella de alinhamentos e seus desonvolvimentos, raios de
curva, inclinação e extensão das decU vidade .

§ 7. o Orçamento geral do custo da linha, com indicação das quan
tidades de ohra e dos preços de unidadbs, se estes não estiverem de
te~minados, e bem assim das despezas de exploração e estudos preli
IDmar83.

,§ 8. o Relatoria geral das vantagens e exito provavel da linha
proJectada.

Art. 45. o Somente depois do approvarlos pelo ministro os documen
tos relati vos flOS estudos e explorações, poderá ser anta risada a con
strucção das oLras, que não tera começo emquanto não fôr expressa
mente ordenada pelo mesmo ministro .

. Art. 46. o O director engenheiro em chefe será auxiliado por um
prImeiro el)genheiro, ao qual imcumbe a direção immediata do es
criptorio technico da construcção, a cujo cargo ficam:

§ I. o O delineamento do projecto definitivo dos ramaesl á vista
das plantas e mais documentos do estudo do terreno.

§ 2. o A ol'gani ação e desenho dos projectos de obras.
§ 3. 0 03 calculas de cnbação e orçamento da obras projectadas.
§ 4. 0 O~ calculas de cutação e avaliação das obras feitas.
§ 5. o A organisação dos cel'tificados provisorias e contas finaes

para pagamento das obl'as.
, § 6. 0 A organização do elementos para a parte dos relatarias do

dIrector engenheiro em chefe, referentes á construcção e estudos.
§ 7. o A escripturação techriica da 5" divisão.
§ 8. 0 A organisação das folhas de pagamento do pessoal da

5° clivi ão.
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Art. 47. 0 Aos chefes de secção incumbe:
§ I. o Fiscalisar a execução das obras e mais serviços de sua

secçiio. .
- § 2, o Dar aos empreiteiros, de accol'do com as in icaçõ s do

director rngE'nheil'o-chel'e, as of'dens de serviço que l'ol'elll precisas
para ,\ boa execução e melhor marcha do.> trabalhos cOllfiados à sua
tisciJI~ação.

§ 3. 0 FazeI' as medições provisorias e finaes das obras e mais
serviços da secção,

§ 4. 0 Distribuir e dirigir o trabalho dos empregados da secção.
Art. 48. o Os chefes de secção apresentarão ao director eng-enheiro

chefe,até ao dia 15 de cada mez, um relataria resumido dos trabalhos
da secção durante o mez anterior; e, até ao dia 31 de janeiro de cada
anno, um rOjlatorio circumstanciado do anno anlerior.

Art. 49. o Para execução das obl'as e fornecimento, em grande
escala, dos materiaes desti IIadas á COOStl' ucção, preferir-5e-ba o sys
tema de empreitada ou concurrencia.

CAPITULO VIII

DO PESSOAL

Art. 50. o O cargo de director engenheiro chefe s6 será confiado
a engenheiro nacional praticamente halJilitado no serviço de COOSLrU
cção ou trafego do vias ferreas, e que nntoriamente se recommendo
pela sua experiencia e capacidade pronssionat.

Art. 51. 0 S6 poderão ser nomeados para os cargos de primeiro
engenheiro da construcção e chefes de divisão do trafego engenheiros
que, além de satisfazerem as condicções da lei n. 3001 de 9 de outubro
de 1880, tenham pelo menos oito annos de pratica em trabalhos da
construcção ou trafego de estr"da de ferro.

Art. 52. 0 Oscar'go de ajurlilntes dos cnefes das diversas divisões
e os chefes de secção ria construcção s6 serão exercidos por engenheiros
titulados nos termos da citada lei e que tenham pelo menos ciuco anuos
de pratica.

Art. 53. 0 Serão nomeados: por decl'eto, o director, e por portaria
do ministro:

ParaO'rapho unico: Sobre proposta do director, o primeiro enge·
genheirJ, os cheCes de divisão e os seus njud'lDtes, os chefes de secção,
os engenheiros de pI'imeira classe, o secretario, o guarda livros, o con·
tadol',.o thesoureil'o e o aI mOXl'rife.

Art. 54, o 'e,'ão nomeanos pelo director os .demais em pregoados da
e trada não mencionados no artlgo antecedente e constantes da t lbella
corre pOllrlente.

Art. 55. o Compete ao thesoureiro e (\0 almoxo.rife propor os respe
ctivos fieis.

Ar~. 56. 0 A admissão e demissão dos serventes, guardas, opera
rias, feitores e mfl.is jornaleiros é da competencia dos chofes de ,el'viço,
sujeitando, porém, seus actos á approvação do directO!' engenheiro
chefe.

Art. 57. 0 O direc~or engenheiro chefe é responsJ.vel pelos abusos
que não reprim'r commettiúos p'll' seus suba.lternos na admissão ou
demissão do pessoal.

Art. 58. 0 O director engenheiro chefe será ubstituido em suas
faltas e impedimentos pelo primeiro engenheiro e, na falta deste, pelos
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chefes das di visões, na ordem de sua. antiguidade no exercicio do raspe·
ctivo cargo.

Se o impedimento ,e prolongar por mais de 30 dias, o ministro
de ignará o subtituto interino.

Art. 59.' Os chefes de divisão serão substituidos pelos seus respe~

cliros ajudantes.
Art. 60.' O tbesoure1ro e o almoxarife serão sub'tituidoi!, conser

vando s~mpre a re ron~abilidadeque Ibes cabe, pelos Eeus fieis.
Art. 61.' o impedimento dos demais etnpregados até oito dias, a

substituição far·Ee·ba na ordem hiel'archia dos carg-o.:;, que sera estabe·
lecida nos regulamentos especiaes de cada divisão.

Quando o impedimento exceder de oito dias o substituto erá de i·
gnado pelo director.

Art. 62.' rodo empreg-ado que substituir outro em seuimpe dimento
tempora.rio, perceberá a gratificação deste, qualquer que seja o numero
de dias cm que se der a sub~tituição.

Art. 63.' O provimento de lagares quevagarem será feito por tros
modos: l°, por livre escolha do g-overno ou tio director, a quem com~

petir a nomençâo ; 2°, pOI' acce EO; 3", por concurso.
§ l.° Sarno no.neados POI' acces o. attenrlendo-se de preferencia á

a.ptidão e a~siduidade: os officiaes, os escl'ipturarios, os agentes de es
tação, seus tieis, os confel'entes, os telegraphistas, os amanuenses e os
conductares de trem; assim como os engenheiros de Ifi e 211. classes e os
conductoreti e auxiliares de I" clas e.

§ 2.' Serão admittido" por concurso todos os praticantes.
§ 3. ° Serão nom ados por livre escolha todos os demais empregados

não cspeci licados nos §§ l' c 20..
Art. 640° Competem aos empreg-ados os vencimentos marcados nas

cinco tabl'llas e observações annexa .
Art. 05.' O empregado que exercer interinamente logar vogo pel'

ceberà todus os vencimentos de te.
Art. 66. 0 O empreO'ado que f,~lta.r ao seeviço, sem causajustitlcada,

perderá todos os vencimentos.
Se ju tiflcar as faltas, sel'·lhe·ha descontada sóment.e a grati

ficação corresp ·ndente aos dia.s em que faltar, IIté ao maximo de oito
dias. .

Para ,ua justificação será sufficiente a simples allegação, por es
cripto, do empl'egado quantlo o numero de faltas não exceder a tres.
Se, porém, fôr sup3rior a tres e inferior a nove, será necessario apre
sentar attestlldo medico.

Além de oito faltas, só serà.concedido abono, se o empregado obtiver
licença.

Art. 67.° O desconto por faltas interpoladas será correspondente
aos dias em que ellaf! se derem i no caso de faltas consecutivas,
serão descontados tambem os dias feriados comprehendidos neste
periono.

Art. 6 .0 São causas justificativas de faltas: l°, molestia. do cm-
prega.do, 2°, nojo j 3", gaja de ca_umenlo.. .._

Paragl'apbo unico. Compete ao dil'ector Julgar da Justlficaçao das
faltas.

Art. 60." As lic~ençêls aos empregarlos serão concedidas até SO di~s
pelu.d.Jrectol', e as de malOl' prazo pelu minis 1'0. precedendo au IIeIlcla
do tlll'ector e de accórdo com as dispOSições do decreto n. 4484 de 7 de
mal'ço de I 70.

Art. 70.' As licenças serão co'ncedidas com ou ~em ordenado, não
se abonando em caso algum a3 gratificações e exercicio.
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§ 1: 0 Só por motivo de molestia provada se concedera licença até
um anno, podendo ser com ordenado inteiro atê seis mezes, e <1e então
em deanle com metade do ordenado.

§ 2. 0 Por qualquer outro molivojustificado a licença não excederá
de seis mezes, e sendo com ordenado ficara sujeito ao seguinte des
conto.

Da quinh parte, sendo a licença até dous lnezes.
Da terça parte, sendo por mais de dous até quatro mezes.
De duas terças partes, sendo por mais de quatro mezes.
Art. 71. 0 O tempo das licanças concedidas com ordenado, suas re

formas e prorogações dentt'o de um anno, a contar do dia em que o
empregado entrar no gozo da pl'imeira que obtiver, sera sommado para
o fim de fazer-se o desconto de que trata o artigo antecedente.

Da mesma fôrma proceder-se-ha nos periodos annuaes ulteriores.
Art. 72. o Nos casos, porém, de licença com ol'tlenado, de que trata.

o art. 73 e seus paragraphos, findo o prazo maximo de um auno, não
será renovada ou prorogada nessas condições sem que o empregado
volte ao exercicio e:ffeotivo de seu cargo e nelle permaneça por tempo
pelo meuos igual ao da ausencia determinada pelo gozo da licença.

Art. 73. 0 Ficara sem eifeito a licença concedida, se o empregado
que a tiver obtido não entrar no gozo deUa dentro do prazo de um mez,
contado do dia em que o acto da concessão lhe fôr communicado.

Art. 74. 0 O disposto nos artigos antecedelltes terá. applicação ao
empregado que perceber simplesmente gratificação, considerando-se
como ordenado duas terças partes de seus vencimen tos.

Art. 75. 0 As licenças com vencimentos só poderãoser concedidas a
empregados que tenham, pelo menos, seis mezes de exercicio na es
trada ou emprego de que tenham sido para ella removidos.

Art. 76. 0 Nenhum vencimento será pago ao empregado licen
ciado, sem que tenha registrado a licença na secretaria da estrada,
com a declaração do dia em que começou a gozaI-a, e sem que se
achem satisfeitas as exigencias prescriptas nas leis fi:;caes.

Art. 77. 0 O empregado que, sem causa justificada, faltar seguida
mente mais de 15 dias, será considerado demittido.

Art. 78. o As horas de trabalho serão fixadas nos regulamentos
especiaes que forem expedidos pelos chefes das divisões, com a appro
vação do director.

Art. 79. 0 Todo o trabalho do pessoal operaria, jornaleiro, execu·
tado além das horas do seu respectivo serviço ardinario. seril. retri
buído com um accrescimo, que sera ílxado pelo direct ar, sobre pro
posta do chefe da divisão.

Art. 80. o As faltas disciplinares commetticlas por empregados (j

que não constituirem crime defiuido na legislação vigenta, serão pu·
nidas, segundo a gravidade e com as segUintes penas: .

I." impIes advertencia.
2.'" Reprehen.ão em ordem de serviço.
3." Multa, alé um mez de vencimento.
4." Suspensão até 30 dias.
5." Demi são.
§ I. o O direclor poderá impôr Qualquer das penas d signa

das no artigo antecedente aos empregados de sua nomeação, e as de
advertencia e snspensão até 15 dias aos d nomeação do ministro, a
quem darà conhecimento immecliato.

§ 2. o Os chefes das divisões poderão propôr ao director as penas
de advertencia e de suspensão e multa ao pessoal sob suas ordens, e
impôr as de advertencia, multa até 15 dias e demissão ao pessoal de
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sua nomeação, com recurso para o director engenheiro-chefe, nos dous
ultimas casos.

Art. 81. o Poderão ser concedidas, medhmte au torisação do mi
nistro, gratificações extraordinarias, como premias ou recompensas
de prova.do zelo, acto de coragem ou previsão nos casos de accldentes
ou quando estes forer~ imminentes, procedimento irreprehen iveI ou
melhoramen tos notaveis propostos e adoptados nos serviços de que
estiver encarregado o empregado.

Art. 82.0 E' concedida aposentaloria, ordinaria e extraordinaria,
aos empregados do prolongamento da estrada de ferro da Babia.

Art. 83. 0 São condições indispensaveis para obter aposentadoria
ordinaria:

1. 0 30 aunos de serviço effectivo ;
2. o absoluta incapacidade physica ou moral para continuar no

exercicio do empl'ego.
§ 1. ° Na contagem do tempo de serviço não serão attendidos os

dias de suspensão e de faltas não justificadas, nem as licenças por mais
de60 dias em cadaauno.

§ 2.° A incapacidade pbysica ou moral verifica-se pelo exame de
tres facultativos e parecer fundamentado do director.

Art. 84.° A aposentadoria extraordinaria póde ser concedida. :
1.°, ao empregado que, contando 10 annos de sel'viço, se impoEsi

bitite de continuar no desempenho do emprego;
2°, ao empregado que, independente de qualquer outra condição,

torne-se inhabil para o exercicio de suas funcções, por ferimento' ou
mutilação em luta no desempenho do cargo, por molestia adquirida
no serviço ou na prat.ica de algum acto humanitario ou de dedicação
á causa pl:\blica.

§ I. ° As causas de impossibilidade previstas neste artigo são ap
plicaveis as disposições do § 2° do art. 83.

§ 2. ° Cessando a impossibilidade e verificado que Eeja este facto
pelo modo indicad no § 2° do art. 83, o empregado poderá ser resti
tuido á actividade do serviço no mesmo lagar que exercia ou em outro
equivalente, na primeira vaga que houver.

Art. 85.° Para os effeitos das aposentadorias só póde contar-se o
tempo de serviço na estrada de ferro e em outros cargos publicas.

Art. 86. ° Na aposentadoria ordinal'ia.. o empragado terá direi to ao
ordenado do logal' por elIe ocoupado durante tres auuos.

Art. 87. o No <laso de aposenta.doria. extraordinaria e na hypotl1ese
do § 1° art. 83, o empregado terá direito a.o ordenado proporcional ao
seu tempo de serviço, contado nos termos do art. 83, e na hypothe~e

do n. 2 do art. 84, terá dil'eito a todo ordenado.
Art. 8.° A melhoria de vencimentos ~ó aproveitará para a apo

sentadoria dous annos depo!s de tornar-se effectiva.
Art. 89.° O empregado, quando aposentado. poderá. optaI' entre o

vencimento da a.posentadoria pela estrada, de ferro e o da outra apo
sentadorh ou reform'l, não podendo em caso algum accumullal' ven-
cimen tos de duas aposentadorias.. . '

Art. 9J.o A aposentadoria pode ser dada a requerImento do 1U~
teressado, ou por determiuaçilo do governo, independentemente de
solicitaç'ão.

CAPITULO IX.
DA RECEITA E DEõPEZA

Art. 91. 0 O pagamento do pessoal será feito mensalmente, nos lo
gal'es do trabalho.
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Alt. 02. 0 Os fornecimentos e as contas serão pagos na administra·
ção central ou excepcionalmente, por ordem do director, em qualquer
outro ponto da e trada.

Art. 93.° Nenhum pagamento será etl'ectuado sem que o respectivo
documen to tenha si.uo pl'eviamen te processado e contel'ido pela secção
encarregada ria contabilidade e tenba 0- Pague·se - do director.

i\rt. 94. 0 O pagamento ao pessoal da constl'ucQl1o e estudos de
ramaes será feito por um dos fieis, designado pelo the oureiro.

Art. 95. 0 Os pagamentos serão feitos aos proprios empregados,
jornaleiros e fornecedores ou a seus I?rocuradores.

O pagamento dos jornaleiros tera lagar em presença dos chefes de
(lívisão ou seus !ljudantes, cbef.s de secção, engenheiros encarregai los
das residencias, cllefes de turmas de exploração e locação; e sera tisca
lisado pelos mesmos, que darão altestado de pagamento nas compe
tentes folhas. O empregado que eITectuar o paga.mento é responsavel
pelo fiel cumprimento da \" parte deste artigo, -qualquer que seja o
motivo allegado para justificar·se.

Art. 96. 0 As folba de pagamento, contas e outros papeis justifica
tivos de despeza serão organitiados em duas vias.

Art. 97. 0 A c0mpra tle objectos que, em pequena quantidade, forem
necessarios, será feita pelo comprador, que receberá mensalmente do
thesouro, pl'SC'edendo ordem do director, até á quantia tle 1:000$000.

A prestação de contas será fei la dentro dos dez primeiros dias do
mez seguinte.

Art. 98. 0 O fornecimento ou compra dos objectos necossarios ao
almoxarifado sómente se elIectuará por ordem do director e em concur·
rencia publica, não sendo permittida outra fórma de fornecim(mto
senão quando não se possa conseguil-o por hasta publica.

Art. 99. 0 Para pequenas compl'as, em i\lagoinhas, o almoxari1'e
receberá mensalmente do thesoureiro, em virtude de ordem do dire
ctor, até aquantia c:Ie duzentos mil réis, da qual pl'estara. cont!\' nos
prImeiros (1ez dias elo mez seguinte.

Art. 100." AS despezas do almoxariflldo serão e3cripturadas e figu·
rarão com a rubrica pl'opria em todas as demoustral;õe~ e balanços
elas despezas da estrada.

Art. 101. 0 As contas, Culhas de pagamento e reclamações, que não
forem satist'eitas até ao encerramento do respectivo exercicio, não o
serão por conta. do exercicio seguin te, mas enviadas à thesourari.a de
fazenaa, para o competente processo e liquidação.

Art. 10:2.° DeIXarão de ser attendidas as reclamações sobre extravio
ou avaria de mercadorias, baga~ens e encommendas transportadcts pela
estrada ou de excesso de frete colwado por qualquer lI.1Oti 1'0, se não
forem apresentadas á meSlDa estrada denlro do prazo de um anno,
contado de confol'midade com o que preceitua o art. 449, § 2°, do
codigo do commercio.

Art. 103." A receita da e,;trada será applicada ao pagamenlo das
despezas do trat"ego, razendo o director recolher o excedtlnte, quando
haja, á thesouraria. de fazenda, ou requisltan lo da mesma repartição
os supprimentos necessarios, dentro da competeute verba da lei do orça
mento.

Art. 104.° As tarifas e regulamentos que interessarem ao publico
só terão execução depois de publicados com an tececlencia de ai to llias
pelo menos e I1ffixados nos recintos das estações.

Exceptuam-se os casos rIe intel'pretação de tarifas ou de decisões
nos catiOS omiSSOS, no; quaes o que I'Ô[' decidido pelo director terá imme
diala execução.
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Art. 105. 0 A arrecadação das taxas de transporte devera ser feita
de accorrlo com a exacta e rigorosa applicação das tarifas em vigor,
recahinrlo sobIe o empregado ou empregados culpailos a responsabili
dade pelas differenças que forem veriôcadas, quer em relação a receita
propria da e5trada, quer a arrecadada pIra outras vias ferreas.

Art. 106. o A escripturação da receita e despeza far·se·ha por exer
cicios, sendo organisada de accordo com as instrucções e modelos
fornecidos pela thesouraria de fazenda.

Art. 107. 0 Em ca o algum o systema de escripturação e contabili
dade central se afastará das regras prescriptas pela legislação de fa
zenda.

Art. 108. 0 As guias, conhecimentos e outros papeis justillcativos
da receita e despeza da estrada serão remettidos Íb thesouraria de fa
zenda, na confurmidade lio decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889.

Al't. 109. 0 AS notas de expedição, folhas. boletinS, conhecimentos,
relações, outros impressos e papeis justificativos da receita, movimento
e mais serviço da estraila, serão queimados, desde que estejam rlevida
mente escrilJtul'a los nos livros competentes e encerradas pelo chefe
da respectiva divisão as contas e escripturação de cada anno.

Os livros, contas e recibos serão conservados pelo tempo fixado
em lei para guarda de taes documentos.

Art. 110. o O director enviarã. mensalmente a thesouraria de fa~

zenda a synopse da receita e despeza do trafego e da despeza por conta
de creditas especiaes, relativos ao mez anterior.

CAPITULO X

DISPOSIÇÕJi1S GERAES

Art. 111. 0 Odirector expedil'à as instrucções ou regimentos internos
indispensl1veis à boa marcha de cada um dos serviço .

Art. 112. 0 Aos chefes de divisão compete organisar e submetter á
appl'ovação do dir'ectol' as instrucções e l'el;'ulamentos que deverão
reger os diversos serviços das respectIvas divisões, especificando a dis
tribuição e attribuições de carla classe de empregados e os processos
e modelos a adoptar }lara a escripl.uraçáo, conta.bilidade e estatistJCas.

Art. 113. o Oada uma das tlivisões tel'i um registru das nomea
ções, licenças; promoções, penas e demissão dos respectivos empre
gados.

Arl. 114. o O director veri flcnrá, uma vez por mez em dias inde·
terminados, a caixa e a escripturação central.

Art. 115.0 O director examinará semestralmente, por si ou por
empregado que designar, a escripturação do almoxarifado, dando
balanço no material existonte, e providencial'á ácerca. do de,tino que
deva ter o imprestavel, encerrando definitivamente as contas ate à
data em que se ultimar o mesmo exame. .

Procederà tambem nas meSmas condições e fórma acima, ao
exame da escl'ipturação e depositos de todas as divisões do serviço.

Art. 116. 0 Todos os empI'egarlos que arrecadarem dinheÍl'o, ou
tiverem objectos ou valores sob sua guarda, pl'estarão uma flança
correspondeo te a impol'tancia. da responsabilidade.

§ 1.0 O thesoureiro prestará fiança de 30:000$000.
§ 2. o Os fieis de' thesoureil'o, de 10: 000 000.
§ 3. o O almoxari fe, de)O: 000$000.
§ 4. o O fiel de almoxarife, de 5: 000 000.
E.H.-20 Vol.V
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Para OS mais empregados serão as fianças fixadas pelo dil'ector.
Ad. 117.° Nos c,sos de aUlu,Dcia de serviço, para os quaes s~a

insufficiente o pes'oal das tab lias annexas, poderá o director
admittir extrA.ordinariamente algun auxiliares.

Esses empregados extraordinal'ios serão dispensados logo que
cesse a affluencia do serviço,

Art. 118.° O thesoureiro requisitara do director os auxiliares de
que carecer, quando os pagamentos fóra da repartiçáo exigirem maior
pessoal.

Art. 119.° Todos os agentes e empregados da estrada ao serviço
das estações, dos trens e da via permanente usarão de uniforme.

Art. 120.° Todos os empregados deverão communicar logo, a seus
chefes immediatos e a quem caiba providenciar de prompto, quaesquer
accidentes ou occurrencias extraordinarias que se derem na e:;;trada
e suas depen<lencias.

Art. 121.° Nenhum empregado da eiltrada poderá. ser di~trahido
para commissão ou serviço alheio ao da mesma estrada.

Art. 122.° O director só expedirá passes grn.tuitns para objecto
extranho ao serviço da estrada, em virtUfle de ordem do ministl'o.

Poderá, eutretanto, conceder os referidos passes aos engenheiros
nacionaes e estrang-eiros que visitarem a estrada de ferro e ao pessoal
administrativo da estl'ada em trafego mutuo.

Art. 123. 0 Os empregadús, qua.ndo via.jarem em serviço da es
trada, e os empreiteiros, na fórma de seus contractos, terão passes
livres, concedidos estes pelo director, e aquelles pelos chefes das
divisões aos empregados sob suas ordens.

Estes passes serão recolhidos e conferidos como os demais bilhetes.
Art. 124.° Os em pregados, quando em viagem de recreio ou de

interesse particular, terão o abatimento de 75 % sobre os preços das
passagens, nos carros de 1" e 2" classes, segundo sua categoria.

Gozarão do beneficio des'a reducção tle preço todas as pessoas da
familia do empregado que residirem debaixo do meilmo teclo.

Art. 125.° O director poderá couceder pas'agem livre ao empre
gado e ás pe~soas da familia. do empregado que residirem debaixo do
mesmo tecto, para viagens motivadas por molestia de certa gravi-
dade. .

Art. 126.° Em caso de accidente em serviço, nada se descontará
durante o tratamento, dos vencimentos ou cliarias dos empregados
feridos ou contundidos.

§ }.O Em caso de inutilisação, o empregado terá direito a um
logar, consentaneo com o seu estado.

§ 2.° Em caso de morte, em consequencia de accidente, o enter
ramento será feito a expensas da estrada c se abonará á familia um
mez de vencimentos, além do que estiver vencido.

Art. 127.° As requisições de pass,lgens para transporte de objecto
de serviço publico serão satisfeitas, sem pre que forem regularmente
feitas pela autoridade competente, sendo a importancia das passagens
e fretes .levada a conta do miuisterio respectivo ou .do Estado, quando
em servIço deste, devendo fig-urar como renda da estl'ada.

Art. 128.° Para imposição das penas, clecretad,ls no re"'ulameuto
annexo ao decreto n. 1930, de ~6 ele abril de 1857, cOlit~a pessoas
extranhas a administração da. estrada, terá o director, por seus empre
ga los, a autoridade confedda naquelle regulamento aos engenheiros
fiscaes.

Art. 129.° Todo o comlJustivel, material fixo, rodante ou de con
sumo, que tenha de ser importado do estrangeiro, será contractado
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pelo ministro, á vista da requisição do directo I" por intermedio do
agente especial do mini teria lia ag-ricultuI'8, incumbido da acquisição
desse material na Europa e Estados DOIdOS na America. do Norte,
acompanhada de todos os desenhos, especificaç5As, preços correntes e
ol'camentos, em duplicata; a indicação da fabrica que deve ser prefe·
rida para o fornecimento, com os motivos da preferencia,

Art. 130.· O director engenbeil'o chefe remetterá ao ministro no
fim de cada trimestre um relataria succinto dos trabalhos a seu cargo,
e até 31 de março de cada anno apresentará um relataria geral do
anno anterior, expondo com desenvolvimento o estado das obras e
material.

Este relataria será acompanhado: I·, do balanço geral; 2°, da
discriminação da receita e despeza por estações e productos, por di·
visões e por kilometros; 3·, dos quariros estatísticos de todos os ramos
de serviço da estrada; 4·, do qu Idro do pessoal; 5·, do orçamento
detalhado das despezas provaveis para o anno financeiro seguinte;
6°, finalmente, de quaesquer outras informações que possam aproveitar
ou interes ar ao governo. -

Art. 131.· Fazem parte deste regulamento as cinco tabellas an
nexas, com as respectivas observações especiaes e gerae '.

Os quadros do pesso:.!l, porem, só serão preenchidos á me'lida que
as necessidades do serviço o exigirem.

Art. 132.· O seIlo dos novos titulas passados aos actuaes empre
gados será pago sómente sobre a melhoria dos vencimen to~, salvo se o
empregado ainda não estiver quite do se110 ele sua anterior nomeação.
Aos empregados que continuarem com a mesma categoria ou denomi·
nação não se pasõarão novos titulas.

Art. 133 • O director engenheÍl'o chefe, dentro de suas attri
bUições, providenciará pro'lisoriamente nos casos omissos do presente
~egularnento, quando a urgencia do serviço o exigir e representará
lrnmediatamente ao ministro para que este providencie definitivamente.

Art. 134.· Ficam revogados o regulamento que baixou com o
decreto n. 7899, de 9 de novembro de 1880, e todas as disposições em
contrario ao pre ente regulamento.

Capital Federal, 22 de novembro de 1890. - Francisco Glicerio.
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TABELLA I

l' Di-.-is:l.o - AdD1inistração contraI

o o1<
o o 0- e-
cl

o < z
< S ~

CATEGORIAS ~
Z
~ R ::::
o í:: o

z III < li!:
o III ~

"

SECÇÕES

DIRECTORIA

Diredor .......... ············· . 1 9:600 000 4:800$000 14:400~000

SECRE'rARIA

Secre Lario ...................... 1 3:200 000 1:600 000 4:800S000
O~cia~ .............. : ........... 1 1:920 000 960 000 2:88~000

Prlmell'o escrlpturarlO .......... 1 1:600 000 800 000 2:40,000
Segundo dito ........... ···· .. ·· 1 1:280$000 640$000 1:920~000

Amanuenses .................... 2
Ord...... 8 O 000
Grat..... 440~000 1:760$000 880$000 2:640'000

Praticantes •...........•......•. 2
Ord...... 640 000
Grat..... 320;:.000 1:280$000 640$000 1:920$000

Continuos ....................... 2
Ord...... 720$0 10
Grat.•..• 360 000 .... 1:440 000 720 000 2: 160'000

Despacbante, comprador e encar- ,1 2:600 000 1:300$000 3:900~000regado da ag ncia da Babia ...

CONTABILIDADE

Guarda-livros .................. 1 3:200~000 1:600, 000 4:800'000
Ajudante ....................... 1 1;760$000 880,.000 2:640;000
Amanuense .............. ···.· .. 1 880:;;000 440 000 1:320$000

TRESOURARlA

Thesoureiro .................... 1 3:200'000 1:600$000 4:800'000
Fieis ........................... 2

Ord...... 1:600.'000
Grat. .... 800::;000 3:200$000 1:600 000 4:800'000

Escrivão .....•.................. 1 1:800 000 900$000 2:700'000

ALMOXARIFADO

Almoxo.rife ..................... 1 2:240.'000 1:120 000 3:360 000
FieL ........................... 1 1:2 O 000 6·10.'000 1:020 000
Escrivão ........................ 1 1:500 000 750 000 2:250 000
Amanuense ..................... 1 880$000 440'0 JO 1:320$000

OB ERVAÇÕES
1." O thesoureiro e seus fieis terão, além de seus vencimentos, uma gra

tificação para quehras, correspondente a 15 % dos vencimentos respeclivos.
2." O numero e jornal dos vigias, serventes das repartições, feitores o

trab~lhadores, do nlmox~rifado, serão }ixados pelo director, que 'poderá abonar
de 2 000 a 3 000 aos feitores e de 1 000 a 2~200 aos demais Jorualelros.

Capital Federal, 22 de novembro de 1890. - F,'a;ncisco Glicerio.
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TABELLA II
.2" Divisão - Trafego

OATEG@RIAS

ESORIPTORIO CENTRAL

2:800$000
1'800'000
1:600 000

960 000
800~000

2:560 000 1:280'000 3;S-l0'000

3:520 000 1:760 000 5:280'000

2:560 000 1:230~000 3:840 000
7.20$000 360$000 1:080 000

2:400 000
2:040 000
1:680 000
t :320 000
i:500-'000
1'320 000
1:200:000
1:080:)000

800 000 400'000 1:200"000

ESTAÇÕES

Agen tes de i a. classe. , o ••••• , •••

" "2a." ..
» »3a.» ..

F' ," lO 4a. » ,.
'lelS de i a. classe o , •• " •••••••••

Co;fer:nt;; de "ia. ·ci;':s·s~'. ~ ::: : : : :
» »2a."

PARADAS

Encarregados -eelegraphistas.. , ..

Chefe,., o •••• o. o 'o 0'0 o •• o, •••• o i
Ajudante."". " .•••. o .... o' o". i
Contador, o •• o,., '.' •• ' •• o o',, • o' i
Offieial ..• o ••• o', ••• ,' o' ••• o..... i
Primeiro eseripturario.......... i
egundos escriptul'arios .... , . . . . 2

Ord.. .. .. i.280 000
Gl'at ... o 6-10 000 •. o •

Amanuenses .. o •••••••••• , •• ' •• 4
Ord...... 880.000
Grat..... ,140 000 o ...

Praticantes ... o •• o •• ' ••• ' ••• , ' , • 4
Ord, .. o.. 6,10 000
Grat. .. .. 320 000 ....

Continu;o ... , ...... o •• '...... •••• i

TRENS

Conductores de i a. classe, , •.
" »2"" .

Ajuda~tes de"ia. 3:lass~ : .. :::
" »2a.»
» » 3a. »

i 600 000
i 200 000
i 000 000
80~000
720.000
640 000

800$000
600 000
500 000
400 000
360 000
320 000

SERVIÇO TELEGRAPIIICO

Telegraphista de ia. classe .
" » 2a. » •...•

TI" ,,3" lO •••••
e egraphistas praticantes .• , .•.

880 000
720 UOO
640~000

4 O 000

1:320 000
1 :080. uOO

960 000
720 000
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OBSERVAÇÕES

L'" Os empregados de escrlptorio. quando em viagem na linha ou esta.
ções, em serviçu perceberão a <linda de 2S a 5 000.

2." O numero e jornal do pessoal jornaleir.:> S rão marcados pelo di
rector, sobre proposta do chefe do trafego, que lhe poderá abollar de 1:'
a 3 000.

3.'" As estações de i'" classe serão sómenle as terminaes de Alagoinhas e
Joazeiro.

4.'" O agente da estação de Alagoinhas perceberá uma gratificação
mensal equi valente li 20 % dos seus vencimentos.

5.'" Os agentes de 3'" e 4" classes, sempre que fõr possivel, accumulal'ão
as fUDcç.ões de Le1.egraphistas, percehendo mais uma gratificaçiio equi "alente
li 15 % dos respectivos vencimentos.

6.'" Para telegraphistas praticantes não poderão ser nomeados os me
nores de 18 an nos.

7. a Os .empregadus de estações, qunndo removidos temporariamente, terão
uma diaria de 2$, sempre que não ti verem melhoda de vencimen Los.

Capital Federal, 2.2 de novembro de 1890.- Francisco Glicerio.
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TABELLA UI
3" D.irisão - LOCOInoção

311

CATEOORIAS

ESCRIPTORIO

o
c
-<z
'"c
~
o

Chefe............•...........•.. i 5:600~000 2;800'000 8 400"000
Ajudante ..••.•......... ···· .. · . i 3:600. OUO i: 800$000 5 4.00~000

o1n ia!. .......•........ ··•··•··· i i:920$OOO 960:'000 2 8808000
pgundo escr ipturario .•........ i i:2dO$OJO 640~000 i 9.20'000

Amanuenses ...................• 2
Ord ....... 880 000
Grat.••... 440"000 .... i:760$000 880. 000 2:640'000

PraMcantes ..................... 2
01·d....... 640'000
Grat...... 320.'000 i:280~000 640$000 i:920 000

Desenhista ...................... i i:SOO 000 900'000 2:700 000
Continuo. ...................... i 720$000 360:000 i:OSO 000

DEPOSITO

Encarregado do deposito de mate-
riaes e sobresalenles ..•....... i i:600 000 800$000 2:400~000

Ajudante...................... · . i 8S0;'000 440~000 i :320 000
hefes de depositos de locomo-
tivas:

de ia. classe ............ i. i:600s000 800'000 2:400 000
de 2" » ............ i:200 000 600'000 i:SOlJ 000

OFFICINAS

Mestre geral. •.......•..•.••.... i 2:400,s000 i:200 000 3:60 000
Porteiro-apontador ......•..•... i 8S0 000 4~0~000 i:3.2 000
Contl"a-mestre de olIicina :

de i" classe............. 1:S00~000 900~000 2:700 000
de 2" " ............ 1:600000 800 000 2:400 000
de 3" » ............ i:200:000 600'000 i: 00 000

OB ERVAÇÕES
1." O numero de con·tra·mestros de ol:licinas e machinistas será fixado

pelo director, sobre proposta cio chefe da locomoção.
2.a. O numero e diaria dos operarios, foguistas, graxeiros. carvoeiros, tra

balbadores e serventes serão marcados pelo director, sob,'e proposta do chefe
da locomoção.

3.a. O numero e diaria dos aprendizes das olllcinas serão fixados do mesmo
modo, de '200 a i 200.

4. ... ~os ch fes de cleposi to, machinistas e foguistas será concedida, além
dos ~enclmen·tos e fliaria, lima gratificação e-pecinl calcula la sobre a eco
nomia que realizarem em combustivel e lubrificantes, na cooformlllade de uma

dt~beJla que será organisada pelo chefe da locomoção e approvada pelo
lrector.

Capital Federal, 22 de novembro de 1890.- Fra.noisoo Glioodo.
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CATEGORIAS

DECRETOS

TABELLA IV
4"' Divisão - Linha

Chefe .. ,. . ..•.....•. 1
Ajudante " ' 1
Segundo escripturario .' ,. 1
Amanuenses , .. ,........ 2

Ord"., .. , 880:'000
Gl·at.. . .. . 4-10 000 ....

Pratican te...........•. , , . . . . . . . 1
Desenhista.. .•..•.............. 1
Conductores ' ...•...• , ..•.

MESTRES DE LINllA

De 1" classe..............•......
» 2a. » .
" 3a " ..

ARMAZENISTAS

De ia classe ..
,,2" " , , .

C ntinuo....................... 1

5:600~000

3:600'000
1:280 '000

1:760:;000
640'000

1:80U 000
2:400'000

1:440'000
1:200.000
1: 000,-'000

1:200,,000
1:000 000

720.~OOO

2'800"'000
1: 00,'000

64.0:000

880'000
320 000
!JOO·,;OOO

1:200'000

720"'000
GOU'OOO
500'000

600:000
500~000

360. '000

8 400:000
5 400,'000
1 920$000

2:640 000
960.'000

2:700'000
3:600'000

2: 160 000
1'800.'000
1:500~OOO

1: 00$000
1'500~000
1:0 0'000

OBSERVAÇÕES

La O numero de armazenistas e mestres de lInha será lixado pelo director
sobre proposta do chefe de linha. O numero e diaria dos feitora', operarios,
guardas, trabalhadores e serventes serão marcados 4.0 mesrno modo.

2. a Os mestres de olUcios vencerão pelo tempo de trl\ balho o que [Oj'
previamente ajustado.

Capital Federal, 22 de nOI'embl'o de 1890.- Fr'ancisco Glicol'io.
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OBSERVAÇÕES GERAES

PARA AS QUATRO PRIMEIRAS DIVISÕES

313

I.· Os empregarlos, a que se referem as tabellas l, ll, lU e IV,
que, durante cada trimestre, não tiverem commettido faltas que
prejudiquem o serviço, a juizo do dil'ector, terão dir ito a uma
gratificação equivalente ao respectivo vencimento de dez dias.

Exceptuam-se:
1. o Os chefes de divisão;
2. o Os ajudantes do tl'afego. da locomoção e da linha;
3. o Os conductores da linha;
4. o Os chefes de depositas e os machinistas;
5, o O pes oal jornaleiJ'o. •
2," AI'm dos vencimentos marcados nas respectivas tabellas,

terão mais uma diaria a titulo de despez1s de viagem, durante
o tempo em que se achaeem em sel'viç na linha ou estações
e depo Hos, fóra da cidade de Alagoint.as ou povoação do Aramary.
a saber:

De 6'. os empregados da thesoul'aria encarregados de fazer paga-
mentos ao pessoal; ,

De 3, , o mestre geral e os contl'amestres das omcinas ;
De 2 a 5 , os demais empregados de escriptorio, mencionados nos

quadros I1S. 1 a IV. com excepção dos conductores de linha, quando o
serviço fôr executado em suas respedivas secções.

3.· Além dos empregados mencionados nos quadro ns. I a IV,
poderá o di]' ctor admittir provisoriamente, nos escriptorios e e 'tações,
quando a affiuencia de trabalho exigir, auxiliares que vencerão diaria
até 6 '000,

Estes auxiliares serão di pensados logo que cessar o motivo da
admissão.

4." O director perceberá. a diaria de 6 e os chefes de divisão a de
5" ' a titulo de despeza de viagem; esta diaria será de 3$ para os
aJudantes dos chefes de divisão.

5," Aos empregado que tiverem mais de 20 annos de sel'viço
eITectivo na propria repartição, os vencimentos serão augmentados de
mais 20 %.

Capital Federal, 22 de novembro de 1890.- FI:ancisco Glicel'io.
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TABELLA V
5" Divisão - Oons1;rucçao

CATTlGORIAS

Pl'imei~o engenheiro .. " " ..
Chete de secção, .
Engenbei"o de .10. classe , .
Dito de 2" classe , .
ConducLor de 1" classe " .
Dito de 20. clas e .
ALlxiliar de 1n classe, .• , •....•.•..
Dito de 20. classe.,.,., .. ,., .. , •...
Desenhista de ia classe".", ,
Dito de 2" classe ,., .. 0 .. , ..

Segundo escripturario ... ,., .. ," ,',
Continuo", ' .. "., .. ,' .• ' , .•. ", , ,

7:000,000
5:000 uOO
4'000$000
3'uOO~000

2:500'000
2:000.'000
1:600,'000
1.'200000
2:250$000
1:750;'000
1. :280"000

720$000

3:500~000
2:500$000
2:000$000
1:50U$000
1:250'000
i: 000"000

800"000
600'000

1: 125S000
875 000
640$000
360$000

10:500$000
7:500$000
6'000'000
4:500'000
3:750 '000
3:000$000
2:400 '000
1:800:'000
3:375,'000
2:625 000
1:920~000

i:080,'000

OBSERVAÇÕES

1." O director, accumulando as [uncções de engenheiro em chefe, além
dos vencimentos mal'cados na tabella 1, perceberá mais pela verba desti
nada á constl'ucção do prolongamento ou de ramaea, a gratificação de
2:000 annuaes e a diaria de 2' durante o tempo em que se achar em
exercicio.

Pela mesma verba, terão tambem de gratificação, além dos seus res
pectivos vencimentos, o secretario 1:000 e o almoxal'ife 480$ annuaes.

O fiel do thesoureiro, encarregado do pagamento na linha em cons
trucção ou estudo, perceberá a gratificação de 30 mensaes, e e dial'ÍA. de
8 durante os dias indispensaveis ao pagamento, a juizo d director engenheiro
chefe.

2," Além do pessoal de empregados marcado nesta tabella, poderá o
director engenheiro-chefe admittir coadj uvantes, apontadores, operarios,
feitores, trabalhadores e Lodo o mais pessoal de jornaleiros e marcar-lhe,
os respec·tivos jornaes on salarios.

3," Os mp,'egados, quando em servi o de campo, lerão diariaa ele 2$.a
8. ; e quando em serviço dos escriptol'ios das secções e elo escriptorlO
technico, dial'Ía de 1." a 4'000.

As dial'ias devem variar com a categoria ou vencimento do empregado,
distancia de sua residencia á ultima eSla 'ão em trafego e as difficuldades
locaes de subsisLellcia,

O pl'imeiro engenheüo, quando por determinação do director engenheiro
chefe, visitar as obl'as em construcção ou linhas em estudos, perceberá a
diaria de 8"000,

4." Aos empregados em serviço de campo, o director engenheiro chefe
mandará. abonar uma quantia para cavalgadura, correspondentll a 50 °/0
do l'especti \'0 vencimento mensal, ficando o empregado obl'igado, quando
deixar ó serviço que Ih~ di direito á cavalgadura, a entrar com a quantia
que houvel' receb.do, com deF.conto na razão de 20 0/ Oao anno, calculaclo
sobre o praz) decorrido desde a data em que se lhe tiyel' feitl) o abono ..

Decorridos cinco annl s, depois do a ono, considel'ar-se-ha amortI
zada a quantia anteriol'me,.te recebida e será abonada outra sob as mesmas
condições,
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5." Os chefes de secção, em trabalhos de exploraçãu, locação ou cons
tl'UC ão, receberão, para aluguel de escriptorio, 30 mensaes; e os chefes
de turma de exploração ou loca ão e os engenheit·os ou conductores encar
regados das r!lsidellcia~ nas secções em coustrucção, 20" mensaes para o --;
mesmo fim.

Não Eendo possivel obter casa por aluguel, o cllrectol' engenbeiro-chefe
mandará fomecer barrilcas para os trabalbos de exploração ou locação, e
comp"ar ou constl'lur casa para os ~rabalhos de constracção; cessando, em
qualquel' dos dOllS casos, o abono para aluguel.

6," Aos empregados e jornaleiros removidos por convenien<:ia do
serviço do escriptorio technico para uma sec ão, ou vice-versa, de uma
secção para a Olltl·.... dd. mesma secção, mandará o director ellgenheiro
chefe abonar, a ·titlll de despezas de viagem: 10, uma quantia fixa corres
pondente a cinc<> dias de vencimen to ou jornal; 20 , outl'a qaan tia propor
cionada á distancia a pel'correl', contada pelo eixo da linha, corres
pond 1\ te ao vencimento ou jrll'nal de um dia, pal'oi cada extensã de
30 kilometros e para a fracçã) restante; s m prejniz do vencimento, jornaea
e demais vantagens del'idas ao empregado ou jornaleiro durante os dias
indi~pensaveis, a ju.izo do director engenheiro-chefe, para efl'ecbllar-se a
mudança,

7." Os empregados que durante cada trimestre não tiverem com
mettido faltas que prejudiquem o serviço, a juizo do director engenheiro
chefe, terão direito a uma grati ficaçào equivalente ao respectivo ven
cimento de dez dias

Exceptuam-se: o primeil'o engenheil'o, os chefes de secção, os engenheiros
de i" e 2" classes e os conductores de i a e 2" classes

, 8," O prolongamento continuará a fornecer os instrumentos de enge
nharia para os trabalhos de campo, linos, cadernetas, papel e em geral,
todos os instrnmentos e objectos necessarios allS trabalhos de campo e dos
diversos escriptorios; ficando os empregados obl igados a conservar em hom
estado, até serem recolhidos ao almoxarifado, todos aquelles que, por sua
natureza, não forem de mero consumo,

Para o escriptorio das secções fornecerá um servenLe, e para as
turmas de exploração e residencias de construcção, os trabalhadores indis
pensaveis a juizo do direclor engenbeiro-chefe, para o serviço de campo.

9." Ficam rigorosamente prllbibidas quaesquer vantagens não espe
cificadas neste regulamento, tabellas e ohservaçõe~ annexas, taes como:
abono para aluguel de casa; pagamen to de despeza de transporte para
os empregados, suas familias e objectos de uso e consumo; fornecimento da
animaes para montaria e para cargas, cozinheiros, criados; alimentação
de animaes, etc" etc. .

Capital Federal, 22 de novembl'o da 1890,- Franoisoo Glioerio.

DEORETO N. lOGO - DE 22 DE NOVEMBRO DE 1890

Concede privilegio e garantia de jUl'OS para construcção de urna estrada de
ferro entre Caruarú, no Estado de Pernambuco, e Crato, no cIo Ceará.

o generalissimo Manoel 'Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que requereu
o cidadão Augusto Alves Portella Filho, resolve conceder-lhe privi
legio por 80 annos e gal'antia de juros de 6 % ao anno, durante 30
annos, até ao maximo de 30:000$ por kilometro, para. a construcção,
~so e gozo de uma estrada de ferro de bitola. de um metro, que par
tmdo da cidade de Carual'ú, no Estado de Pernambuco, vá. ao Crato,
no do Ceal'á, obrigando-se o concessionario a prolongar essa estrada
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até onde fôr necessario para entroncar na linha de Therezina a Petro
lina, estudada pela commissão de viação geral, tudo de accol'do com
as clausulas que com este baixam as~ignadas pelo general Fran isco
Glicerio, ministro e secretario de Estado dos negocios da agricultura,
commercio e obras publicas, que a:l8im o faça executar.

S:Jla das sessões do governo provisorio. 22 de novembro de 1890,
20 da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FOi\"SECA..

Francisco GZice?'io.

Clau@ulas n que se ref'ere o decreto n. 1.060 desta
data

L E' concedido ao cidadão Augusto Alves Portella Filho, ou á
companhia que organisar. privilegio por 80 annos para a con trucção,
uso e gozo de uma estrada. de ferro, que partindo da cidade de Caruaru,
no Estado de Pernambuco, vá ao Crato, no do Ce~u'a, de onde e pro
longará até entroncar-se com a linha ferrea que terá de ser construida
entre Therezina e Petrolina, segundo o projecto da commissão de
viação geral.

Além do privilegio são concedidos:
1.0 Garantia de juros de 6 % ao anno durante 30 annos sobre o

capital que, até ao maximo correspondente a 30:000 por kilometro,
fôr fixado pelo governo como neces ario para a construcção e com
pleto estabelecimento da estrada;

2. o Os mais favores constantes da. clausula 1 do decreto n. 862,
de 16 de outnbro do corrente anno.

II. A presente concessão fica sujeita a todas as clausulas do al
ludido decreto n. 862, rdativas ás estradas de ferro de que trata o
mesmo decreto, quer quanto ao modo de fazerem-se e1fecLivos os ra
vares ora concedidos, quer em relação aos mais direitos e obrigações
do concessionaria ou da companhia. que organisar, devendo tae clau
sulas fazer parte integra,nte do respectivo contracto,

III •. O contracto deve ser a :;ignarlo no prazo de 30 dias contados
da publicação das presentes clausulas, sob pena de ficar sem e1feito
a concessão.

Capital Federal, 22 de novembro de 1890. - Francisco Glicerio.

DEORETO N. 1061- DE 22 DE NOVEMBRO DE 1890

Declara o prazo em que a companhia organisada para a construcção da
estrada de feno de Itararé a Santa Maria da Boca do Monte deve
eJfectuar o deposito de iO, 000.000 de francos, a que se refere a clau
sula li, § i o, do decreto n . ..J.62, de 7 ele julho do COrL'ente anno.

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio de Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, em nome da Nação, attendendo ao que re
quereu o engenheiro João Teixeira Soares, concessionaria da estrada
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de ferro de Itararé fi, Santa Maria da Bocca do Monte, resolve de
clarar que o deposi to de 10.000.000 de francos, a que e refere a
ultima parte do § lu, clausula n, do rlecreto n. 462, rle 7 de junho do
corrente anno, deverá seI' feIto dentro do prazo de tres mezes a con
tar da data em que se achar officialmente reconhecida pelo ministerio
dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas a companhia
que fól' organisada para a construcção da referida estrada de ferro.

O cidarlão Francisco Glicerio, ministro secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publica.s, assim o faça
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 22 de novembro de 1890,
20 da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA..

F1"ancí 'CD Glicerio.

DEORETO N. 1071 - DE 22 DE NOYEMBRO DE 1890

Approva os estudos definitivos para a construcção do ramal ferreo entre
Paquevira, no Estado de Pernambuco, e a cidade de Imperatriz, no de
Alagôas.

DEORETO . 1081 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1890

Manda observar na estrada de ferro Paulo Affonso o regulamento approvado
pelo decreto n. 007, de26 de julho do corrente anno na parle relativa ao
trafego .

.., .

DEORETO N. 1082 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1890

Concede privilegio e garantia de jUl'OS a Augusto Jos~ Ferreira. e Carlos José
da Costa Pimpntel Junior para a construcção de uma estrada de ferro que
ligue AraxC~ á linha de Itabira a Jatobá.

O g nerali simo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica do E. tados Unidos do Bra~il. attendendo ao
que requereram os cidarlão Augusto José Ferreira e Cal'los José da
Costa Punentel Junior, resolve conceder-lhes privilegio por 60 annos o
garantia de juros de (3 % ao anno, durante 30 annos, até ao maximo
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de 30:000.' por kilometro, para a construcção, uso e gozo de uma es
trada de ferro que partindo de Peçanha, se dirija a CU1'vello e a Araxá,
entroncando-se nestes dous pontos extl'emos na linhas já concedidas,
de accordo com as clausulas que com este baixam assignadas pelo ci
dadão Francisco Glicel'io, ministro e ::;ecretario de Estado dos negocios
da agricultura, commerclo e obras publicas, que assim o faça.
executar.

S'.lla das sessões do governo pt'ovisorio, 28 de novembro de 1890,
2° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Franoisoo Glioel·io.

Clausulas n que se l'eJ'ere o decreto D. l08~ desta data

I. E' concedido aos cidadãos Augusto José Ferreil'a e Carlos José da
Costa Pimentel Junior, ou á companhia que organiEarem, p.-·ivi[egio
por 60 annGS para a construcção, uso e g07.0 de uma estrada de ferro
que, partindo de Peçanha, dirija-se a Curvello e Araxá, entroncando-se
nestes dous pontos extremos nas linhas ja concedidas.

Além do privileg'io são concedidos:
1.° Garantia de juros de 6 %. durante 30. annos, sobl'e o capital

que, até ao maximl? correspondente a 30:000$ por kilometro, fór fixado
pelo governo como necessario para a construcção e completo estabele
cimento da estrada;

2.° 03 mais favores constantes da clausula [a do decreto n. 862, de
16 de outubro do corrente anno.

II. A presente concessão fica sujeita a todas as clausulas do su
pracitado decreto n, 862, relativa~ ás estradas de ferro de que trata o
mesmo decreto, quer quanto ao modo de tornarem etrectivos os favores
ora concediuos, quer em rehtçã.o aos muis direitos e obrigações dos con
cessionarias ou da companhia que organisarem, devendo taes clau
sulas fazer parte integrante do respectivo contracto.

III. O contracto deverá ser assignado no prazo ele 30 dias contados
da publicação das presentes clausulas, sob pena de ticar sem efi'eito a
presente concessão.

Capital Federal, 28 ele novembro de 1890. - Franoisoo GUcerio.

DEORETO N, 1083 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1 90

Concede privilegio e garantia de jlll'OS de 6 "/0 ao engenheiro civil Joaquim
José Bal'l'ão e bachal'el Agostinho C01'l'êa para a consLrucção de uma es
·trada de ferro elrtl'e PeLrolina e o liLtol'al do Estado do Piauhy.

O generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe elo governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao
que lhe requereram o engenheiro civil Joaquim José Barrão e o ba
charel Agostinho Corrêa, e tendo ouvido o general ministro e seCl'e
tario de Estado dos negocios da agricultura, commercio e obras pu-
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bUcas, bem como a commissão de viação geral: no interesse de
completar a. ligação dos Estados do norte com os do can tI'O e sul e com
a capital fedel'ul e desenvolver a riqueza publica e povoar ricas
regiões ce:ltraes da Republica, resolve conceder aos referidos cidadãos
Joaquim José Ba.l'rão e Agostinho Corrêa privilegio, OS) e gozo de uma
estrada de ferro que, partindo de Petrolina, á margem do rio S. Fran·
cisco, em fl'ente ao Joazeil'o, sirva quanto po~sivel aos Esbdos de Per
nambnco e Ceará e termine no littoral do Estado do Piauhy em ponto
conveniente do município do Parnahyba, passando por Therezina, ca
pital do mesmo Estado, e outrosim a gal'antla de juros de 6 % annuaes
sobre o capital maximo correspondente á média de 30:000$ por kilo
metro e mais favol'es do decreto n. 862, de 16 de outubro ullimo, cujas
clausulas referentes a conces~ões de estradas de ferro serão observarlas
como parte integrante da presente concessão, no qne uão forem modi·
ficadas pelas e peciaes, que com este baixam, concedeodo-Ihes mais os
favores dos decretos n . 528, de 28 de junho, e 983, de 7 do corrente mez,
pa.ra introducção e localisação de 10.000 ftimiltas no E tado do Piauhy
em terras devolutas on de propriedade dos concessionarios ou da com
panhia qne organisarem.

O general Francisco Glicerio, mini Íl'o e secretario de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Sala das seósães do governo prilvisorio, 28 de novembro de 1890,
20 da Republica.

MANOEL DEonoRo DA F<mSECA.

Francisco Glicerio.

Clausulas cspeciaes a que se ret'ere o decreto n. 1083,
desta data

1. O prazo para a organisa<}ão da companhia é de 18 mezes, con
tados da da ta do contracto.

11. A média minima de kilometros a construir-se por anno é
fixada em 60. .

II!. O governo garante aos concessionarias os fa.vores do decreot.
n. ,528, de 28 de junho e n. 964. de 7 do corrente mez, para o estabe
leCImento de 10.000 famílias de trabalhadores agrícolas, nacionaes e
estrangeil'os em 10 nucleos coloniaes, sendo-lhes concedida para esse
fim uma faxa de terras devolutas de 300.000 hectares, onde existi1'em
disponi veis e convier aos mesmos concessionarios, dentro dos limites
dos mencionados decretos.

A esta conce.são são extensi vos todos os direitos e obrigações
constantes do decretos supraci tados e das di.ITerentes concessões feitas
para a fundação de nucleo.'l coloniaes.

IV. A caducidade em relação á concessão de burgos não aifectará
aos que tiverem sido fundadcs, nem á que diz respeito á estrada de
ferro.

, V. Cad ucará a prasente concessão se não for assignado o respe
ctTvo contracto dentro de 60 dias contados da publicação destas clau
sulas.

Capital Federal, 28 de novembro de 1900. -- Francisco Glicerio.
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DECRETOS

1182 -- DE 19 DE DEZEMBRO DE 1890

Abre ao mini teria da agricultura um cl'edito ext1'aordinario de 9,020:228 500
afim de faz l' face aos gastos com o alargamento da bitola ela estrada de
ferro , Paulo e Rio de JaneiL'o, e outra despezas.

o generalíssimo fanoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido
pelo exercito e armada, em nome da Nação, tendo ouvido o ministro
da. agricultura, commercio e obras publicas, re~olve abrir ao respe
ctivo ministerio o credito da quantia de réis 9,020:228 500, afim de
fuzer face ás clespezas com o emprestimo de;f: 600,000 levantado em
Londres pela companhia da. estracla de ferro S, Paulo e Rio de Ja
neiro, e com o alarg-amento da bitola e custeio da mesma estrada,
como tudo consta da demonstração junta a e te decreto.

O general Francisco Glicerio, ministro e secretario de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publícas, assim o faca
executar.

Palacio do governo provisorio, 19 de dezembro de 1890,2° da
Republica.

~NOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glicerio.

DelUonstraçâo das despezus COlU a estrada de Cel'ro
S. Paulo e Rio de Janeiro, a que se reCere o decreto
n. II8~, desta data

Importa.ncia do que se tem de satisfazer desde já aos
banqueiros de Londres, Louis Cohen & Sons, pelo
emprestimo levantado segundo contracto celebrado
em I de janeiro de 1875 entre a companhia da e 
trada de ferro S. Paulo e Rio de hneiro e os ditos
banqueiros, ~ 586.500, que ao cambio de 22 U, por
mil réis corresponde a .. · ..... , .•.. , . , '. " .. , .... 6.398: 128 ~OO

Dita para as obras da estrada, cujo\ bitola se tem de
alargar, e durante o exercicio de 1891 .. ".,., •... 1.454:000 000

Dita para custeio dessa estrada, e durante o referido
exercicio .. , .•...•... , .....•.. , .•.•.... , ....•.. " 1.168: 100$000

Total. . , .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. ... 9.020: 228$500

Palacio do governo provisorio. 19 de dezemhl'o de 1890, 2· da
Republica.. - Francisco Glicerio.

DEORETO N. 1186 -DE 19 DE DEZEMBRO DE 1890

App1'oV:l os estudos definitivos, feitos pela Companhia estrada de ferro de
l'rIuzambinho, dos 10 pl'imeh'os kilom~t1'os do prolongamento da estrada
de ferro Minas e Rio, de Tres Corações até Sal to Gtõande da Motuca.

•••••••••••..••• , ••••••.•••••.••••••• ; •• , •••••••••••••••••••••• t'
O
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DEORETO N, 1221 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1890

321

.~[lpl'ova os estudos [l,lra o ]r.:>longamento do ramal de Ouro Prelo, na
extensão de 30 kiloll1etros

DEORETO 1225 - DE 27 DE DEZElIB!W DE 1890

A[l[ll'ova o !'egulamenLo pal'll a esLrada de feno S, Paulo e Rio de
Janeiro

o genern I is imo Maoopl Deodoro (1:1. FullSeCll., chere elo govel'llo
provi-orio da. Republica dos I<;stados Unidos do Brasi I, constitoido pelo
exercito e armadfl, em nome da flr;ão, n.ttendendo á ll9cessi·lade de
organisar o serviço da adrninistrJ.ção da estl'ild:l de fdrro S. Paulo e Rio
de ,Janeiro, resol ve approval' o regul:t1nen to (]uecorn este b Lixa. assigoaflo
pclo general Francisco Glicerio, ministl'o e secl etario de l~stado dos
negocias da flgriculturil., co:nmel'cio e oor..Ls publicas, '1i\C assim o
taça execu tal',

Pdlacio tio gOVOI'D'.J p.ovi;ol'io, 27 de dJZembrJ de 189), 2 o da
Republica,

MA. '~EL DEODORO DA. [0)/> ECA,

Fr..l.7lcisco Glice,'io,

Uegul:uncntl> da e lI'ada .Ie 1'01'1'0 S, Paulo (} n.io <1e
Janeh'o. u (Iue se l'ef'cl'e o decreto n, 1~~~õ> desta
dahl..

C.\PlfUL') I

ORANISAÇlo DO SEanço

Ad. 1. 0 O serviço confiado á directori'l dtl estl'acla. de 1'dITO
S, Paulo e Rio de Janeiro comprehen'le a direcção e adminislração do
tl'afego ('a hol1a de Cacho ira ,t S, P<tul(>, e o estudo, projecto e ex
ecuçilo das mo litieações Ilecessarias ao ;Ilal'g.\m ato da bitol;t de.,~a

linha par'a um metl'o o se sonta entinlCtros, era Llirigid I por um
directOl' de livJ'O escolha (lo govarn , immeJitl.tlmentc subor.\in'l.'10 ao
ministro o secI'etario de E'ltad.o li s negocios dilo agl'leul tu 1'11., com·
mercio e obras publicas.

C.\PlTULO J[

DIREOÇÃO E ADMl:-l13TRA.QÃO

AI't. 2." O serviço será distribui.lo pOI' tres grandes divisões:
I ," Arlm ini tl'ilQãO centrnl ;
2." Divi ão tecbnica;
3." Divisão commel'cié11 ;
E. H. -21 Vol. r



322 DECRETOS

Art. 3.° O director, além de superintender todo o serviço, terá
immediatamente a seu cargo a direcção da primeiL'a divisão. As duas
outras divisões serão dirigidas por dous chefes de serviço, immediata·
mente subordinados ao director, sob as denominações de ;

Chefe de linha, 1.'\ tracção ;
Chefe do trafego.

CAPITULO III

PRIMEIRA. DIVISÃ.O

Da administração centmZ

Att. 4.° E' de exclusiva competencia do director:
§ 1.0 A direcção geral dos serviços.
§ 2.0 A nomeação de todos os empregados da estrada, que por

este regulamento não competir ao governo.
§ 3. ° A organisação ou approvação dos regulamentos e instruc

ções para os diversos serviços da estrada.
§ 4.° Autorisação das despezas dentro dos creditas destinados aos

serviços a seu cargo.
§ 5.° A interpretação das tarifas e as providencias relativas ao

desenvolvimento da renda da estrada.
§ 6.° A decisão das reclamações concernentes ao serviço da

estrada.
§ 7.° A celebração de contractos tIe serviços, cessões, forneci

mentos e ajustes com particulares.
§ 8.° A celebração de contractos ou ajnstes com as companhias e

emprezas de transportes, para o estabelecimento de trafego mutuo,
uso commum de estações, permutas e outros.

§ 9. 0 A imposição de penas aos empregados, de contormidade com
as disposições deste regulamento.

§ 10. A adopção de quaesquer medidas tendentes á disciplina,
segurança, economia e desenvolvimento do trafego da estrada.

§ II. Fixar o horario dos tl'ens, seu numero, velocidade e pontos
de parada. .

Art. 5. 0 Os serviços da administração ceutral comprehendem as
tres seguintes sub-divisões: .

1." Secretaria e contadoria.
2." Thesouraria.
3." Almoxarifado.
Art. 6.° A secretaria e contadorla Será. dirigida pela séCretario, Si

quem incumbe:
§ 1.° O expediente geral da directoria.
§ 2. ° O lançameuto dos contractos e ajustes, o assentamento dos

empregados e o registro de toda a correspondencia olicial da
directoria.

§ 3.° O inventario dos proprios da estrada.
§ 4. ° A guarda e conservação do archivo central.
§ 5. o A organisação das folhas de pagamento elo pessoal da admi

nistração central.
§ 6.° Dlrigir e inspeccionar o serviço da contabilidade geral dl~

estrada, da arrecadação da receita, e respectiva escl'iptul'ação.
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§ 7. o Proceder ao necessario estudo das tarifas, propondo ao dire·
ctor o que lhe parecer conveniente na parte relativa â interpretação
e applicação das mesmas tarifas.

§ 8. 0 Informar sobre as reclamações por excessos de frete, e, em
geral, sobre quaesquer questões relativas a pagamentos feitos pela
estrada ou della reclamados.

§ 9. o Dirigir e inspeccionar o serviço de contabilidade nas estações
e a respectiva escripturação.

§ 10. Fiscalisar a renda que fór diariamente recolhida á thesou
raria, e, ao menos uma vez por mez, a que estiver por cobrar na.
estações.

§ 11. Remetter ao director, até o fim de cada mez, a synopse e
balancete da receita e despeza do mez anterior, e até 15 de março um
relataria do estado dos serviços a seu cargo, acompanhado do balanço
da receita e despeza concernentes ao anno anterior, das estatisticas
geraes da receita e do orçamento da despeza provavel com a divisão
no anno financeiro seguinte.

Art. 7. o Os serviços de contabilidade comprehendem as dnas
secções seguintes:

l.a Receita do trafego.
2. a Contabilidade geral de receita e despeza.
Art. 8.° Compete â la secção:
§ 1.0 Verifical' todos os documentos de receita, revendo os

calculas e applicação das tarifas.
§ 2.° Escripturar nos livros competentes a receita arrecadada

e por arrecadar.
§ 3.° Archivar) competentemente coordenados, totlos os documentos

da receita.
§ 4.° Fazer impl'imir os bilhetes de passagens, rubricar e numerar

os livros-talões de todas as verbas da receita.
§ 5.° Organisar as demonstrações das passagens e fretes concedidos

aos diversos ministerios e repartições e a emprezas ou particulares, em
virtude de contracto ou accordo.

§ 6.° Organisar mensalmente as contas correntes de receita entre
a estrada e companhias ou emprezas em trafego mutuo.

§ 7. ° Fazer indemnisar pelol! empregados da estrada do que, por
falta ou engano destes, 8e achar desfalcada a renda. da mesma estrada.

§ 8.° Ol'ganísar as estatisticas parciaes e geraes da receita.
Art. 9.° Compete a 2" secção:
§ 1.° Processar toeias as contas de fornecimentos, examinando se

estão competentemente documentadas, e se as quantidades e preços
conferem com os pedidos e contractos (quando Of! houver), e, final
mente, se o fornecimento foi devidamente autorisado pelo director.

§ 2.° Processar todas as follJas de pagamento do pessoal, verificando
se os vencimentos e diarias conferem com os das tabellas e ordens em
vigor e as declarações constantes das mesmas follJas.

§ 3.° Verificar os calculas de todos os documentos de despeza. .
§ 4. ° Formular todas as contas do que a estrada tiver de receber,

quer dos ministerios, quer de particulares ou emprezas.
§ 5.° Organisar mensalmente as contas correntes da estrada com

emprezas em trafego mutuo.
§ 6.° Escriptul'ar as despe7Als de todas as divisões do serviço da

estrada e regular as contas entre os diversos serviços.
§ 7. o Ter em dia, nos livros - Diario, Razão e Auxiliares, toda a

r~ceita e despeza da estrada, na fórma das instrucções e modelos exi
gIdos pela respectiva tllesouraria de fazenda.



/
324 DECRETOS

Art. 10. 0 O chefe dacolÍtabiLidade organisara e sujeitará ii appro
vação do dil'ector as necesso.rias instrucçõ3s para regular os deti~lhes

e o modo pratico como devem ser Liesempenhados os serviços da con
tabilidarle na parte refereute ás estações.

Art. II. o A tlJesouraria ficará. a. cargo do thesoureiro, Que terá
sob sua gu rJa a cl1ixa, por cujos valores e operações é respon·
savel.

AO thesourelro compete:
§ 1. 0 Receber e fazer escripLurar diariamente no livro-caixa a

receita orLlinaria, extraordinaria e eventual da estrada.
§ 2. o Entregar na tlJesouraria de fllZ~ud'l, por ordem do director,

a renda liq Ilida da estrada e It importancia cobrada dos direitos,
impo tos e multas dos empregados.

§ 3.° F'.JZeI" por si ou por seus auxiliares devidamente :wtorisados,
todos os pagamentos da estrada., excepto aquelles que, em virtude de
contractos existentes ou que se fizerem, tenham de ser eirectuados em
outra rep;~rtição publica.

§ 4. o Arrolar todos os documentos de receita e despeza Que devam
ser remettidos a. thesouraria de fazeuda, na conformidade do decreto
n. 10.145 de 5 de janeiro de 18'0.

Art. 12. 0 O escrivão da thesouraria tem a seu cargo o exame e
escripturação dos documentos comprobativos da receita e dcspeza, os
quaes, depois de examinados e acceitos, serão por elle rubricados. O
escrivão é responsavel pela legalidade de todos os papeis que servirem
de docu mentos da escriptu ração.

Art. 13." Compete ao almoxarifado:
§ 1.° A arrecadação e classificação do material exislente, e do que

fOL' adquirido para o custeio e obras novas da estrada.
51. 2.0 A verificação da quantidade e qualidade do material no acto

de ser recebido, observando-se nos exames as estipulações dos rfspe
ctivos coutractos ou especillcações da.s encommeudll.s e pedidos e as
amostras ou modelos artoptados.

§ 3. 0 Â organisação de pedidos para a acquisição do material ne
cessaria ao supprimnnto dos armazens e depositas.

§ 4.° A satisfação dos pedidos pl'oce sadéls sogundo as instrucções
dadas pelo director, bem como o acondicionamento e remessa do l'e
spectivo material ao seu destino.

§ 5. o A escripturaçii.o da carga e descarga e movimento do
material.

Art. 14. 0 E' do dever e competencia do almoxarife:
§ 1.° Responder pela quantidade e qualidade do material que es·

tiver em deposito.
§ 2.° Manter os al'mazens e depositas em perfeita ordem e asseio,

dirigindo a anumac,:ão e acondicionamJl1to dos artigus sob sua respou
sabiliclade, 7.elando a sua conservação e Iimpeza, devendo, no caso de
deteL·iorac,:.ão c Isual, dar illlme1iatamente parte á L!il'ectoria, paI'a esta

- resolver a respeito.
A fal ta de cumprimento destes deveres sujeita o almoxarife á iu

demuização do valor do material deteriorado.
§ 3. 0 Org.lOisar e fazer organisar os pedidos para acquisição do ma

terial, de modo que OH armazens e deposi tos se conservem sempre
provütos dos artigos necessarios para o consumo ordinario. .

§ 4.° Assistir ou mandaras istir por sells fieis, quando impedido,
ao exame e á verificação da qualidade, peso, qua.ntidade e medida. do
material Que tiver de ser recebido, requisitando dos chefes du serVIÇO,
sempre que fôr necessaJ'io, os peritos precisos.
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~ 5.0 Providenciar sobre os fornecimentos que forem ar lenados pela
directoria e assistir á conferencia para a entrega ou remessa do mate·
rial, tendo em vista que este serviço seja executado com a maior prom
ptid50 e regularidade.

§ 6. o Munrlar examinar e avaliar o material inservivel que exis·
til' ou fôr recolhido ao almoxarifado, requisitar concerto para o que
estiver no caso de poder ser depois novamente fornecido, e venda em
leilão para o que fôr imprestavel ou não tiver applicação na
estrada.

§ 7. 0 Assignar os termos e plssar as declarações e reoibos que de·
vem constituir a ua responsabilidade.

§ 8. o Apresentar á directoria. a,té ao dia 15 de ca.r1a mez, um rela
torio c]es fornecimentos feitos ás diversas secções de serviço, no mez
anterior, e até ao fim dv ftlvereiro de cada anno, uma demonstração
geral do movimento do material do aono anterior e um inventario ge·
ral do material em sel" cujos trabühos serão organisados pelo es·
crivão.

Art. 15. o A escripturação do almoxarifado seri feita por um es·
crivão, que tem a seu cargo o exame dos documentos justificativos do
movimento de entradas e sahidas dos materiaes no almoxa.rifado.

O escrivão é responsavcl pela legalidade de to los os papeia que
servirem de documentos para a escripturação, os quaes, depois de
examinados e acceitos, serão por elle rubricados.

Art. 16. 0 O director organisará tostrucções que regulem os de
talhes e o modo pratico como devem ser desempenhados os tliversos
serviços da administração central, distribuindo-os pelo pessoal cons
tante da tabella n. I, e estabelecerá os livros, modelos e processos
que deverão ser adoptados na escripturação e contabilidade.

CAPITULO IV

SEGUNDA DIVISÃ.O

Linha e tracção

Art. 17. 0 Comprehende esta divisão a totalidade dos servic:os le
c1micos da estrada, a saber :

§ 1. o Serviços de conservacão da linha e edificios.
61. 2. o Serviços de conservação e reparação do material de tracção

e transporte.
~ 3. 0 Serviços de cOllstrucç'ão necessarios á a,daptação da. bitola

de Im,fiO.
8 4. o el'viços de conservação da linha e appa.relhos telegra

phicos.
Al't. 18. 0 O serviço da linha e edificios oompl'ehende todo os tra.

~alh(lS de conservação, repal'ação, recon tl'ucção, melhoramentos das
llOhas fert'eas e telegraphicas, edificios e suas dependencias, e a con
strucção de obras novas na. estrada em trafego.

Art. HJ.° A linha será dirigiJa por um chefd e um ajudante.
Art. 20. 0 Ao chefe da linha compete:

. § 1. 0 oI'ganisar , inspeccionar e uperinteoder todos os serviços da
vIa-permanente, mantendo a linha nas melhores condições, de modo
que a circulação dos trens se et1'ectue com a maior I'egularidade, se·
gurança. e economia.
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§ 2.°Organisar o serviço de conser'vação, policia e vigilancia da
linha, fazendo observar rigorosamenre os regulamentos em vigor.

§ 3.° Assentar e conservar as linhas telegraphicas.
§ 4.· Organisar os projectos, orçamentos e especificações para, as

obras.
§ 5.° Fazer escripturar as despezas por natureza de obra, discri

minando o que fôr propriamente conservação e custeio do que consti·
tuir construcções novas.

§ 6.° Inventariar todo o material e utensilios da via-permanente.
§ 7. ° Conservar archivados em boa ordem os dezenhos de todos

os trabalhos executados na via-permanente.
§ 8.° Apresentar ao director, até ao ultimo dia de cada mez, um

relatorio resumido dos trabalhos executados e das principaes occur
reneias havidas na via-permanente durante o mez anterior, fazendo
expressa menção do estado da linha, edificios e suas dependencias, do
custo e quantidude do material consumido, discriminando os pontos
em que foi empregado e a despeza kilometrica de conservação. Até
ao dia 15 de março apresentará ao mesmo director um relatorio ana
logo, concernente ao anno anterior, acompanhado do orçamento, com
discriminação de verbas, para o anno financeiro seguinte.

Art. 21.° Serão estabelecidos, nos logares convenientes, depositos
de material, com o inclispensavel para os supprimentos occurrentes.

Art. 22. ° As obras de conservação e reparação ordinaria serão
feitas por administração.

As construcções ou reparos de valor consideravel serão feitos a
juizo do director, por administração ou empreitada, mediante séries
de preços.

Art. 23.° A locomoção abrange tudo quanto concerne ao serviço
das locomotivas e á, construcção, conservaç[o e reparação do material
rodante.

Art. 24.° Será dirigida por um chefe da locomoção, auxiliado por
um aj udante.

Ao chefe da locomoção compete:
§ 1.° Organisar, inspecciona-r: e superintender os serviços da loco

moção, fa,zendo manter em bom estado as locomotivas, tenders, carros
e vagões, e quaesquer accessorios ou dependencias do serviço da
tracção.

§ 2.° Administrar as olficinas de construcção e reparação do ma·
terial rodante.

§ 3.° Organisar e distribuir o pessoal da locomoção e o serviço
das locomotivas.

§ 4.° Estudar e promover os melhoramentos que convenham
adoptar na construcção e reparação do trem rodante.

§ 5.° Preparar os plano'! geraes e de execuç[o, orçamento e espe
cificações para as encommendas do trem rodll,nte e seus Il,ccessorios,
quer tenham de ser executados nas olficinas da estrada, quer em
outras.

§ 6." Assistir, por si ou por seus auxiliares, ao recebimento do
material encommendado, procedendo ás experiencias necessarias para
verificação do seu estado e qualidade.

§ 7.° Organisar, de accôrdo com modelos approvados pelo director,
a escripturação, contabilidade e e!\tatisticas da tracç[o, oflicinas e
depositos.

§ 8.° Remetter ao director, até ao ultimo dia de cada mez, um
relatoriJ resumido do estado do material e olficinas e das principaes
occurrencias havidas no serviço a seu cargo durante o mez anterior,
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acompanhado dos quadros estatisticos elo percurso, consumo e natu
reza dos reparos do trem rodante, especificados por numero e classes
de vebiculos. Até 15 de março apresentará ao director um relatorio
acompanhado dos quadros estatísticos acima indicados, comprehendendo
as occurrencias do anno anterior e o orçamento, com a discriminação
das verbas, pam o anno finaneeiro seguinte.

Art. 25.° As omcinas e dependencias da tracção comprehendem :
§ 1.° As omcinas de reparação de machinas.
§ 2. ° AS omcinas para a reparação e construcção de carros e

vagões.
§ 3. ° Os depositos de m.lchinas e carros, armazens e depositos de

combustivel, material para consumo e de sobresalente, e um pequeno
laboratorio para ensaio das substancias que tiverem de ser empregadas
pela locomoção.

Art. 26.° Os depositos de materiaes de consumo da locomoção de·
verão conter o indispensavel para dous mezes e os sobresalentes neces
sarios para a reparação do material rodante.

Art. 27. ° A contabilidade e estatística da locomoção serão orga
nisadas de fórma que se conheça, para as locomotivas e vehiculos :
l°, o numero, natureza e importancia dos reparos que tiverem solfri
do; 2°, o consumo e despeza kilometrica em combustivel e lubrifi
cantes; 3°, o percurso feito; e, para as omcinas :- o trabalho util
dos operarios, machinas e apparelhos e os custos, em material e mão
de obra, das construcções e reparos.

Art. 28.° Tanto quanto fór possivel, o trabalho estatistico da
locomoção subdividir-se-ba até ao emprego dos menos importantes
objectos de consumo.

Art. 29,0 Sera organisado um inventariodescriptivo de todo o ma
terial rodante, fixo e das omcinas. Este inventario será revisto e con

'ferido trimensalmente pelo chefe da locomoção.
Art, 30. o As omcinas poderão, sem prejuiLo do serviço da estrada,

executar quaesquer trabalhos particulares, mediante ajuste prévio
entre o interessado e o director.

Taes trabalhos serão paO'os, attendendo-se á porcentagem cor
respondente á importancia das despezas geraes das omcinas, e seu
producto levado á conta da receita eventual da estrada.

Art. 31. o Os serviços de construcção para o alargamento da bitola
comprehendem :

§ 1. 0 Revisão geral do traçado da estrada e esludo das modifi
cações necessarias ao alinhamento e perfil para a adaptação da bitola
de Im,60.

§. 2. ° Organisação do projecto da linha modificada e construcção
da planta e perfil definitivos.

§ 3. o Exame e verificação das obras de arte e estudo dos trabalhos
de consolidacão que forem necessarios para que possam supportar o
augmento do trabalho proveniente do augmento do peso do material
rodante.

§ 4. 0 Organisação de Ol'çe.mento definitivo dos trabalhos a exe
cutarem-se.

§ 5. 0 Direcção da execucão de todos esses trabalhos.
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CAPITULO V

'TERCEIRA. DIVISÃ.O

T'ra(eg

Art. 32. 0 Os serviços do trafego comprehendem as seguintes
secções:

I." Trafego ( ECrviço central e das estações).
2,11 Movimento ( serviço dos trens).
Art. 330· A' la secção incumbtl :
§ 1,0 O expediente geral c1,L divisão.
§ 2 o Oser viço ue passageiros nas estações, racebimento, guarda

e expedição de bagagens, eucommendas, mel'cadorias, a policia e
asseio uas estações e suas dcpendencias ; o recelJimento, trausmis ào
e entrega dos telegrummas cm serviço da estrada, do Estado ou de
particullrcs.

§ 3. 0 A arreradação das taxas de transporte.
§ 4. ° O processo das rec!:un.1ções sobre perda ou avaria das mer

cadorias ou de quaesluer outras relativas ao transporte de passageiros
ou mercadorias.

§ 5.° Organisação e fiscalisação da escripturaçuo propria do mo
vimento das estações.

§ 6. o A execução I'i ",(,rosa das instl'tlcções e orrlens do srrdço,
relatIvas ao movimento e segurança dos tl'ens.

Art. 34.' A' 2" secção incumbe:
§ 1.° A romposição e circulaçno dos trens e a distribuição dos

curros e .ugões polas estações.
§ 2. o A execução dos :oegulamen tos de signaes, policia e segu-'

rança dos trens em movimento.
§ 3. 0 A organisação das diversas estatisticas do movimento

dos trens e uos vehiculos, couforme as instrucções do chefe do
trafego.

AI'1. 35. 0 Os serviços de ta divisão serão dirigidos por um cllOfe
do trafego auxiliado pOl' um ajlluante.

Art. 36. 0 Ao chefe do tl'afdg-o, que tom a SeU cargo a direcç·ão
immediata. do escriptorio central do trafego, compete:

§ 1. o Organis1u" inspeccionar e superintender todos os serviçQEl
das tl'es secções da divisão, ue accQl'do com as instrucções e regula·
meo tos expedidos pelo dil'ector.

§ 2. o PI'opor ao director os regulamentos ou instrucções de
signaes e de policia, de trens e estações, e os que definirem as altl'Í
buições e as relaçõ!'s dos empl'eg-anos tia. divisão.

§ 3. o Distribuir o pessoa.fsob suas ordens, regular suas a tlri
buições c fazer observar rigorosamente todos os regulamentos 1'3
lati vos ao serviço do trafego.

§ 4.° Organisar e fiscalisar todo o sfrviço de movimento de trenl
c electl'i o.

§ 5,0 Organisnr (S Quadros e esu.t;sticos do percurso, compo·
sição e utili ação dos tl'ens e vehiculo, , com o maior rigol' pos ivC!.
o tia Quantidade de trafego ou do numero Je toneladas-kilol11ctro trans
portadas pela estrada.

§ 6.° Apresentar ao director, até ao dilt 30 de ca.da mez, um re
lataria resumido de todas as occurrencias havidas no trafego
UUl'ante o mez anterior, com o::> respectivos quadro estatisticos,
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CAPITULO V[

PESSOAL

329

engenheiros
engenheiros
de outubro

Art. 37.° O pessoal tle nomeação será o constante d:1 tabella
n.nnexo. 111 presente regulamento e terá os vencimentos nelta fi·
nuas.

Art. 38." Os carg-os ele chefe ria divisão technicl1,
. 11e secção A seus ajudantes só serão exercidos por

titulado s, nos termos do decreto n. 3001, de 9
tle 1880.

Art. 39.° Serão nomeados :
por (~ecreto o dil'ector, o por portaria do ministro:

Pnragrapho unico. Sobre proposta do director, os cheCes de
divisão, os chefes de secção, o contodor·secretari0, o guarda·livros, o
tllcsoureiro e o almoxariC.l.

Art. 40.° Serão nomeaclos pelo director, sobre proposta dos
chefes tle divi'ão, as demais catbegorias de empregados, não men·
cionadas n') artigo anterior, constantes da. tabelta annex,~ ao presente
regu la men to.

Art. 41." Compt'te ao thesoureiro, ao pagador e 3.') almoxarife
propor os respeclivos fieis.

Art. 42.° A admis.ão e demissão dos serventes, guardas e ope·
rarios, Ceitores e mais jornaleiros é da competencia dos chefes
das divisões encarregados da direcção immetliat.1 de qualquer ramo
de serviço.

Art. 4'3.° O director designará o S':lll substituto em suas faltas
ou impedimentos tem pararias, rabendo ao mini tro, ouvindo o mesmo
director, designa.r o substituto interino, se o impedimento prolongar·se
por mais de ::lO dias.

Art. 44.° Os chefes das divisões serão ubstituidos pelos seus
r.especti vos ojudantes, o contlldor-.ecretario. peta omcial ou gual'ua
hvros, conforme inriicaçio do director'

Art. 4,,>,° O thesonreil'u ~ o almoxarife serão substituidos, con
servando sempl'e a responsabilidade que lhes cabe, pelos seus fieis.

Art. 46." No impedimenlo dos clemais empregados, a.té oito dias,
a subslitui\ão fal'-se·hu. na ordem hierarchica dos cargo, que será
estabelecida nos regulamenlos especia s de cada c\ivi ão.

Quando o imperlimento exceder de oito tlias, o substituto será
designado pelo direclor.

Art. 47.° Torio o empregado que sub.lituil' outro em seu impedi
mento temporario p'rceberá a gratificação deste, qualquer que seja o
numero de di<\s em qne se der a suhstituição.

Art. 4 ." O provimnnto dos lagares qu vagarem será feito pOl'
tres motlos: l°, por livre e. colha do g-ovel'Do ou do directO!" a quem
r.ompetir :1 nome:lção j 2°, por acce~so; 3°, p::ll' concurso.

~ I.° Serão nomeados por accesso, altendendo·se de prelerencia á
nptidão e assiduidade: os omciaes, os e~criptllr.lrios, os ag-entes dê
e tações, seus a.judantes e fieis, (S conCerentes, os telegraphistuB, os
a.manuen.e e os conductores de trem.

§ 2.° Serão admittidos por concurso todos os praticnntes.
§ 3. u Serão nomeados por livre escolba tojos os demais empre

gado' não especificados nos § lu e 2°.
. Art. 49.° Competem aos empregados os vencimentos marcados nas

Cinco tnbellas e obsel'vações annexas.
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Art. 50.° O empregado que exercer interinamente log&oj.' vago,
perceberá todos os vencimentos deste.

Art. 51.° Oempregado que faltar ao servico sem causll.justificada
perderá todos os vencimentos.

Se justificar as faltas, ser-Ihe-ha descontada sómente a gratifi·
cação correspondente aos dias em que faltar ,até ao maximo de oito dias.

Para sua justificação, sera sufliciente a simplea allegação, por
escripto, do empregado quando o numero de faltas não exceder a tres.
Se, porém, fór superior a tres e inferior a nove, será necessario apre
sentar attestado de medico.

Além de oito faltas, só será concedido abono, se o empregado obti·
ver licença.

Art. 52.° O desconto por faltas interpoladas será correspondente
aos dias em que ellas se derem; no caso de faltas consecutivas, serão
descontados tambem os dias feriados comprehendidos neste periodo.

Art. 53.° São causas justificativas de faltas: l°, molestia do em·
pregado; 2°, nojo; 3", gala. de casamento.

Paragrapho unico. Compete ao director julgar da justificação das
faltas.

Art. 54.° As licenças aos empregados serão concedidas até 30 dias,
pelo director, e as de maior prazo pelo ministro, precedendo audiencia
do director e de accôrdo com as disposições do decreto n. 4484, de 7
de março de 1870.

Art. 55. ° As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, nãlJ
se abonando em caso algum as gratificações em exercicio.

§ 1.° Só por motivo de molestia provada se conceúerá licença até
um anno, podendo ser com ordenado inteiro até seis mezes ; e de então
em deante, com a metade do ordenado.

§ 2. o Por qualqueL' outro motivo justificado a licença não excederá
de seis mezes, e sendo com o ordenado ficará sujeita ao seguinte des
conto:

Da quinta parte, sendo a licença até dous mezes ;
Da terça parte, sendo mais de dous até quatro mezes ;
De duas terças partes, sendo por mais de quatro mezes.
Art. 56.0 O tempo das licenças concedidas com o ordenado, suas

reformas e prorogaçães dentro ne um anno, a contar do dia em que o
empregado entrar no gozo da primeira que obtiver, será sommado
para o fim de fazer-se o desconto de que trata o artigo antecedente.

Da mesma fórma proceder·se·ha nos periodos annuaes ulteriores,
Art. 57.° Nos casos, porém, de licença com ordenado, de que trata

o art. 53 e seus paragraphos, findo o prazo maximo de um anno, não
será renovada ou prorogada nessas condições sem qne o empregado
volte ao exercicio ell'ectivo de seu cargo e nelle permaneça por tempo
pelo menos igual ao da ausencia determinada pelo gozo da liceoça.

Art. 58.0 Ficará sem etreito a licença concedida, se o empregado
que a tiver obtido não entrar no gozo della dentro do prazo de um
mez, contado do dia em que o acto da concessão fôr publicado no
Dia1'io Olficialou lhe fôr communicado.
• Art. 59,0 O disposto nos artigos antecedentes terá' applicaç.ão ao
empregado que perceber simplesmente gratificação, considerando-se
como ordena,do duas terças partes de seus vencimentos.

Art. 60, ° As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas
a empregados que tenham pelo menos seis mezes de exercicio na
estrada ou emprego de que tenham sido para ella removidos.

Art. 61,0 Nenhum vencimento será,llago ao empregado licenciado,
sem que tenha registrado a licença na secretaria da estrada, com a
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declaração do dia em que comecou a gozai-a, e sem que se achem
sati feitas as exigencias prescriptas nas leis fiscaes.

Art. 62. 0 O empregado que, sem causa justificativa, faltar segui
damente mais de 16 dias, sera considerado demittido.

Art. 63. o As horas de trabalho serão fixadas nos regulameu tos
especiaes que forem eV,edidos pelos chefes das divisões, com a appro
vação do director.

Art. 64.0 Todo o trabalho do pessoal operaria, jornaleiro executado
'além das horas do seu respectivo serviço ordinario, será retribuido
com um accrescimo que será fixado pelo director sob proposta do
chefe dll. divisão.

Art. 65. 0 As faltas disciplinares commettidas por empregados,
que não constituirem crime definido na legislação vigente, serão pu
nidas, segundo a sua gravidade, com as seguintes penas:

La Simples advertencia;
2.a Reprehensão em ordem de serviço;
3.a Multa, até um mez de vencimentos;
4.a Suspensão até 30 dias;
5.a Demissão.
§ 1.0 O director poderá impor qualquer das penas designadas no

artigo antecedente aos empregados de sua nomeação, e as de ndver
tencia e suspensão até 15 dias aos de nomeação do ministro, a quem
dará conhecimento immediato.

§ 2.° Os chefes das divisões poderão propor ao director as penas
de advertencia e de suspensão e multa ao pessoal sob suas ordens, e
impor as de advertencia, multa ató 15 dias e demissão.ao pessoal de
sua nomeação.

Art. 66. o Poderão ser concedidas, mediante autorisação do minis
tro, gratificações extraordinarias, como premios ou recompensas de
provado zelo, actos de coragem e previsão nos casos de accidentes ou
quando estes forem imminentes, procedimento irreprebensivel ou me
lhoramentos notaveis propostos e adoptados no serviço de que estiver
encarregado o empregado.
.• Art. 67. o E' concedida aposentadoria, ordinaria ou extraordina·

rlR aos empregados da estrada de ferro S. Paulo e Rio de Ja
Miro .

. Art. 68. 0 São condições indispensaveis para obter apo enta.doria
ordmaria: 10,30 annos de serviço elfectivo; 2°, absoluta incapacidade
physica ou moral para continuar no exercicio do emprego.

. § 1.0 Na contagem do tempo de serviço não serão attendidos os
dlas de sUQpensão e de faltas não justificadas, nem as licenças por
mais de 60 dias em cada anno.

§ 2.° A incapacidade pbysica ou moral verifica-se pelo exame de
lres facultativos e parecer fundamentado do director.

Art. 69. 0 A aposentadoria. extraordinaria póde ser concedida:

d
lo, ao empregado, que, contando 10 annos de serviço, se impossibilite
. e continuar no desempenho do emprego; 2°, ao empregado que,
lodepe.ndentemente de qualquer outra condição, torne-se inhabil para
~ s~rvlço por desastre resul tante do exercicio de suas funcções, por
l~rlmento ou mutilação em lucta no desempenho do cargo, por moles
tla ad~uir~a no serviço ou na pratica de algum acto humanitario ou
de dedlCaçao á cansa publica.

~ 1.°.A'S causas de impossibilidade previstas neste artigo são
apphcavels as disposições do §2° do art. 68.

§ 2.0 Gessando a impossibilidade e verificado que seja este facto
pelo modo indicado no § 20 do art. 68, o empregado poderá ser resti-
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tuido á actividade do serviço no mesmo logar que exerci::t ou em outro
equivalente, na primeira vaga que houver.

Art. 70. 0 Para os e.tftlitos das aposentauorias só póde contar-se o
tempo de serviço na estrada de Cerro e em outros ca.rgos publicos.

Art. 71. o Na aposentadoria ordiuaria o empregado terá direito ao
ordenado do logar por ello occupado durante ~es annos. .

Art. 72. o No caso de aposentadoria extraorolnaria e na hypothese
do § lo do art. 68, o empregado tera tlireilo ao ordenado proporcio
nnl ao seu tempo de serviço, conlado nos termos do art. 68; e na
hypothese do n. 2 do art. 69, terá direito a todo o ordeoado.

Art. 73. A melhoria de vencimentos só aproveitará para a apo
sent:ldoria dous annos depois de tomar·se e.tfectiva..

Art. 74." Oempregado, quando aposentado, poderá optar entre o
vencimento da aposentadoria pela estrada ue ferro e o da outra apo·
sentadoria ou reforma, n'i.o podendo, em ca,so algum, accumulur venci·
mentos de duas aposentadorias.

Art. 75. 0 A aposentadoria pMe ser dada a. requerimento do in
teresfudo. ou por determinação do governo, iudependentemente de
solicitação.

CAPITULO VII

DA RECEITA E DESPEZA

AI't. 76." O pagamento cIo passoal será feito mensalmente, nos
logares do tl'abalho.

Art. 77. o Os fornecimentos e as contos serão pagos na adminis·
tração central ou excepcionalmente, por ordem do director, em qual
quer outro ponto da estrada.

Art. 78. 0 Nenhum pagamento sera effectuado sem que o respe
ctivo documento tenha sido previa.mente In'oce3~aLlo e conferido pela
secção encarregadt1 da contabilida'le, o tenha. o - Pague-se - do
director.

AI't. 79. 0 A compra de objectos que, em peluena quantidade,
forem necessarios, sel'a feita pelo compra1lor que receberá men!lal·
mente do thesoureiro, precedendo ordem do director, até á quantü1 de
2:000$000. .

A prestação de contas s)rú feita dentro dos dez primeiros dias
do IDez seguinte.

Art. 80. 0 O fornecimento ou compra dos objectos necessarios ao .
nlmoxarifado Eómente se elfectuará pOl' ordem do director e em con
currencin. publLa, não S'lndo permittida outl'a fól'mq, clcl fornecimeuLo
sinão quando não se pOSS:1 conseguil-o por basta publica..

Art. 81. 0 As 'lespeza~ Llo almoxa.rifLdo serão escripturaLl.1s e rigll
rôlrão com a rubrica propril1 om todas as demonstrações e balanços
das clespezas da estrada.

Art. 82. 0 As coutas, folhas de pilga.mento e reclamações que niio
forem satisfeibs Ilté ao encerramento do resp3cLi vo exercicio, não o
serão por cont·"\' do exer'cic:o seguinte, m'lS enviadas ao tlle30UrJ p:J.ra
o competenLe prOCJS30 e liquidação. .

Art. 83. o Deixart\o de ser atLendidas as reclamações sobre extr<"1.VlO
ou a varia. de mel' aclol'Lls, bagagan" a encommendas tran 'portadas
pela e3trada 011 de exces"o de frete cobrado por qualquer motivo, se
não forem apresentadas à mesma estrada, d~ntro do prazo de um anno,
contado d conformid,lde com o que preceitua o art. 449, § 2°, do
Codig-o do Commercio.
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Al't. 84. o Dentro da competente verb:l. da lei de orç:l.men to, serão
deduzidas da receita. bruta as de, pezas da estrad:l. em trafego, com
excepção das que estiverem incluidas em creditas especiaes e das que
provierem de obras novas extra11'uinarias ou de augmento
do material fixo e rodante, encommendado fóra das offlcinas da
estrada.

Art. 85. 0 As tarifa.s e regulamen-tos que interesslrem ao pu
blico só terã.o execução depois de publicarias com antecedencia de
oito dias, pelo menos, e atfixados nos recintos das estações.

Exceptuam-se 05 casos de interpretação de tal'ifll.s ou de decisões
nos casos omissos, nos quaes o que fóI' decidido pelo director tera
immeuiata execução.

Art. 86. o A arrecadação d3.3 tilXas de transporte deverá sel' feita
de accordo com a exacta e rigorosa applicação das t:l.l'ifas em vigor,
recahindo sobro o empregado ou empregados culpados n. responsabi
lidade pelas di lIerenças que forem verifica,das quet' em relação a
receita propri t da estrada, quel' á arrecadada para outras vias
ferreas.

Art. 87. 0 A escripturação da re~eita e despeza far-5e-11a, pOt'
exercicios, sendo organiEada de accordo com as instrucções e modelos
fú!'uecidos pela thesouraria de fazenda.

Art. 8S. 0 Em caso algum o systema de escriptur,lÇão e contabi·
lidade central se afastará das r gras prescriptltS p lIa legislação de
fazenda.

Art. S9. o As notas de expedição, folhas, b"lletin" conhecimentos,
relações, outros impressos e papeis justidcativos da receita, movimento
e mais serviçus dct est!'ada, serão queimados, desde que c tejam devi
damente eseriptul'ados nos livr'os competentes e encerradas pelo chefe
da respectiva uivisão as contas e escriptul'ação de cada anno.

Os livros, contas e recib s serão conservados pelo tempo lh:auo
cm lei para g-uarda do tum documen tos.

Art. 9 .0 O directo!' enviar'á mensalmente [10 IhesoUl'o a synopse
da receita e uespeza tio trafego e a despeza p1r conta uu credl tos
especiaes, relati vas ao mez anterior.

§ 1. 0 A veriticaç'.ão das contas ue receita. e uespeza continuará a
ser feita mensalmente por um empregado de fazenda que assignará

• com o directo!' a synopse da receit:t e despeza de que trata o presente
artigo.

§ 2. o O,; documentos de receita e despeza., organisados na con
formidade do (Iecreto n. 10.145, de 5 da janeiro de IS 9, serão
conservados no archi vo da estrada, á. disposição da thesoul'al'ia de
fazenda.

§ 3. o As quantia arrecadatlas no F.io de Janei!'o, p1r s1.ltlo do
trafego reciproco com a estrada Centrdl, serão recolhidas directamen tP,
ao thesout'o, por moia do requisição do directot' da estl'a.da S. Pa.ulo
o Rio de Jaueiro, ao director da e,;trada de ferro Centl·a!.

s 4. 0 As quantias diariamente arrecadadas em S. Pa.ulo poderão
Eel' depo itadas em conta corrente em algum d.ls bancos fiscalisados
pelo governo, devendo ser recolbido ao lbesouro, por intermedio da
thesouraria de Fazenda do S. Paulo, o saldo em excesso, sobro as des
pezas mensaes previstas.

§ 5. 0 Dentro do limile dos credito aulorisados, serão rlcduzidas
d~ receita itruta as tlesllezus da e trado, com excepção das prove
~lentes da acquisição de ma teriaes comprados no estrangeiro por
Jntermedio do agente e·peci3.1 do minislerio da agricultura, commercio
e obrlls publicas.
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CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES GERA.ES

Art. 91.° Vigoram as do regulamento da Central do Brasil com
as seguintes alterações : .

1.· O thesoureiro prestará a fiança de ••••
O fiel do thesoureiro de .
Oalmoxarife de ....•.••.•......•.••.
O fiel do almoxal'ife de ..

15:000 000
5:000 000
5:000$000
2:000$000

Para os demais empregados as fiança.s serão fixadas pelo di.
rectal'.

2." Os empregados das estradas em trafego mutuo gozarão das
mesmas regalias que os empregados da estrada, em relação a concessão
de passagens com reducção de 75 %. meo iante requisição das admi
nistrações ao director.

3. U As reqnisições de passagens para objecto de serviço publico.
apresentadas às estações da estrada. Central com destino a desta. e
vice-versa, serão satisfeitas e proc3ssadas nas respectivas contadorias,
segundo as regras do trafego mutuo.

4." Fazem parte do presente regulamento a tabella do pessoal e
observações geraes aunexas.

5." O presente regulamento começarã a vigorar a 1 de janeiro
de 1891.

Art, 92." Ficam revogadas as disposições em contrario.
C.lpital Federal, 27 de dezembro de 1890.- Franâsco Glice1'l·o.
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TABELLA DO PESSOAL

o oo .<
Qo "o A <: Z

o: <:
8 ~
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z i<lCA1'EGORIA ;;l ~ e: ....

tJ
A

"
o

Z o: <: Z
O o: ~

O
i>-

i" DIVISÃO

DIRECTORIA

Dir ctor ••.•...... ' ••.....••...• 1 10: 000:'000 5:000>s000 15:000l';000
Continuo •••..•••.•••..••.••.•.• 1 O 000 4-10 000 1:320'000

CON'rADORIA E sEORE'rARL~

Con tador-secretar io ........••.•. 1 4:000.'000 2:000$000 6:000::;000
Omcial .......•................. 1 2: 132."000 1:068,'000 3:200'000
Guarda-livros............. , ., .. 1 3:200;000 1:600>;000 4:800, 000
Primeiro escripturario ........• , 1 1:520JOOO 760$000 2:2 0'000
Segundos ditos ............ : ..... 2

Ord ... 1:240"
Grat .. 620 .... 2:4 0'000 1:2-10"000 3:720:;\000

Terceiros ditos •................ 2
Ord ... 1:000~

Grat •• 500.' .... 2:000,;000 1:000'000 3:000:;;000

TllESOUR.~RIA

TbeBouNi!·o-pagador .....•.•.... 1 2:800S000 1:,100.-000 4:200:000
lriel " ......................... , 1 1:200,:000 GOO:OOO 1: 00$000

ALMOXARIFADO

Allllox;wife................•.... 1 2:< 00: 000 1:400,,000 ·1:200:000
~scrivão ........................ 1 1:600;.,000 00:000 2:400'000
'iel de armazem .....•......•.. 1 1:200;-;000 600:000 i: 00')1000

2" DIVI, ÃO

I.IXIlA E 'rRAcçÃO

Chcfo com attribuiçõ03 de 10 on·
7:000:$000 3:500'000 10:500'000gonbeiro ................... , •. 1

Engonhcil'o de secção.......... 4
Ord... 5:000'

TI: ngenheiros
Grato. 2:500$ .... 20:000$000 10:000$000 30:000$000

ajudantes, .•••.•..• 4
Ord... 2:5005

5:0UO$000 r :000.:000Grat,. 1:250$ . ... 10:000$000



336

CATEGORIA
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---1----·1----

Electricista " 1
Desenhistas de t" classe....... 2

Ot·d... i: 600$
GrM.. SOO' ....

Ditos ele 2" classe ...... , .... "'1 2
Orel... 1:200.'
Orat.. 600.- .•..

Primeiros eScriPtnral'iOs .... :.,.\ 3
Ord .. , 1.: 20
Grat.. 760;' •...

'egulldos ditOS .. , .. " .. , •.... ,., 2
Ord... 1:200,:,
Grat.. 600,' •...

i\Ieske de li nha de ta clas.e. ", :: 2
Ol·d... 1'600 I
Grad.. 800' ....

Dito ele 2" classe 1 4
Orel... 1:360"
Orat.. 6 O" ... ,

DiI o de ofIicilla .. .. .... , '11
Dito de carpinteiros .. ,.. i
Machinistas de ta classe ,.. 4

rd... 2:000."
Orat.. 1:000:, •..

Di tos de 2a classe., ..•. , .....•. :I O
Ord... 1:fiOO.-;
Grat" 800•• " ,.

Di los de 3a c!o.ss :I 8
Ord 1:.200"1

3' DlVI:;; GOOl

TRAFEGO I
Chefe , , i
OfficiaI ,..................... i
Primeiro escriptUl·ario. í
. egnndn dito................... i
TeJ.'ceiro ui to ' • . . . . . . .. . . i

ESTAÇÕES

2:000:;;000

3:200~;000

2:·100 '000

4:560:'000

2:-100.;000

3:200;;;000

5: 440t:000
2:400;;000
2:000'000

8:000;5000

U:600.-;OOO

U:GOO:-;OOO

::;: OOO~'OOO
2: 132:.;;000
LOOO '000
1 :334, 000
i :067::,000

1:000::;000

1 :600,:000

1:200'000

2:280.-000

1:000.-000

2' 720:,,000
1:200:000
i'OOO'OOO

4'000,-;000

4' OO,~OOO

·1:800,'000

.2 '500.'000
i:008:000

'00.-000
(jfl(j, 000
533,:;000

3:000:;;000

4:800.:,000

3: GOO.$OOO

:; :600:000

8: 160'000
3:000,.;000
3:000~000

1.2 :000.3000

14 :-100~000

7:500'0 O
3:200'000
2:-100;000
2:000~()OO

1: 000.;,000

Chefe de la. classe.... i 2:532,;000 i '268$000 ,,: 00'000
Ditos de 2a classe .. , . . . . . , 3

Orel.. . i: -167:;
Grat.. 73:.:-;.... .1·-101~000 2:190..,000 0:000'000

Di 105 de 3a IHa :1 3
Ol·d 1:200;,
G l'at.. (iOO,~' .... 3:600.>000 1:.00.;000 :í :400:'000



DECRETOS

CA'J'EGORtA

337

Chefe de ·ia ·lasse .. , .. ,oo....... 3
01'tl.. 1:0G-~,

Grat.. 533~; . '"
Ditos de 5" dita .. ,. 4

01'd.. 933.,
Grat.. 467~

Ditos (\- Ga clit'!. oooo •
Ord... 800:
OraL, 400~, .. , .

Chefe ela administração central. 1
Ajudante de 1" class 1
Fiel recebedor ele fretes......... i
Dito despachante de bagagem... 1
Ch~fc de armazens.............. 3

01'd ... 1:267";
Oral.. 633: ....

Bilheteiro , . . . . .. 1
Primeiros eseripturarios........ 2

Ol·d ... 1:334.'
Grat., GOO" •.••

8~gundos ditos " ,'" 4
OI'd... 1: 067~i
Grat.. 533,'; .. , .

TerceÍl'Os ditos, ... , ..... ,", ... , 6
Ord.,. 932,.;
Grat., 46 .i ....

Primeiros conferentes........... 4
Ord 932,.;
Grat.. 46 '.- ' .• '

Segundos li tos .•........•• , .
Ord... 800...
Grat.. 400: ....

TC1'coiros ditos i2
Ortl... GG7.'

Grat... 333:<; ....

)!OVl:IJENTO

3:201.'000

4:000.'000
2:000:000
1:467:000
i:4(jTOOO
1:332·'000

3:801'000
1 :200$000

2:668.'000

4:268 000

5:592'000

3:7' "000

6:400:'000

8:004$000

i:868 '000

2:000,iOOO
i :000.;000

733:000
733,.000
668'000

i:800:000
000'000

í:33~000

2: i32,;OOO

2:808:~000

3:200.;000

3:90G';000

4: 00;';000

-:000.;000

6:000:;;000
3:000 000
2:200,'000
2:200.;,000
2:000 000

5:700.,000
í :800,:000

4:000,,,,000

0:400~000

8:400,.;000

5:000'000

():600.jOOO

i.2: OOO,~OOO

Chefes de trem ue ia clas.C'.... '2
Ord.. 1:2(fi:,;
G t 6"3' 2: :;34.'000

D
. "a ..),;, u

ltoS de 2" classe......... . . •• . 5
Ord ... 1:027";
G t 5 '3 :;.':3:;'000D' 1'<\ " , ;-; • . . . u. u

1tos de 3" classe......... l)
Ord... 867~

A· Grat.. 433... .. 7: 03'000
JUllantes-bagageiros de ia classe .2

O1'd... 67~

Grat., 413., .... í:~34 '000
E. H. - ~2

i: 266..'000 3: 00,;000

2: 515. 000 7: 700:000

3: 897,;000 :ii: 700·'000

()():OOO 2: GOO,?OOO
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Ajudante de bagageiro 2'" classe 5
Ord... 787:
Grat.. 393 - 3:935 000 1:965"000 5:900 000

Ditos de 3" dita .• " •... ,.".". 9
Ord, .. 720'
Grat•. 360' 6:480 000 3:2-10. 000 9:720$000

TELECRAPIIO

Telegl'aphistas de 1" classe, •.. , O
Ord .. , 1:06711;
Grat.. 533- 6:-102.;000 3: 198·-000 9:000'000

Ditos de 2" dita ................ 10
Ord, .. F67.
Grat.. 433 8:670'000 4:330'000 13: 000,-000

Ditos de 3D. dita., ...... , ...... , 7
Ord .. , 667
Grat.. 333' 4:669"000 2:331$000 7:000.000

OBSERVA ÕES GERAES
I, Os empregados a que se refere esta tabella que durante cada trimestre

não tiverem commettido [aHas que prejudiquem o sel'viço, a juizo do director,
terão direito a uma gratificação equivalente ao respeclivo vencimento do
10 dias.

Exceptuam-se:
Os chefes das divisões j
Os engenheiros de secção e ajudantes j
Os mestres da oficina e machinistas;
O pessoal jornaleiro,
II. Além dos vencimentos marcados nesla tabella terão mais uUla

diaria, tocIos os empregados que, em serviço na linha ou eSlaçõe3, lenham
de ausentar-se da séde de sua residencia habitual e bem assim os que
prcstarem serviços extraordinarlOs á noite. Essa diaria variará de i;; li
7~, segundo a categoria do empl'egadn e será fixada pelo director. _

.IU, O directol' percebel'á uma diaria fixa de 6', os chefes de divislIo c
engeuheiros de secção de 5., e os ajudanles d 3 '000.

IV. Aos machinistas e foguistas será concedida, além dos vencimentos e
dial'ia, uma gratificação especial calculada sobre a economia que realizarem
em combustivel e lubrificantes, na conformidad de uma tabella que será
organisada pelo chefe da divisão technica e approvaltl. r lo director..•

V. O numero e salario do pe soaI jornaleiro de cada lima das divIsoes
serão fixall••s pelo director, sobre propo. La dos chefes de dhisão.

VI. Além dos empregadns mencionados nesla taiJel1a, o directo!:
poderá admiWr pl'oYÍsoriamenle auxiliares que vencerio diarHl. ate
5 000. Estes auxiliares sel'ão dispensados logo que cessar o motiva da
admissão.

',"1I. Para serviços espeeiaes podera o 11ireclor contl'actar .mestres
de omcinas que vencerão durante o tempo do trabalho o que for ajustado.

YIll, Os empre"'ados actualmente em serviço da eSlrada não perd~01 o
direito adquirido aos vencimentos que percebem, se estes forcm superIOres
aos fix~dos nesta tabella, e aql1elles cujos cargos forem suprimidos con
lmnal'ao a perceber seus vencimentos nos 10gal·e~ que fOI'om occupal'.

Ca pi la I Federal, 27 de de~eD1bro de lROO. - Fl'ancisco Gh'rel·io.
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Approva os esmelos das variantes do traçado da estrada de fel'ro do Natal
ao valie elo Ceará-mirim, no estado elo Rio Grande elo Norte

DECRETO N. 1235 - DE 3 DE JANEIRO DE 1891

Autorisa Augusto Alves Portella Filho a transferir á empreza industL'ial de
melhoramentos no Brasil a concessão ele uma estrada de ferro entre
Caruará, no Estado de Pernambuco, e Crato, no elo Ceará, feita por
decreto n. 1060, de 22 de novembro ultimo

DECRETO N. 1264 - DE 10 DE JANEIRO DE 1891

Approva os novos estudos da secção Ma th ilde, da es trada de ferro que.
partindo de , anta Luzia do Carangola, deve entroncar-se na da Victoria.
a 'anta Cruz do Rio Pardo, e os da variante entre as duas primeiras
secções da mesma estrada

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica. dos Estados Unidos do Brasil, attendendo a o
que requereu a companhia geral de estradas de ferro no Brasil, ces
slOnaria da estrada de ferro que, partindo de Santa Luzia do Caran
gola, deve entroncar-se na da Victoria a Santa Cruz do Rio Pardo, a
que se referem os decretos ns. 9::162 e 9507, de 17 de janeiro e 17 de
outubro de IS85, 9109 e 9768, de 29 de jmeil'o e 28 de Jlllbo de 1887,
10.120, de 15 de dezembro de 1888, 10.213 e 10.396, de 23 de março e
9 de outubro de 1889, 270,378, 570 e 759, de 17 de março, 8 de maio,
12 de julho e 18 de setembro do corrente anno, resolve approvur os
novos estudos ria secção Mi1tbilde, e os da variante entre as duas
grim.eirus secções da mesma estrada, a que se procedeu em viFtude
? dlSp?sto no final do upracitado decreto n. 378, de 8 de maTO ul

limo; licando entendido que, em caso algum, o capital a que se refere o
~ambem citado decreto n. 10.120, de 15 de dezembro de 1888, excederá

do maximo fixado e correspondente a 30: 000 ' por kilometro da linha
efinitiva.
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o cidadão Francisco Glicerio, ministro e secretario de estado dos
negocios de. agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça.
executar.

Sala das sessões do governo provisorio, lO.de janeiro de 1891,30 da.
Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Franoisoo Gtioerio.

DECRETO N. 1267 - DE 10 DE JANEIRO DE I891

Autoriza o coronel Dionysio Cerqueit'a e outros a u'ansf8rir á companhia
Estreito e S. Francisco ao Chopim a concessão da estrada ele ferro entre
o Estreito, no Estado de Santa CaLharina, e a foz do rio Chopim, a QIIO

se refere o decreto n. 896, de 18 de outubro de 18\.l0

DECRETO N. 1268-DE IODE JANElltODE 1891

Autoriza 05 cidadiios Dr. Carlos José da Costa Pimentel Junior e Augus(o
José Ferreira a transferir á companhia da estrada ele ferro do Peçanha
ao Araxá a conoessão .feita por decreto n. 1082, de 28 ele novembro do
de 1890, de uma estl'ada que partindo do Peçanha se dirija ao Araxà,
passando por Curvello

DECRETO N. 1302-DE 17 DE JANEIRO DE 1891

Crêa uma inspectol'ia geral para fiscalização elas linhas ferrens e fiu viaes

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio constituido pelo exercito e armada, em nome da nação,
consid~rando :

Que a inspecção e fiscalisação das emprezas de viação geral tem
sido feitas até o presente por engenheiros nomeados pelo governo e
exercendo suas funcções isoladamente, segullào in trucções que recebem
pela secretaria da agricultura, f.lor esse mesmo canal prestando contas
de seus actos ao respectivo ministro;

Que por esse meio tem sido impossivel dar ao serviço. de
fiscalização a uniformidade e energia iodispensaveis para que sejam
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rigorosamente cumpridas as disposições dos contractos feitos com
as emprezas pela accumulaç1io de trabalhos que pesam soure a refe
rida secretaria;

Que desde muito acho.-se reconhecida a necessidade de dar organi
zação propria ao dito serviço, tendo sido expedido com tal fim o
regulamento que baixou com o decreto n. 8947, de 19 de maio de
1883, o qual não teve até agora execução senão em algumas de suas
disposições menos importantes j

Que organisando o pla.no de viação geral da Republica, e estando
já. contractada a maior parte das linhas que o compõem, ainda mais se
impõe a urgencia de submetter o alludido serviço a uma organisação
regular, uniforme e etliciente :

Decreta:
Fica creada Ullla inspectoria geral incumbida de inspeccionar as

linhas de viação geral e fiscalisar a execução dos respectivos contra
ctos, com ll. organisação de pessoal e as attribuições a este conferidas
no regulamento que com este baixa, assignado pelo ministro e secre
ta:io de .estado elos negocios da agricultura, commercio e obrall pu
blwas, que expedirá as ordens precisas para que o mesmo regulamento
tenha desde já plena execução.

Sala das sessões do governo provisorio, 17 de janeiro de 1891,
2° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Francisco Glic8,'io.

Regnlamen to Dua afiscalisa~ão do servi~o das estradas de ferro elinhas de naVega~ãO
fi«vial contractadas com ogoverno federal, a Que se refere odecreto n. 1302
desta data.

TITULO I

DA lN PECÇÃO E FlSCALlSAÇAO DA VIAÇÃO GERAL DA REPUBLlCA

CAPITULO I

DA ORGANISAÇÃO DO SERVIÇO

. Art. 1. o Fica creada uma inspectoria geral destinada a inspec
Clonar e fiscalisar a construcção e trafeg-o das vias ferreas e i1uviaes
~ertencentes á rêde da viação geral da Republica a cargo do governo
Jederal.

A inspecção e f1scalisação comprehenderão :
§ I. o As estradas de ferro concedidas pelo governo federal, com

ou sem garantia de juros, fiança, subvenção e outros f<lvores.
§ 2. o As concedidas pelos Estados, quando gozarem de garantia

ou fiança de juros pelo Estado Federal.
§ 3. ~ As que, concedidas pelo Estados, vierem a ser incorporadas

na. rêtle de viação, passando para a jurisdicção do governo federal.
§ 4. 0 ~s vias de navegação fluvial, com ou sem garantia de juros

ou sUbvençao, que fizerem parte do systema de viação geral.
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Art. 2.° A inspectoria geral, que terá sua séde na Capital Fe·
deral, se compara:

l°, de um engenheiro inspector geral;
.2°, de quatro engenheiros inspectores de districto e quatro enge

nheIros ajudantes de districto ;
3°, de um pessoal de escriptorio.
Paragrapho unico. Poderá funccionar junto á inspectoria em

quanto o ministro da agricultura o julgar conveniente um otllcial
superior do corpo de engenheiros militares, no caracter de addido.

Art. 3.° A inspectoria será auxiliada por um corpo de engenhei·
ros fiscaes junto ás emprezas suj itas á sua inspecção e fiscalisação.

Art. 4.° A inspectoria fuccionará em junta, composta pelo inspe
ctor geral, inspectores rle di tricto e addido militar.

Art. 5.° As em prezas de viação ferrea e fluvial, sujeitas à iu pe
cção e fiscalisação do governo felleral, serão grupadas em quatro
grandes districtos formados :

O l°, pelos E tado de Malto Gl'OSSO, Goyaz, Amazonas e Para j
O 2°, pelos Estados do Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do

Norte, Parahyba, Pernambuco e Alagoas ;
O 3°, pelos Estados de Sergipe, Bahia, Espirita Santo, Rio de Ja

neiro e Minas e pelo Districto Federal i
O 4°, pelos Estados de S. Paulo, Paraná, Santa Ou.tharina e Rio

Grande do Sul.
Paragrapho unico. Quando a liuba de viação ferrea ou fluvial,

p~rtencente á mesma empreza, ficar comprehendida em mais de um
districto, a sua fiscalisação pertencerá ao districto que em maior ex
tensão fôr por eUa percorrida.

CAPITULO II

DA INSPECTORIA GERAL

Art. 6.° A' inspectoria geral compete:
1.° Decidir todas as questões que pelo presente regulamento fore?!

de sua competencia, c informar ao governo sobre tul10 quanto relati
vamente á viação geral e sua fiscalisação, delIe l1epentler ou por elie
fôr consultada ;

2.° Discutir e votar todas as questões 'ubmeltidas á sua delibera
ção, por qualquer de seus membros, que tenham caracter geral em
relação á viação geral;

3.° Discutir e votar tol1as as questões submettidas á sua delibera
ção pelos inspectores de districto, concernentes ao respectivo distl:icto;

4. ° Discutir e votar as questões propostas pelo addido milltar e
que forem de sua competencia i

5.° Computar o capital que em definitiva tiver de gozar da ga
rantia, fiança ou subvenção, e propor ao ministro, depois de appl'O
vadas as contas, a fixação l1efinitiva desse capital;

6. ° Informar ao governo sobre as modificações que as empre~as
propuzeJ'em, a.t1'ectando o orçamento geral, e approvar as alteraçoes
por ellas suggel'idas nos projectos de obras, typo, qualidade ou quan·
tidade de materiaes, quando dabi resulta,rem vantagen parn o Estado
e pal'a o serviço da viação, computando no capital garantillo, afian
çado ou snbvencionado o augment.o de despeza, que resultar, até o
limite do capital fixado, ou descontando as economias que re~ultarem~
salvo disposição em contrario ou especial nos respectivos contractos,
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7. o Informar ao ministro sobre a conveniencia de ser alterado
qualquer trecho do traçado em execução ou já construido, para que
no caso de economia dos dinheiros publicos possa solicitar do poder
competente o augment(; do capital garantido ou afiançado;

8. o Habilitar o ministro com as precisas informações para auto
risar em cada semestre o pagamento dos juros garantidos ou afian
çados, e das subvenções nas épocas proprias ; e bem assim para oede
nar o recebimento das quotas que couberem ao estado federal, como
indemnisação da garantia, fiança ou subvenção prestada ás emprezas ;

9. 0 Habilitar o ministro com as precisas informações para resolver
as questões que surgirem entre duas ou mais emprezas e forem da,
alçada do p der executivo;

10. Propor ao ministro a adopção de medidas suggeridas pela
iniciativa da propria inspectoria, tendentes ao apeefeiçoamento e des·
envolvimento da rêde de viação geral;

II. Propor quanto lhe occorrer no interesse de desen volver o
trafego e reduzir as despezas tle custeio nas linhas da viação geral;

12. Decidir em todos os casos de duvida ou desaccordo entre o
inspector e as empl'ezas do respectivo districto ;

13. Propor ao ministl'O a nomeação, promoção e demissão do pes
soal do corpo de engenheiros fiscaes e do escriptorio central, e distri
buir esse pessoal de ac ardo com as conveniencias do serviço j

14. Providenciar sobre as occurrencias que se derem no serviço
da fiscalisação e expedir as instrucções para o serviç:> fiscal;

15. Propor ao ministro a applicação de penas e multas em que in
correrem as emprezas, tl informar sobre as razões que estas allegarem
em sua defesa;

16. Examinar e processar os documentos e contas de despeza por
conta do capital com garantia de juros, fiança ou subvenção, e os
balanços e documentos semestraes das estradas e linhas fluviaes em
trafego;

_17. Propor ao ministro, no principio de cada exercicio, a autori
saçao para as despezas com o escri ptorio cen traI e escriptorios dos
engellheiJ·os fiscaes;

18. Apresentar ao ministro, em época. determinada, um relato rio
annual ciacumstanciado dos serviços a ou c Irgo, noticia minuciosa
sobre cada uma das linhas de viação geral, acompanhada de quadros
demonstrativos e e tutisticos ria desp za, receita e movimento j

19. AutorLar o fornecimento do material de escrlpta e aesenho,
expediente e installação dos escriptorio central e dos engenheiros fis
caes;

20. Providenciar nos casos omissos no presente regulamento,
dan~o prompto conhecimento ao ministro e propor as alterações que a
pratICa aconselhar.

Art. 7. o Todas as deliberações e actos da inspectoria serão levados
ao conhecimento e submettidos li. approvação do ministro da agrioul
tura, commercio e obras publicas.

_Art. R.O Todos os actos e resoluções da competencia da inspectoria
ser~o resolvidos em junta composta tios inspectore de districto e do
addulo militar, sob a presidencia do inspectai' geral.

§ I. o A junt funccional'á com o numero de seus memhros que se
acharem na séde da inspectoria.

§ 2. 0 A junta rara ordinariamente duas se sões poe semana, e
extraordinariamente sempre que rôr preciso, em dias e horas previa
mente marcadas.

d. o As suas decisões serão tomadas por maioria de votos, tendo
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o presidente voto de quclilidac1e no caso de empate de votação, cabendo
ao ministro, caso não se apurar maioria, decidir, para o que lhe selá
submettida a questão com os· fundamentos de cada voto.

§ 4. 0 Na ausencia do inspector de districto, tomará parte najunta
o respectivo ajudante na qualidarle de informa.nte, podendo discutir
sómente os assumptos concernentes ao districto em que servir e sem
direito de votar.

§ 5. 0 O addirlo militar póde tomar parte em discussão de qualquer
assumpto, mas; só terá voto nas questões que interessarem sob o ponto
de vista da engenharia militar.

§ 6. o A junta só tomará deliberações sobre materia concernente
a um c1istricto, no caso de ausencia do respecti vo inspector,
quando o assumpto fór urgente, ouvindo-o, entretanto, sempre que
fôr passiveI.

Art. g. o A inspectoria, em tudo quanto concerne ao serviço a seu
cargo, se entenderá directamente com o ministro e por intermedio do
iuspector geral, ou quem suas vezes fizer.

Art. 10. 0 Em seus impedimentos o inspector geral será substituido
na presidencia da junta pelo mais antigo dos inspectores de districto
presentes, e em igualdade de antiguidade pelo mais idoso dos que se
acharem presentes na séUe ela inspectoria.

CAPITULO III

DO INSPECTOR GERAL, INSPECTORES DE DISTRlCTO E ~DDIDO MILITAR

Al't. 11. 0 Ao inspector geral cumpre:
§ I. o Presidir ás sessõl3s ordinarias e convocar as extraol'elinarias

da junta da inspectoria g61'al.
§ 2. o Dirigir o escriptorio central e distribuir aos inspectores de

districto e ao addido militar trabalhos que por seu caracter geral não
estiverem comprehendidos nas attribuições privativas de cada um
delles pelo presente regulamento.

§ 3. o Transmittir ao ministro as decisões, pareceres e consultas da
inspectoria e communicar a esta as ordens, instrucções e resoluções do
governo.

§ 4. 0 No caso de empate de votação, o votQ do inspector geral
decide a maioria pela qualUade.

Art. 12. o Aos inspectores elo districto compete:
§ 1. 0 Inspeccionar as linhas de viação geral, do seu districto e o

respectivo serviço fiscal, sempre que fôr necessario e nunca menos de
uma vez por anno.

§ 2. o Examinar, afim de sujeitar à approvação da inspectoria, a
planta geral do traçado das estradas e o respectivo orçamento, acon
selhando o estudo de variantes do traçado, e as alterações que devam
ser feitas no orçamento.

§ 3. 0 Examinar os projectos de~alilados do alinhamento e nivela
mento, os projectos, series de preços e orçamontos de obras de arte,
leito, edificio e dependencias ; typo. qualidade e quantidade do mat~~
rial fixo e rodante das estradas, e fiuctua,nte e accessorios da navegaçao
fluvial, cabendo-lhes exigir das emprezas as alteraçõ3s qlie forem re·
sol vidas pela inspectoria, com o fim de garantir a segurança, regularl
dade, presteza e barateza dos transportes; melhoramento das condiç?es
technicas e economicas de primeiro estabelecimento, e trafego das VIas
que gozarem da gllirantia de juros, fiança ou subvenção.
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§ 4. 0 Examinar as modifieações que as emprezas propuzerem no
traçado geral ou solicitarem no orçamento geral, para submettel-as ii.
approvação da inspectoda.

§ 5. o Examinar a plan ta dos terrenos a desapropriar, precisos para
a estrada ou linha de navegação, suas obras. estações. armazens, de
pendencias e officinas, e propor á inspectoria a sua approvação com
ou sem modificações.

§ 6. 0 Examinar, rubricar e submetter á inspectoria as relações de
materiaes e mais objectos, que gozando de isenção de direitos de im
portação, em virtude de contractos ou decisões do poder competente,
tenham de ser importados em cada anno.

§ 7. 0 Examinar os pedidos das em prezas para. levantamento de
fundos e a sua retirada dos bancos em que forem depositados.

§ 8. Acceitar definitivamente, de accordo com a deliberação da
inspectoria, por trechos, secções ou em globo, as estradas, suas obras,
materiaes e depenrlencias, e propor á i nspectoria, a sua rranquia.

§ g. o Acceij;ar defln itivamen te por trechos, secções ou em globo as
vias de navegação, suas obl'as, material fluctuante e dependencias,
propondo á inspectoria a sua franquia,

§ 10. Examinar as propostas de tarifas, suas mOllificações e condi
ções regulamentares, e propor á inspectoria a sua approvação.

§ 11. Approvar o estabelecimento e suppressão de estações, os ho
rarios e velocidades dos trens e vapores, e os regulamentos para os
serviços das estradas e linhas de navegação, tudo de accordo com as

.resol uções do governo.
§ 12..Approvar, de accordo com as deliberações da, inspe ;aria, o

quadro e vencimentos do pessoal das emprezas com garantia, fiança. e
subvenção, e bem assim as modificações que de futuro forem propostas
pelas emprezas ou engenheiros nscaes.

§ 13. Propor á inspectoria, sempre que julgar opportuno, a revisão
das tarifas de tmn porte, com audwncia das respeçtivas emprezas, e

.propor as modificações que forem convenientes.
§ 14. E tudar, para as emprezas com garantia de juros, fiança ou

subvenção, os meios de diminuir as despezas de custeio e de desenvol
ver as fon tes ele receita do trafego.

§ 15. Decidir em todos os casos de duvida ou desaccordo entl'e as
emprezas e os respecti vos engenheiros fiscaes.

§ 16. Resolver, quando em viagem pelo seu districto, nos casos
urgentes, communicando á inspecturia a sua decisão acompanhada. dos
fundamentos, tudo POI' escripto.
. ~ 17. Dirigir a secção do escriptorio central correspondente ao seu

dlstrlCto.
§ 18. Relatar as questões concernentes ao districto de sua in

specção.
f\rt. 13. o A correspondencia e transmissão da.ordens, emanadas

da. ~nspectoria, as reclamações das emprezas, consultas e correspon
~enCIa de qualquer natureza entre a inspectoria. geral e as emprezas e
seaes se farão por intermedio do inspector do respectivo dlstricto.

A~'t. 14. 0 Quando em visita no seu districto, o inspector poderá
aSsumIr, se o julgar necessario, as attribuições dos engen beiros fiscaes
passa.ndo estes a (ullccionar como immediatos auxiliares.

Art. 15. o Ao addido militar- compete estudar e propor as medidas
concernentes á viação gera.l que tenham connexão com o serviço de
gUerra.

Art. 16. 0 Ao addido militar cumpre:
§ 1.0 Fazer parte da junta da inspectoria, podendo discutir todos
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os a sumptos, mas com voto sómeute nas questões da sua especiali
dade.

§ 2. o Relatar em todas as questões que tenham connexão com o
ramo da engenharia militar.

§ 3. o Auxiliar o inspector geral nos trabalhos ao cargo ela secção
central do escriptorio da inspectoria geral.

CAPITULO IV

DO ESCRIPTORIO DA. INSPECTORlA

Art. 17. o Oescriptorio se comporá de cinco secçõe3, das quaes um:1,
a central, sob a immediata direcção do inspector geral, e quatro cor
respondentes aos quatro districtos sob a direcção dos respectivos in
spectores de districto.

Art. 18.0 A secção central incumbe
1. o A escripturação das despezas realizadas com o primeiro esta

belecimento e que tenham de construir a conta do capital garantido,
afiançado ou subvencionado pelo governo federal; 11 escripturação
da receita e despeza das estradas e linhas de navegação fluvial em
trafego, com garantia fiança ou subvenção a escripturação do
serviço de garantia de juros, fianças e subvenções, tudo á vista da!
contas e documentos app!'ovados pela inspectoria e das decisões do
governt'•.

2. 0 A escripturaçã.o das quantias revertidas para o governofe·
deraI como indemnisação da garantia, fiança e subvenção.

3. 0 O bistorico de cada empreza, a vista do que constar nessa
secção, do que lhe fôr communicado pelas outras e dos actos do go
verno.

4. o O registro, por extracto, de todas as dicisões do govel'Uo
e actos legislativos referentes a cada uma das emprezas.

5. 0 O regi tro, por extenso, de todas as decisões e inrormações da
inspectoria, e bem assim dos votos discordantes dados com a respe
ctiva fundamentação.

6. o A Ol'ganisação das esta tisticas geraes, á vista das especiaes,
para cada distrioto, organi 'adas nas respecti vas secções.

7. o O l1l'chivo e experliente do escrptol'io central.
Art. 19. 0 Constará esta secção do seguinte pessoal:
I secrtario.
2 amanuense .
I archivista.
I e1esenhista.
I continuo.
Art. 20. 0 Ao secretario, em seus impedimentos a um dos enge·

nheiros ajudantes do districto, designado pelo inspectol' gel'aI cumpre
servir de secretario d;t junta d,t ir] pectoria.

Art. 21. 0 A's secções ue di tl'illtO incumbe:
1.0 O estudo e preparo de todas as questões e papeis concer~

nentes ao districto respe tivo ;
2. 0 A cootabilid,tde relativa a. caJa uma das emprezas flscali·

sadas ;
3. o A correspondencia relativa aos negocias do distl'icto ; .
4. 0 Ol'ganisação dos dados relativos ao districto, para o relatorlO

annual ;
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5. 0 0l'ganisação das estatísticas relativas ás linha' de viaçã.o
geral do districto .

. Art. 22. 0 O pessoal de cada uma das secções de districto com-
põe·se de :

Um inspector de districto.
Um engenbeiro ajudante de districto.
Um amanuense.
Paragrapho unico. Haverá mais um continuo para o serviço das

q110. t1'o secções de districto.
Art. 23. 0 Aos ajudantes de districto compete:
§ I. o Desempenhar os trabalhos que lhes forem distribuidos pelo

respectivo inspector.
§ 2. 0 Substituir o respectivo inspector na dil'e~ção da secção de

.accordo com as in trucções detite e resol uções da inspectoria geral.
§ 3. 0 Tomar parte najllOtn da inspectoria, 0<1 ausencia ou impe

dimento do in pector de districto, par t esclarecer os assumptos con·
cernentes ao districto, mas sem direilo <.le voto.

§ 4. o S rvir rie secretario da junta da inspectol'ia. geral, sempre
que para isso fàr desiguado.

Art. 24. 0 O eFcriptorio central funccionará iodos os dia uteis das
9 1/2 boras cIo. manhã ás 3 da tarde.

CAPITULO V

DAS NOMEAÇÕES, VENCIMENTOS, FALTAS E SUBSTITUIçõES DOS
EMPREGADOS

Art. 25,'0 O inspector geral e inspector de districto s~rão nomeados
por decretos e estes designadamente para, carla districlo; o addido
militar, por inrlicação do ministro dá guerra e portaria do da agri
cultura. Todos os demais empregados serão nomeados por portaria do
ministro da agricultura, cum designação da categoria ou classe,
cabendo á inspectoria de ignar-Ibes o dist1'icto e emprezas em que
devam funccionar.

Art. 26. 0 Os lagares de inspector gel'al, inspectores de districto,
fiscaes, ajudaute ele districto e ajudantes de fiscacs são considerados de
accesso.

§ 1.0 O inspector geral serü. de livre escolha do ministro, de entre
os in pectores de districto j os inspectores de districto serão tirados da
classe dos engeuLJeiroB fiscaes j os ajudantes de districto da. classe dos
ajudantes fiscaes; os f1.scaes da classe dos ajudantes de di tricto e
ajudantes de fiscaes indistinctamcnte.

§ 2.° Par<j. os <lccessos prevalece a antiguidade, c em igualdade
desta o merecimento.

Art. 27. o 6 podem ser nomeados -para os cargos da inspectoria
g~ral cidadãos brasileiros, exigi ndQ-se para os cargos de inspectores,
aJudantes, fiscaes e ajudantes de fiscaes, engenbeiros legalmente babi
Iití1dos.

AN. 28. 0 O pessoal perceberii os vencimentos seguintes annuaes:

Inspector geral...................... j5:000. '000
jusl-'ector de districto................ 10:000 000
l~ogenbeiro (iscaI.................... 7: 000:'000
Dito ajudante de districto........... 4:800.000
Dito, ajudante ele fiscaL.......... . .. 3:750$00
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Secretario ................•...•.•.•..
Amanuense .
Archivista " , .....•. , .....•.
Desenhis ta .....•...• ' .
Continuo•....................••.. ' .•

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

§ 1.° Dons terços desses vencimentos serão considerados ordenado
e um terço como gratificação.

§ 2.° A titulo de ajuda de custo, para viagens e comedorias, se
abonarà mais aos inspectores de di tricto quando em viagens, adiaria
de 10, ; aos engenheiros fiscaes em serviço activo, a diaria de 6 e
aos aj udantes de fiscaes, a diaria de 3$000.

§ 3,0 Ao addido militar, independente dos vencimentos de sua
patente pelo ministerio da guerra, erá ahonada pelo ministerio da
agricultura a gratificação mensal de 400. 000.

§ 4,0 A um dos continuas, servindo de porteiro, se abonará a
gratificação de 50 ' mensues.

§ 5.° Ao desenhista, accumulando o cargo de archivista, se abonar,t
a gratificação correspondente a este cargo.

Art. 29. 0 O inspector, engenheiros flscaes e ajudantes de enge
genbeiro fiscaes, quando em exercicio, terão passagem livre, aquelles
nas estradas e vapores sob sua inspecção, e estes nos sujeitos a sua
fiscalisação.

Pa.ragrapho unico. Os inspectores, quando em viagem de inspecção,
e os fiscaes e'ajudantes, quando em servil;o da inspectoria geral, terão
passagem por conta do Estado ptra sua pessoa, tanto nos vapores em
que tiverem de via.ju, como nas estradas de ferro que houverem de
percorrer e em que já não gozem de passagem livre nos termos do
presente artigo.

Art. 30. 0 Os empregados da inspectoria gozarão de todas as van
tagens de que gozam os empregados da secretaria da agricuLtUl'a,
commercio a obras publicas, e tlcam sujeitos ao respectivo regula
mento quanto ás licenças e penalidades.

TITULO II

DO EXAME E AJUSTE DE CONTAS DAS EMPREZAS COM GARANTIA DE

JUROS, E FIANÇA OU SUBVENÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

CAPITULO VI

DOCUMENTOS E ESTATISTICAS

Art. 31. 0 As despezas serão justificadas com os projectos appro
vados, autorisações r cebidas, contas, fa.cturas, certificados, folhas de
pllgamento a, em geral, recibo devidamente Il:'gal iSfldo '.

Art. 32. 0 A receita será. de010n trada com os bilh tes de pas'agem,
guias e recibos de feetes a, em geral, de quaesquer rendas, ordinaria.
extraordinaria ou eventual.

Fica bem entendido que, para os etreitos de ajuste de contas, con
siderar-se-hão arrecadadas ou recebidas as rendas, desde que houverem
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Sido emittidos OS bilhetes ou despachadas as cargas consignadas nas,
guias.

Art. 33. ° As despezas que se e1fectuarem nas praças e~trangeiras,

quer por conta do cavital, com garantia de juros, fiança ou subvenção,
quer por conta do custeio, serão justificadas com documentos devida
mente leO'aJizados, visados pelos agentes do governo federal naquellas
localidades e para i~so autorisados.

Fica bem entendido, que o visto daquelles agentes nesses documentos
não importa approvação das despezas a que elle se refere, e sim unica
mente uma formalidade indisp6nsavel para serem taas documentos
tomados em consideração no ajuste de contas, juntameute com os de
despezas feitas no Brasil.

Art. 34.° Com os documentos de receita e despeza devem as em
prezas apresentar "tambem os seguintes documentos demonstrativos e
estatísticos, para completo conhecimento da discriminação das despezas
e receita, movimento e economia dos serviços da estrada ou linba de
navegação fluvial.

1. Com as contas mensaes:
l°, um balanço da receita e despeza do trafego, correspondente ao

mero anterior;
2°, uma demonstração da receita e despeza do t1'afego, correspon-

dente ao mez anterior; .
3°, uma relação especificada dos documentos de despezas, com

menção de cada verba, por conta do capital garantido;
4°, uma relação especificada dos documentos de receita e despeza,

com menção de cada verba, por conta do custeio.
II. Com as contas semestraes apresentará á empreza uma discrimi

nação e classifi'~ação das despezas e receitas, mencionando as respectivas
verbas por especies e mais:

m. Os documentos de que trata o art. 34, parte 1", depo s de
visados p lo engenheiro fiscal, serão remeI tidos á inspectoria.

I V. Das c<lllferencias da tomada de contas mensaes se lavl'l.I.rá acta,
quedeve·ser assignada pelo engenheiro fiscal e pelo representante da
empreza, e que será enviada á inspectoria.

V. Os papeis e documentos que devem ser presentes á inspectoria
serão remettidos mensa.lmente por iutermedio do engenheiro fiscal.

VI. A inspectoria, [~ medida que fór recebendo e examinando os
documentos relativos tis despezas por conta do capital, irá apurando
estas despezas, afim de ser feita no escriptorio central a escripturação
da conta do capital com garantia de juros, fiança ou subvenção do
Estado, e sempre que não approvar qualquer desses documentos, dará
disso conhr.cimento ao representante da eropreza, afim de, com as l'azõe~

desta, se com ellas não concordar a inspectoria, ser por esta sujeita a
duvida á decisão do governo e deste ao arbitramento, se fôr caso disso,
á vista da disposição do contracto.

VII. No fim de cada semestre o engenheiro fiscal e o representante
da empreza se reunirão em conferencia, p'\ra o exam do b lanço
semestral da receita e despeza du. estrada em" trafego ou linha fluvial;
nessa occasião se fa.rá a rectificação de quaesquer erros ou omissões
ha.vitlos nas tomadas de contas mensaes e as alterações resulta.ntes das
decisões da ir).spectoria e do governo sobre as divergencias que se hou
verem levantado naquellas tomadas de contas, devendo tudo coustar
da. acta da conferencia, que será assignada pelo engenheiro fiscal e pelo
repl'esentante da em [Jreza.

VW. A acta da conferencia, de que trata o paragrapbo precedente,
com o balanço do semestre e os dO::lumentos exigidos pelo art. 34,
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parte II, depois de examinados e authenticados pelo engenheiro fiscal,
serão remettidos a inspectoria, a quem compete examinaI-os, e appro
vaI' o referido balanço, e com elle e com os documentos de despezas
feitas nas praças estrangeiras, que tambem ficam sujeitas a sua
approvação, organisar a conta semestral do qu se deve pagar a em
preza como garantia de juros, ou da empreza receber como indemni
zação ela garantia.

Art. 35. o (I) A approvação das contas mensaes pelos engenheiros
fiscaes não importa decisão final, pojs no exame e approvação dos
balanços semestraes a inspectoria pMe glozar despezas que entenda
terem sido indebitamente computadas, assim como incluir verbas que,
devendo seI-o, não lJajam sido.

§ 1.0 A conta semestral para pagamento ou indemnisação da
garantia será organisada, levando-se em conta as glozas e accrescimos
feitos pela inapectoria.

§ ~.O Ao governo compete decidir sobre essas glozas e accrescimos
se contra elles reclamar á empreza. ; e se forem elles desapprovados, a
inspectoria organisará, sem demora., uma conta addicional, para os
devidos effeitos.

§ 3. 0 Das glozas e accrescimos que fizer, a inspectoria dará conhe
cimento á empreza, para que esta, se entender conveniente, possa
recorrer para o ministro, dentro do prazo legal.

Art. 36. o Para que os pagamentos da garantia de juros possam ser
feitos no prazo marcado no contracto, o balanço semestral com os
documentos de que tratam os ns. 1, 2 e 3 do art. 34, parte!f, e os
documentos de despezas feitas nas praça.s estrangeiras, devem ser apre
sentados a inspectoria, aquelles dentro dos primeiros vinte dias e estes
dentro dos primeiros trinta dias que se seguirem a cada semestre.

Art. 37. o E' livre ás emprezas elIectuarem os depositas dos capitaes
com garantia de juros ou fiança em estabelecimentos bancarias ele sua
confiança, uma vez qu v por seus contractos não sejam obrigadas a
realizaI-os nas agencias financeiras do governo, e os estabelecimentos
bancarias, pelas mesmas emprezas pI'aferidos, sejam casas que se
occupem exclusivamente de operações bancarias.

Fica, porém, b m entendido que, no caso de não serem os depositas
feitos nas agencias financeiras do governo, este não se responsabilisa
pelos cilpitaes depositados e seus juros, que forem consumidos por
motivo de fallencia daquelles estabelecimentos.

Art. 38. 0 Tanto os depositas como a sua retirada ficam depen
dentes da expressa autorisação do hoverno.

§ 1. 0 Os depositas serão autorisados d accordo com as neces
sidades da construcção das obras e acqillsição do material em cada
anno.

§ 2. o 03 depositas serão previamente fixados para cada semestre,
á vista da requisição das emprezas e informação da inspectoria e de
modo que as emprezas possam occorrer em tempo ás despezas que
tiverem de fazer.

§ 3. 0 Terminado C!l'da semestre, as emprezas apre~entarão
ao governo uma conta corrente dos depositas e retiradas e dos juros
vencidos, organisada pelo bane.) depositaria e visada -pelo agente
financeiro do gover'no na localidade.

§ 4. 0 A' vista das autorisaçães para os depositas e retiradas e das
con tas correntes dos bancos deposi tarios, de que se dará conhecimento

(1) A numeracüo eslá el'l'ada na Col1ecção do Leis. a partir deste artigo.
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á inspectoria esta organisará a escripturação correspondente ao mo
vimento de fundos por conta elo capital garantido.

§ 5. o Não obstante a fixação prévia das retiradas para cada se
me tre, podem ser autOl'isndas, em casos extraordinarios, outras para
pagamento de despezas que não tenham sido previstas. Em regra
geral, lliuda pam. essas aulol'isações, é o governo competente j em
casos urgentes, porém, o delegado do thesouro em Londres, as
legações da Republica nos outros paizes e os agentes especiaes do
governo, quando os haja e para isso estejam autorisados, podem auto
risar essas retiradas extraordinarias, quando a necessidade fôr devi
damente justificada, communicando logo o seu acto ao minsistro, com
a competente justificação.

Art. 39. 0 As contas correntes de que trata o § 30 do artigo pre
cedente, devidamentfl visadas e legalisadas, serão pelas empl'ezas
remettidas ao governo em tempo de podeI em ser por este recebidas
até o fim do primeiro mez st'guinte a cada semestre, para serem
tomadas em con ideração pela inspectoria, na organisação da conta
semestral de juros garantidos.

Art. 40. 0 Nos casos de força maior devidamente comprovados.
a juizo do governo, as contas correntes dos baucos depositarias e os
documentos de despezas féHas em praças extrangeiras, recebidas pelo
governo depois do prazo acima. fixado, darão lagar, se forem apre
sentados dentro do segundo mez, depois de findo o semestre, a uma
conta addICional. que será. organisada pela in pectoria, tendo em vista
a conta geral do semestre já encerrado, para que o governo possa
autorisar o pagamento do que fôr devido á empreza ou esta repôr ao
Estado o que demais houver recebido.

TIT LO III

DOS DOCUME- TOS E ESTA'l'ISTICAS QUE AS E~IPREZAS SEM
GARAN'fIA DE JUROS, SUBVENÇÃO OU FIANÇA DO ESTADO
DEVE~l APRESENTAR RELATIVA LENTE ÀS VIAS FERRE AS E

FLUVIAES, EM CONSTRUOçlo E EM TRAFEGO

CAPITULO VIlI

DOS DOCUMENTOS E E5TATISTICA.S

Art. 41. 0 As emprezas sem garantia de juros,subvenção ou fiança
do Estado devem apre entar até o fim do primeiro mez seg:tlinte a C'~da
semestre, e de accordo com os modelos fornecidos pela Inspectoria:

1. o Um relataria circumstanciado do estado dos traiJalhos em
construcção ;

2. 0 Uma conta, resumo do custo do primeiro estabelecimento da
parte em trafe~o j .

3. 0 Um balanço da receita e despeza da via em trafego j
4. o Quadros demonstrativos e estatísticos. .
Art. 42. 0 Os documentos exigidos no art ..4~o devem ser. eXaI~lJ-

nados pelos engenheiros fi caes, que poderão eXlgll' a u~ rectlficaçao.
Art. 43. 0 Os documentos de que trata o a1't. 41 0 sei ao remettldos

á inspector'ia pelos engenheiros fi caes com o relatorio semestral que
estes devem apresentar.
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Art. 44. 0 Os rlocumentos da receita do trafego e mais serviços da
via em trafego sujeitos ao exame dos engenheiros fiscaes, para conhe
cerem do modo como eão llpplicadas as tarifas e executados as res
pectiva condições regulamental'fs, Esse exame será feito memal·
mente. e para eBe as emprezas deverão fornecer os documentos acom·
panhados de uma relação especificando as verbas, a qual será remmet
tida á inspectoria pelos engenheiros fiscaes, depois de a conferirem.

Art. 45, o As empl'ezas apresentarão mensalmente aos engenheiros
fiscaes uma nota mencionando, em relação á estrada em trafego ou á
via fluvial sem garantia ou fiança de juros) no que fôr applicavel a
estas, no mez anterior:

1. o O total dn. receita;
2. o O total da despeza ;
3. o O numero total dos viajantes transportados;
4. o O peso total das mercadorias despl1chadas a peso ;
5. o O volume total das mercadorias despa.chadas por volume ;
6. 0 O numero de animaes despachados j
7. o O numero de carros despachados;
8. 0 O numero de telegrammas particulares transmitlidos j
9. 0 O numero e percurso total dos trens;
10. A extensão de estr,tda ou via fluvial em trafego.
Essa nota deverá acompanhar o relataria mensal, que o enge

nheiro fiscal deve a.presentar ao inspector do distl'icto.

DISPOSIÇÕES GERAE3

Art. 46. 0 Poderão ser arlmittidos no Eerviço da inspectoria enge
nheiros militares como addido' á llscalisação das estradas de ferro e
linhas de na.vegação fluvial cumprindo a in pectol'ia distribuir-lhe
serviço de preferencia na flscalisação das vias ferreas situadas nas
fronteiras da Republica.

Paragrapho unico. Aos engenheiros militares admittidos no ser·
viço de fiscalisação poderá ser abonada uma gratificação pelo minis
terio d'1 agricultura, além uos vencimentos que lhes competir pela
~ua patente, por conta do ministerio da guerra.

DISPOSIÇÃO TRANSITORIA

Art. 47. 0 Na primeira orga.nisação serão contemplados de pre
ferencia os engenheiros fiscaes actuaes, seus ajudantes e auxiliares que
tiverem as habilitações exigidas por este regulamento.

Art. 48. 0 O quadro do pessoal só será preenchido á medida que as
necessidades do serviço o exigirem, a juizo do ministro da agricultura,
commercio e obra publicas.

Capita.l Federal, 17 de janeiro de 1891. - F'rancisco Glicel'io.

..
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DEORETO N. 1312-DE 17 DE J.\NE1RO DE 1891

353

Proroga novamente o praz conc!1clido para a i nauguração das obras da
estrada de ferro de Pelotas ás colonias de S. Lourenço

DEORETO N. 1332 - DE 2 DE FEVEREIRO DE 1801

Extingue a commissão geral de viação ferrea e fluvial

o generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
provisorio da Republica dos Estados Unidos do BrasU, constitUldo pelo
exercito e armada, em nome da Nação:

Considerando que a inspecção e fiscalisação das emprezas de viação
geral foram sempre feitas por engenheiros nomeados pelo governo, em
virtude de preceito estabelecido na clausula 12" das que baixaram com
o decreto n. 6995, de 10 de agosto de 1878;

Considerando, ainda, quo, além das funcções incumbidas, em tal
sentido, quer aos engenheiros fiscaes, quer á commissão de que tra~

a a.lludida cllmsula, existe na secretaria de estado dos negocios da
agricultura, commercio e obras publicas uma directoria por onde
correu, desde sua orgauisação, sem perturbação e com regularidade do
serviço, o exame final dos diversos assumptos iuherentes á viação
geral e dependentes de resolução do governo;

Con iderando, finalmente, que as actuae:; condições financeiras re·
clamam a mais bem entendida economia na decretação das despezas
publicas, mantendo-se só aquellas que entenderem com o desenvol
vimento e progresso do paiz, decreta:

Art. l.. Fica desd~ já extincta a commissão de viação geral
creada pelo decreto li. 159, ele 15 de janeiro de 1890.

Art. 2.· Todos os papeis, documentos, mappas, plantas, bem como
o material a cargo da dita commi ão, sel'ão recolhidos á directoria
competente do minislerio da agricultura.

Art. 3. 0 Revogam-se as di posições em contrario.
O barão de Lucena, ministro e secretario de Estado dos negocias

da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça executar.
Sala tias sessões do governo provisorio, 2 de fevereiro de 1891,

3" da Republica.

MANOEL DEoDoao DA. Fo SECA..

Em-ao ele Lucena.

B.U.-23 Voto V



354 DECRETOS

DECRETO N. 1333 - DE 2 DE FEVEREIRO DE 1891

Revoga o decreto n. 1302, de 17 de janeiro do corrente anno, que creou uma
inspectoria gel'aI para· llscalisação das linhas rel'reas e fiuviaes da
Republica

O generalissimo lanoel Deodoro da Fonseca, chefe do governg
provisorio da Republica dos E tados Unidos do Brazil, constituido pelo
exercito e armada, em nome da nação:

Considerando não se tornar necessaria á marcha regular do serviÇO
da inspecção e flscalisação das em prezas de viação geral a creacão da
insp3ctoria geral a qne allude o decreto n. 1302, ele 17 de janeiro (O
corrente anno, á vista das razões em que se ba~êa o decreto n. 1332,
desta mesma data, decreta:

Art. I. ° Fica de nenhum elfeito e como tal revogado o decreto
citado n. 1302, de 17 de janeiro do corrente anno, que creou uma in
spectoria geral para tlscalisar as linhas ferreas e f1u viaes da Republica.

Art. 2.° A mesma fiscalisação será feita pelo modo e'ta lJelecido
na clausula 12" das que baixaram com o decreto n. 6995, de IQ de
agosto de 1878, sujeito este ramo do serviço ao estudo e exame que in
cumbe á directoria competente do mlnisterio dos negocios da agricul
tura, commercio e obras publicas, nos termos do § l°, n. 2, art. 14 do
regulamento em vigor promulgado pelo decreto n. 44.9, de 31 de maio
de 1890.

Art. 3.° Revogam·se as disposições em contrario.
O barão de Lucena, minbtro e secre~ario de Estado dos negocios

da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça executar.
Sala das sessões do governo provisorio,2 de fevereiro de 1891,

3° da Republica.

MANOEL DRODORO DA FONSECA.

Bania de Lucena.

DECRETO N. 1337 - DE 5 DE FEVEREIRO DE 1891

Approva os es~udos definiLivos da estl'ada de ferl'o do Rio Bonito a CaIJo
Frio

..

DECRETO 1377 - DE 14 DE FEVEREIRO DE 1801

Approva os es~udos definitivos do primeiro trecho da esll':\da de fel'ro do
Bolafogo a Angl'a dos Reis

O generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do governo
proYisorio úa Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ~o
que requereu a companhia estrada. de ferro do Sapucl\hy, ces ionarla
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do privilegio para a cOllstrucção da estrada tle J'clrro de Botafogo a
Angra dos Reis, a que se refere o decreto n. 10.415, de 26 de outubro
de 1889, resolve approvar os e tudos del1nitivos do primeiro tI' cho da
mesma estrada, com exclu::ão da. parte qu comprehende as praias de
Botalogo e da Saudade. e sob a clausula de quo a supramencionada
companhia submetterâ á approvação do governo a escolha de outra
localidade pa.ra a estação flue pretendia construir naquelle littoral.

O barão de Lucena, ministro e secretnrio de Estado dos negocios
da. agricultura, commercio e obras publicas, assim o Caça executar.

Sala das sessões do governo provisorio, 14 de fevereiro de 1891,
3° da. Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Baráo ele Lucena.

DEORETO N. 1419 -.- DE 21 DE FEVEREIRO DE 1891

Apprcl'a os estudos definitivo. de mais 20 kilometros do prolongamento da
estl'Mla de ferro lIlinas e Rio, e os dos dez primeil'os kilometros do ramal
da Campanha

DEORETO N. 1424 -- DE 23 DE ·F-EVEREIRO DE 1891

Approv:l. provisoriameRte, com modificações, os estudos do prolongamento da
estrada de ferro lI10gyana, a que se refere o decreto n. 862, de 16 de ou
tubro de 1 90, de Ubemb:l. a S. Pedro de Uberabinha, e reduz o respectivo
orçamento

O gen 'ralissimo Mauoel Deodoro da Fonseca. cheCe do governo
provisorio da Republica. dos E~tldos Unidos do Brasil, atten lendo ao
que requereu a companhia Mo~yaoa de e tradas de ferro, resolve
approvar provisoriamente, e com m01ilicações, os estuios do prolonga
mento da mesma estrada, a. que se refere o decreto n. 862, de 16 de
o~ltubro de 1890, desde Ubcraba. até S. Pedro de Uberabinba., na exten·
sao de 137 kilometros, s'3ndo reduzido o respectivo orçamento de
3.786:273- 535 a 3.337:892'910, ou á razão de 24:364$181 por kilo·
metro.

O bê~rão de Lucena, ministro e secretario de "Estado dos negocias
da agricultura, commercio e obras publica, a~sim o faça executar.

Sala das sesSÕes do governo provisorio, 23 de fevereiro de 1891 t

3· da Republica.
MANOEL DEOOORO DA FONSIWA.

Barão de Lttcena.
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DECRETOS

. 1425 - DE 23 DE FEVEREIRO DE 1891

Modifica o "traço.do do pl'olongamell~o da estrada de feno do Paraná

o gene!'~Ussimo Manoel Doadora da Fonseca" chefe do governo
pro-n oXÁo d", ~~public", dos Estados Unidos do Brasil, attendeudo ao
que requereu a Compagnie generale des chemins de (er b?'esiliens,
resolve que o prolongamento da estrada de ferro do Paraná, a que se
refere o decreto n. 907, de 18 de outubro de 1890, tenha por ponto de
pf\!'tida Restinga-Secca, em v~z elo Porto do Amazonas, ficando assim
modificado, nesta parte, não so o citado decreto, como o respectivo
contracto.

O barão de Lucena, ministro e secretario de E tado dos negocios
da agricuJ tnra, commercio e obras publicas, assim o faça executal'.

Su1a das sessões do governo provisorio, 23 de fevereiro de 1891,
3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Barão ele Lucena.

DECRETO N. 11 - DE 7 DE MARÇO DE 1891

Autorisa o engenheiro Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim a transferir á
companhia viação ferrea e fluvial do Tocantins e Araguaya o. concessão
feita ao mesmo engenheiro por decreto n. 862, ele 113 de outubro d 1800,
de uma eslmda de ferro, entre Patos ou Alcobaça e a Praia da Rainha
e da J,J"l!<vegação dos rio» Tocan tins, Araguaya e seus ailiuen ~e6, sob
a condidio expressa de renunciai' a mesma companhia ao privilegio, do
na,vega,ção do BaQco Tocan,tino, e de ficarem sujeitas ao ministerio da agri.
cuHura, commel'cio e obl'as publicas as decisões em ulLima instancia sobre as
duvidas e pendencias que se suscüarem na execução do contracto.

DECRETO N. 53 - DE lO UE MARÇO DE 1891

Approva os estudos deliniti 1'05 do ramal da Capelia, da estrada de ferI'O do
Aracajü a imão Dias, no e taclo de Sergipe, e fixa provisoriamente em
1.9·H:OOO~OOO o respectivo capHal garantido

O presidente ele. Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten·
dendo ao. que requereu a companhia brasileira de estradas de ferro
e navegação, ce sionaria da estrada de ferro ele Aracaju a Simão Dias,
no estado de Sergipe, e a que se refere o decreto n. 619, de 2 de agosto
de 1890, decreta a approvação dos estudos definitivos do ramal da Ca-
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pella, perllmcente á referida estrada, com a extensão de 54 kilometros
e 700 metros, e fixa provisoriamente em 1.941 :000'000 de moeda na·
cional corrente, o capital garantido para. a construcção do mencionado
ramal ['. correspondente:\.o maximo de 30:000$OiJO por kilOlnetró, nos
termos da clallsula. 1/\ tio upracitado dem·eto.

O ktrão ue Lncena, ministro de Estado dos negocios dn. agricul
tura, commercio e obras publicas, assim o faça executar.

Capital Federal, 19 de março de 1891,3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Barão de Lucena.

DECRETO N. 69 - DE 21 DE MARCO tlE 1891

Appl'ova os esLudos definitivos 11a1'a à construcção das obras da 230 e 40. secções
do ramal de Paquevira a Imperatriz, comprehendidos entre Timbaúba
no Pilar e de ilIútul1gú á Campina Grande (i)

DECRETO N. 75 - DE 21 DE MARÇO DE 1891

Appl'ov::t oE! estudos defiuiLivos da eslradn de forro de 1'll.maiíaaré á B::trra,
alé ao Itilomelro 97+500, e deLermina que sejam estudadas diversas
variantes, dnquello ponto em deante

DECRETO N. 76 - DE 21 DE MARÇO DE 1891

\ppl'OVa os estudos dofinitivos do ultimo treoho da 8stradà de fel'ro do
Ceará-mirim, no estado do Rio Grande do orte, compl'ehendlda entre
a cidade do Ceará-mirim e o engenho Paralzo.

(1) EsLe decreto foi mal redjO'ido. Paquevirl1. a Imperatriz, Mulllngú a
Campinl1. Grande e Tlmbaúba ao

o
Pilar s.'io Iinbns cliversns de ligação.
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DECRETO N. 85 - DE 28 DE MARÇO DE 1891

Approva o coutrato celebrado entre as companhias das estradas de ferro
« ~Iinas and Rio» e Muzambinho, para melhor regularisação do serviço
das respectivas linhas e outros in\eresses recíprocos

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereram OS representantes das companhias «Minas
and Rio, railway» e estmda de ferro Muzambinho, decreta a appro
vação do contracto que celebraram em 29 de dezembro de 1890,
para melllOr regularisação do erviço das respectivas linhas ferreas,
privHegios de zonas, e mais favores reciprocas, sob a condi...ão de que
:1 primeira das referidas companhias renunciará expressamente a
todas as reclamações pendentes, e quaesquer outras, oriundas do
decreto n. 419, de 23 de maio de 1890, e de que serão sullmetticlas il.
approvação do governo federal todas as modificaç 5es que hO'lverem
de ser feitas nas tarifas das menllionadas estradas.

Capital Federal, 28 de março .ele 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Bareio de Lucena.

DECRETO N. l03-DE 3 DE ABRIL DE 1891

Approva, com modifica ões, os estudos ddinitivos do primeiro trecho da
estrada ele ferro ela Victoria a 'anta Crllz do Rio Pardo, no estado do
Espirito Santo

o presidGnte da Republica. dos Estados Unidos do Brasil, atlen
dendo ao que requereu a companhia da estrada de ferro da Victoria,
resolve approvar os estudos deitnitivos do primeiro trecho da mesma
estrada, á qual se refel'em os decretos ns. 10.124 e 220, de 15 de
dezembro de 18g8 e 26 de fevereiro de 1890, tendo o mesmo trecho a
extensão de 85 kilometros 690 metros, comprehendido entre Victoria
e Mathilde, com as modificações, tanto nas obras de arte como no
orçamento, constantes das clausulas que com este baixam assignadas
pelo barão de Lucena, ministro de Estado dos negocios da agricul
tura, commercio e obras publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 3 de abl'il de 1891,3') da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

Bartío de Lucena.
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Clausulas a que !se ref'erf' o decreto n. I03 desta data

I. Na superstructura da ponte de Itaquary se adoptará a mesma
disposição da ponte de S. Pedro, ou se inverterá o travejamento
para a parte superior da ponte, quando seja preciso conservar eEBa
mesma di posiQão.

II. Os typos dos pontilhões de dous, tres e quatro metros serão
os do desenho constante da infol'mação de 5 do correte mez, n. 6, que
ao presente decreto acom panham.

m. O preço do destocamento será de 240 réis por metro quadrado.
IV. O preço de excavação, em pedra solta, erá de I '500 por metro

cubico.
V. O preço dos carros de animaes será de 2:400$ cada um, e o

dos vagonetes de lastro, de 250. , tambem cada um.
Capit'll Federal, 3 de abril de 18JI.-B. de Lucená.

DECRETO N. 118 - DE 4 DE ABRIL DE 1891

SUPPl'ime desele já a dil'ectoria da estrada de ferro S. Paulo e Rio de Ja
neiro e annexa o seniço della á ela Central do Brasil, sob cuja depen
dencia e direcção ficará

. O presidente da Republica dCls Estados Unidos do Brasil, consi
derando da maior conveniencia a incorporação da estrada de ferro
S. Paulo e Rio 1e Janeiro á Central do Brasil pai'[\, uma só adminis·
tração, re olve :

Art. 1.0 Fica supprimida desde já a directoria da estrélda de ferro
S. P<.l.ulo e Rio de Jtmeiro, annexando-se seu serviço li da Central do
Brasil, sob cuja direcção e dependencia ficará.

Art. 2. ° Revogam-se ás disposições em contl'ario.
O barão de Lucena, ministro de Estado dos ne"'ocios da agricul·

tura, commercio e obras publicas, (l sim o faça execu tal' .
Capital Federal, 4 de abril do 1891,3° da Republica.

i\r.\~OEL DEonORO D FONSECA..

Bania de Lucena,

DECRETO . 155 - D& 18 DE ABRIL DE 1891

Concede privilegio. sem "aranlia de juros, para constl'Ucção, uso e gozo de
uma estrada de ferl'o entre as cidades de l'aubaté e Amparo no estaria
ele • Paulo, pas9ando por t9l'l'itorio do Lle íHin:l.s Geraes

Opresidente da Republica dos Esta los Unidos do Brasil, atten·
dendo ao que requereram o en""enheiro Manoel Caetano da Silva Lara
e Roberto Normanton, concede aos mesmos privilegio, sem garantia de
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juros, quê não poderá jamai' ser solicitada em relação a esta conces
são para, por si ou por meio de companhia que organisarem, construi
rem, usarem e gozarem por 60 annas uma estrada de ferro, entre as
cidades de Taubaté e Amparo, no estado de S. Paulo, passando por
territorio do de Minas Geraes, de accordo com as clausulas que com
este baixam as ignadas pelo barão de Lucena, ministro de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publica', que assim o
faca executar.

Capital Federal, 18 ele ahril de lS91, 3° ela Rep ublica.

MANOEL DEODOltO DA FONSECA.

Banto de Lucena.

OJa\l.sulas a que se ref"ere o decre-to li. 1~~, de
IS de abril de 1891.

r. E' concedido aos engenheiros Manoel Caetano da Sil va Lara e
Roberto Normanton, ou á companhia que ol'ganisarem, privilegio por
60 annos, sem garantia de juros, que jamais solicitarão, para a con
strucção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre as cidades de Tau
baté e Amparo, no estado de S. Paulo, pa sanuo o mais proximo pas
siveI por Boquira e Jaguary, esta no estado de Minas Geraes.

II. Alóm do privilegio o governo concede:
1. o Direito de desapropriar, na fôrma do decreto n. S16, de IOde.

julho de IS55, os terrenos de dominio particular, predios e bemfeitorias
que forem precisos para o leito da e tl'ada, 6stações, armazens e outras
dependencias especificadas nos estudos definitivos.

2. 0 Isenção ele direitos de importação, na fórmadodecreto n. 7959,
de 29 de dezembro de ISSO, sobre os trilhos, machina , instrumentos e
mais objeclos destinados á con trucção, bem como sobre \) carvão de
pedra indispensave.l para as ameinas e custeio da estrada.. E ta isen
ção se fará eifecti VII. de accordo com a legislação vigente.

3. o Dura.nte o tempo da concessão o governo não concedera outras
estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para. cada lado
do eixo da estrada.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estrados que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam approxi·
mar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro da refe·
rida zona, não recebam generos ou passa.geiros.

III. Os trabalhos terão começo dentro do prazo de um anno e ter
minarão no de cinco, a contar ambos da data ela assignaturo, do respe
ctivo contracto, sob pena de caducidade.

IV. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as pre
scripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, pat'ã o ql1~ remet
terão os concessionarios, com a precisa antecedencia, á secretaria da.
agricultura os perfis longitudinal e transversal de cada secção, a me·
dida que forem sendo reali.sados os respectivos estudos.

V. O governo tera o direito de resgatar a estrada, depois de
deconidos trinta annos, a contar do. inauguração do trafego. O preço
do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo médio do
rendimento liquido do ultimo quinquennio, e tendo-se em conside
ração a importancia das obras, material e dependencias, no estado
em que estiverem enlão, se o resgate se eifeetuar antes de expirar o
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privilegio. A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da
divida publica. Fica entendido que a pre ente olausnla só é applicavel
aos casos ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação por
utili~[\de publica que tein o Estado.

VI. E' permittido aos cooces'ionarios en trancarem a linha con·
cedida á estI'ada de S. Paulo e Rio, de propriedade federal, podendo
tambem ligal·a no seu ponto termin;}! a Mogyaua, mediante accordo
com esta.

VIr. No transporte de passageiros e cargas do" governo haverá
uma reducção de 15°/. sobre a tabella dos preços.

VW. Em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulará no
que fô1' applicavel a presente concessão o que se contém nas clausulas
que acompanharam o citado decreto n. 7959, de 29 de dezembro
de 1880.

IX. Findo o prazo do privilegio reverterá pa1'a o Estado, sem
indemnisação de espeoie alguma, a estrada com todo o seu material
e dependencias.

Capital Federal, 24 de abril de 1891.- B. de Lucena,

DEORETO N. 157 - OE 23 DE ABIUL DE 1891

Appl'ova os esLudos deHniti vos para consLrllcção da esLl'ada de fcl'l'o da
cidade de Caxias á vi1la de . José de Cajazeiras, no csLado do
Maranhão

o presidente da Republica dos Estados Unidos elo B1'a, ii, atten
denilo ao que requereu a companhia geral d~ melhoramentos no Ma·
ranhão, cessionaI'ia da construccão, uso e gozo de uma estrada de
ferTo da cidade de Caxias á vila d S. José de Cajazeiras, no !'lstado
do Maranhão, reSol vo approvar os estudos definitivo da referida
estrada, a que se referem os decretos ns. 10 .103, de 1 de novembro
de 1888, e 313, de 9 de abril de 1890, temIa esse traçado 77 kilomet!'os
e 300 metros de extensão total, cujos estudos com e te baixam rubri
cados pelo chefe interino da 1" directoria das obras publicas.

Capital Federal, 23 de abril de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEonoRo DA. FONCIJ:OA.

Barão de Lucena.

DEORETO 150 - DE 23 DE ABRIL DE 189]

Approva os estudns doOniLivos dos ultimos vinte c um o meio kilometl'os de

prolongamento da esLratla ele ferro Minas o Rio alé ao ponLo nl\vagavcl
do lUo Verde

o presidente da, Republica dos Estados Unidos do B1'DSil, atten
~endo ao que requereu a companhia estrarla de fe1'1'o de Muzambinho,
e conformidade com os clec1'etos ns. 846, 1089, II 6 e 1419, de li de
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outubro, 14 de novembro e 19 do dezembro de 1890 e 21 de fevereiro
do corrente auno, decreta a approvação dos estudos definitivos dos
ultimos 21 !~ kilometros do prolongamento da estrada de ferro Minas
e Rio, de Tres Corações até Salto Grande da Motuca, no ponto nave·
gavel do Rio Verde.

Capital Federal, 23 de abril de 1891, 30 da. Republica.

MANOEL DEoooao DA FONSECA,

Bal'ão de Lucena.

DEORETO N. 323 - DE 16 DE MAIO DE 1891

Modifica o traçado da eatl'ada de ferro de Aracajú a Simão Dias, com
ramal para Capella, na parle relativa ao Lrecho de Laranjeiras a
Simão Dias

a presidente da Republica do.1 Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a companhia brazileira de estradas de ferro
e navegação, cessionaria da estrada de ferro de Aracajú a Simão Dias,
oom ramal para Capella, 1esolve modificar o traçado da referida es
trada, indicado no decreto n. 619, de 2 de ago to de 1890, para a
substituição do trecho de Laranjeira a Simão Dias, por outra linha
que, partindo do kilometro 6,. vá a Simão Dias, passando por Itapo
ranga e Lagarto, com desenvol vimento pelo va.le do rio Vasa·Barris.

a barão de Lucena, ministro da Estado dos negocias da agricul·
tura, commercio e obras publicas, assim o fuça executar.

Capital Federal, 16 de maío de 1891, 30 da Republica.

MANOEL DEonoRo DA FONSECA,

Barão de Lucena,

DEORETO N, 344 - DE 23 DE MAIO DE 1891

Approva a planta para desapropriação, por utilidad publica, dos terrenoS
necessarios para allgmen to da eaLação de Jundiahy, da cstrada de ferro
de San Los a Jundiahy

, .....

DEORETO N. 357 - DE 30 D' MAIO DE 1891

Approva os e Lu los dcfiniLivos da segunda sec,ão elo l'áll1al da Campanha, nl\

exlensão ele 22 kilometros

· ..
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DECRETO N. 365 - DE 30 DE MAIO DE 1891

363

Concede privilegio, sem garantia de juros, para constl'llcção, nso e gozo de ulUa

estl'ada de ferro entre a vilJa de IIllmaytá, á margem esquerda do rio
Madeira, no estado do Amazona, e a conl:\llencia dos de Guaporé com
o Uamoré, no estado de Matlo Grosso

o presidente da Republiça dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereram o Dr. José Eulalio da Silva Oliveira e Fran
cis-30 Mendes da Rocha, resol ve concecler á companhia estraria de ferro
do Madeir<1 e Guaporé, por elIes organisada, privi legio por 60 aunos,
sem garantia dejuros, que não poderá jámais ser solicit-ttla, em re,
lação a esta conces~ão, para construl'ção uso e gozo rle uma estrada de
ferro entre a villa de Humaytá, á margem esquerda do rio Madeira no
e tado do Amazonas, e a confluencia dos de Guaporé com o Mamoré,
no estado de Matto Grosso, de accordo com as clausulas que com este
baixam, assignadas pelo barão de Lucen'l, ministro de Estado dos ne·
gocios do. agricultura, commercio e obras publicas, que assim o faça
executar.

Capital Federal, 30 de maio de 1891,3° da Republica.

MANOEL DEonoRo DA Fo SECA.

Barão de Lucena.

Clausulas a que se ret"ere o decreto n. 36~. desta .-lata

1. E' concedido á companhia estra.da de ferro do Madeira e Gua
porá, organisada pelo Dr. José Eulalio da Silva Oliveira e Francisco
Mendes da Rocha, privilegio por sesEenta annos, sem garantia de juros,
que jamais podera ser solicitada, para a construcção, uso e gozo de
uma estrada de ferro entre a vi lIa de Humaytá, á margem esquerrla
do rio Madeira, no estado do Amazonas, e a confluencia dos de
Guaporé com o Mamare, no de Matto Grosso.

II. Além do pri vilegio o governo concede:
1.0 Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de 10 de

julho de 1855, os terrenos de dominio particular. predios e bem feitorias
que forem precisos para o leito da estrada, estaçõe , armazens, e outras
dependencias especificadas nos estudos definitivos;

2. o Isenção de direitos de importação, na f6rma do decreto n. 7959,
de 29 de dezembro de 1880, sobre os trilhos, machinas, instrumentos e
mais objectos destinados á cODstrucc;ão, bem como sobre o carvão de
pedra indispensavel para as oflicinas e custeio da estrada. _ .

Esta isenção se fará e1]) ctiva de accordo com a legislac;ao vIgente.
3.° Duraqte o tempo da concessão o governo não concederá outras

estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para cada lado
do eixo da estrarla.

O governo reserva-se o direito ile conceder outras estradas que,
t~ndo o mesmo ponto de partida e direcções diver.as, possam appro
)lImar-se e atá cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro da
referida zona, não recebam generos ou passageiros.
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III. Os trabalhos terão começo dentro do prazo de dous annos e
terminarão no de seis, a contar ambos ua data da assiguatura do res
pectivo contracto, sob pena de caducidade.

IV. Para gnranllB. do que preceitua a clausulo. precedente, depo
sitarão os conces ionarios no the ouro federal e em mOf'da corrente a
quantia de 10:000 " a qual reverterá em benetlcio da União s, os tra
balhos deixarem de ser não só iniciados, mas ainda concluiclos dentro
dos prazos re peclivamente fixados para tal fim.

V. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as pre
scripções e labelecidas nos regulamentos vigentes, para o que remeto
terão os concessionarias. com a precisa anlecedeucia, á secretaria da
agricultura, as plantas e todos os detalhes de cado, secção, :i. medida
que forem sendo realizados os respectivos estudos.

VI. O governo terá o direito de resgatar a estrada, depois de de
corridos 20 annos, a contar da inauguração do trafego.

O preço <lo resgate será regulado, em f.IHa de accordo pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo·se em

. consideração a importaucia das obras, material e dependenciü.s no
estado em que estiverem então, se o resgate se eITectnar autes de ex
pirar o privilegio.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulas da divida
publica.

Fica entendido que a preseu te clausula só é applicavel aos casos
ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica que tem o Estado.

VII. A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
1.0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

sílios e instrumentos aratorios ;
2.° As sementes e as plantas enviadas pelo governo' ou pelos go

vernadores de estado para serem gratuita.mente distribuidas pelos
lavradores;

3.° As malas do correio e seus conductores, o pessoal enCttrregado
pur parte do governo do !lerviçd ela linha telegraphica e o respectivo
mater'ial, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencente ao
thesouro federal ou ao Estado, sentia os transportes e1l'ectl.l11.dos em
carl'tl especialmente adaptaria parl1 esse fim ;

4.° Os funccionarios publicas, quando viajarem para deSempenho
de suas respectivas funcções. _

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

1.° As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia;

2.° Munições de guerra e qualquer numero de soldados do exer·
cito e da guarda nacional ou da policia com seus omciaes e respectiva
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte da
linha, dada a ordem para tal fim JJelO mesmo governo, pelo gover
nador do estado ou outras autorida es que para isso forem autorizadas j

3.° Todos os generos de qualquer natureza que sejam, pelo go
verno ou pelo governador do estado enviauos para attender ao~ soc;
corras publicas exigidos pela secca, inundação, peste, guerm ou outra
calamidade publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo federal ou do es
tado, não especificados acima, serão transportados com abatimento de
15 %.

Terão tumuem abatimento rle 15 % os transportes de materiaes
que se destinarem·fI. construcção e custeio dos ramaes e prolongamento
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da pl'opl'ia. estrada e deslinaLlos ás obras municipaes dos mUlliClplOS
servidos pela estrad<t. Sempre que o governo exigir" em circum tancias
extraordinadas, a companltia porá. á' suas ordens todos o;:; meios de
transpol'te de que dlspuzer.

Ne~te caso, o governo, se o preferir, pagará á companhia o que
fór convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não exce
dendo o valor da renda méLlia, de periodo ldentico, nos ultimas tres
annos.

VtrI. A fiscalisação da estrada e do serviço S61rá incumbida a um
engenheiro fiscal nomeado pelo governo federal e pago pela compa
nhia, que para esse fim entrara para os cofres publicas com a quantia
equivalente no começo de cada semestre a vencer.

IX. Com excepção do que se acha estabelecido no § l° da clausula
l° do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, e em tudo quanto
não estiver aqui estipulado, regulará, no que fór aplJlicavel á pre·
sente concessão, a que se contém nas demais clausulas que acom
panb;lm o supradito decreto.

X. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o E-tado, sem
indemnisação de especie alguma, a estrada com todo o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 30 de maio de 1891.- B. de Lucena.

DECRETO N. 372 - DE 6 DE JUNHO DE 1891

Concede privilegio, Bem garantia de juros, pala construcção, uso e gozo dlJ
uma esLrada do ferro circulal' que, com a denomil1a~.ão de l\IeLl'Opolilana,
faça seu trajedo pelas mouLal1bas circulllvizinha. á capi Lal e localitlades
subul'banas e comprebendidas d nll'o do disLriclo feLlQral, inclusivo a ilha
do Governador. tendo por pontos de partida e chegada o largo da Carioca

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil attendendo
ao que requereram o banco da. Republica dos E tados Unidos do Brasil
e o Dr. Pedl'o Caminada, resolve conceder-lhes privilegio por 30 annos,
sem garantia do juros, que não ponerá. ser solicitada em relação a esta
concessão' para, por si ou por meio de companhia que ol'ganis:11'em,
construirem, u.arem e gozarem de uma estrada de ferro circular que,
com a denominação de Metropolitana, faça o seu trajecto pelas mon
tMhas circumvizinhas i capital e localidades comprehendidas dentro
do districlo federal, inclusive a ilha do Governador, tendo por pontos
ele partida e chegada o largo da Carioca; ficando approvados para'
esse eIIeito os estudos definitivos jà ar-resentados da primeira secção
e~tre esse largo e o do França, em Santa Thereza, na exton ão de tres
kil?metros e 135 metros, rubricados pelo chefe interino da l° direc
torl<t das obl'as publicas, tudo de aecordo com as clausula::! que com
este b~ixam assignadas pelo Barão de Lucena, ministro ele Estado dos
llegoclOs da agricultura, commelCio e obras publicas, que assim
o faça executar.

Capital FolIeral, 6 de junho tIe 1891, 3° ela Republica.

MANOEL DEúDORO DA. FONSECA.
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Clausula!!! a quc sc l'cfcl'c o c1ccrcto u. 37~. c1estn c1ata

I. E' concedido ao banco da Republica dos Estados Unidos do
Brasil e no DI'. Pe:Jro Caminada, ou á companhia que organisarem,
privilegio por 30 annos, sem garantia de juros, que não poderá jámais
ser solicitada em relação a esta conce são, para construcção, uso e
gozo de uma estrada de ferro circuhir qu , com a designação de Me·
tropolitana. tenha sua trajecloria pelos morros circum vizinhos á Ca
pital e localidades suburbanas comprehendidas dentro do districto fe
deral, inclusi ve a ilha do Governador, tendo por pontos dJ partida e
chegada o largo da Carioca.

lI. Além do privilegio, o governo concede:
1.0 Direito de desapropriação, na fórma do decreto n. 81G,de !O de

julho de 1855, elos terrenos de domínio particular, predios e bem feito
rias que forem precisos para o leito da estrada, estações, armazens e
outras dependencias especificadas nos estudos definiti vos;

2. o Isenção de direitos de importação, na fórma do decreto n .1959,
de 29 de dezembro de 1880 sobre os trilhos, macllinas instrumentos
e mais objectos destinados á construcção, bem como sobre o' carvão de
pedra indispensavel para as alUcinas e cusleio da estrada.

Esta isençã.o se fará e1fecti va, de accorclo com a legislação vi
gente j

3. o Dura.nte o tempo da concessão o governo não concederá outras
estradas de ferro dentro de uma zona de 10 kilometros para cada lado
do eixo da e trada.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponlo de partida e direcções diversas, possam appro
ximar·se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro da re·
ferida zona, não recelJam generos ou passageiros.

I!I. Os trabalhos terão começo dentro do prazo de um anno e ter
minarão no de oinco, a contar ambos da data tia assignatura do res
pectivo contracto, sob pena de caducidade.

IV. Para garantia do que prcceitua a clausula precedente, deposi
tarão os concessionarios no the ouro federal, como caução, a quantia
de cem contos de réis, em moeda corrente ou apolices da divida pu
blica, que perderão em taVaI' do mesmo thesouro se não começarem ou
concluirem 03 trabalhos nos prazos eótipulados.

Esta caução será prestada antes da assignatura do respectivo
contracto,

V. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as pre
scripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, para o que remeto
terão os concessionarias, com a precisa aotecedencia, á secretaria da
agricultura os perfis longitudinal e transversal de cada secção, á
medida que forem sendo realizados os respectivos estudos,

VI. Os concessionarias não poderão estabelecer estações ou paradas
em pontos que prejudiquem a estrada de ferro Central do Brasil, e
bem assim as de emprezas particulares que fuzem actu~Imente o ser
viço de transporte de cargas e passageiros.

O governo reserva- e o direito de, ouvidos os interessados, fazer
a designação dos pontos em que devem ser estabelecidas tanto umas
como outras.

VII. O governo terá o direito de resgatar a estrada depois de de·
corridos 20 anuas, a contar da inauguração do trafego.

O preço do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em



DECRETOS 3ô,

consideração a importancia das obras. tUaterh\l e dependencias no es·
tado em que estiverem então, seo resgate se eIrectul1I' antes de expirar
o previlegio. A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da
divida publica. Fica entendido que a, pre ente clausula só e applicavel
aos casos orclinarios e que não abroga. o direito de desapropriação por
utilidade publica que tem o E tado.

VIII. A companhia olJriga e a tran portar gratuitamente:
1.0 Os funccionarios publicos, quando viajarem em desempenho de

suas re: pecti vas funcções ;
2. 0 Os immigrantes e suas respectivas bagagens;
3. o As malas do correio e seu conductores, o pessoal encarregado

por ps rte do governo do serviço ele linhas telegraphicas e o respectivo
material, sendo os transportes das malas effectuados em carro espe
cialmente adoptado para eEse ôm.

Serão transportados com o abatimento de 50 % sobre os preços
das tarifas:

I. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva lngagem,
quanJo torem em diligencia;

2. 0 Munições de guerra e quaIqupr numero de solJados elo exer
cito e da guarda nacionál ou da policia, com seus officiaes e respecti va
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte
ela linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo ou outras
autol'idades que para isso forem autorisadas ;

3. o Todos 03 mais passageiros e cargas do governo, não especi
ficados acima, serão transportados com o abatimento de 15 %.

Terão tambem o abatimento de 15 % os tran~portes de materiaes
que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e prolongamento
da propria estrada, ou destinados ás obras municipaes dentro do dis
tricto federal servido pela estrada .

.Sempre que o governo o exigir, em circumstancias extraordi
narlas, a companhia porá ás suas ordons todos os meio·os de transporte
de que dispuzer. "

Neste caso o governo, se o preferir. pagará á companhia o que rÓI'
convencionado pelo uso da estrada e todo o s u mateI'ial, não exce
dendo o valor da renda média de periodo iclentico nos ultimas tres
annos.

IX.. A fi caliEação da estrada e do erviço será incumbida a um
engenheiro fiscal nomeado pelo governo e pago pela companhia, que
para esse fim entrará para o the~ouro federal, no começo de cada se,
mestre a vencer, com a quota equivalente, que fôr fixada pelo mesmo
governo para as despezas em um anno.

E' livre ao governo em todo o tempo mandar engenheiros de sua
confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção, afim
de .e~aminar Ee ~ão executados com proficiencia, methodo e pl'ecisa
actIVIdade,

A X..Em tudo quanto não estiver aqui estipulado regulará, no que
for applIca.vel á pre ente conce~são, o que se cc·ntém nas clausulas
que ~com~anham o decreto n. 7059, ele29 de dezembro de 1880..

~I. !:,lUdo o prazo do privilegio, reverterá para o Estado, sel~ lfi
demUIsaçao de especie alguma, a estrada com todo o seu mateI'lal e
dependollcias.

Capital Federal, 6 de junho de 1891. - B. de L«cena.
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DEORETO T. 373 - DE 6 DE J DNIlO DE 18tJl

Concede privilegio sem garantia de jlll'OS para consLrllc ,ão, \ISO e gozo de <uua
esLrada de ferro de iJitola de UI11 meLro, entro as ciclades <le Ouro PI'eLo
e Peçanba, no estado de iVlinas Geraes

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten·
dendo ao que requereu a companhia de obras publicas e emprezas do
e1jtado de Minas Geraes, resolve conceder-lhe privilegio por 60 annos,
sem garantia de juros, que jámais poderá ser solicitada em relação a
esta concessão, para a construcção, uso e gozo- de uma estrada de ferro
de bitola de um metro, entre as cidades de Ouro Preto e Peçanha,
naquelle Estado, de accordo com as clausulas que com este baixam
assignauas pelo barão de Lucena, ministro de Estado dos negocias da
agricuHura, com mercio e obras publicas, que assim o laça executar.

Capital Federal, 6 de junho de lS91, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Barão de Lucena.

Clausulas a (IUe ele I"et'el"e o decreto n. 373 desta data

L E' concadido á companhia. ouras publicas emprezas do e tado
de ~1inas Geraes privilegio pOl' 60 annos, sem garantia de juros, que
jámais poderá ser solicitada, para a. construcção, llSO e gozo de uma
estrada de 1e1'1' entre as cidades de Ouro Preto e Pe('.anha" no estado
de Minas Geraes,

II. O governo cede gratuitamen te a esta companhia os estudos já
approvados para construcção do prolongamento do ramal de Ouro
Preto, na extensão total de 60 kilometros, constantes dos de~retos

ns. 707, 947 e 1221, de 2 de outubro, 1 de novembro e 27 de dezembro
de 1890.

nL Além do privilegio, o governo concede:
1.0 Direito de desapropriar, na .fórma do decreto n. 816, de 10 de

julho de 1855, os terrenos de dominio particular, preelios e bemfeitorias
que forem precisos pllra o leito da estrada, estações, armazens e outras
dependencias especificadas nos estudos definitivos;

2.° Isenção de direitos ele importação, na fórma úo decreto 0.. 7959,
de 29 de dezembro de 18S0, sobre os trilhos, machinas, instrumentos e
mais objectos destinados á construcção, uem COulO sobre o carvão de
pedra indispensavel p tra as omcinas e custeio da estrada. .

Esta isenção se fará effectiva de accordo com a legi lação VI
gente;

3.° Durante e tempo da concessão, o governo não concederá outras
estradas de ferro dentro de uma zona de 20 kilometros para cada lado
do eixo da estrada.

O governo reserva·se o direito de conceder outras ostrn.clas qU~,
tendo o mesmo ponto ele partida e direcções diversas possam approxl
mar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro da refe
rida zona, não recebam generos ou passageiros.
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IV. Os trabalhos terão começo dentro cio prazo de um auno, c ter
minarão no de cinco, a contar ambos da data da assignatura do respe
ctivo cou tracto, sob peua de caducidade.

V. Para garan tiê1 cIo que preceilú<1 a clausul1 precedente, depo
sit,ll'á o C0I1C3ssionaril1 no thesouro f~deral, e·em moeda corrente, a
quant.ia de 20:000~', a qual revertel'á em beneficio da União se os tl'a
halhos deixarem de .:er, não só iniciados, mas ainda concluídos dentl'o
dos prazos reEpe tivamente fixados para tal fim.

VI. Na exe_uçio dos mesmos tl'tlbalhos ~erão ob3ervadas as pre
sCl'ipções estabelecIdas n03 regulamento vigentes, pl1rJ. o que remet
terá o concessionaria, com apre isa. antecedencia, ii. secretaria da
agricultura a'5 plantas e todos os detalhes de cada secç5.o, ii. medida
que forem sen lo realislllos os respectivos estudos.

VII. O governo terá o direito de resgatar a estrada, depois de de
corridos 20 annos a cont!l.r da inauguração do trafego.

O preço do resgate sera regulado, em falta de accôrdo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, e tendo-se em
consideração a importancia das obras, material e dependenoias no es
tado em que esti verem então, se o rosgate e e1fectuar autes de expil'ar
o privilegio.

A importa,ncia do resgate poderá ser paga em titulas da divida
publica.

Fica enten ido que a presente C'!ausula só é applicavel aos casos
orclinarios, e que não abl'ooa o direito de des~propriação por utilidade
publica que tem o Estado.

VlII. A companhia obriga-se a transpol'tar gl'atuitament :
1.0 Os colonos e immigrantes, suas bagagen,', ferramentas, uten·

silios e instrumentos aratoJ'ios;
2.° As sementes e as planta.. enviadas pelo governo ou pelos go

vernadores de Estados para sel'em gratuitamente distribuidas pelos
lavradores;

3.° As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarreg~do
por parte do governo do serviço da linha telegraphica e o respectlvo
material, bem como quaesquel' sommas de dinheiro pertencente ao
the,oul'o fecleral ou ao do Estaelo, sendo os transportes olIectuados em
carro especial adaptado para e. se fi m ;

4. o O. funccionarios publicas, quando viajn.rem para. desempenho
de suas respectivas funcçõ3s.

Sel'ão tl'ansportados com abatimento do 50 % sobre os preços das
tarifas:

1.° As autorida.de., e coItas policiae e re. pectiva bagagem, quando
forem em dIligencia;
. 2.° Munições de O'llerrl1 e qualquer numero de sol.Jados do exer

Cito e guarda ni1cional ou da policia, com seu offieiaes e respecti va
bagagem, qllanno mandado a .erviço do governo a quoquel' parte da
linha, dadas a.' ordeno para t II fim pelo mesmo governo, p lo gover
nador elo estado ou outras autoridndes que para isso forem autol'isa,das ;

3.° Todos os generos, de qualquel' natureza que sejam, pelo go
verno ou pelo governador do e-tado enviados para attelldel' aos soc
corras. publicas exigidos pela secca, inundação, peste, guerra ou outra
calamIdade publica.

T0t!.0s Os mais passageiros e cargas do governo re'leral ou .do es
tailo, nno especificados acima, el'ão tran:lport:l.los cO'u abatimento
de 15 % •

Terão tambem abatimento de 15 % o transportes de matel'iues
que se tlestinarem á c nstrucção e custeio dos ramae.. e prolongamento

E. n. - 24 Vo1. V



370 DEORETOS

da propria estrada, e destinados ás obras municipaes dos municipios
servidos pela estrada.

Sempre que o govet'no exigir, em circumstancias extraordinarias,
a companhia porá ás suas ordens todos os meios de tt'ansporte de que
dispuzer.

Neste caso, o governo, >:e o preferir, pagará á companhia o que
fôr convencionado pelo uso da estrada e todo o eu material, não ex
cedendo o valor da renda média de periodo identico nos ultimas tres
anno .

IX. A fiscalisação da estrada e do serviço será imcumbida a um
engenheiro fiscal nomeado pelo governo federal e pago pela compa
nhia, que pa.ra esse fim entt'ará para os cofres publicas com a quantia
equivalente no começo de cada Semestre a. venc r.

X. Com excepção do que se acha estabelecido no § l° da clausula
Ia do decreto n. 7959, de 29 ele dez _mbro de I SO, e em tudo quanto
não e tiver aqui estipulado, regulará, no que fàr applicavel á pres nle
concessão, o que se contém nas demais clausulas que acompanham o
supradito decreto.

XI. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o Estado, sem in
demnisação de especie alguma, a estrada com todo o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 6 de junho .de IS91 .- B. de Lucena.

DEORETO . 376 - DE 6 DE JUNHO DE 1891

R solve incorporal' á administração da parte em Lrafego da esLrada tia
ferro Central do Braqil os sel'viç.os de construcção do prolongamento o
l'amaes da mesmo. estrada

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'asil atleu
dendo á conveniencia de unificar todos os ramos de serviço a cargo dtt
estrada de ferro Central do Brasil, e considerando que a regularillade
do mesmo serviço depende da concentração em um só ponto de toda a
acção administrativa, quer inherente a parte em trafego, quer a do
prolongamento da referida estrada de ferro, resolve que os estudos e
constl'ucções de obras novas para o indicado prolongamento, para os
ramos existentes e outt'os convergentes, de que trata o reguhunento
approvado por deoreto u. 713, de 2 setembro, e decreto n. 234, de 28 de
fevereiro de 1890, fiquem incorporados a dil'ecção geral da mesma
estrada de ferro e subordinados á sua immediata administração; re·
vogadas neste pauto, tanto as disrosições em contrario do alludido
regulamento, como as do citado decreto.

O barão de Lucena, ministro de Estado do." negocias da agricul
1ura, commercio e ouras publicas, assim o faça executar.

Capital Federal, 6 de junho de IS91, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSEOA.

Barão de Lucena,
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DEORETO N. 386 - DE 13 DE JUNHO DE 1891
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. Apllrova os esLLldlJs dcfiniLivos complementares d,) ramal da Campanha,

da estrada::l.e ferro de iUllzambinbo, na e~tensão eh 53 kilomeLro s e
GOO meLl'OS

DEORETO N. 397 -DE 20 DE JUNHO DE 1891

Autorisa a companhia « Chemins de Fel' 'ud Ouest Bl'6siliens» a transferir

á Companhia iUllu, trial dos estados do Brasil a construcção, uso e gozo
da estrada de ferro de Santa Maria ela Boceu do MonLe a Hararé e seus

l'amaes, com excepção eló trecho ele Santa Maria ela Bocca do Monte á
Cl'UZ Alta, no e_~aelo elo Rio GI'anele elo Sul

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a companhia Ohemins de Fe?' Sttcl Ouest
BnJ iliens, 'autoriza,a a transferir á éompanhia iodustrial dos estados
do Brasil a concessão constan te dos decretos ns. 10432, de 9 de novembro
de 1889, 305, de 7 de abril, 662, ée 1 de junho, 920, de 24 de outubro
tados de 1890, para construcção, uso e gozo da estrada de ferro de
Sautn. Maria da Bocca do Monte a ltarare e seus ramaes, com excepção
do trecllo de Santa Maria da Bacca do Monte á Cruz Alta, no estado do
Rio Grande do Sul, mediante as chousuIas que com este baixam assi
gnadas pelo barão ele Lucena, ministro de Estado dos negocias da agri,
cultura, commercio e obras publicas, que assim faça executar.

Capital Federal, 20 de junho de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEonoRo DA FONSEOA.

Ba?'ão de Lucena.

Clau@ulas a (IDe se reCere o decreto n. 39." desta data

_1. A presente autorisação de transferencia em nada altera as obri
g~çoes contl'ahidas pela companhia Chemins de Fer Sud Ouest Br.ési~
llens, na parte da estrada que lhe fica reservada de Santa MarIa a
Cruz Alta.
. li. A companhia ()hemins de Fer Sud Ouest Bresi/iens obriga-se,

se~pre.que o governo julgar conveniente, em circumstancias extra.
ardmal'las, a permittit' na sua linha o trltO ito dos trens de outras que
nella se entronquem,

.}II: A igual obrigação, quanto ao transito de trens, fica sujeita a
Unlao mdustrial,

IV. A companhia Chemins de Fel" Sttd Ouest B?'ésiliens será obri·
gada a concluir os lrab9.lhos no prazo de lres annos, a contar da data
da approvação dos estudos, sob as penas estipuladas nas clausulas da
concessão primitiva.
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V. o governo mantem, em relação a ambas as compaDhia~, os
direitos já e~tipuJados para o resgate.

VI. Fica obrigada a União Industrial a admittir trafego mutuo
com as linhas paraguayas, que ás suas puderem ser ligadas, conce
dendo-lhes reducções em suas tarifas, ~egundo as conc1ições estipuladas
entre as dua'l companhias e de accordo com o governo, que se re erva
o direito de estabeLeceI-as quando julgar conveniente.

VII. 05 praz05 fixados para a apresentação de estudos e conclusão
dos trabalhos, na parte relativa ao trecho ora transfeI'ido á. União
Industrial, erão contados da presente data.

Vm. A clausula IV das que acompanharam o decreto n. 462, de 7
de junho de lb90 é s6mente applit'avel â. parle da linha 1'e el'vadi\ li
companhia Chemins de Fel' Sud Ouest B1'IJsiliens, regulando para a
parte transferida li. companhia União lndustt'ia o paLlrão nacional.

Esta companhia concorrerá aunualmente com a quantio de 14:000$,
pagos em semestres adeantados, para o serviço da fiscalisação da mesma
parte do governo.

Capital Federal, 20 de junho de 1891.-B. de Lttc_na.

DECHETa N. 399 - DE 20 DE JUNHO DE' J.891

Approva {I regulamento para fiscalieacão das estradas de ferro da Republica

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil atten·
dendo a conveniencia de centralisar uni formemente o serviço de 1I5ca·
lisação das estradas de ferro da União, approva o regulamento que
com este baixa assignado pejo barão de Lucena, ministl'o de Es~ado
dos negocias da agricultura, commercio e obras puulicas, que assIm o
faça execu tal'.

Capital Federal, 20 de junho de 1891, 30 da Republica.
-

MA 'OEL DEODORO DA FONSECA.

B. de Lucena.

Regulamento Dara oservi~o da ~scalisação das estradas de ferro a Qne se reme ~
decreto n. 399, úe 20 de jnnho de 1891

TITULO I

DA COliPETE,'CIA E AC;ÃO FISCAL DO GOVERNO

CAPI1ULO UNlCO

Art. 1.0 o governo fem acção fiscal ~obre todas os estrauas do
fer,ro, quel' subvencionadas quer não, em relação as primeiras ,como
intere sado immediatamente na parto economicu, e quanto as e·
gunclas, pela imperiosa razão de lhe caler velar pela ~egurança e
commodidade do publico.
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Art. 2. o Exercerá por isso e como entender uma fiscalisação
assidua e permanente junto ás emprezas, por intermedio de func
cionarios por elle nomeados e pagos pelo tl1esouro nacional.

AJ't. 3. 0 Para e se pagamenio as companhias depositarão no prin
cipio de cada semestre, no thesouro nacional ou nas the ourarias de
fazenda, a quantia estipulada pelo governo para despezas da fiscali
sação da e trada ou de cada uma das estradas, que constituirem sua
rede de viação, sendo essa im'portancia incluida no computo do capital
para a garantia de juros, nas que gozarem desse favor, ou levantada·
pelas outras emprezas, em uma pequena porcentagem sobre as ta
rifas em geral.

Art. 4. 0 A fiscaUsação das em prezas subvencionadas será ampla
esem limites, assistindo os fiscaes ás sessões e deliberações das dire
otorias, e acompanhando as emprezas em todos os periudos de seu des
envolvimento para informarem convenientemente ao governo e
habilitarem-so a julgar a tomada de contas para o pagamento da ga·
rantia ele juros.

Art. 5. 0 Nas emprezas não subvencionadas a fiscalisação se re
duzirá ao exame das obras, e da conservação do leito, material fixo e
ro'lante, e tudo que interessar á segurança e commorlidade do transito,
intervindo na parte economica apenas para. informar sobre as tarifas
quapdo tiverem de ser presentes ao governo para sua definitiva appro
vaçao,

Art, 6. 0 As companhias de estrada de ferro, por isso que têm
zona privilegiada, estão fóra do regimen commum, porque excluem
li coucurl'encia, e, pois, são todilS obrigadas a sujeitar semestralmente
suas tarifas, ou preços de passagens e transportes de mercadorias (t
approvação do governo, acompanhando-as de uma exposição justifica
tiva do ~eu estado ecooomico e do parecer do fiscal, confirlllando-o
para definitivamente serem approvados.

Art. 7." Essas tarifa.s, como o acto de li pprovação, serão affixadas
em quadros. ou de mo:lo que não se inutilisem. nas estações ou agencias
das compa.nhias, para conupcimento do publico.

A~t. _8. o Serão multadas aquellas que não obedecerem' a essa
p,rescrlpçao, e pelo dobro do valor recebido, as que, occultando as ta
rIfas, cobrarem mais do que o que fôr esti pulalio.

Art. 9 o A imposição dessas multas, bem como as designadas no
~rt: 20, será propost'l pelo fiacal ao en~enheiro cuefe, que impondo-as
ara. logo conhecimento á autoridade a quem couber a - cobrança ex

ecutIva, com recurso para o ministro.

TITULO II

DO PESSOAL DA FISCALI AÇÃO

CAPITULO I

~rt. 10. 0 A flscalisação das estradas de ferro da R'3publica será
exercula por uma. repartição composta de um eng-eoheiro chefe e
~all~OS engenheiros fiscaesquantos sejam necessa:rios ás estra'.1as sob sua
Jurlsdicção.

Ati. 11. 0 Esse fiscaes serão d primoira, eg-ul/lda, terceira e
lJularta cla' es, conforme ao importancia e eltteusão das estrada':! a fis
ca, 1011,1'.
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Art .. 12. o Todos os cargos de fiscalisação ser1io de nomeação do
ministro da agricultura, ,1. excepção do de engenheiro chefe, que será
de nomeação do presidente da Republica .

. CAPITULO II

DO ENGENHEIRO OHEFE

Art. 13. 0 O engenheil'o chefe superintellllerit todo o serviço de
fiscalisação das estradas da Republica, que não estejam a cargo dos
estados', e a elle estão immediatameute subordinados todos os mais
empregados.

Art. 14. o Communicar-se-ha directamente c1m o ministro da
agricultura, ao qual informará sobre todos os assumptos referentes
ao serviço de que se acha iucumlJiLlo, processando as contas de ga·
rantia de juros, examinando os estudos e projectos relativo á con
strucção de estradas de ferro, propondo as modi licações que julgar
convenientes ás ouras em via de execução, e fiscalisaudo pessoalmento
o serviço, todas as vezes que se tornar necessurio, em qualquer ponto
da Republica, com prévia autorisação do minislro.

Art. 15. o Nas viagens em serviço fóra da séde, além das passa·
gens por mar e por terra, se lhe abonara uma dinria, que será mar·
cada pelo ministro da agricultura, tendo em attel1ção as l.1espezas da
viagem e a importancia da commissão .

Ar/;. 16. 0 Apresentará annunlmente-ao ministerio da agricultura,
um mez antes do dia marcado para a apresentação do relataria ao
'presidente da Republica., urna exposição circullstanciada sobre todas
as estradas em COIl trurção .e em trafego, descrevendo o progresso das
obras, seu custo, renda, despeza de fiscaliSllção, e orçamento da. des·
peza provavel com garantia le juros no exercia financeiro futUl'o,
atim de poder este ser decretado pelo Congresso.

Art. 17. 0 Sua residencia será na capital federal, onde se instai
lará o escriptorio da fiscalisação, em proprio nacional, se cm alguns
deltes houver espaço, ou em casa adquirida pelo governo para tal fim.

Art. 18. 0 Dlrigir-se-ha ás companhiM exigindo tudo que f6ra
bem da segurança e commodidade do publico, e informará seu' estl'~l
mente ao minist1'0 sobre as tarifas, para a sua approvação ou alte!'a.çao.

Art. 19. 0 Acompanhará o presidente da Repulilica ou o mInistro
da agricultura, sempre que viajaram em estl'adas de feno com~l'e'
hendidas na sua flscalisação, pI'ovidencialldo pal'a que sejam fornec~dos
carros especiaes e condignos <Ia gerarchia ele tão altos fuuccional'IOS.

Art. 20." lmporáas multaS que julgar razoaveis por quaesqller
infracções de contracto ou disposições deste regulamento, podendo oS
interessados recorrer dellas ao ministro, que as poderá relevar. .

Art. 21. o Terá debaixo de sua lmmediata flscalisação a linha maiS
importante e de maiol' trafego das qne partem da capital fede~'lll,
exceptuadas a estradas admi.nistra las pelo govern~! se,!U por. ISdo
uccumular nenhum outrp venCImento a titulo de gratlficaçao ou aJU a.
de custo. .

Art. 22. 0 O pessoal do escriptorio se comporá ele um engenheIrO
ajudante, que servirá tambem de secretario, e um continuo, quando a.
installação se fizer em proprio seu, fóra da secI'otaria da agricultUI'lI.



DECRETOS

CAPITULO III

DOS ENGENHEIROS FISO~ES E MAIS FUNCOIONA1UOS
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Art. 2R. o Os engenheiros fiscaes exercerão na. estrada sob sua.
vigilancia todas as funcções que em gel'al cabem ao engenheiro chefe,
com o qual se corresponderão, prestando todos os esclarecimentos,
enviando as actas da tomada de contas da. garantia de juros e o re
latorio e orçamento annaal da despeza a fazer-se com as estradas a seu
cargo.

Art. 24. 0 O eng0nheiro chefe distribuirão pessoal do seu districto
ele modo que todas as estradas sejam assiduamente fiscalisadas, quer
as sllbvencionadas, quer não, submettendo á approvação do ministro o
quadro da clistribuição dos engenlleiros fiscaes.

Art. 25. 0 No a.rchivo do escriptorio central haverá livros em que
se lançarão todas as decisões relativa ás estrada, tudo quanto lhes
disser respeito e convenha ao hi torico de cida uma deIlas, de modo
que, ÍDllependente dos relatarias annuaes, se possa em qualquer tempo
ter o extrncto de todo os accideutes occorridos nas estradas, para
orientar a administração publica, sobre cada uma elellas, quando disso
houver mister.

Art. 26. 0 Além desses livros, haverá outros. em que se lançarão
os balancetes ele receita e despeza das estradas, e as actas da tomada de
contas pal'it o serviço da garantia de juros.

Art. 27. o Oengenheiro chefe transmittirá aos t1scaes as instrucções,
que, de accordo com este regulamento, forem expedidas para a boa
fiscalisação das estradas de ferro em construcção e em trafego.

Art. 28. o Todos os empregados de sel'viço da fiscalisação das es
tI'adas d ferro são obrigados ao servic:o que lhes fôr ordenado pelos
,eu supel'iores hieral'chicos, não podendo sob pretexto algum fur
tar-se a elle, quer seja feito nas horas do expediente e trabalho, quer
oxtl'aOrtlinariamente e em dlas feriados, sob pena de uspensão ou
demissão, conforme a gl'avidade da falta.

TITULO III

CAPITULO I

DA TOMADA DE CONTAS

Art. 2D." A tomada de contas será sempre feita por uma com
miSsão composta do engenheiro fiscal, como presidente, do um em
pI'egado da fazenda federal e de um repl'esentante da empreza, como
membros.

Al't. 3D." No fim de cada um emestre se reunirá a commissão no
logar, sétle da companhia, e, deante do balanço apl'esentado pelo repre
sentante habilitado, e mais (locumeutos comprobatori?s, .pl'~cederão ao
exame necessario, requiSitando livros e tudo que for llldlspen~a.v~l,
lavrando depois em livro e"pecial uma acta., do. qual se extrahll'ao
duas cópias, uma para ser envlad,l, ao escriptorio central e ser arc~i
vada, e ollÍra que será entreO'ue ao representante da companhlO"
par~ com ella requerer o pagamento da garanti;. de juros que lhe fór
deVIda.
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Art. 31." Os documentos, balanço e ma.is papeis relativos á to
mada de conta, depois de examinarios e approvados pela. commissão,
serão rubricados pelo engenbeiro fi cal e empregado de fazenda e
~erão remettidos paru. o archivo, onde ficarão ,t disposição da repar
tição fiscal que houver de proce,sal' o p:lgamel1to da garantia de
juros.

Art. 32. o Na acta da tomada de contas se mencionarão torlas as
glosas de despezas mal cabidas no capital garantido, e bem a,sim as
verbas de receita que tenham sido omittidas, e no final della se de·
clarará qual a quantia liquida de garantia de juros que se deverá
pagar.

Art. 33. o SerãfJ documentos válidos para o computo da de peza os
projectos de obras feitas com a approvação do poder competente, as
autorisações recebida em ordens de serviço, contas com tlrmas reco
nhecidas, do pagamento de materiaes, e outras de pezas autorisadas,
facturas, certil'icados, folhas de pagamento do pessoal, ou qualquer
outro recibo convenientemente legalisado.

Art. 34. o Para a demon, tração da receita prevalecerão os bilhetes
de passagens, guias e recibos de frates ,e em geral, o conhecimento de
qualquer renda ordinaria ou extraordinaria, desde que tenha sido ex
trahido do talão.

Art. 35°. As despezas eífectuadas em paiz estrangeiro terão visados
os documentos relativos a eltas nos consulados, o que dispensara ore·
conhecim nto das firmas.

Art. 36. 0 Com esses documentos serão mais presentes á commissão
de tomada de contas:

§ 1. o Uma classificação da receita e despeza, discriminf1.das as res
pecti vas verbas por especies, spgundo o modelo nnnexo sob n. I.

§ 2. 0 Balanço da receita e de peza da parte da estrada já em
trafego, de accordo com o modelo sob n. 16.

§ 3. 0 Uma conta especial das depezas de primeiro estabelecimento,
de cada uma das secções da estrada abertas ao trafego.

§ 4.° Demonstração do movimento e receita dos transpOl'tes efi'e
cluados no seme Ire vencido, de accordo com os modelos sob ns. 9, 10,
lI, 12 e 13.

§ 5. o Demon tração das rendas das estações no semestre vencido,
de accordo com o modelo ob n. 14.

§ 6. 0 Um quadro de classificação e estado do material rodante
da linha em tl'afego no semest.re, de accordo com o modelo sob n. 2,

§ 7. 0 Um quadro do percurso das locomotivas, vagões e trens na
linha em trafego, modelo sob n. 3

§ 8. o Uma demonstração da despeza de tracção e conllucção de trens
da estrada, modelo sob n. 5.

§ g. o Um quadro da utilisação dos Irens e vehiculos, 'modelo
sob n. 6.

§ 10. Um quadro do consumo de combustivel, lubrificantes e
estopa, com material rodante na linha em tra~ go, modelo n. 4.

§ 11. Uma demonstração da substituição do material da via per·
manente e telegrapho, modelo D. 7.

§ 12. ma estltistica dos accitlentes occorridos na estrada, no se
mestrE', modelo n. 8.

Art. 37. ° A e tradas sem garantia de jUl'OS deverão apresentar
semestralmente ao fiscal:

§ 1. o Um relatorio circumstanciado dos trabalhos em cODStl'ucção,
§ 2. 0 Uma demonstra.ção das de~pezas do pl'imeiro estabelecimento

da parte em trafego, modelo n. 15.
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§ 3, o Quadro demons.trativo e estatisticos, oraanisados de accordo
com o moclelos sob ns. 2,3,4,5,6,7,8,9, 10. 11,12,13 e 14.

Art. 38.0 Todas as emprezas ~ãoobrigadasigualmentea apre!sentar
mensalmente ao fiscal:

§ 1. o O total da receita no mez anterior.
§ 2. o O total da despeza.
§ 3. 0 O numero total de viajantes transportados.
§ 4. o O peso total das mercadorins despachadas a peso.
§ 5. 0 O volume total das mercadorias despachadas por volume.
§ 6. o O numero de animaes transportados.
§ 7. o O numero de cal'ros.
§ 8,0 O numero de telegrammas particulares transmittidos.
§ 9. o O numero e percurso total dos trens.
§ 10. A extensão da estrada em trafego.
Art. 39,0 Esses documen tos, depois de verificados pelo fiscal, porque

fazem objecto de sua fiscalisação, serão archivados pal'a a conferencia
na tomada de contas, extrahindo·se delles um quadro estatistico a.fim
de seI' enviado á repartição geral de estatistica da Republica.

Ad. 40. o As emprezas serão obrigarias a observar as disposições dos
decretos ns. 1930, de 26 de abril de 1857, 5561, de 28 de fevereiro de
1874, 6995, de lO de agosto de 1878 e 7959, de 29 de dezembro de 1880,
cm tudo quanto não fór contrario ao presente regulamento.

Capital Federal, 20 de junho de 1891. - B. de Lucena.

Tabella dos ,·enchnent.os a que se ref·.ere o regulalllento
approvado pelo decl'eto n. 399 de ~O de junho ti
189.1

CATEGORl.\S ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL

Engen !Ieiro chefe. , ... , .•.. , , • , •.•.. 10:000"000 5:000'000 15:000$000

Ajudante secretario .. ' .. , '" •. , , •.. 5:400'000 2:600$000 8:000"'000

Fiscal de 10. classe................. 8:000 000 4:000$000 12:00(\~000

Fiscal de 20. classe, .• , ...... , •..... 6:700'000 3:300$000 10:000$000

Fiscal d~ 30. classe ..... , , .. , .. , .. , • 5:400$000 2:600$000 8.000,:000

Fiscal de 40. classe ..••.....• " •• ' .. 4:000 000 2:000$000 6:000'000

OBSERVAÇÕES

. e na execução do sel'viço de fiscali ação se veri ficar a necessidade de
escrlpturarios, bem como de UI]) desenhista, poderá o ministro attendel-a, no
mea!ldo 'para cada uma rêele de estrada~ um escriptul'ario, qnando o chefe do
serviço Justificar pr.r meio d proposta tal conveniencia sendo neste caso
fuados os vencimentos na respectiva porlaria.

Capital Federal, 20 de junho de 1891. - B. de L1tCena.
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••.. Districto

DECRETOS

ESTRADA DE FERRO DE · ..

Annexo n.1

Discriminaç2í.o e classificação das despezas e receitas

r. DIVISÃO

Despezas de primeiro cstaJ1clecimento ( onlo do capital com
garantia ele jurosJ subvençüo ou fiança elo Esta ia)

TITULO r

ADMINISTRAÇ:\O SUl'ERIOR E DlLU:Cç,io OllRAL

Capi tulo I - Conselho de arlministl'clçiia

Art. 1.0 .. , JIonoral"ios da díl'ectOt'üL da compn.nhia....... .'
» 2.° ... Dcspezas com a secretaria gel·~l. .....• ". ..•. . lo)

Art. 1.0 .•. lionoral'ios do director geral, superintendente.
gerente ou l'epresentante da. companhia.... ,

" 2.° ... Honorarios do pessoal da secretarill, contadoria
e caixa.........................•.•........

» 3.° Salarios de serventes ..

Capitulo III - DeslJc~as gCI'aes

Art. Lo ... Honorarios do engenh~iro fiscal ou quotas para
a fiscalisação .

» 2.°•.• Contencioso .
» 3.° .... Con tabilidade e caixa•.................•......
" 4.° ..• Despezas de escriptorio, porte de carIas, anL)'m-

cio e impressos ...............••.•....•..••
» 5.°•.. Mobilia c objectos a inventarü\l' ...........••..
" 6.° ... Grali ficações, aj ndas de custo e despezas di-

versas •.•.. " . " ..
» 7.°.. , Sello de contractos ....................••......
» o Impostos , .
» 9.°... eguros e frc-tes .
» 10. 0 •• , Despezas judiciarias ...•...•.... ' .........•....
>l 11.° Ambulancia e serviço medic .
» 12.° Elstudos preliminares .
" 13.° Fardamento .
" 11.° Di[erençlLS de cambio .
" 15.° Despezas diversas .....••.........•.........••.

.
Si
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TITULO II

Capitulo VI - Acquisição e occullaçiío dc ICt'j'cnos

Art. 1.0 ... Acquisição de tenenos, inclusive a. indemnisação
de predios e bemfeitorias .

» 2. 0 •.. Indem IIi 'ação por occupação temporaria e ex-
ploração do solo.•...............•.........•

» 3.° Demarcação de terrenos adquil'idos .

Capi tulo V - Pcssoal e dcspe:::as dil'Cl'SaS

Art. 1.0 llonorarios do pessoal do serviço tIo campo ....
» 2.° Gl'alificações, ajudas de custo e despeza di,

versas .•.•...... " , ' ......•..•.....
» 3. 0 , •• Despel'ias de escriptorios , .
» 4.° ... Mobília, instrúmentos e mais objectos a inven-

tariar •.•.......•........•...........•......

CONSTRUCÇAO

Capitulo IV - el'viço gera7

Art. 1.0 •.. lIonorarios do engenheiro em chefe c do pessoal
do escriptorio c61üral de construcção .

» 2.° •.. Gratificações ajudas de custo e clespezas di-
v rsas .. ' ' .•.....•...............•

» 3.° Despezas de escl"lplorio , .
» 4.° .. , Estudos definitivos e loca.ção .
» 5,° Impressrls .
» G.o Fardaml'nto .....•.......•............. , .
» 7.° MolJilia, ins.ll·umcntos, objectos e utensilios

dIversos , .........•....... ' .

Trabalhos por empreitada .
Trabalhos por admininislração '" ....•. '" .
lIIaterial e ferramentas para o serviço por ad-

rniniFtração e mai6 objectos a invental'Í~r.

Despeza6 diversas ...........••...•.•..••..•...

Capitulo VII - E:ccavação e atclTOS

Ad. 1.0 .
» 2. 0 .

» 3. 0 •••

» 4.° ...

Capitulo VIIr - Obras de a1·te

Art. 1.°. " Viaductos, pontes e pon tilhões .
» 2.° ~ eiro~, drains e mais oLras de esgoto ..
» 3.0 IunnCls ' ' .
» -1.0 Muralhas revestimentos, etc .
» 5.° ;Uaterial, ferramentas e utensilios a inventariar.
» 6.° Despezas diversas ..

Capi tulo IX - Via permanente, desvios e linhas de serviço

Art. 1.° Trilhos e seus accessorios ..
» 2. 0 ..• Dormentes e mais peças de madeira .
" 3. 0 ••• Agulhas, corações, cbaves de desvios e sous

acces"orios ..............•............. , ••..
» 4.° Giradores e carl'etões (chario(s) ..
» 5.°, .. Lnstl·o , ....••...............••........
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Art. 6.° Transporte do material ,.
" 7.°, .. 1IIaterial e ferramentas para o assentamento .
" 8. 0. " Assentamento da via permanente, desvios e

linhas de serviço ..
" 9.° Despezas diversas ..

Capitulo X - CCI'cas, ?mwos diviso?'ios, canccllas c mal'COS

s

Art. Lo, .. Cercas vivas.................... S
" 2.° Cercas diversas · ..
» 3.°•.• Muros divisorios , .
.. 4.° Cancellas '............... S
" 5.° Marcos kílometricos e p stes indICadores••••...

Capitulo À.I - Linha tclagraphica ou tclcphonica

Art. 1.0 Postes ; ......•....
» 2.° Fios e isoladores .
" 3.° Apparelhos e utensílios para as estações .
» 4.° Assentamento das linhas...................... S

Capitulo XII - Estações, edifieios, necassol'ios e depcndcncias

Art. 1.0 ...

" 2.°, ..

" 3.° ...

" 4.° .
» 5.° ..

» 6.° ...

Edilicios para estações, armazens e mais de-
pendencias •.....••...••....•.•..•..... ••••..

Edi licios e abrigos pa ra oJIici nas, materia1 ro-
dante e al mOltari fado .

Caixas, cananalisação e apparelhos fixos e mo
veis pam alimentação d'agua ás machinas e
edilicios .....•.•. " ..•...••..••.•.•.........

Casas de guarda, alojamentos e guaritas .
Mobilia, utensilios e mais objectos a inven-

tarlar .. , ..•..........•• ' .........•......•..
Trapiches, pontes de desembarque e guindastes

TiTULO IIJ

MA1'ERJAL DE TRACÇÃO E DE TRANSPORTE

Capitulo XlII - M Me?'jal ele tracção

Art. 1.0 ...
» 2.°.,.
» 3.° •..
" 4.° .
" 5.° .
» G.o ..

Locomotivas parn. trens de viajantes .
Locomotivas para trens de mercadorias ....••..
Locomotivas para trens mixtos , ..
Tender de sobresalentes........•.......••...••
Uachinas lixaR ...............•.....•..........

tensilios, apparelhos e sobresalen tes..•...•...
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apilulo XIV - Ca1Tuagens 170,1'0, viajantes

Art. 1.0 •.• C:l.rruagens de ia classe .
" 2.° Carruagens de 2" classe .
» 3.° Carruagens de 3" classe ..
» 4.° Carruagens roixtas .••............•............

Capitulo XV - Vagões especiaes

Art. 1.° ... Vagões-correio .....•..•.......••.•.......•.•..
" 2.° ..• Vagões de uagagem .
" 3.° ..• Vagões-buifets .....•.............• , ..•.••......
" 4.° ~ag~t's de ~occorro ..
» 5.° \ agoes·e trlbarla ..
" 6.° Vagões para gado graudo ........•..•..•......
» 7.° Vagões para gado miudo .
" 8.° Vagões de lastro .

Capitulo XVI - Vagões pal'a mer'cadOl'ias

Art. 1.°... Vagões fechados ..•.............•.•..... , ...•..
" 2.°.0. Vagões ubertos ..
" 3.° Vagões-platafol'mas .
" 4.° Vagões para madeira .
» 5. 0. .• Vagões para carvão .
" 6.° •.. Vagões para p01vora e materias intlammaveis.

Capitulo XVII - AI-mação do material

Art. Lo .•. Armação das locomotivas .
» 2.° ... Armação das machinas fixas...... ::;
» 3.0 ••• Armação das carruagens e vagões............. $

'l'I'rULO IV

MATERIAL DE OFFICI .AS E DEPosnos

Capitulo X, lU - Machinas, matel'ial e utensilios das ofTici
nas de reparação

Art. 1.0 i\Iacbinas motrizes .
" 2.° ThIachinas uteis .
" 3.° Ferramentas e utensilios ..
" 4.° TranSnllSSões...................•...........•..
" 5.° Installação das macbinas e transmissões ..
" 6.° i\Iobilia e utensi!ios a inv!lntariar .

Capitulo XIX -111atel'ial e utensílios dos deposito.~

Art. 1.0 ..• 1\Iotores .........••..•......•..•.......•.......
.. 2.° •.. FerJ'umen tas, 11 tonsi lios, apparelhos de soc-

corl'O, etc.•...•.....•..•...............•...
» 3.° ... i\Iobilia, instrumentos e mais objectos a inven-

tariar ................•...•............... ,. $
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II. DIVISÃO

Receita da estrada em trafego

TITULO V

RECEITA DA ES'l'RÁDA EM TRAFEGO

» 8. 0 , ••

» 9.° ...

Capitulo XX .. , Passagens e f?'etes

Art. i. 0 Viajantes, .• , •..• "., .. , .. , ··
» 2. n ••• Mercadorias..... , ....•...• , , .•...••.•. ·.• iS
» 3. 0 ••• Bagagens e encommenda~ .• , ,... $
>, '1,0 ... Animaes ................................•.• ··
» 5,0, .• Canos , , ,.. iS
» 6. 0. .. Aluguel de caL'ruagens e trens ,.·... :;;

.apilulo XXI. .. Rendas divel'sas

Al't. 1.0 'l'elegrapho ou telephone ..
}) 2. 0. •• Armazenagens .........•.•.......••.... ·,·.···
» 3. 0 ••• Multas .•.•.••..•••..••••....•.•....••.•.•. , ..
}) 4. r' ••. Seguro •.• , .......•. , ..•.••. : ••.• , ..• ·••····••
" 5.° Coucel'to de envolucros · .. ·
» 6. 0 Entrega a domicilio .
» 7. o. " Aluguel de carruagenc e vagões ú.s estradas

de ferro em correspondencia e trafego mutuo.
Aluguel de buífets ....•..........•......••... ,
R.endas e lucros eventuaés ..... , ...•••••.•• ·.•

III. DIVISÃO

Despeza da estrado. em tré\fego

rnTULO VI

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E DmE('çÃo GERAL

Capitulo XXII... Conselho de administ?'ação

Art. Lo Honorarios da directoria ela companbia •.......
» 2. o Despezas com a seel'etaria geral ....... , ......

Capi tulo. XXlI1 ... nirecção gemI

: S
: $

Art. 1. o. " lIonoral'ios do diJ:ecLor g(}l'al ela esti·aüa. Sllpe
riuLenden te, gerente ou representan Le da
companhia...... ........ .... .... .. .•. .... ... $

» 2, o. ,. RonoI'arios do pessoal ela sem'ataria, con Lado-
ritI e caixa .•... ,." .•..•. · .• ·······,······

" 3. 6 Salario de servenLes , · ·.... :;;
$



» 2. 0 ..

» 3.° .
» 4. 0 .
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Capitulo XXIV.,. Despe.:::as gel'aes

Al't. 1. o••• Honorarios do engenheiro fiscal ou quota para
a liscalisação o o •••••••

Con tencioso •.•••..•...••.•..•.•.... " •...• o ••

on tabilidade e caixa o" ••••••• o. o" •••••••••
Despezas de escriplorio, porles de carias,

ann uncios e impressos•...••.. o •••••••••••••

» 5. 0 Mobilia e objectos a inventadar ..
» 6. o••• Grati licações, ajudas de custo e despezas diversas
» 7.o... el10 de contractos .
» 8. o ••• Impostos..••.....• · ••••....•........•........•
» 9. o .•. Segnros e fretes .............•...•....•.....•.
» 10. o•• , Desnezas judiciarias , .
» i1. o Ambulancia e s rl'i o medico o •••••••

» i2. 0 •.• Fardamento .........••. o •••••••••••••••••••••

» i3. 0 ... Estudos autorizados pal'a modificação da linba
já construida .........•.....•........ , .

» 1·/,0 Diifel'ença de cambio .
» 15. 0 Despezas diversas , .

Capitulo XXV.•• TdegralJho Og telcphone

Art. Lo Uonorarios do pessoal .
» 2.° Conser'vação das linhas ..
" 3,0 Mobilia e utell"ilios a inventariar .
» 4. 0 Renovação do material ..

Capitulo L""{VI .•. A/moxa/'irado

Art. 1. o IIonorarios do pessoal. .
» 2. 0 ••• l\lobilia e utensilios a ÍllVenta,riar O"

» 3. 0 Depreciação do._ ohjecto em deposito ..
» '1.0 ..• I1IaLeriaes, utellfrilios, combustivel e objectos em

er até que sejam descal'l'egado dessa repHl'
tição para serem romccidus as ou tras repar-
Lições da estrada ..• , ......................•

» 5. o •• , Desl'eZaS diversas ......• o •••••••••••••••••••••

. TITULO VII

'l'RAFEOO

Capitulo XXVII ... SCI'viço cenwa/

383

Capitulo XXVIII. O' Serviço dos tl'ens

Art. 1. o. .• HOllor:U'ios do pessoal ..•...••.•....... o • o ••••

" 2. 0. " Gratificação e despezas di versas •••...•••.•.•.

Art, 1.0...

" 2.° .
» .3.° ..
» .1.° .
" 5.° .
" G.o ..

IIonoral'ios do pessoal do esc1'iptorio centl'al,
inclusive elo trafego , .

Grati fica ões aj udas de cus to e ele 1ezas diversas
Dcspezas de escl'iptorios .•..•.•.•. ,. o ••• o' ••••

Impressos e annullcios.•••.....•..•...........
Mobilia e objectos a inventariar .. o •••••••••••

Fal'chmento .••....•. o 0 .... 0·' ••••••••••••• o •••
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Art. 3.°, •• Jl1unlinação e lubrificação dos vagões e car-
ruagens ' .

" 4.° ..• Utensílios e mais objectos a inventariar .

CAPITULO XXIX, " Se1'viço elas estações e a"1l1aZenS

Art. 1. 0 IIonorarios elo pessoal.. . .. .
» 2.° Gratificações e despe7.as diversas •••.•.......••
» 3. 0 ••• Despezas de escriptorio..••.•.• , •....•..•...••
» 4.° lIluminação e signaes ..
» 5. 0 Manobras, cargas, descarga e baldeações ..
" 6.0. ,. ~Iobilia e objectos a inventariar ...•....•••..•

$

TITULO vm
SERVIÇO COM:UERCIAL

Capitulo XXX ..• , et"l;iço cellt1'al

Art. 1.0 ... Indemnisação por prejuízos, extravios, acci-
d ntes e atrazos ..

» 2.° Despezas com o transporte a domicilio ....•.•.
» 3. o Aluguel de carruagens e vagões de outras ea-

tradas de ferro p.m trafego mutuo ....•...•..
» 4.°.,. Fabricação de bilhetes, guias, etiquetas e re-

cibos ••.•.•. ' ...•.••.. , ..•.•........ , ...•.. "
» 5.° Concerto de envolucros .

TITULO IX

LOCO~IOÇÃO

apitulo XXXI. •• S""ciço cClltml

Art. 1.0... Honoraríos dct pessoal, inclusive do chele da
locomoção .•...•.......•.....•...........•.•

» 2,° Gratificações e despezas diversas ..
" 3.° Despez8s de escriptorio .
» 4.° Impl'essi,s ' ..
» 5.° Fardamento , ..
" 6. 0 , •• Mobilia e objectos a inventariar ,., .•.. ,.,.

Capitulo XXX II, '. Tracção

ArL 1. 0 ... lTc,uoral'ios ele machinistas, fogllistas e ser-
ventes " , , iS

» 2.° Gratificações e despezas diversas ,. $
» 3.° Premios de tracçno.. !=;
" 4.° DespeM de escl'iptorio ,.............. ~
» 5.° Mobilias e utansUios .
" 6.° .•. COmbustivel. .•..... , ...•......•...•.•........
" 7.° Oraxa, oleos e estopas , , ..
» 8.°.,. I1luminação das locolUo·tivas .. , ...•.....•.. ,.,

Capitulo XXXIII, .. Otfloinas e depositos

Art. 1. 0 Salario de lU stre e contramesll'és....... ... •. .
" 2,° Reparação de machinas...................... ~
" 3.°... » » tenders ....... ,................. $



» 8.° .
» 2.° .
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Ad. 4.° Reparação de Cal'rU9."'ens e vugÕJs .
" 5. 0... » e construcções por conta da dil'ecção

geral. Construcção, trafego e conservação .
» 6.° Trabalhos"por conta de particulares .
» 7.°•.. Conservação do matedal de omcinas e de·

positos .•...•.....•......•• o.•. , •....• ' .•.• o
Renovação e augmento do material rodante ...
Despezas de escriptorio .•..........•. o' ••.....

» diversas .•.. , ....•.. , •........•.....

TITULO X

CCNSERVAÇÃO DA VIA PER:\1ANENTE, EDlFlCIOS E DEPENDENCIAS

CL1pitulo XX.XIV... SC1"viço ccntml

Art. L° ... Honorarios do pessoal, inclusi ve do chefe da
consel·vação ...........•. " •...........•..•.•

» 2.° Gralificações e despezas diversas .•..••.•.•...
» 3.° Despezas de escriptorio .
» 4.° Impressos , ......•. o....•.... ·
» 5.° Fardament •••...........•..•...••... , ...•••.
» 6,° •. , Mobília e utensílios .

Capitulo XXXV. " Policia da via lJel'mancnte

Art. i. 0 •• , Honorario e salado do pessoal ..•..••... ,., .•.
» 2.° Gratificações e despezas diversas .
» 3.° Illuminações e sign;..es .

CapiLulo XXXVI. .. ConsCl' 'ação ela via llc"lHancnte c suas
dC1Jcn Uenvias
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Capitulo X XVITJ ... Edificios c d''.J1Cndenoias

Arl. L" ...

» "o
" 3: 0 :::

" 4.° ..
» 5.° .
) 6. 0 .••

» 7,0 ..

" 8.° ...

Art. 1.0 .
" 2.° .

» 3.° ...

" 4.0 ...

Salal'io de mestre de linha, feHores e traba-
lhadores o .

Salarios de olliciaes de omeio .
Material e ferramenta ..•..•.•••.•.•.....•...•
Substituição de dormentes .

» lO t!'ilhos e seus accessoríos ..
lO »peçL1s de desvios, pontes e de

accessorios da linha .
Constl'ucção de obras novas do leito e da viu

p rmanente .
Ouras de consolidação ..

Con ervaçiio da edificioso .••..• , •••••••...... ,.
» »tl'apiches, pontes de desem-

barque e guindastes ..•••••.....• _ .
Conservação de cai xas, encanamentos e appa-

relhos para abastecimento d/agua ..
Construcções navaes •••.•. , , o, ..

:>
iS
$
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ESTRADA DE FERRO DE. .. L •••

Linha em trafe[o (extensão......)
CLASSIFICAÇÃO E ESTADO DO MATERIAL RODANTE

em .•. de de 188 .

Anne:xo n. ~

LOCOMOTIVAS
~=~ ~ =

PESO EM '" \ DDtENSÕEB ~M
~ NUMERO

KILOGRA~IMAB
N MILLl~mTROs;;;

05
'" '" o

ffi~ o "'''' '"O Id
PROCEDENCIA 'l'YPO '" '"' o c;l" "..p ~U1 8-0 '"O.~ .gg ""2 <l

~â
00 ..

~
~C o~ u

'" 1]) • .-1 "'.D ",o 05-0... o:
Õ '"' o S'h '"'s 't)S ~> C. o'" ti<: 6'" "''"' '"é-t ..o "''' SUJ "'''' '" 8

'"O ~ Ã;g '" c;S~ '" S<1 A '"O '-'"0 S'"O A;: I':l ""-- - - - -- - -

-

I

~ -
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VEHICULOS
. =~= ~~..

o o NUMI,R..:l ..:l
l:l l:l
o 00

'"
08 ~iil of< ~ o >l '"DE IClNAÇ'ÃO PRO EDEN IA ;;; ~I> :SI> '"O 10:

I'"'" ~~ o ~ .g~ '"'" UJA '" "2..:l~ '" -<l
,,'~ ~

I p,u ~ .. õo UJ'" '"'" '" '" '" '" 8
A A S '" 8

"" r:l
--- -- - - -

Carruagens eBpeciaes

Carruagens de 1" classe

Carruagens ele 2,1 classe

Cal'rllagens de 3" classe

!
Cal'l'Uagells mixtas

Vagões para correio e
bagagens

Vagões para animaes

Vagões para mel'ca-
elol'ias

,
;

f

~I Vagõ~8 de lastro

I
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Annexo n. :3
., .Dis1;ricto

ESTRADA DE FERRO DE . ..

Linha em trafego (extensão ••. )
Percursos totaes do material rodante no .. , semestre de 188..
-~ -

~ERVIÇO ORDI- SERVIÇO ESPE- SERVIÇO DO
NARIO OIAL LASTRO

8 8 8., ., .,
DESIGNAÇÕES ~'" "d~ ~'"o ~o o o ~o... õ~ ... .p ... ... =,..

o~ 0='" =", '" ...,,,, " .p",

~ oS 8 08 ~ 08
"'o ;:l "'o "'oZ g~ Z .... ~ Z :-~

g~ ;:l'~
CJ~... ... ...

'" '" '"p... p... p...
-- --- -- --- -- ---

Locomotivas,
Cat'ruagens de 1" classe

» 20. »
» 3" "» mixtas

Vagões de cargas e baga·
~ells

agões de allimaes
» lastro

Trens expressos
» de cargas
» mixtos
» especiaes

I» de lastro

Percurso total das locomotivas nos diversos serviços

I NUMERO PER URSO TOTAL EMPERCURSOS DIVERSOS DE LOCOM01'IVAS KILOMETROS

Locomotivas ~ue perco1'l'eram
até 10.000 ki ornetros

Lc.comotivas que 1erCOl'rel'am de
10.000 a 20.000 kiJometros

Locomotivas que percorreram de
20,000 a 30.000 kilometros

Locomotivas que percorreram de
30.000 a 40.000 kilome troa

Locomotivas quc percorreram do
40.000 a 50.000 kilomctros

L0comotivas que percorreram
mais de 50.000 kllometros

To(aes





ESTRADA DE FERRO DE ..
Linha em trafe[o (extensão)....

... Annexo n. 4:

Consumo de combustível, lubrificantes
No serviço do trafego ordinario, especial e exLraordinario
Total

e estopa no. semestre de
No serviço do lastro

Total

188 ..•

COMBUSTIVEL GRAXA OLEOS ESTOPA
f -----

8", .~ S '"
oo S '" S '" .:!l

"'o! -o> "'o! :;;;
'" :;;;

'" o!
..,

DE'IIGNA,io '" 8 '"' "'8 '"' '" '"' 0>8 '"'
~8 a ~s 8 'O'" S ~6 a01 0
'001 '" 'Oco '" ~~ o> 'Ool '".~ '"' • ,..t :... .- '"'~tlll

'"' .... tlll .... c; ...... '"' ~tlll ..Co ..9 co o o Co o01 ......
~:;1 ~ o! ~. ol ......

~&:;4 o!

" &:;4>- 0'-"1 >- d >- >-
------

Locomoti vas.
Vehiculos,

--- --- -- --- ---- -- ---
Total no semestre.
Idem no semestre anterior.

--- -- --- -- -- -- ---
Differença l'elatil'a ao semest ra

anterior:
Pal'a mais.
Para menos.

I

Por lomomotiva-kilometro e vehiculo-kilometro...
OOMBUSTIVEL GRAX,~ OLEOS ESTOP,~

a I
S • I

8", '" ~.~ ~.~ a ~'"COo! ~a; '" "'''' "'", ...........
DESIGNAÇÃO ~8 '"' 0>"'

..... ~o;) ",o .,"",'1» ._..,
'0 01 S'"' 'O:: S ... "'0$ 8 ....

0$ a 8 o! S '" CD ~8 '"8'0 ol'~'00$ CD :gS 'O::: 8'0 :9S S'O
.~ '"' "'oo .- ......

'" III "'oo.... tlll
'"' .... '" ~ ...... -o!

Co o c ... ~e c'- '"' o c'"' ~e01 ......
~

oltlll 0$ S oS ",tlll
::1'~ " .......- " ~·úi ã "Cl ';jd-"l >- d 0$'" c:I>- l> >-

Locomotiva-kilometro.
Idem 110 semestre anterior.

--- -- -- --- ---- -- ---
DiIJ'erença relativa ao semestre

anterior: .
Para mais.
Para menos. --- --- -- --- -- --- --.-

Vehiculo-kilometl'o.
Idem no semestre anterior.

-- --- -- -- ---- -- ---
Differença relativa ao semestre

anterior:
Para mais.
Para menos.

.;:- .
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COMBus'rrvEL GRAXA OLEGS ESTOl'A

~:'J
oo a .. .!!l 8 '" 8", '":.@

~i
..., '" :;;; "'oS :;;;

DESIGNAÇÃO "'s '"' ...
'"

... "'s ...
""s El 8 'O'"

~
-ge aoSo

~ol '" o!", '" 'O ... 'O oS '".- ... ... ~:4 .. :j;:::: ... ~~ ...... tIl) o -to
• ..9 oc o ~.9

c ...... ..9 co"' ...... 'd '" ~~
......

,~ ol ~,,'- >- &:;l ='d-"l d l> O' .....
-----

Locomoti vas. _1-Vehü:ulos. -- -- -- --- -- ---
Total'no semesh'e.
Idem no semestre antedor. -- -- -- --- -- --- -- ---
D ifl'erel1Ça relativa ao semestre

anterior:
Para mais.
Para menos.

Por locomo~iva-kilometroe vehiculo-kilometro

COMBUSTIVEL GRAXA OLEOS E81'0PA

8", ,~ El
I

S
I

a l.koo~'" '"...... .,
"'ol ..,

'" .......~
"'''' :;::l~

q) 1""""'1'-

"'8 '"
., ._0C!) ta ......,q,

DES.O)/AÇÃO "''' e'" '" o 8'"' Q) eiS ~ ~

"gel 8 'â8 -e!: ~ 8 - ~'"
~ª

'""00$ '" ~~
8'0 13'" :9 a ~ <II.,... ~

~ to ... "'", ....~ '" ... ê ~ J.4 o" o o ~Íiô
... o c'~ ... 0ol_ ......
..3.~ 0$8 oa oito oSd;;;l 0$ =' :> ~.; & ~'ãi,.... d 0$<11

d,.... >- :>

Locomoti va-kilometl'o. _l-Idem no semeslre ao tel'io!'.
-- --- -- --- -- ---

Dilferença. ralativa ao semestre
antel'iol' :
Para mais,
Para menos .

-- --- -- --- -- --- ---~
Vehiculo-kilomelro.
Idem no semestre anteri 01'.

-- - -- --- -- --- -----
Darel'ença relati va ao semestre
ant~rior:

Pal'a mah.
Para menus .

-





••·••DlstrJcto
ESTRADA DE FERRO DE .••

Linha em trafe[o (extensão...)
Despeza com a tracção e conducção de trens durante

o .• , semestre de 188 ....

Annexo n.~

I I DIlIFERENÇA EM
TRACÇÃO TRAFEGO RELAÇÃO AO SEMESTRE

DESIGNAÇÕES

I
TOTAL AKTERlori.

TOTAL NO SEMESTRE
ANTERIOR

Pessoal Material Pessoal Material

---
Totaes ........•...•.•••.•••.•.••..•.

Por trem kilometro ..•••.•..•••••••..

Por locomotiva kilometro .•..•..•..•.•

Por vehiculo kilometro ......•........

Por 100 viajantes kilometro (t" classe)

Por 100 viajantes kilometro (2" classe)

Por 100 viajantes kilometro (3" classe)

Por tonelada kilomelro •.....•...•.•..

.

1ii
~
~

~
00
<O





ESTRADA DE FERRO DE .

Linha [Cill trafc[o (Extensão......)
..... Annexo n. 6

Utilisação dos vehiculos e trens no •.... semestre de 188 .••

DE IGNAÇÕES

l
ia classe

Numero de viajanLes embll'- 2a classe
cados 3a classe

Das Ires cl asses

~
ia classe

Numero de viajanLes LI'aDS- 2a classe
porLados a um kilometro 3a classe

,Dllis tl'es classes

NO SEMESTRE NO SEMESTRE
ANTERIOR

DESIGNAÇÕES

Numero de animaes embarcados
Numero de allimaes transpor lados a um ki
lometro

Percurso kilometrico médio de um animal
Toneladas de bagagens e encommendas des
pachadas

'Ioneladas de bagagens e encommendas trans
portadas a em kilometro

Psrcurl'o ki!ometr;co médio de uma tonelada
de bagagens e encommendas

NO SEMESTRE NO SBMESTRE
ANTERIOR

l
ia classe

Numero médio de vtb.jantes 2" classe
por trem kilomelro 3" classe

Das tres classes

Percurso kilometrico
de um viaj InLe l

ia classe
médio 2a classe

3" classe
Das tres classes

/

1'otal
Numero de toneladas Excluindo os transpor-
embarcadas tes em sei viço da es·

trada

(mercadorias em geral)

I d
\
Total

Numero de lon~ a as Excluindo os transpor-
t~ansportadas a um/ tes em serviço da es-
kllometro trada

(mercadorias em geral)

Numero médio de Viajantes

l
'ia classe

por vehiculo-k il o m et 1'02" classe
(c'mlados por dous vehi· 3" classe
cul0s os grande3.de 8 rodas) Das tres classes

Percurso dos
cidos l

ia classe
logares olfere- 2" classe

3a classe
Das tres classes

P k 'I Ir' ITotàl
erCl~rso I orne ICO ExcJuindo os transpor-
médiO de uma tJne- tes em serviço da es-
lada trada

(mercadorias em geral)

Numero médio de tO-IPor vagão-kilometro
nelas de mercadoriás Por Lrem-kilomelro

Entre o percurso dos
\' agõell de cargas va
sios 9 percurso total

Relação % enLre o percllrSO\ia classe
dos logares occ ~ pados e o 2a classe
percurso dos logares 0Il'e-)3'" classe
rec.l dos rDas tres classes
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Relação %.•••. ,"" Entre o numero de to
neladas-kilome Lro de
mercadorias 9 a ca
pacidade dos vagões
(vasios ou cheios) I
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Annexo n. ?'

ESTRADA DE FERRO DE.•.

Linha em trafego (extensão.•.... )
Substituição do material da via permanente e telegrapho durante

o... semestre de 188...

~ PESO EM KILO-
QUANTIDADE DO MA'l'E-'

;;l GRAMMAS POR MATE-
RIAL SUDSTITUlDO

i>l RIAL SUBSTITUIDO
F<
<:
:2 0 '"0t=l ., '" ait=l< ~-< o: d o

DESIGNAÇÕES '"
o........ .,

"" ;Õ~~ "" c<! "".'" rol "" '"
o '"~~ o Q) C) C) o

o
C) P< '" '" "",..; o

c.l o o .,
J;j "" S()o "t:l "" ""-< ., .p .,

::l

'" CDo: S o .... S El c:l
i:> CIl
I'l '" "" "" S S So o o

p.. p.. E-< l'i1 l'i1 l'i1- ---- -- -- - --
-

Trilhos. X - - -
Acces>orios de trilhos. - - - -
Agulhas. - - - -
Corações. - - - -
Accessorios de desvios. - - - -
Dormentes (de•. X .. X .. ) - - - -
Lastro ordinal'io. - - - - - -
Lastro de pedra quebrada. - - - - - -
Postes telegraphicos, - - - -
Fios telegraphloos. X - X -
Isoladores. - - = -
Apparelhos telegl'aphlcos. - - - - -
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:&nnexo n. 8

•••Dis1;ricto

ESTRADA DE FERRO DE. . .

LINHA EM TRAFEGO ( EXTENSÃO... )

Estatistica dos accidentes occorridos na estrada durante o
... semestre de 188.•.

~
U>

é< -.: <:
zo A Cl
-.: A '"

Z
U> A <I ~ '" <I ~
~ 0"1 .~

°A
Z Ills: ~< ~
~ >1~

<!lO:..,
~~

~

8 <:é< :l o: "l
U>

u
~ r:l i>

~
<I

U ~.. ,-,A
NATUREZA DOS ACCIDENTES

~
~ '"~U> '"o

A UI
cil

'"-.: l> .s ltl '" '" U> '" ltl
H :.p o o o o o o
<I o '" ~ ~

'"d +> ~ +>u .;:: ... ...A S ;d ... o o ... o
o '" ~ '" ~ '" ;:;;1
" '" 1'<0 1'<0 Fio :>

...:l -- -- -- -- --- -- --

-

-~
I

~___.~C'lõ"--..:;c ---



r'\.nncxo U, 3

B~TRAD \.. DE l~IERRO DE,.

Linha Bm trafe[o (extensão ",,)
Demonstração do movimento e receita de viajantes no semestre de 188."

'" E 'T AÇÕES DE DE TINO TOTAL
f"
p:

POR ~:STACÃO DE<:

ES1'AÇÕES
Cl H G F E D C n Ao PROCEPENCI.\,..,

DE '"o
PROCEDEKCIA

Q o o ...
o }Z'" o E", e Soo o o o 9", ~lI> o'" ~'" - li> ~ '" o o ~'"

"l " o:~ :.. 0'- 0'- :.. g:? " 0·- :.. o:<j :.. Q::a " 0'-
~

0'-

'" '" -'''' CD
~~ '" '" ::s~~ '" CD CD ::> :.. ".",'" " ;.., rd~ ::> " =...

'" S -g8 E 8 a 'é- a -0- a -gs a -ga a ~s 8 -0'-
<: ::> p es

~
ee ::> $'lS " ee " " " " ~ e,.., z P:;'" ;Y. p..,'" p..,'" z ~'" z p..,Q) z P:;'" Z p:tD Z ~'" ;?; p..,CD

{ L"

IA 2."
3,"

{ 1."
D 2./l

3. a .

{ 1. a
C 2." .

3."

{ 1."
D 2."

3.a

{ 1."
E 2."

3."

{ 1."
F 2."

3,/l

{ 1."
G 2."

3."

{
La

1'1 2. n

3."

'l'otaes POl' esta~{ Numero - - - - - - -

I
- -

I
iio de des toU!

. Producto - - - - - - - - -
I

~ - ;;;;;;;;:J - ,~, "- -~ ~

Nota-Este qnadl'o terá a" dimensões precisas p1ra. ahranger todas as e3Lações.
Pago 392 - 1



Annexo n. 10

ESTR l.DA. DE FERRO DE.

Linha em trafego (eItensão.. ,... )
Demonstração do movimento. e receita de bagagens e encommendas despachadas no semestre de 188.,.

E 'rAÇÕES DE DESrINO
TOTAE:B I

POR ES'I'AÇÕES
DE PROCEDENCIAAncD

V>
o

~
8
'"
~

'"p..

a.,
B
Q

ªo'"p..

'"..s
:.;;;
s
'"o
UJ

'"p..

E I
--,--

F

V>
.Q
:.;;;
a.,
o
UJ.,
p..

G

'"..s
:.;:;"
E.,
o
'"'"p...

ES'l'AÇÓES
DE PROCl!:DENCfA

A

n
- -

c

D

E

G

11----------1-- -- --

Tota s [/01' sta-l Peso
ções de clrsLino. ProtlucLo

Oh er'vação - .'I.s bagagens e ellcommendas despachadas por
volume são inc!uidas neste quadro á razão de 1.000 I ilos POL' metl'll cubico.

Pa"'. 3(J,2 - 2

Nota - Este quadro Ledt as dimensões precisas para abranger
todas as estações.



Annexo n. 1.1
ESTRADA DE FERE O DE ...

Linha em trafego (extensao...)
Demonstração do movimento e receita de animaes despachados durante o .•• semestre de 188 ..

I ESTAÇÕES DE DES'l'INO
Ir

TOTAES
POR. ESTAÇÃO

G F E D C B A
DE PROOEDENOIA

ESTAÇÕES '" '" Cl '" '" '" .~ '"
~ ~ ;; ~ ;; ..., ;;

DE PROCEDENCIA :.., ... :.., :.., ... ... ... ...
o 8 o 8 o S o 8 o 8 o S o 8 o 8
:..,

"
:..,

'"
:.., '" ... "

:..,

'"
... '"

... '" ... '"'" '" .. '" '" '" '" '" o
~ .9 S o 8 .9 S o E .8 S o 8 o 8

ê3 Õ ... ê3 ...
g ::l '" () ::l ::l () ::l () ::l ::l ()

Z Z ::l Z ::l Z ::l Z ::l Z ::l ~ ::l Z ::l
"t:l 'd '!:i 'ti 'd '!:i 'd 'ti
o o ~

o o o o o... ... ... ... ... ... ...
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Annexo n.lõ

ESTRADA DE FERRO DE,",:
Custo do primeiro estabelecimento da linha aberta aQ

trafego com a extensão de .....

TITULO I

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E DESPEZAS GERAES

Capitulo I - Aelministl'ação supel'iol'

Art. 1.0 Honorarios da directoria da companhia •.
" 2. 0 Pessoal, material e despezas diversas do

escriptorio central da companhia., .•... ,

Capitulo iI - .Despezas geraes

Art. 1.0 Honorarios do engenheil'o fiscal ou quota
pal'a fiscalização, .. ,., , ..

" 2.0 Organi~ação da companhia, acquisição de
privilegios e despezas geraes " ...•.••....

TITULO Ir

CONSTRUCÇÃO

Capitulo III - Despe~as geraes

Al't. 1.0 Desapropriação, indemnização e occupa-
ção temporaría de terrenos , •..... ,

lO 2. 0 Estudo, projecto e locação .
" 3. 0 Despezas com os e criptorios ,
" 4,0 Engenheiros, auxiliares e despezas di-

versas ..... ..•................•...........

Capitulo IV - Preparação elo leito

Art. Lo TraballJos preparatol'ios , , .
" 2. 0 Excayaçõ e atenos , .. , . '" ,
:t 3.0 Despezas dbrersas .

Capitulo V - Obras cl'arte

Art. 1.0 Obras de-alvenaria e cantaria .
,. 2.o Obras ele ferro .
,. 3.° Obras de lnadeira .
» 4.° Despezas diversas .

: iS
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Transportes .

Capitulo VI - Via pe1'lnanente, desvios e linhas
ele seniço

I

ArL 1.0 Trillios e accessorios : 1
Dormentes e mais peças de madeira .
Material meLallico para desvios " ..• " ..
Giradores .
LasLro e assentamento da via permanen-

·te, e'.c.................................. ::;
Despezas diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

Capitulo VII - Cercas, cancellas e lJontcs

Art. 1.0 Cercas, canceIlas e pontes .

Capitulo VII1 - Linha ldcg)'o,phica on telephonica

Art. 1.0 lVlaterial. ..•......................•.....
lO 2. 0 Assentamento.............. ....•....... iS
" 3.0 Despezus divorsas.... ... .. .. . .... ....... $

Capitulo IX - Estações e mais eelifioios e dopen
elenoias

Art. 1.0 Estações, armazens e trapiches .
» 2.0 Ediüeio para off'tcinas e depositos .
" 3.0 Casas ele guarda, guari tas e casas para

em pregados.......•.•........•............
» 4.0 Caixas e eallaIisação d'agua., .
» 5.0 l\Iobilia, utensilios e apparelhos para as

estações, armazeos e tl'apiches ','"

TITULO III

MATERIAL DE TRACÇÃO E DE TRANSPORTE

Capitulo X - 1I1ate?'Íal

Art. Lo Locomotivas .•... , .•............•.......
" 2. 0 Carruagens para viajantes .•.••.........
lO 3. 0 Vagões .............••......•..........
» 4.0 Trollies ..•.............................

Capítulo XI - Annação e deslJe::as di'Vel'sas

Art. Lo Armação de locomotivas e vehiculos...•.
lO ~.o Despezas diversas...... . . • . . . . . . . . . . . . . • iS
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'l'rauspol'te .... " '" ..

TITULO IV

MATERIAL DE OFFIClNAS E D:C:POSITOS

Capitulo XII - ]j{cltcl'ial

Al't. 1.0 Molores e tl'auslDissol'e~ ..... , •....•.....
" 2. 0 Machinas uteis e ferramentas .. ,.,., ...
" 3•• Uteusilios e apparelhos ..••.... , ......•.

C \..PITULO XIII - Installar;ão

Art. 1.0 Installação das machlnas •..•..... , .•...
" 2.0 Despezas diversas .

Total. , .
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ESTRADA
Linha Bill

DE FERRO DE ..
trafR[O (BXtBllSão ••• )

Annexo n. 16

Balanço da receita ·e despeza da linha em trafego no.
Receita

semestre de 188...
Despeza

Ba~agens e encommendas .•.••...•.•..•...•
.I\nlmnes•••••••..•. o ••••••••••••••••••••••

Carros ......•...... o •••••••••••••••• 0.0 ••••

Aluguel de Irens ou vebiculo .

Re..das diue.·sos

Telegrapho ou telepbone .
A..rnlRzenageIU •.••••..•.••.•••••••••••••••••
Multas .
Segul'o .........•••••.•.•••... 0'0 •••••••••••

Concertos .. involucros .
Entrega a domicilio .
Aluguel de nutrets .
Aluguel de vebiculos li' outras estradas de

ferro em corre pondeneia••. , •.•....•....
Renda e lucros eventuaes ..........•.....•.
Saldo a cordgir, á vista dos documentos de

despezas com a séde da companhia em
paiz estrangp.iro e dos remett,dos directa-
mente da companhia ao governo .

Passagens e /t'etes:

Seruiço commercial :

$

$

: $
$
~
$

s

$

Pessoal. .
Material .
Despezas diversas .•.

P.ssoal .
Material .

Pessoal. ..
Matel'Íal .

Pessoal. ..
Material. ..

Pessoal 0.0 ••••• o.

Malerial .

Pessoal .
Material. .
Materiaes em Ber ..

erviço das estações

Almoxarirado ......

Trafego:

Serviço centt·al .....

Sel'viço dos trens •..

Telegrapho ou tele-
phone ..

Direcção geral edes
pezas geraes •....

A(lmin;st/'oçiio e direcçâo get'al :

Honorarios da directoria da companhia .

Secretaria geral da I'Pessoal. .
_ companhia........ Material. .

$

r~ 'I
"

l I $

$

~

$
S
$
S
$

~

$

: S

ia classe .
2a classe ..
3'" classe .

Peso ..
Volume .

de

porMercadorias

Viajantes

Serviço central. ....
Pessoal _ .
Material .
Dospezas divel'sas ..•

$

Locomoção:

Serviço central •.•..

Tracção .

l"essoal. , .
MaLerial. .

Pessoal. '"
Material. .

Omcinas e deposito. I Pessoal. ..
Material ..

Via perManentB • edi/icios:

Deficit a corrigir como no caso de saldo.
$ Rs .

Serviço central ...•.

Policia d a via per-
manen~e... 0 ••••••

Conservação deedi-
fiei os..••.•....•••

Obras novas da linha

Obras novas de edi~
ficios .

Pessoal .
Material. .

Pdssoal. ..
Material .

Pe~soal. .
Material ..

Pessoal .• " .. t •••••••

Matel'Íal .

Pessoal .
Material .

~ I s

s I
s I $

. " I $

$ I $

,
'.S
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DECRE1'O N. 436 A- DE 4 DE JULHO DE 1891

397

Concede privilegio, sem garantia de juros, para construcção de uma via·
forrea entre a estação do Commercio, da estrada de ferro Rio das Flores,
e S. Francisco Xavier, com um ramal para a estação de Sapopemba, da
estrada de ferro Central do Brasil.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo
ao que requereu o bacharel João Candido MUl'tinho, concede, ao mesmo,
privilegio sem garantia de juros, que jámais poderá ser solicitada em
relação a esta conces"ão, para, por si ou por companhia que.organisar,
construir, usar e go..ar, por sessenta annos, uma via.-ferrea que, partindo
da estação do Commercio, da estrada de ferro do Rio das Flores, vá a São
Francisco Xavier, com um ramal que, do ponto que o governo julgar
mais conveniente, á vista dos estudos, se dirija à estação de Sapo
pemba, da. estrada de ferro Central do Brasil, mediante as condições
constantes das clausulas que com este baixam assignadas pelo barão
de Lucena, ministro de E tado dos negocias· da agricultura, com
mercio e obras publicas, que assim fará executar.

Capital Federal, 4 de julho de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

Bar{ío de Lucena.

Clausulas a que se rerere o decreto n. 43.6 A. desta
data

1. E' concedido ao bacharel João Candido Murtinho privilegio sem
garantia de juros, que jámais poderá ser solicitada em relação a esta
concessão, para, por si ou por companhia que organisar, construir,
usar e gozar por 50 anuas uma via-ferJ;ea que, partindo da estação do
Commercio, da estrada de ferro Rio das Flores, vá aS. Fra.ncisco Xavier,
com ramal que, do ponto que o governo julgar mais conveniente, fi.
vista dos estudos, se dirija à estação de Sapopemba, da. estrada de
ferro Central do Brasil.

II. Além do privilegio, o governo concede:
1. 0 Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de lO de

julho de 1855,. os terrenos de dominio particular, predios, bemfei
torias que forem precisos para o leito da estrada, estações, armazens e
outras dependencias especificadas nos estudos definitivos j

2.° Isenção de direitos de importação, na fórma do decreto n. 1859,
de 29 de dezembro de 1880, sobre os trilhos, machinas, instrumentos
e mais objectos destinados a construcção.

Esta isenção se fará eifectiva, de accordo com a legislação vi·
gente.

3.o Durante o tempo da concessão, o governo não concederá, outras
estradas de ferrq dentro de uma zona de 10 kilometros para cada lado
do eixo da estrada, salvo direitos de terceíros.

O governo reserva-se o díreito de conceder outras estradas, que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro
xamir'Ee e até cruzar a línha concedida, comtanto que, dentro da
referida zona, não recebam generos ou passageiros.
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III. Os-trabalhos terão começo dentro do prazo de um anno é ter·
minarão no de cinco, a contar ambos da data da assignatura do respe·
ctivo contracto, sob pena de caducidade.
- Fica entendido qtL, sempre que o traçado tiver d-e atrn.vessar
zona que interesse ao serviço do abastecimento de agua 011 a que
compIlehenda os mananciaes necessarios ao mesmo abastecimento, não
poderão as obras da estrada de forro ser executadas, senão de accordo
prévio com a inspecção das obras publicas da capital federal.

IV. Para garantia do que preceHúa a clausula precedente, deposi·
tará o concessionaria, no thesouro fede!'al, em moeda corrente, ti.

qun,ntia de 10:000$ em caução, aqual reV'8rtera em beneficio da União
se os trabalhos deixa!'em de ser não ~ó iniciados, mas ainda concluidos
den tro dos prllozos respectivamente fixados para tal fim.

V. Na' execu~,ão dQs mesmos trabalhos serão observadas as pre
soripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, para o que remeto
terá o concessionaria. com a- precisa antecedencia, á secretaria da
agrioultura as plantas e todos os detalhes de oada secção, a medida
que forem sendo realisad08 os respeoti vos estudos.

VI. O governo tera. o direito de reEgatar a estrada em qualquer
tempo que julgar conveniente. .

O preço do resga,te seri regulado, em falta de acoordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquenni.o e tendo·se em
oonsideração a importanoia das obras, material e dependenoias no estado
em que estiverem então, se o resgate se e1feotuar depois desse periodo.

Se, porém, o resgate tiver de se e1fectuar an tas do primeiro quin
quennio, em falta de aocordo, a indemnisação será baseada no capital
e1fectivamente empregado na' estrada, accresoido da renda que fôr
oonhecida em relação ao anno em que se realisar o resgate.

A importanoia do resgate ·poderi\. ser paga em titulas da divida
publica.

Fioa entendido que a presente olausula só é applioavel aos casaS
ordidarios e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica que tem o Estado.

VII. A oompanhia obriga-se a transportar gratUitamente:
1.0 Os oolonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

sílios e intrumentos aratorios ;
2.° As sementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelo gover

nadores dos estados para serem gratuitamente distribuidas pelos
lavradores;

3.° As malas do correio e seus conduotores, o pessoal encarre·
gado por parte do governno do serviço da linha telegraphica e o
respectivo material, bem como quaesquer sommas de dinlleiro perten
oentes ao thesouro !ederaI ou aos estados, sendo os transportes ef
feotuados em carros especialmente adaptados para esse fim ;

4.° Os funccionarios publicas, quando viajarem para desempenbo
de suas respectivas fuucções.

Serão transportadas com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

1.°As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, qua,ndo
forem em di] igencia ;

2.° Munições de guerra e qualquer numero de soldados do exercito
e da guarda nacional ou da policia, com seus oliciaes, respectiva
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte
da linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo
governador do Estado ou outras autoridades que para isso forem au·
torisadas ; .
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'3. 0 Todos 03 generos, de qualquer natureza que sejam, pelo go
verno ou pelo governador do Estado, en vindos para attender aos
soccorros publicos exigidos pela Secca, inundação, peste, guerra ou
ou tra calamidade publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo federal ou do Es
tado, não especificados acima, serão traos! ortallos com abatimento
de 15 %,

Terão tambem abatimento de quinze por cento os transportes de
materiaes que se destinarem á co.Jstrucção e custeio dos ramaes e pro,.
longamento da propria estrada e os destinados ás obras municipaes
dos municipios servidos pela- estrada.

Sempre que o governo exigir', em circumstancias extraordinarias,
a companhia porá ás suas ordens todos os meios de transporte de que
dispuzer.

Neste caso, se o governo o prêferir. pagará á companhia o que
fôr convencionado pelo uso da estraoa e todo o seu material, não ex
cedendo o valor da renda média, de periodo ideotico nos ultimos tres
annos.

VIII. A fiscalisação da estrada e do serviço SertL incumbida a um
engenheiro fiscal, nomeado pelo governo federal e pago pela compa·
nhia, que para esse fim entrará para os cofres publicas, no começo de
cada semestre a vencer, com a quantia equivalente, que fôr prévia·
meote fixada pelo mesmo governo.

IX. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia
sobre a intelligencia das clausulas do respectivo contracto, esta
será decidida em ultima instancia.~sem mais recurso, pelo ministro
da agricultura.

X. Com excepção do que se acha estabelecido no § Ioda clausula Ia
do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, e em tudo quanto
não estiver aqui estipulado, regulará no que fôr applicavel a presente
concessão o que se contém nas demais clausulas que acompanhÇl.m o
Supradito decreto.

Xl. Findo o prazo do priviJegio, revertera para o Estado, sem
indemnisação de especie alguma, a elltrada, com todo o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 4 de julho de 1891.- Barão de Lucena.

DECRETO N. 436 B - DE 4 DE JULHO DE 1891

Coucede pdvilegio, sem garantia de jUl'OS, plLl'll. cOl1strllcção, uso e gozo de
uma estrada de Cerro no littoral, entre Il. cidade de Paraty, no estado do
Rio de Janeiro, e a de Tguape, no de S. Paulo, passando por Ubatllba,
Caraguntatllba, S. Sebastião o San'tos.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereram o engenheiro Manoel Caetano da Silva
Lara e o bacharel Pedro de Barros, resolve conceder·lhes privilegio
por 60 annos, sem garantia de juros, que não poderão jamais solicitar

, em relação a esta concessão, para, por si ou por meio de companhia
que orgallisarem, construirem, usarem e gozarem ele uma estrada de
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ferro no littoral, eutre a cidade de Paraty, no estado do Rio de Ja
neiro, e a de Iguape, no de S. Paulo, passando por Ubatuba, Caragua·
tatuba, S. Sebastião e Santos, de accorJo com as clausulas que com
este baixam assignadas pelo barão de Lucena, ministro de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, que a::lsim o
faça executar.

Capita.l Federal, 4 de julho de 1891, 30 da Rep~blica.

MAcNOEL DEODORO DA FONSECA.

Ba?'ãq de Lucena.

Clausulas a que se reCere o decreto n. 436 B desta
data

r. E' concedido ao engenheiro Manoel Caetano da Silva Lara e
bacharel Pedro de Barros, ou á companhia que organisarem, privi~
legio por 60 annos, sem garantia de juros, que não poderão jamaiS
solicitar em relação a esta concessão, para a construcção, uso e gozo
de uma estrada de ferro no littoral, entre a cidade dt} Paraty, no es
tado do Rio de Janeiro, e a de 19uape, no dE' S. Paulo, passando por
Ubatuba, Caraguatatuba, S. Sebastião e Santos, respeitados os direitos
de outras estradas existentes, dentro de cujas zonas não lhes será per
mittido receber passageiros ou cargas,

n. Além do privilegio, o governo concede:
1.0 Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 8\6, de 10 de

julho de 1855, os terrenos de dominio particular, predios e bemfei
torias que forem precisos para. o leito da estrada, e tações, armazens
e outras dependencias e. pecificadas nos estudo definitivos j

2. o Isenção de direitos de importação, na. fôrma do decreto n. 7959,
de 29 de dezembro de 1880, sobre os trilhos, machinas, instrumentos
e mais objectos destinados á construcção, bem como sobre o carvão de
pedra indispensavel para as afIlcinas e custeio da estrada.

Esta isenção se fará ef1'ectiVil, da accôrdo com a legi lação vigen te;
3. o Durante o tempo da concessão, o governo não concederá outras

estradas de ferro dentro de uma ZODa de 20 kilometros para cada Jado
do eixo da estrada.

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro,
ximar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que dentro da re
ferida zona não recebam ganeros ou passageiros.

lU. Os trabalhos terão começo no prazo de tiro anno e terminarão
no de cinco, a conitr da data da assignatura do respecti vo contracto,
sob pena de caducidade.

IV. Para garantia do que preceitua a. clausula precedente, depo,
sitarão os concessionarios no he ouro federal e em moedn. corrente a
quantia de 20:000$, a qual reverterá em beneficio da União, se os tra·
balhos deixarem de ser, não só iniciatlos, mas ainda. concluidos deLltro
dos prazos respectivamente fixados para tal fim.

V. Na execuçã.o dos mesmos trt\.balhos serão o servndas as pre
scripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, para o que remeto
terão os concessionarias, com a precisa antecedencia, ã. secretaria da
agricultura as plantas e todos os detalhes de cada sec ão, á medida
que torem sendo realisado8 os re,'pectivos estudos.
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VI. O governo terá o direito de resgatar a estrada, depois de de
corridos 20 <.nnos, a contar da inauguração do trafego.

O preço do .resgate ~erl~ rog-ulado,. em ra~t:l. de a~côrdo, pelo termo
médio do rendImento lIqUldo elo ultuno qUlnquennlO e tendo-se em
consideração u importancia das obras, material e dependencias no es
tatlo em que estiverem então, se o resgale se eí1"ectuar ante. de ex
lJirar o privilegio.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulas da di vida
publica.

Fica entendido que a pre ente clausula só é applicavol aos ca.sos
ordimwios e que nilo abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica que tem o Estado.

VII. A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
1." Os colonos e immigrante , suas bagagens, ferramentas, uten

silios e instrumentos aratorios;
2. o As semente. e (1S plantK1,s enviadas pelo governo ou pelos go

vernadores de estados, pa1'a serem gratuitamente distribuidas pelos
Iavradores;

3.o As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarregado
por parte do gonrno do serviço da linha telegraphica e o respecti vo
material, bem como quaesquer sommas de dinheÍl'o pertencentes ao
tl1esouro federal ou aos estados, sendo os traosporte3 eITectuados em
carl'O especialmente adaptado para esse fim;

4.° Os funcc'onar·ios publicas, quando viajarem para desempenho
de suas re pectivas funcções.

Serão tran'pJrtadas com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

1.0 As autoridades, escolt9.s policiaes e respectiva. bagagem, qnando
forem em diligencia;

2.0 Munições de guerra e qualquer numero de soldados do exercito
e da guarda nadonal ou da policia, com seus oillciaes e respectiva
~aga,," m, quando mandados a erviço do governo a qualquer parte da
lInho., dadas as ordens para tal fim pelo mesmo governo, pelo governador
do estado ou outras auctoridades que para is:;o forem autorizadas;

3. 0 Todos o ganaras, de qualquer natureza que sejam, palgo 0
vel'no ou pelo governador do estado enviados para attender aos
soccorros publiccs exigidos pela secca, inundação, pe.ste, guerra ou
outra calamidade publica.

Todos os mais pa sageir03 a cargas do governo federal ou do
e lado, não especificados acima. serão transportados com abatimento
de 15 %.

Terão tambem abatimento ile 15 % os transportes de materiaes que
se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e prolongamento da
p~opria estrada, e destinados a 0bl'as municipaes dos municipios ser
Vidos pela estrada.

Sempre que o ~overno exigir em circumst'lncias extraordinarias,
a companhia porá as suas ordens todos os meios de transporte de
que di puzer.
. Neste caso, o governo, se o preferir, parrará á companhia o que

fuI' convencionado pelo uso d;t Estrada e todo o seu material, não
oxcedendo o valoi' do. renda. média de periodo identico nos ultimas tres
annos.

VIU. A fi calilção da estrudlt e do serviço será incumbida a um
ongenheiro fiscal nomeado pelo governo fedel'al e pago pela companhia,
que! pa'ra esse fim, entrará para o cofres publicas com a quantia
eqUlvalente, no começo de cada semestre a vencer .

. E. H. - 2ê ,"01. V
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IX, Com excepção do que se acha estabelecido no .' I'} da clausula, I'
do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, e em tudo quanto Dão
estiver aqui estipulado, regulará no que mI' applicavel á presente
conceti ão o que se contém nas demai clausulas que acolUlJanham o
supradito <.Iecreto.

X, Findo o prazo, revertera para o Estado, sem indemnisação
de especie alguma, a estrada com todo o seu material e dependencias.

Capital Federal, 4 tle julho de 1891.-B. de Lucena.

DEORETO N. 436 E- DE 4 DE JULITO DE 1891

Concede li. companhia estrada de ferl'o lavoura Rio e S. Paulo pl'il'ilegio
sem garantia de juros para construcção de um ramal fel'l'eo que, partindo
do Cruzeil'o, ou de outro ponto mais conveniente da estl'acla de ferro
Central do Brasil, se dirija á estação de Santa ruz,

o presideute da Republica dos Est:ldos Doidos do Brasil, alten
dendo ao que requereu a companhia estrada de ferro lavoura Rio e
S. Paulo, re olve conceder-lhe privilegio sem garantia. de juros. que
jamais poderá ser solicitada em referencia a esta concessão, para
construcção, uso e gozo por 60 annos de um ram I ferreo que, parliodo
da estação do Cruzeiro, ou de outro ponto da estrada de ferro Central
do Brasil que o governo jul~ar mais coo '7eniente á vista dos estudos,
termine na estação de Santa Cruz, mediante as condições constantes
das clausulas que a este acompanham, assignadas pelo barão de Lucena,
ministro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, que assim fará executa.r.

Capital Federal, 4 de julho de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSEOA.

Barão de Lucena.

Clausulas a que so ."eí"el"e o decl~eLo n. --'"36 E
desta da.ta.

r. E' concedido a. companhia estrada de ferro lavoura Rio e
S. Pa.ulo privilegio por 60 anuas, sem garantia de juros, que jamais
poderá ser solicitada em l'efer"ncia a esta concessão, para a COllstl'UC
ção, 1130 e gozo de uma via·ferrea que, partindo da estação do Cruzeir~,
da estrada de ferro Central do 81'0. iI, ou de out"o ponto nas prox!
midades da mesma estação, que porventura o goverllo julgar malS
conveniente, a vista dos estud03, termine Ue estaçâo ele Santa Cruz, da
ali unina estrada,

II. Além do privilegio, o govel'no concede:
1.° Direito de desapropriação, lU. fOrma d.o decreto n. 816 de 10

de julho de 1855, dos tel'ren03 de demonio particular, pre lias, bem
feitorias que for 'm precisa' pam o leito da e trarIa, estações, ;)I'm,uens
e outras dependenoias especificadas nos estudos definitivos;
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2.o Isenção elo direi tos de importação, na fórma do decreto D. 7959
de 29 ele dezembro de 18 O, sobre os trilhos, machinismo., instrumentos
e mais objectos nestinarios á construcção.

Esta isenção e fará eifectiva, de accol'do com a legislação vi·
aente'
o 3.'0 Durante o tempo da concessão o governo não concederá outras
estradas de ferro dentro de uma zona de 10 kilometros para cada lado
do eixo da estrada, sal\'o direitos de terceiros.

O governo reserva· se o direito de conceder outras estradas, que
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro
ximar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que dentro da
referida zona não recebam generos ou passageiros.

m. Os trabalhos terão começo dentro do prazo de um anno e
terminarão no de cinco annos, a contar ambos da data da assignatura
do contracto, para a qual fica marcado o prazo de 30 dias da data da
publicação do decreto de concessão no Dia1'io OlficiaZ, sob pena de
cadncidade.

1V. Para garantia do que preceitua a clausula precedente, deposi
tara a conce sionaria no tbesouro federal, em moeda corrente, a
quantia. rle vinte contos de réis em caução, a qual reverterá em bene
ficio dilo União se o trabalhos deixarem de ser, não só iniciados, mas
ainda concluidos dentro elos prazos respectivamente fixados para
tal fim,

V. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as pre
scripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, para o que remet
terá a concessionaria, com a precisa autecedencia, á secretaria da
agricultura as plantas e todos os detalhes de cada secção, á medida
que forem sendo realisados os respecti vos estudos.

VI. A companhia obrign.-se a transportar gratuitamente:
1.° Os colonos e immigrantes, suas tbagagens, ferramentas uten

sitias e instrumentos aratorios ;
2.° A 'sementes e as pla.ntas enviadas pelo governo ou pelos go

vernadores dos estados para. serem gratuitamente di tribuidas pelos
lavradores ; .

3.° As malas do correio e seu conductores, o pessoal encarregado,
por plrte do governo, do serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
tl1esouro federal ou aos estados, sendo os transportes eífectuados em
carro especialmente adaptado para esse fim j

4.° Os funccionarios publicas quando viajarem para desempenho
de suas respectivas funcções.

Serão tl'ansportados com ab. timento de 50 % sobre o preço das
tarifas:

1.° A.s autoridades, escoltaspoliciaes e respectiva bagagem, quando
forem em diligencia;
, 2.° Munição de guerra e qualquer numero de soldados do exer

clto e da guarda nacional ou da policia, com seu~ omciaes e respectiva
bagllgem, quando mandados em serviço do governo a qualquer pn.rte
da linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo gover·
nador do est'ldo ou outras autoridades que para i. so forem autori
zadas;

3.° Todos os geueros de qualquer natureza que sejam pelo governo
ou pelo governador do estado, enviados para attender aos soccorros
p~blicos exigidos pela secc[l" inundação, peste, guerra. ou outra cala·
mldade publica.

Todos o mais passageiros e oargas do governo federal ou do es·



404 DECRETOS

tado, não especificados acima, serão transportados com abatimento de
15 %'

Terão t~mbem abatimento do 15 % os tl'unsporLes de materiaos que
se destinarem á cous fucção e custeio dos I'lllllaeS e prulon~amento tia
propl'ia estrada e os destina,los a obras tlos municipio servid s pela es
trada.

Sempre que o g-ove1'l1o exigir, em circumst·.\llcias extraordiuarias,
a companhia porá <i.s sua ordens todos os meios de transporte de que
dispuzer.

Neste caso, se o governo preferir, pagará á companhia o que fOr
convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não exce·
dendo o valor da renda média, de periodo identico nos ultimos tres
annos.

VII. A fiscalisação d;, estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal nomeado pelo governo federal e pago pela compa·
nhia, que para es_e fim entrará para os cofres publicos, no começo de
cada semestre a vencer, com a quantia equivalente que fôr previa
mente fixada pelo me~mo governo.

VIIl. No caso de desacordo entre o governo e a'companhia sobre a
intelligencia das clausulas do respectivo contracto, esta serú, decidida
em ultima instancia e sem mais recurso pelo ministro da agricul
tura.

IX. A companhia eobrigada a estabelecer e manter trafego mutuo
c\os trens com a estrada de ferro Oentral do Brasil, adoptando o mesmo
sy tema de contabilidade usado na dita estrada, não podendJ, porém,
receber cargas e pas ageiros dentro das zonas privilegiadas daquellas
e dus outras estradas já construiuas, ou que venham a ser construidas
em virtude das concessões feitas até á presente daítt.

X. O governo tel'a, o direito de resgatar a estrada em qualquer
tempo que julgar conveniente.

O preço do resgate será regulado, em falta de accordo, polo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, tendo·se em con
sideração a. importaucia das obms material e dependencias no estado
em que estiverem então.

Se, porém, o resgate tiver de se e1l'ectuar' antes do primeil'o quino
quenoio, a indemnLação sel'á base:1da no preço de 30:000$ por kilo
metro de via ferroa construido, podendo em qualq tler hypothese ser o
respectivo pagamento realisado em titulos da divida publica. .

Fica. entenilido que a presente ClatlSula só é applicavel aos caSOS
ordinarios e que não abroga o direito de desapropriacão por utilidade
publica que tem o Estado.

Xl. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o Estado, sem in
demnisaçíí.o tle especie alguma, a e trada com todo o seu material e
dependencias.

XI(. Oom excepção do que se acha estabelecido no § Ioda cla.u
sula I" do decreto n. 7Ç)59, de 29 de dezembro de 1880, e em tuclo
quanto não es~iver aqui estipulado, regulará, no que fôr applicaveI
á presente concessão, o que se contém nas demais clau 'uia que
acompa.oham o supra1lito decreto,

Capital Federal, 4 de julho de IS91.-B. df.J LUCf.Jl'llI.
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DEORETO N. 436 F - DE 4 DE JULHO DE 1891

4.05

oncerte privilegio, sem garantia de juros, ii eompanh ia da ostrada de ferI'''

S I'oeahana, pnl'.'t con lrue.:5:o dI) proll)ngam.n to ela meRma estrada, da

es(a(üo d,· • , ,IO;LO ale ao p'.rlo rio l';;\nl05, 110 f'Rln.do> ele . Paulo.

o presülente da Republica dos Estados Uuidos cio Bra ii, atten
tlendo ao que requereu a companhia da estrarla de ferro Sorocabanllo,
resolve conceder ti. mesma companhia privilegio por 60 annos, sem
gitrantia de juros, que não poderájámais ser solicibda, em rolação a
esta concessão, para constl'ucção, uso e gozo do prolongamento dn.
mesma e, tradll. da estação de S. João até ao porto de Santos, passando
por Cutia, Itapecerica., Santa CI'UZ, Conceição e S. Vicente, no estado
dc S. Paulo, de accôrdo com as clausulas que com este baixam a si
gno.f\as pelo barão de Lucena, ministro de Estado (los negocios dn.
agricultura, commercio e obras publicas, que a sim o faça executar.

Capital Federal, 4 de julho de 1891, 3" da Republica.

MANOEL DEOD ORO DA FONSECA.

BaJ'{ío de Lucena.

Clausulas a que se ref'ere o decret.o n. 436 F
desta data

I. E' concedida á companhia Soroco.bana permissão para pro
longar a sua linha, a partir de S. João, ou outro qualquer ponto que
por ulteri.ores estudos fõr reconhecido preferivel, até á cidade de
Santos, re:peita.dos os direitos de outras estradas existentes, dentro
de cujas zonas não lhe será. permittido receber pllossageiros ou
cargas.

II. Ar-m do privilegio de 60 llonnos, seIl1 garantia de juros, para
lt construcção, u o e gozo da estratla, o ·governo c6ÍlcMe a com
Pfluhia:
. a) dil'eito de ue'apropriação, na formllo do decreto n. 816, de 10 de
JUlllO de 1855;

b) isenção de direitos sobl'e o material importado para a con
strucção e custeio da linha, ni1 conformidade do decreto n. 7959, de 29
de dezembl'o de 1880.

. Esta isenção se fará eifectiva. de accôrdo com a legislação
vIgente.

UI, Durante o prazo do privilegio o governo não concederá outras
estradas de ferro dentro de uma zona de vinte kilometros para cada
lado do eixo da linha, ora concedida.

O governo, porém, reserva·se o direito de conceder outras es
tradas, que, tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas,
possam approximar·se e até cruzar a linha concedida., comtanto que
dentro da referida zona não receham generos ou pas ageiros,

}V. Os trabalhos terão começo no prazo de dezoito me~es e termi
na.mo no de cinco annos, contados ambos da data da asslgno.tm'a do
respectivo contracto, sob pena de caducidade .

. V. Para g~trantia do quo preceitúa a clausula pI'ecedente, deposi
tara a companhia no thesoul'o naoional, em moeda corrente, a
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quantia de 20:000 , em caução. a qual reverterá em beneficio <.la
Uniãõ se os trabalhos deixarem de ser iniciados ou concluülos dentro
dos prazos fixados, podendo a mesma caução ser levantada desde que
a linha fÓl' aberta ao trafego.

VI. O traçado indicado na planta que serviu de base á pt'esente
conces~ão poderá ser alterado, com autorisação do governo, no sentido
de diminuir a exten ão da .tinha, se assim o aconselharem novos
estudos.

VII. São communs á presente concessão as obriO'ações impostas á
companhia pela clausula xxrv das que acompanharam o decreto de 24
de novembro de 1888.

VIH. A companhia entrará para os cofres publicos, no começo de
cada semestre a vencer, com a quantia que fór opportunamente fixada
pelo governo para occorrer a despeza. com o serviço da fiscalisflção da
estrada.

IX, Em tudo quanto não estiver estipulado, prevalecerá, no que
fôr applicavel. o que se q,ontém nas clausulas, que baixaram com o
citado decreto de 24 de novembro de 1888, inclusive o. resgate da
linha. .

X. Findo o prazo do privilegio, reverterá para a União, sem inde
mnisação de espeeie alguma, a linha com todas n.s suas dependencias
e material em deposito, tendo a companhia preferencia, em igualdarle
de condições, para o arrendamento ou compra da linha, caso o governo
resolver alienai-a,

Capital Federal, 4 de julho de 1891.- B. de Lucefla.

DECRETO N. 4-1 - DE 23 DE JOLITO DE 1891

Autorisa a companhia The B,'asil g,'tat southe,'n )'ailllJay compal/Y, limited
a transferir á denomin!!-da The B.-asil great southel'l! Santo Angelo c.v
tension ,'ailway company, limited, a concessão para construc ão do
prolongamento da linha principal, a partil' de seu ponto terminal em
Itaqui até Santo Angelo,

O presidente da Republica. dos Estado Unidos do Bra.sil, at ten
dendo ao que requereu a compau11 ia The Bra~ it great southeru
rail'l.ooy company, limited, resolve autori:;al-a a trn.nsferir á com·
panhia The Brasil great sOHthern Santo Angelo extenlion ,'ailtotlY
company, limited, a con es-ão feit,\ pelo decl'eto n. 380 de 9 de TIl"IO

• de 1890, para. construcção do prolongamento da linha princi pai a
partir de seu ponto terminal em Itaqui ale Santo Angelo, modificadas
algumas das clausulas qu acompanham o supl'adito decreto, pel~s
que com este baixam ussiO'uadas pelo bacharel .João Barballla Uchc!ft
Cavalcanti, ministro de E tado dos negocias da agricultunl, commerclO
e obras publioas, que assim o faça executar,

Capital Federal, 23 de julho de 1891,3° da Republica.

MANOEL DEonoRo DA FONSECA.

Jo{io Ba1'balho Uclu)(1 Cavaicanti,
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Clnll"lulnl1l a que se J'erer o decI'eto n. 4.:;1. de8t-a dato.

1. A garantia de juros far-se-ha eífectiva, livre de quaesquer
impostos, em seme tres vencidos, nos dias 30 de junho e 31 de dezembro
de cada anno e pagos dentro do terceiro mez depois de findo o semestre,
durante o prazo de 80 annos, pela seguinte fÓl'ma :

§ 1.° Emquanto durar a construcção das obras, os juros de
6 D/O serão pagos sobre a import/l.ncia que semestralmente se verificar
haver sido empregada no e to.belecimento da referida e trada, segundo
fi tabella de preços approvada.

As despezas só selão consideradas para os etreitos desta dispo
sição até ao maximo do capital garautiLlo, e, em caso algum, o E tado
será obrigaLlo a pagar juro sobre quantias que não tenham sido de. pen
dida' com obras e material da estrada ou em serviços que, a juizo do
governo, a esta interessem directamente.

Estas circum tancia , porém, não eximirão a companhia da obri
gação que assume de concluir as obras e os fornecimentos relativos á
e trada de que trata a pl'esente concessão, inLlevendentemente de
qua.lquer augmento de OilUS para o Est'ldo.

fi 2. o A acquisição do material fixo e rodan '3 terá logar nas
proporções que o governo julgar conveniente, autorisando previa
mente as respectivas despezas, para que possam ser levadas li. conta
do capital garantido.

§ 3.° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico. os
juros correspondentes ao respectivo capital serão pagos em presença
dos balanços e liquidação da receita e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia e devidamente examinados pelos agentes do
governo.

l[. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fi cal e seus ajudantes, nomeados pelo governo teLleral e
pa.gos pela companhia., que para esse fim entrará para cs cofl'es pu
bliCaS, no começo de cada semestre a vencer, com l\ quantia equiva
lente que fór previamente fixada pelo me mo governo.

III. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre a
intelligencia das clausulas do respectivo contracto, esta será decidida
em ultima instanaia e sem mais recurso pelo ministro da agricultura.

IV. Com excepção do que se acha estabelecido no § Ioda clausula Ia
dI! decreto n. 7959 de 29 de dezembro de 1880, e em turfa quant.o
nao estiver aqui estipulado, regulará, no que 101' applicavel á presente
conce são, o que se contém nas demais alau ulas que acompanham o
sUpradito decreto.

V. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o Estado, sem in
demnisação de e 'pecie alguma, a esLrada com todo o sen material e
dependencias.

Capihl Federal, 23 de julho de 1891.- Joc7o Barbalho Uchúa Ca11al
Cltllti.
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DECRETO~

454 - DE 24 DE JULHO DE 1891

Eleva de seis IllCZOS, improrogaveis. o prazo p, rtl. apresentação (los estudos
definitivos da companhia estrada 'de r. 1'1'0 e Minas do S..Teronymo.

o Presidente dn, Repuhli a dos Estados Unirlos do BrllsJl, atten
dendo ao quo requereu a companhia estrada de ferro c Mmas de Sã.o
Jeronymo, resolve elevar de seis mezes, improgaveis, o prazo marcado
na clausul~ 4" das que acompanharam o decreto n. GOO, de 24 de julho
de 1890, para apresentação dos e tudos definitivos do prolongamento
de sua linha principal, na extensão ma.xima de 200 kilometros, a 'lue
se refere o decreto n. 900, de 18 de outubro do mesmo anno, de [lccorc10
com as clau luas que com oste baixam asslgnados pelo uacharel João
Barbalho Uchôa, Cavalcanli, ministro de Estado dos negocios da agri
cultura, commercio e obras publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 24 de julho de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

João Ba?-balho Uchôa Cavalcanti.

Clausulas :l que se reecre o deCl'cto n. 4S4 dCj;lta data

L E' concedido á companhia estrada de falTo e Minas de S. Je·
ronymo o augmento de seis mezes, impl'orogaveis, do prazo marcado
na clausula. 4" das que acom panha.m o decreto n. 600, de 24 de julho
de 1890, para apresentação cIos estudos definitivos do prolongamento
do sua linha pl'incipal na extensão maxima de 200 kilometros, a. que
se retere o decreto n. 906, de 18 de outuuro do me mo anDO.

II. A fiscalisação da. estrada e do serviço será incumbida. a. um
engenheiro-fiscal e seuS ajudantes, nomeados pelo governo foderal e
pagos pela companhia, que para esse fim ontrará para oS cofres pu
IJlicos, no começo de cada tl'imestre a vencer. com a quantia erlui va·
lente, que fôl' préviamente fixada pelo mesmo governo.

III. No caso do desaccol'do ontre o governo e a companhia. sobl'e a
intelligencia da . clausulas da concessão, esta será decidida em ultima
instancia e sem mais outro recurso, pelo ministro lia agricultura, com
mercio e obras publicas.

IV. Em tudo quanto não e tiver aqui estipulado, regularão todas
as clausulas que acompanl1am os decretos ns. GOO e 906, de 24 de julho
e 18 de outubro de 1890.

V. Findo o prazo do privilegio, reverterá para. o Estado, sem in
demnisaçii.o de espede alguma, a estrada com toda o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 24 de julho de 1891.-Jo,10 Barlialho Ucldja Ca
valcanti.
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Pl'orog':\' pOI' mais UI11 anno o prazo marcado na clausula XYIIT, 11. 2, qne
hah:ou com o decreLo n, 09(iL de G de junho de 1. R~.

o presidente da Tlopllblic:). dos EstarIas UniriaS do Bt'a.si!, n.tten
dendo ao que requel'eu o ba.nco Viaçü,o do Brasil, cessionario do privi
legio ga.rantirIo p lo decl'eto n, 9064, de fi de junho de 1888, para o
serviço de navegação dos rios das Velbas e S. Francisco, decreta a pro
rogação, por mais um anno, vara completil. execução de toda!! as obras,
do prazo mar(~ado na clausula XVIlL, n. 2, elo contracto de 23 de junho
de 1888, na. confODnidade do citado decreto, caducando o privilegio se
dentl'o do referido prazo prorogado não estivei' estabelecida a. navo·
gação naquelles rios, . '

.João Barbalho Uc!1ôt Cl1valcanti, ministro de Estado dos negocios
da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça executar,

C.lpital Federal, 25 de jullto de 1891, 3° da Repnblicl.

MANOEL DEODORO DA FONSECA,

João Ba1'balho DcMa Covolcanti,

DECRETO , 450 - DE 25 DE JULH DE 1891

PI'oroga ]101' um :tnno o prazo fi:-:atlo pIna apresentação dos eslndos r\efini
Livos da estrada d fi'l'l' na Yiclol'ia lÍ Peçanha.

o presirIento la Republica. dos E tados Unidos do Brasil, atten
(lendo ao que requet'eu a companhia estrada de ferro Bailio. e Miuas,
concessionarill ela via ferrea da Victoria ii. Peçanha, resolve prOl'Ogar
por um anilO o prazo fixado na clausula 2n do decreto n. 10 .153, do
5 de janeiro de 1889, e a quo se refere a 3" das que acompanltam o ele
11.. 574, de 12 do jnlbo ele 1890, para apresentaç'ão de estudos defini·
tlYOS, que poderão ser leitos por ecções parciaes de fiO kilometros, no
mltlimo, para execução immediata das obras de coustrucção, uma vez
que seJ m approvados pelo governo, segundo as clau'ulas que com este
b~ixam assignarlas pelo bachaI'el João Barballto Uchua Cavalcanti, mi·
m~tro de Estado dos negocias da agricultura. commercio e obras pu·
bl1cas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 25 de julho ele 1891, 3° da R'3publica,

~I.NOEL DEODORO DA FON.ECA.

João Bm'balho UcMa C(/V01C011ti.

Clausulas fi que se ref'e.·e o decreto u. 4t;9 desta dnln

L Fica concedida ii. companhia estrada de ferro Balda e Mina9,
concessionaria da via-ferrea da Victoria ii. Peçanha, prorogação por
um anno do prazo fixado 11a clausula 2° do d cret.o o. 10.153, de 5 de.
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janeiro de 1889, e a que se refere a 3a das que acompanham o de
n. 574, de 12 de julho de 1890, para apresentação dos estudos defini
tivos da me ma via·ferrea.

II. Os estudos definitivos poderão ser apresentados por seçcões
parciaes de 50 kilometros no minimo, para execução immediata das
obras de cOllstrucção da estrada, uma vez que sejam approvados pelo
governo federal.

III. A fiscali ação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenlleiro fiscal e l"ljudante nomeado pelo governo federal e pago pela
companhia, que para e se tim entrará para os cofres publicas, no co
meço de cada emestre a vencer, com a quantia equivalent, que fuI'
previamente fixada pelo masmo governo.

IV. o caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre
a intelligencia das clausulas do l"especti vo contracto, esta seI á decidida
em ultima instancis. e ~em mais recurw pelo ministro da agl'icultura.

V. A companhia é obrigada a e tabelecer e manter o trafego
mutuo dos trens com a estrada de ferro da Republica, adoptando o
mesmo systema de contabilidade usado na estrada de ferro central do
Bra il.

VI. ["indo o prazo do pri vilegio reverter<i, para o Estado, sem
indemnisação de espeeie alguma, li. Estrada com todo o seu material e
dependencias.

VII. Com excepção da clausula 5", la parte da 8a e 3a parte da
28", e em tudo qnanto não estiver aqui estipulado, regular:í., no que
fôr applicavel :i, presente concesEão, o que se contém nas demais clau,
sulas que acompanham os decretos ns. 10.153 e 574, de 5 de janeiro
de 1889 e de 12 de julbo de 1890.

Capital Federal, 25 de julho de 1891. - JOITo Bai'balho Uchôa Ca
'Valcanti.

DEORETO N. 462 - DE 25 DE JULHO DE 1 91

Concede aos Drs. Joaquim Antonio de Oliveira Botelho e Parophilo lil. 1<'reil'e
de Carvalho privilegio para construcção, uso e gozo de uma estl'ad.\ de
ferro que, partindo de qualquer das estações da via fel'1'ea BraganLina,
vá ler ao ]Jorto de antas, em S. Paulo.

O presi ente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, alten
dendo ao que requereram os Drs. Joaquim Antonio de Ollveira Br,telllo
e Pamphilo M. ["rei1'e de Carvalho, resolve conceder·lhe , ou ii, com
panhia que organisarem, privUegio sem garantia de juros, que jamais
poderii, ser solicita la em relação a e ta concessão, para conslrucção,
uso e gozo por 60 annos de uma estrada de ferro qu , pal'tindo de
qualquer uas estações dét via fer1'ea Bragantina, no estado de S. Paulo,
vá ter ao porto de Santos, respeitadas as zonas das estradas 'que tiver
de atl'aves.ar, não podendo neUas tomar ou deixar passageiros, ba
gagens, animaes, nem mercadorias, de accordo com as clausulHs que
com este baixam assignadas pelo bacharel João Barballlo OclJõa C~·
valcanti, ministro de E~tado dos negocios da agricultura, commerclO
e obras publicas, que assim o faça executar.

G<Lpital Fedel'al, 25 de julho de 1891, 3" da Republic.1.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

JocTo BrO'balho Uch(}n C(T.~alcanti.
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Clausulas a que se reCo re o decreto n. 4G~ desta data

I. E' concedido aos Drs. Joaquim Antonio de Oliveira Botelho e
Pampbilo M, FI'eire de Carvalho, ou:i. comp:l.nhia que organisarem,
privilegio por 60 annos, sem garantia de juros, que já.mais poderá sel'
solicitada em referencia a esta concessão, p'lra construcção, u o e gozo
de uma viaferrea que, partindo da e tação de Bragança ou outra
qualquer da estrada de ferro Bragantina e passando pelo sul do muni
cipio de Campinas, Vii. ter ao porto de Sa.ntos, no mesmo Estado, se
gundo o plano que fol' approvarlo pelo governo, comtanto que sejam
re peitadas a zonas elas estradas que tiver de atravessar, não podendo
dentro dessas zonas tomar ou deiXai' passageiros, bagagens, animaes,
nem mercadoria em geral.

II, Além do privilegio o governo concede:
l.0 Direito de desapropriação, na fórma do decreto n. 816, de lO

rle julho de 1855, dos terrenos de dominio particular, predios, bem
feitorias que forem precisas para o leito da estrada, estações, armazens
e outras dependencio.s especitlca'la nos esmdos detlnitivos ;

2.° Isenção de direitos de importação, na fórma do decreto
n. 7.959, de 29 de dezembro de 1880, sobre os trilbos, machinismos,
instrumentos e mais objectos destinados á construcção. .

Esta i enção se fard, e1Iectiva de accordo com a legislação vigente j
3,° Duran te o tempo da con cessão o gov ,rno não concederá outras

estradas de ferro dentro de uma zona de la kilometros para cada lado
do eixo da estrada, salvo direitos de terceiros.

O governo reserva·se o direito de conceder outras estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam appro
ximar·~e e até cruzar a linha concedida, comtanto que dentro da re
ferida zona não recebam generos ou pa sageiros.

III. Os trabalhos terão oomeço dentro do prazo de dezoito mezes
e terminarão no de cinco anno • a contar ambos da data da assigna
tura do contl'acto, para o qual fica. marra10 o prazo de 30 dias da data
da publicação do decreto de conce ão no Dial'Ío Olficial, sob pen,l, de
caducidade.

,1V. Para garantia do que preceitua a clausula pI'ecedente, de
posJtarü, a conces ionari<}, no thesouro fecleral, em moeda corrente, II.
quantia c1e vinte contos de réis em c.mção. a qual reverter(L em bene
ficio da União, se os trabalhos deixarem de ser, não só iniciados, mas
ainda concluidos dentro dos prazos respectivamente fixados para
tal fim,

V. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as
prescripçõe estabeleci las nos regulamentos vigentes, pam o que re
mettel'ii a conce sionaria, com a preciga antecedencia, ii secl'et'tria dt},
agt'icultura, as plantas e todos os detalhes de cada ecção ii medida
que forem senlo realizados os respectivos estudos.

VI. A companhia obriga-se a tran portar gl'atuHamente :
" 1. 0 03 uolonos e immigrantes, suas bagagens, fel'l'amentas, uten

slhos e instrumentos aratorios j
2.° As sementes e as plantas enviados pelo governo ou pelos

governadores dos est:.l.dos para serem gratuitamente distribuidas pelos
lavradores'

3.° As fuatas do correio e seus conductol'es, o pessoal encarregado,
por p~rte do governo, do serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencento ao
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thesoul'o federal ou aos esta ios, sendo o transpol'tes eil'ectuados em
carro especialmente adaptado para esse fim ;

4.° Os funccionarios publicos quando viajarem para desempenho
de suas respectivas funcções.

Serão tran [lorhdos com abatimento de 50 "/0 sobre os preços das
tarifas:

1." As ultlorirlades, escoltas policiaes e rcsp'ctiva bagagom, (1I11l.11l10
forem em diligenoia ;

2." Munições de guerra e qualquer numero de solda(los do exercito
e da guarda nacional ou da policia, com seus offlciaes e respectiva
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer paI'te da
li!Jha, dada a Melem para tal fim pelo mesmo governo, pelo gover
!Jador do ostado ou outras autoridades que para i o forem autori.!t~os;

3.° Todos os generos de qualquer natureza (lUor sejam pelo governo
ou pelo governador do eslado enviados para attender aos soccorros
publicos exig-idos pela se ca, inundação, peste, guerra ou outra cala
midade publica.

Todos os mais passageiro' e cargas do governo federal ou do estado,
não especificados acima, . erão transportados com abatimento de 15 %.

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção e ousteio dos ramaes e prolonga
mentos da propria estrada e os destinados ás obras dos municipios
servidos pêla estrada.

Sempre que o governo exigir em oiroumstancias extraordinarias,
a-companhia porá ás suas ordens todos os meios de transporte de que
dispuzer.

Neste caso, se o governo preferir, pagará á companhia o que fór
oonvencionado pelo uso da estrada J3 todo o seu material, não exce
dendo o valor da renda média, de periodo indcntico nos ultimos tres
annos.

VII. A fiscalisação da estrada e do serviço sera inoumbida a um
engen heiro fiscal nomeado pelo governo federal e pago pela com
panhia, que para e"se fim entrará para os cofres publicos, no começo
ele cada seme tre a venceI', oom a quantia equivalente que fôr previa
mente fixltda pelo mesmo governo.

VIII. No caso de desaccol'do entre o governo e a companhia sobre
a intelligencia das clausulas do respectivo oontracto, esta serú deci
dida em ultima intancia c sem' mais recurso pelo ministro da a"'ri
uUma.

IX. A companhia é obrigatla a esta.belecer e manter o trafogo
mutuo dos trens com as estradas de feTro da Republica, adoptando o
mesmo systema de contabilidade usado na estrada de ferro CenLral do
Brasil.

X. O governo terá o direito de resgatar a estrada em qualquer
tempo quejulgar conveniente.

O preço do resgate sera regulado, em falta de accordo, pelo termo
medio do rendimento liq uítlo do ultimo quinquennio, tendo-se em con
sideração a importancia das obraa, material e dependencias no estado
em que estiverem então.

Se, porém, o resgate que tiver de se e1Iectuar antes do primeiro
quioquennio, a indemnisação será baseada no preço de 30:000$ por
kilometro de via·ferrea construida, podendo em qualquer hypothese
ser o respectivo pagamento realizado em titulos da divida publica.

Fica entendido que a presente clausula SÓ é applicavel aos casos
orclinarios e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade
publica, que tem o Estado.
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Xl. Fiurlo o prazo do privilegio revertera. para o Estado, sem
jndemnisa~ão de especie alguma, tendo os conccesionarios preferencia
em igualdatle de condiçõe para o arrendamento ou compra da estrada,
se o governo resolver alienai·a ou arrendal·a.

Xl[. Com excepção do que se acha estebelecido no § l° da clau·
sula. lado decreto n. 7959 de 29 de dezemlJro de 1830, e em tudo
quanto não estiver aqui estipulado, regulará, no que fól' applicavel li.
pl'e:lenLe concessão, o que se conlém nas demais clausulas que acom·
pa.nham o supratliLo decreto.

Capital Federal, 25 de julho de 1891. -João Barualho Uchô,~ C(·
valcanti,

DECRETO N, 463 - DE 25 DE J[JLHO DE 1891

P,'orll"a p',r um anilO os pl'azvs marcados nas clausullLs 2" e 5" do dl'Cl'elO

n. SG2, de iG de outubro de 18JO, relativos á es~rala de ferro de Cll~aUo

a Palmas.

o Presiuente da Republica dos Estados Unidos do BI'asil, atteu
dendo ao que requereram o engenheil'o Vicente Alves de Paula
Pessoa e AugusLo Jo é Ferreira, cances ionarios da estrada de ferro
de Catalão a Palmas, resolve prorogaI' por um anno 05 prazos fi·
xados nas clausulas 2" e 5" uo decreto n, 862, de 16 de outubro
de 1890, sendo para tal e1Ieito modificadas algumas das clausulas
que acompanham o referido decreto pelas que com este baixam asai
gnadas p'lo bacharel João Bar1.Jalho UcMa. Cavalcanti, ministro de
Estado dos negocl03 da agricultura, commercio e obras publicas, que
assim o rnça executar.

Capital Federlll, 25dejulhode 1891, 3j'daRepublica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA..

João Ba/'balho Ucltúa Cavalc.Ulli.

Clau..uln n que l!IC rcf'el'e o dccl' to n. 463, desta data

I, Fica concedida a peorogação por um anno dos prazos fi·
xarlos nas clausulas 2" e 5' do deceeto n. 862, de 16 de outubro de
1890, para incorporação da companhia e apresentação dos esludos
defiuitivos e o orçamento para constl'Ucção das obras da estrt\da de
f 1'1'0 de Catalão a pa,lmaB,
. II. A garantia de juros far·se-ha eifectiva, livre de quaesquer
IInpostos, em semestres vencidos ·nos dias 30 de junho e 31 de de·
zembro tle cada anno e pagos dentro elo 30 mez depob de findo o se
mestre, uUl'ante o prazo de 30 annos, pela. s guiote fórma :

_§ l.0 Emcruanto dUl'ar a construcção das obras os juros de .0, %

S l'ao p 19o5 sobre a Í1;nporlaucia que semestralmente se verificar
havei' sido empreg-ada segundo a tabella de preços approvatla,

. As despezas só serão consiclera(los para. os e1feitos desta, dispo i~ã.o
ate no maximo tio capital gamntido, segundo o orçamento parcial
que a companhia apresentará. ao mioisterio de agricultuea dou
mezes ,~ntes do começo das obras, que será fundado sob as
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mesmas ba es em que se fundou o orçamento geral pal'a fixação do
capital garantido.

Em caso algulU o governo será ohrigado a pagar juro sobre
quantias que não tenham sido despendidas com obl' IS e material
da estrada ou em erviço que, a juizo do me3mo governo, a est~

interessarem directamente.
Estas cil'cumstnncia , porém, não eximirão a companhia da obri

gação que a sume de concluir as obras e os fornecimentos relativos
á estrada de que trata a presente concessão, independente de qualquer
augmento de onus para o governo.

§ 2. 0 A acquisição do material fixo e rodante terá logar na,s
proporções que o governo julgar conveniente, autorisando previa
mente as despezas respectivas, para que possam s~r levadas em devido
tempo á conto. tio capital garantido.

§ 3. o Entregue a estrada ou parte ue"ta ao tranfJito publico, os
jUl'OS correspondentes ao respectivo capital serão pagos em presença
dos balancetes e liquidação da receita e despez,\ de custeio da
estradas, exhibidos pela companhia e devidamente examinados pelos
agentes do g-overno.

III. A fi::scaHsação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenbeil'O fiscal e ajudantes nomeados pelo governo rderal o paCTOS
pela companhia, que para esse fim entrará para os cofres publicoa,
no começo de cada semestre a vencer, com a quantia equivalente
que fôr previamente fixaúa pelo mesmo governo.

IV. No caso de desaccordo entre o governo e a comp,tubia Slbre
a intelligencia das cluusulas do respectivo contracto, esü\ será de
cidida em ultima instancia e sem mais recursos pelo ministro da
agricultura.

V. A companhia é obrigada a estabelecer e manter trafego
mutuo dos trens com as estrallas de ferro da R'3publica, atiQptn,ndo
o mesmo systema de contabilidade usada na estl'ada de ferro
Central do Brasil.

VI. Findo o prazo do privilegio r verterá para o E-tado, sem
inde1l1nisação de especie alguma, a estrada, com todo o seu materiul
€I dependencias. .

VIL Com excepção cio que se acha estabelecido na primeira pade
da clausula 19", terceira pal'te da 29' e 32" do decreto n. 8G2, de
16 de outubro de 1890, e em tudo quanto não e tiver aqui esti
pulado, regulará o que se contém nas demais clausulas do mesmo
decreto. .

Capital Federal, 25 de julho de 1891. - Jocro B(!rba~ho UcMa
Cavalcanti .

DECRETO N. 474 - DE 1 DE AGOSTO DE 1891

Concede ao tenente-coronel Joaquim Ign"cio Pe.so" de Siqueira e ao enge
nheil'o Oscar l~jnLo privilegio por cjncoenta "nno, sem garantia de
juros, para constl'U ção, uso e gozo de mma.es ferreos, de um metro de
largura, convergentes á e,trada da farro Central do Brasil.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, a tten
dendo ao que requereram o tenente-coronel Joaq lIim Ignacio Pessoa
de Siqueira e o eLJgeo1:leiro Oscar Pinto, te olve conceder-lhes priviJe-
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gio por cincoenta anno', sem garantia de juros, que jamais porlera ser
solicitadfl, em relal;'ão a esta concessão, para, por si - ou por meio de
companhia que organisarem, construirem, usarem e gozarem de ramaes
ferreos, de um metro de largura, convergen tes a estr,lda de ret'ro
Central do Brasil, tudo de accordo com os estudos que deverão ser
apresentados e apPI'ovados anteriormente e com as clausulas que com
este baixa assignadas pelo bacharel João B Lrbalho DoMa Cavalcanti,
ministro de Estado dos negocios da agricultura, commel'cio e obra. pu
blicas, que assim o fará execu tal'.

Capitall"edel'al, I de agosto de 1891,3" da Republica.

M.ANOEL DEOOORO DA FONSECA.

João Barbalho Uchôa Ca'lJalc~l1tti.

Clausulas a que se rerel'e o decreto ll. 47'4 de@la data

r. E' concedido ar> tenenb-coronel Joaquim Ignacio Pessoa de Si
queira e ao eng-enheiro O cal' Pinto privilegio pOt' 50 anno , sem ga·
rautia dejuros, que jamais poderá ser solicitada em referencia a esta
concessão, pal'a, por si ou companhia que organisarem, constl'uirem,
usarem e gozal'em de ramaes ferroos, de um metro de largura, conver
gentes á estrada de ferro Central do Brasil, seg-undo a planta apre
sentada e rubl'icada pelo cheCe interino da... la dlrcctol'ia das obra pu
blicas e á vistLl. dos estudos, que deverão ser apresent:J.rlo , e appro
vados por yste ministerio.

II. Alem do privilegio, o governo concede:
I. o Direito de de~apropriação, na fórma do decreto n. 816, de 10

de julho de 1855, dos terrenos do dominio particular, predios. bemCei
torias que forem precisos para o leito da estrada, e tações, armazens
e oulras dependencia' especificadas nos estudos definitivos;

2. o 1 enção de dil'eitos de importação, na fórma do decreto li. 7959,
de 29 Lle dezembro de 1880, sobre trilhos, machinismos, instrumentos e
m'lis objectos destinados il const1'ucção.

E ta isenç5.o se rara elfectiva de accordo com a legislação vigente.
3. o Durall te o tempo da concessão, o governo não concederá out )'as

estradas de re1'l'o clenka de uma zona ele l5 kilometros para. cada lado
do eixo da estrada, salvo direitos de terceiros.

O govet'no resel'va-se o direito de conceder outras estradas, que,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversa, possam approxi
~ar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que dentro da refe
rida zona não receba.m generos ou passag iros .

. llf. 03 trabalhos terão começo dentro do pl'azo de 18 meze3 e ter
llllUarão no de seis annos, a contar ambos da data da assig-oa.tura do
co.ntracto, pa.ra a qUil1 fica marcado o prazo de 30 dias da datll. da pu
blicação do decreto de concessão no Diario Official, sob pena d cu.duci
dade.

IV. Para garantia (lo que preceitua a clausula precedente, deposi
tarão os concessionarias no thesouro fecl ara I,em moeda corrente, a
quantia de 20:000," em 0aução, a qu'ü revert rã em benetl.cio da l:lüão
SI os trabalhos deixarem de ser, não só inicié1dos, mas ainda concluidos
uentro dos prazos respectivamente fixados pam lal fim.

V. Na execução dos mesmos trabalhos serão observada as pl'e
scripções e tabeleciLlas nos regulamentos vigentes, para o que remeto
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terão os conces ionarios, com a preciso. anteceden ia á secretaria lia
agricultura, as.plantas e todos os detalhes de cada ramal, á medidi\
que fOfem sendo realisaclos o respectivos estudos.

VI. Obrigam-se a tramp:>rtar gr.\tuitamente:
1. o Os colonos e immigl'antes, uas bagl\gens, ferl'all1eutas, utensi

lias e instrumentos aratorios ;
2. o As sementes e plantas enviadas p=Io governo ou pelos gOVCI"

nadares uos estad03 para serem gratuitamente distribuidas pelos 10.
vradore ;

3. 0 As malas do correio e seus conductores, o pa soaI encarl'egado
por parle do governo do serviço da linha telegrapbica e o respvcti vo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiro pertencentes ao
thesouro federal ou aos estados, sendo os transportes en'ectuados em
carro eSpeCii\l, adaptado para esse fim ;

4." Os funccionarios publicas quando viaj:J.rem para desempenho
de suas respectivas funcções.

Serão tl'ausportados com abatimento de 50010 sobre o preço das
tal'ifas:

1. o As autoridades, escoltas policiaes e respectiva bl\gagem,
quando forem em diligencia;

2,° Munições de guerra e qualquer numero de s luados do exercito
e da guarua nacional ou da policia, com seus oillciaes e respectiva bl\'
gagem, quando mandados a servjço do governo a qualquer parte da
linha, dada a ordem, para tal fim, pelo mesmo governo, pelo "'over
nadar do esta.rIo ou outras autoridades, que pa.ra isso forem alltori~

sadas.
3. 0 Todos os generos, de qualquer natureza que sejam, pelo go

verno ou pelo governador do estado enviados para uttender aos soco
corras publicos exjgidos pela seCCíL, inundação, peste, guerm ou outra
calamidade publica.

Todos os mais passageiros e c\rgas do governo federal ou do eS
tado, não espvcificados a.cima, serão transportados com abatimento
de 15 "/0'

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes ue matel'Íaes
que se destinarem á construcção o custeio pos ramues e pI'olongamento
da propl'Íll estrada e o destinados as obras lllunjCtpaos comprelIeu
<li<las nas zonas servidas pela estmua.

Sempre que o governo exigir, e em circumstancias extraol'dinO:
rias, a companhia porá as suas ordens touos os meios de tmn porle de
que dispuzer.

e te caso, se (l governo preferir, pagará a companbia o que fUI'
convenoionado pelo uso da estrada e todo o sau material, não exce
dendo o valor da. renda mêdia de periodo itlentico nos ultimas tres
aunos.

VII. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e ajudantes, nomeados pelo governo federal e pagos
pela compJ.nbia, que, pl\ra es~e fim, entrar.i. para os cofres publicas,
no começo de ca'ill. seme tre a vencar, com a quantia equivalente que
flI' préviamente fuada pelo mesmo governo.

VIII. No caso do desl\Ceordo entre o govcl'no e a companhia sobre
a illtelligencia da~ clausulas do respccti vo contmct , e ta. sel'à decidida
em ultima instanci,\ e . em mais l' \CUI'SO, pJlo mini tl'O da agricultura.

1/. A compaul.li:t é obrigaua a. estabelecer e mantor o trafego IllU
tua dos tl'ens com a. estl'<ula de ferro Central do Brasil e as demai d<1
Republica, a flopta,lldo o mesmo syslema do contabilidade u~ado naqueJla
estrada, uão podendo, porém, receber carcras pa sageiros dentro da
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zonas privilegiadas daquellas e das outras estradas já construidas ou
que venham a ser construidas em virtude das concessões feitas até a
presente data.

X. O governo tero. dil'eito de resgatar todos os ramaes ou parte
delles em qualquer t mpo que julc:rar conveniente.

O preço de resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
medio do ren'limento liquido do ultimo quinquennio, tendo-se em con
sideração a impol'tancia das obl'a3, material e dependencias no estado
em que estiverem então.

Se, porém, o resgate tiver de se eIIectuar antes do primeiro quin
quennio, a indemui ação sera baseada no preço de 30:000 por kilo
metro de via-ferrea construida, podendo em qualquer hypotbese ser o
respectivo pagamento realisado em titulos da divida puhlica.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aus casos
ordínal'ios e que não abroga o dil'eito de desapropriação por utilidade
publica que tem.o E tado.

XI. Para as~entamentoda linha tereea poderá ser aproveitado o
leito das estr'arlas de 1'0 lagem ; ficando, porém, tal permissão depeno
dente de quem de direito, quando aquella , cuja conservação não esteja
a cargo do governo.

XiI. Findo o prazo do privilegio revertera para o Estado, sem in
demnisação de especie alguma, a eRtrada, com todo o seu material e
dependencias.

XIII. Com excepção do que se acha estabelecido no § lo da clau
sula Indo decl'elo n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, e em tudo quanto
não estiver aqui estipulado, regulará, no que fôr applicavel a presente
concessão, o que se contém nas demais clausulas que acompanllam o
supradito decreto.

Capital Federal, I de agosto de 1891.- João Barbalho Uchôa Ca
valcanti.

DEORETO N. 485 - DE 8 DE AGOSTO DE 1891·

PermitLe que a Pelotas and colonie r'ailway aompany limitcd transfira á
empreUL industda1 e conslructora do Rio Grau{le do Sul a concessão
constallte do decl'eto n. 10.151, de 5 de janeiro de 18 9.

O presidente da R publica dos E tados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a Pelotas and colonies railway company,
Umited, concede á mesma companhia permis ão para tran Cerir á
empreza indu trial e constructora do Rio Grande do Sul, os direitos
e obrigações conferidas· pelo .decl'eto ns. 10.151, de 5 de janeiro de
1889 o 315 de II de abril de 1890, para construcção, u o e gozo de
uma estrada. de fel'l'o que una. a Cidade de Pelotas ás colonia de
S. Lourenço e limitrophe a ella, no estado do Rio GI'ande do uI,
sob as clausulas que com este baixam assignadas pelo b lCharel João
Barba.lho Uchôa Cclvalclnti, miui tl'O de Estado dos negocias da agri
cultura, commercio e obras publicas, que assim o fará executar.

Capital Federal, 8 'de ago to de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEOOORO DA FONSECA.

João Barbalho UcMo. Caualcanti.
VaI. V
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Clausulas a que se ref'erc o decreto n. 48ü, del!lta data

1. A f1scalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal, nomeado pelo governo federal e pago pela com
panhia, que para essa fim entrará para os coCI'es publicas com a
quantia equivalente, no CJmeço de cada, emestre a vencer.

li. No caso de dtsaccordo entre o governo e a companhia sobre a
intelligencia das clausulas do respectivo contracto, esta será decidida
em ultima instancia e sem mais recurso pelo ministerio da agricul
tura.

m. Com excepção do que se acha estabelecido nas clausulas vige
sima e trigesima segunda do decreto n _ 10.151, de 5 de janeiro da
1"889, e em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulará no que
fôr applicavel o que se contém nas demais clausulas que acompanh,Lm
o supra,dito decreto. '

Capital Federal, 8 de agosto de 1891. - João Barbalho Uchôa
Cavalcanli.

DEORETO N. 491 - DE 8 DE AG STO DE 1891

Aulodsa a organisação ela companhia auxiliar de estradas de ferro no
Brasil.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo
ao que requereu o engenheiro Ayres Pompeu Carvalho de Souza,
resolve conceder-lhe alltorisação pal'a, por si ou por meio de empreza,
organisar uma companhia sol:; a denominação de companllia auxiliar
de estradas de ferro no Brasil, pa.ra o fim exclusivo de adquirir e
conservar em depositas mater!al rodante pal'a fornecer por ai lIguei ás
estradas de ferro da Republica, em traftlgo e que venham a S.3r con
struidas ; podendo fazer circular livremente seus carros pelas linhas
daquellas estra'las de ferro que desse material carecerem e par,\ isso
firmarem accordo, tudo de conformidade com as clausulas que com
e te b:üxam assígnadas pelo bacharel João Barball:lO Uchôa Cavalcanti
ministro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 8 de agosto de 1891, 30 da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

João Ba,-llalho Uchôa Cavalcanti.

Clausulns;.) que se .'e1"e..e o decreto n. 491 l1esta data

I. E' concedida. autorisação ao engenheiro .(\yres Pompeu Carvalllo
de Souza potra, por si ou por meio de empreza, organisal' uma compa
nbia sob a denominação de - companhia auxiliar úe estt'adas de ferro
lia Rl'asH, com o fim exclusivo de adquirir e conservar em depositas
material rodante para fornecer por aluguel á.s estradas de ferro em
trafego) existentes, e que venham a ser construidas no paiz.



DECRETOS 419

II. Fica permittido o livre transito do. material rodante da com·
panbia pelas linbas ferreas da Republica, que do mesmo material
carecerem e para esse fim firmarem prévio accordo com a supradita
companbia.

m. Para eífeito das clausulas anteriores, a companhia auxiliar
de estradas de ferro no Brasil será obrigada a apresentar á appro
vação uo ministerio ua agricultura, commercio e ouras publicas a
tabeUa de preços pelos quaes deverá ser cedido por aluguel o seu ma
terial.

IV. O material rodante compor-se.ba de carros de luxo ou' não,
de primeira e segunda classe, para passageiros, vagões de mercadol'ias
em geral e especiaes para gado, animaes de raça, conducção de ferro,
madeira e outl'OS artigos.

Todo o material rodante será construido com os melhoramentos,
segul'ança e commodidade que o pl'ogresso introduzir no serviço de
transportes por vias·ferreas e segundo os typos que estão adoptadas
pelas administrações das estradas de ferro da Republica e approvados
pelo governo, de modo que a circula.ção se eífectue regnlar e conve
llientemente.

O governo reserva-se o dil'eito de prohibir o emprego de material
rodante que não e tiver nestas condições.

V. E' inteiramente livre ás administrações das estra.das ue ferro
ua Repuulica tirmar ou não accordo C1m a companhia auxiliar de
estrad'ls de ferro no Brasil, pal'a uso de seu material rodante.

VI. Depois ue organisada a companhia, o governo poderá incum
bil·a de fornecer o material rodante de que carecer para as estradas
de ferro do Est~do uma vez que as condições oíferecidas pela mesma
companhia não sejam menos vantajosas do que as de outros fornece
dores. e garanta ella a boa qualidade e o perfeito func:lionamento
desse material, tudo a juizo do governo.

VII. A companhia auxiliar de estradas de ferr-O no Bra ii será
orgunisada dentro do prazo de dous anno , contudos da data da assi
gnatura do respectivo contl'acto, que terá logar dentl'o de 30 dias da
publicação das presente clausulas, sob pena de caducidade.

VIII. A' companhia auxiliar de e trada de ferro no Brasil são
applicaveis todas as dispo ições dos regulamentos sobre policia, segu·
rança e tiscalisação das estradas de Cerro, em vigor e que venham a
ser promulgadas, em tudo quanto fôr applicavel aos fins a que se
propõe.

Capital Federal, 8 de agosto de 1891. - João BMbalho Uchôa Ca
valcanti. .

DECRETO N. 495 -DE 20 DE AGOSTO DE 1891

Approva os estudos definiLivos e o respectivo ol'çameuLo dos doze primeiro3

kiJomeLros do [lrolongamento da estrada de ferro Centl'a! do Brasil,

<tlém de anta Luzia .

..................., .
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DECRETO N. 504 - DE 27 DE AGOSTO D8 1891

Approva os estudos complementares do ramal fen'ao (lue partindo de Pa
quevira, na estrada de' ferro ul de Pern:lInbuco, termine na cidade de
Imperatriz,

.... ~ " .

DECRETO N. -ll -DE 2) DE AGO TO DE 1891

Permite a transferencia, pOl' um dos concessionario da via-ferrea de Ca
talão ás fronteiras da Bolivia, á companhia Viação Ferl'ea apncahy,

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dando ao que requereu o engenheiro Francisco Murtinho, um dos con·
cessionarios da estralla de ferro que, partindo de Catalão e passando
pelas cidades de Goyaz, de Cuyabá, de S. Luiz de Cilceres, e lagar
navegavel do rio Guaporé. termine no estado de Mallo Grosso, em
ponto limitrophe com a Republica. da Bolivia, resolve permiltir que o
mesmo concessionaria transfira á companbia Viação Ferrea Sapu
caby, o direit0 que lhe cabe pelo decreto n. 862, d 16 de outubro de
1890, com todos os seUil onus e vantagens.

O bacharel João Barbalho DcMa Cavalcanti, milüslro de El'llado
dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, 29 de agoslo de 1891,3° ua Republica.

MANOEL OEODORO DA FONSECA..

João Bm'balho UcMa Cavalcanti.

DECRETO N. 515 - DE 29 DE AGOSTO DE 18\H

Pl'oroga por um anno o prazo fixad para conclusão das obras de cODstrucção
dos i4 kilometros restantes da estrada de ferro central de Macahé,

O presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasU, atten
dendo ao que requereu a companhia industria, lavoura e viação de
Macahé, resol ve prorogar por um anno o prazo fixado na clausula VI
do decreto n. 10.121, de 15 de dezembro de 1888, para conclusão dos
14 kilometros restantes na construcção da estrada de ferro central de
Macahé, pelos es~udos definitivos approvados pelo decreto n. 10.266,
de 13 de julho de 1889, sendo para esse etreito modificadas algumas
das clausulas que acompanham o referido decreto pelas que com este
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baixam, assignadas pelo bacharel João Bal'balho Dchôa Cavalcanti,
ministro de Estado dos negocias da agricultuea., commercio e obras
publicas, que assim o faça executae.

Capital Federal, 29 de agosto de 1891,3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

João Barbalho Uchôa Cavalcanti.

Clausulas a que se ref'ere o decreto n. ~.l~, desta data

1. Fica concedida á companhia industria, lavoura e viação ue
Macahé prorogação por um anno do prazo fixado na clausula VI do
decreto n. 10.121, de 15 de dezembro de 1888, para conclusão dos 14
kilometros restantes na construcção da estrada de ferro central de
Macabé, pelos estudos definitivos approvados pelo decreto n. 10.266,
de 13 de julho de 1889.

II. A fi calisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e ajudantes, nomeRdos pelo governo federal e pagos
pela companhia, que para esse fim entrara para os cofees publicas, no
começo de cad:1 semestl'e a vencer, com a quantia equivalente, que
fór previamente fixada pelo mesmo governo.

m. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre
a inteIligencia das clausulas do respectivo contracto, esta sera.
tiecidida em ultima instancia e sem mais recurso, pelo ministro da
ag-ricultura.

IV. A companhia é obrigada a estabelecer e manter trafego
mutuo dos trens com as estradas de ferro da Republica, adoptando
systema identico de contabilidade usado na estrada de ferro Central
do Brasil.

V. Findo o prazo do privi legia, reverterá para o Estado, sem indem
nisação de especie alguma, a estrada com todo o seu material e depen
dcncias.

VI. Com excepção do que se acha estabelecido na primeira parte
da clausula XVII e XXIX do decreto n. 10.121, de 15 de dezembro
de 1888, e em tudo quanto não estiver aqui estipulado, vigorarão as
demais clausulas do supl'adito decreto.

Capital Federal, 29 de ago to de 1891. - Joeio Barbalho Uchôa
C_~vctktnti .

DEORETO N. 516 - DE 29 DE AGOSTO DE 1891

Concede á companhia estrada de ferro Leopoldina prorogação por mais
dous annos par!1. conclusão uas obras do prolongamento da do barão de
Araruama.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a companhia estrada de ferro Leopoldina, con
cessionaria :lo prolongamento da do barão de Araruama, a que se
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refere o decreto n. 10.245, de 31 de maio tie 1889, resolve I)['orogar
por mais dous annos o prLlzo concedido para conclusão das obras do
referido prolongamento, de acct,rdo com 3.3 ml~dificações feitas nas
clausulas que com este baixam, assignadas pelo bacharel João Bar
balho Uchõa Cavalcanti, ministro de Estado dos nagocios da agricultura,
commercio e obras publicas, que o ftLrá exec:.rtar.

Capital Federal, 29 de agosto de 1891, 30 da Republica.

~fANOEL DEODORO DA FONSECA.

João Ba1'balho Uchô(~ Cavalcanti.

ClaU8ula8 a que 8e retere o decl'cto n. ~.6, dC8ta data

I. Fica concedida a prorogação por dous anno~ do pr lZO marcado
na clausula VI da:> que acompanham o decreto n. 10.245, de 31 de
maio de 1889, para conclusão das respectivas obrils.

I[. A fiscalisação da estrada e do sel'viço será incumbida a um
engenheiro fiscal e ajudantes, nomeados pelo governo federal e pagos
peJa companhia, que para esse fim enteará para os cofres publicas
com a quantia equiv!llente que fõr préviamente fixada pela mesmo
governo.

lU. No caso de desaccor.l0 entre o g-overno e a companhia, .obre
a intelligencia dilS clausulas do respectivo contracto, esta será decidida
em ultima instancia e sem mais recurso pelo ministro da agrioul tura.

IV. Em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulará, no
que fór applicavel n. presente concessão, o que se contém nas demais
clausulas que acompanha.m o citado deoreto n. 10.245, de 31 de maio
de 1889.

V. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o Estado, sem
ind mnisação de especie alguma, a estrada com todo o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 29 de agosto de 1891.- JO[rO Bal'balho UeM"/'
eavalcanti.

DECRETO N. 517 - DE 29 DE AGOSTO DE 1891

Proroga por dons annos o prazo concedido lÍ. companhia estrllda de ferro
Leopoldina pal'a concluSão da~ ohras do ramal de Itnpemirim, dll es
trada de ferl'o Carangola.

o prasidente da. Republica d03 Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a companhia estra.da de ferro Leopoldina,
concessionaria do ramal <le rtapemirim, a que se refere o decI'eto
n. 1O.1l9, de 15 de dezembro do 18 13, re301ve prorogar por dous annos
o prazo fixa.do na clausula VI do mencionado decreto, para conclusão
das obras do ramal citado, de accordo com as ~odificações feitas Ilas
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clausulas que com este baixam, assignadas pelo bacharel João Bar
balho Uchôa Cavalcanti, ministro de Estado dos negocios da agricul·
tura, commercio e obras publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 29 de agosto de 1891,3° da Republica.

MANOEL DEonoRo DA. FONSECA.

Joito Barbalho Uchô.r- Cavalcanti.

Clausulas a que se ref'ere o decreto n. 01" desta data

r. Fica concedida a prorogação por dous annos do prazo marcado
na. clausula VI das que acompanham o decreto n. lO.1I9, de 15 de de
zembro de 1888, par,! conclusão das respectivas obras.

TI. A fi caLisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e ajudantes, nomeados pelo governo federal e pagos
pela companhia, que par.o esse fim entrará para os cofres publicos
com a quantia equivalente que lôr préviamente fixada pelo mesmo
governo.

I1l. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia, sobre
a intelligencia das clausulas do respecti vo contracto, esla será decidida
em ultima instancia e sem mais recurso pelo mini3tro da agricultura.

rv. Em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulará, no
que 101' applicavel á presente concessão, o que se contém nas demais
clausulas que acompanham o citado decreto n. 1O.1I9, de 15 de dezembro
de 1888.

V. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o E'tado. sem in
demnisação de especie alguma, a esteada com todo o seu material e
dependencia.

Capital Federal, 29 de agosto de 1891.- João Barbalho Uchôa
Ca'/)ulcanti.

DECRETO 524 - DE 11 DE SETEliBRO DE 1891

Permitte a transferencia da parte que cabe a um dos concessionarios da
. estrada do ferro de Catalão a Po\lmas.

a presidente da Republica dos E todos Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu Augusto José Ferreira, e á vista do docu.mento
que apresentou, resolve autorisar a transferencia, que lho foi feita
pelo cidadão Francisco Mendes da Rocha, da parte que a este cabe
como um dos concessionarios da estrada de ferro de Catalão a Palma.
a que se referem os decretos ns. 862, de 16 de outubro de 1890 e 463,
de 25 de julho do corrente anno.

a bacharel João Barbalho Ucbôa Oavalcanti, ministro de Estado
dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas, as im o
faça executar.

Capital Feleral, 11 de setembro de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEonORo DA. FONSECA.

João Barbalho DcMa Cavalcanli.
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DECRETO N. 550 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1891

Concede privilegio, sem garantia de juros para a conslrucçào, uso e gozo
de uma estrada de fel'1'o, de bitola de um metro, entre Ponta Grossa,
no estado do Paraná, e Corllmbi, no de ;\lalto Grosso, com dous ramaes
que de ioac se dil'ijam para Babús e ponto navegavel do rio Apa e
ruais tres ramaes que unam Jatahy, Gual'apuava e Tibagy.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dando ao que requereram o engenheiro architecto Francisco Joaquim
Bethencourt da Silva e Cbristiano Cesar Coutinho, resolve conceder
lhes privilegio por sessenta annos, sem garantia de juros, que não
poderá jamais ser solicitada em relação a esta conces ão, para, por
si ou por meio de companhia que organisarem, construir, usar e gozar
de uma estrada de ferro, de bitola de um metro, entre Ponta Grossa,
no estado do Paraná, e Corumba, no estado de Matto Grosso, com dous
ramaes que de Nioac se dirijam para. Bahús e ponto navegavel do rio
Apa e mais tres ramaes que unam Jatahy, Guarapuava e Tibu"'y, de
accórdo com as clausulas que eom e te baixam, assignadas pelo bacha
rel João Barbalho Uchôa Cavalcanti, ministro de Estado dos negocias
da agricultura, commercio e obras publicas, que assim o faça ex
cutar.

- Cp,pit~1 Federal, 17 de setembro de 1891, 30 da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

JOão Barbalho UcMa Ca1Jalcanti.

ClaUJiulalil a que se rerere o decreto n. ~~O,
desta data

r. E' concedido ao engenheiro architecto Francisco Joaquim Be
thencourt da Silva e Christiano Cesar Coutinho privilegio por 60 annos~

sem garantia de jnros que jámais poderá ser solicitada, para, por SI
ou por meio de companhia que organisarem, a construcção, uso e gozo
de uma estrada de ferro, de bitola de um metro, entre Ponta Grossa,
no estado do Paraná, e Corumbá, no de Matto Grosso, com dous ramaes
que de Nioac se dirijam para Babt::s e ponto navegaval do rio Apa, e
mais tres ramaes que unam Jatahy, Guarapuava e Tibagy.

II. Além do privilegio, o governo concede:
l. o Direito de desapropriar, na fórma do decreto n. 816, de 10. de

julho de 1855, os terrenos de dominio particular, predios e bemfelto
rias que forem precisos para o leito da estrada, estnções, armazens e
outras depenrlenoias especificadas nos estudos definitivos; .

2. o Lenção de direi tos ele importação, na fórma do decreto n. 7959,
da 29 de dezembro de 1880, sobre trilhos, machinas, instrumentos e
mais objecto destinados á con trucção. bem como obre o carvão de
pedra indispensavel vara as otIlcinas e custeio da estrada;

3. 0 Durante o tempo da concessão o governo não concederá outras
estradas de ferrô dentro de uma zona de 20 kilometros para cada lado
do eixo da estrada. .

O governo reserva-se o direito de conceder outras estradas qu~,
tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas, possam approxl-
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mar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que dentro da referida
zona não recebam genero ou passageiros.

lll. Os tra.balhos terão começo dentro tio prazo de um anno e ter
minarão no de cinco, a contar ambos da data da a signatura do respe
çtivo contracto, sob pena tle caducidade.

IV. Para garantia do que preceitua a clausula precedente, depo
sitlrão os cooce sionarios no thesouro federal e em moeda corrente
ou titulas da divida publica. a quantia de 20:000$, a qual reverterá em
beneflcio da União, se ostrabalbos deixarem de ser não só iniciados, mas
ainda concluidos dentro dos prazos respectivamente fixados para tal fim.

V. Na execução dos mesmos trabalhos serão executadas as pre
scripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, para o que remet
terão os concessionarias, com a precisa anteceilencia, a secretaria da
agricultur1 as plantas e todos os detalhes de cada secção, á medida que
forem sendo realizados os respectivos estudos.

VI. O governo tera o direito de resgatar 8. estrada depois de de·
corridos 30 annos, a contar da inauguração do trafego.

O preço do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio. e tendo-se em
con ideração a importancia das obras, materIal e depeodencias no es
tado em gue esti verem en tão, se o resgate se efi'ectuar antes de expira.r
o privilegio. .

A importancia do resgate podera ser paga em titulas da divida
publica.

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos casos
ordioarios e que não abroga o direIto de rlesapropriação por utilidade
publica que tem o Estado.

VII. A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
lo, os cólonos e immigrantes, uas bagagens, ferramentas, utensi~

lias e instrumentos aratorios;
2°, as sementes e as planta enviadas pelo governo federal ou

pelos governadores dos e tados, para serem gratuitamente distribuídas
pelos lavradores; .

3°, as malas do correio e seus coudu tores, o pessoal encarL'egado,
por parte do governo, do serviço da linba telegraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer somma de dinheiro pertencentes ao
thesouro Certeral ou do estado, sendo os transporte::; eífectuaclos em
carro especialmente adaptado para. esse fim ;

4", os func íonarios publicos qnando viajarem para desempenho de
suas funcções.

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

l°, as autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem, quando
forem em diligencia;
. 2°, munições de guerra e qualquer nUmero de 01dados do exer~

CIto e da guarda nacional ou da policia, com seas officiaes e respectiva
bagagem, quando mandados, a serviço do governo, a qualquer parte da
linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo governador
do estado ou outra autoridades que para isso forem autorisadas;

3", todos os generos, de qualquer natureza, que sejam pelo governo
federal ou pelo governador do e tado enviados para attender aos soe
carros publicas exigidos pela secca, inundação, peste, guerra ou outra
ca lamídade publica.

Todos os mais passageiros e cargas do governo federal ou do E~

tado, não especificados 'acima, serão transportados com abatimento
de 15 0 (°'
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Terão tambem abatimento de 15010 os transportes de materiaes que
se destinarem a construcção e custeio dos t'amaes e pt'olongamento da
propria estrada e destinados as obras municipaes dentro da zona ser
vida Lia mesma estrada.

Sempre que o govel'Oo exigir, em ciroumstancias extraordinarias,
a oompanhia porá as suas ordens todos os meios de transporte de que
dispuzer.

Neste caso, o governo, se o preferir, pagara ii. companhia o que
fór convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não exce·
dendo o valor da renda média de p2rido identico.

VIII. A fiscalisação da estrada e do ~erviço sera incumbida a um
engenheiro fiscal e um ajudante, nomeados pelo governo federal e
pagos pela companhia, que para esse fim entl'ara para o Thesouro,
no começo de cada semestre a vencer, com a quantia equivalente que
fôr thada pelo mesmo governo.

E' livre ao governo, em todo tempo, mandar engenheiros de sua
confiança acompanhar os estudos e trabalhos da construcção, afim d J

examinar se s!l.o executaLios com proficiencia, methodo e precisa acti
vidade.

IX. Em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulara, no que
fOr applicavel á presente concessão, o que se contém nas clausulas Que
acompanham o decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880.

X. Findo o prazo do privilegio revel'terá pal'a, o Estado, sem in·
demnisação de especie alguma, a estraLia com todo o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 17 de setembro de 1891.- JoJJ Bal·balho Uchfja
Oaualcanti.

DECRETO N. 555 -DE 19 DE SETEMBRO DE 1891

COJ;!cede privilegio, sem gal·:l.nLia de jUl'OS, para constl'llcçào, uso o gozo de
uma estrada de fel'ro, de bitola de um metro, que, partindo do Pontal cio

Rio Pardo, no estado de S. Pau lo, vá terminar em ponto conv nienLe do
de Matto Gros.o, na fronteira da R()livia.

o pI'e idente da Republic:1 dos EstaLios Uoidos do Brasil, atten
dendo ao que requereram João Carlos Leite Penteado, Francisco
Martins Ferreira Costa, Ors. Jones Nery de Toledo Lion, Joaquim' A.
Nogueira e Francisco Maria de l\1e110 Oli veira, resol ve conceder·lhes
privilegio por 70 annos, sem gar,lOtia de juros, para, por ~i ou por
meio de companhia que organisaram, construir, usar e gozar uma ~s

trada de ferro de bitola de um metro, que, partindo do Pontal do Rio
Pardo, no estado de S. Paulo, e pas.ando pela villa do F'ructal, em
Minas Gel'aes. por Sant'Anna do Parnabyba, Cuyabá. S. Luiz de
Caceres e VilJa BeIla, no de Matto Grosso, vá terminar cm ponto con
veniente, na fronteira da Bolivia, segundo os estudos que deverão ser
apresentados a approvacão, e mediante as clausulas que com este
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ba.ixam assignadas pelo bacharel João Barba1ho UchôJ, Cavalcanti,
mini tro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas, que as im o faça execu tal'.

Capital Feleral, 19 de setembro de 1891,30 da Republlca.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Jollo Bm'oaUzo UcMa Cavalcal'lti.

Clausulas a que se reCere o decreto ll. SSS, destn data

1. E' concedido a João Carlos Leite Penteado, Francisco Martins
Ferreira Costa e aos Drd ..fones Nery de Toledo Lion, Joaquim A. No
gueira e Francisco Maria de Mello Oliveira, ou á companhia que orga
nisarem, privilegio por 70 annos, sem garantia dejuros, para construir,
usar e gozar uma estrada de ferro, de bitola de um metro, que, par
tindo do Ponta) do Rio Pardo, no estado de S. Paulo, e passando pela
villa do Frudal, em Minas Geraes, por Sant'Anna rio Parnahyba, Cuya·
bá., S. Luiz de Caceres e Villa Bella, no de Matta Grosso, vá terminar
em ponto conveniente, na fl'ooteira da Bolivia, segundo os estudos que
deverão ser apresentados á appI'ovação, com tanto que sejam respeitadas
as zonas das estradas que tiver de atravessar, não podendo dentro
dessas zooas tomar ou deixar passageiros. bagagen, animaes, nem
mercadorias em geral,

Ir. Além do privilegio, o governo concede:
1. o Direito de desapropriação, na fórma do decreto 11. 816, de 10

de julho de 1855, dos terrenos de dominio particular, predios, lJemfei·
torias, que forem precisos para o leito da estrada, estações, armazens
e outras dependencias especificadas nos estudo definitivos j .

2. o Isenção de direitos de importação, na fórma do decreto n', 7959;
de 29 de dezembro de l880, sobre os trilhos, machinismos, instl'umento
e mais objectos destinados á conslrucção.

Esta isenção se fara ef!'ectiva de accôrdo com a legislação vigente;
3. 0 Durante o tempo da concessão não concederá outras estra.das

de ferro dentro de uma zona de 20 kilometro para clda lado do eixo
da estrada, alvo direitos de terceiros.

Ogoverno reserva-se o direito de conceder outras estradas que,
t~ndl) o me mo pooto de p:trtida e dil'ecções diversas, possam appro
xl~ar·se e até cruzar a lioha concedida, comtanto que dentro da re·
ferida zona não recebam generos ou passageiros,

!Ir. 011 trabalhos terão começo dentro do prazo de tres annos e
terminarão no de dez annos, a contar ambos da. data da assignatura do
cont:acto, para. o qual ficft mal'cado o praz de trinta dias da data da
pub~lcação do decreto de concessão no Diario Official, sob pena de ca
dUCidade.
. ~V. Para garantia do que preceitua a clausula antecedente, depo

sltarao os coocession8ol'ios no lhesouro federal, em moeda corrente, a
quantia de vinte e cinco contos (25:000 ) em caução, a quall'everterá.
em be~eficio da União, se os trabalbos deixarem de ser, não só iniciados,

t
mas alDda concluidos, dentro dos prazos respectivamente fixados pll.ra
ai fim .

. V:. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as pre
~crl'pçoes estabelecidas no regulamentos vigentes, para o que remet-
erao o concessionarios, com a. precisa antecedencia, á secretaria da
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agricultura, as plantas e todos os detalbes de cada secção, á medida
que forem sendo realisados os respectivos estudos.

VI. A companbia obriga-se a transportar gratuitamente:
1. o Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

sUios e in trumentos aratorios;
2. o As sementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelos go·

verna-Iores dos estados, paca serem gru,tuit mente distribuidas pelos
lavradores;

3. o As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarregado,
por parte do governo, do serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como qualquer somma de dinheiro pertencente ao tbe·
souro federal ou aos estados, sendo os transportes effectuados em
carros especialmente adaptarias para esse fim j

4. 0 Os funccionarios publicos,qumdo viajarem para o desempenho
de suas re pectivas funcções.

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

1.° As autol'idades, escolta poJiciaes e respectiva bagagem, quando
forem em diligencia j

2. o Munições de guerra e qualquer numero de soldados do exer
ci to e da guarda nacional ou da policia, com seus olficiaes e respectiva.
bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer parte
da linlla, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo gover·
nadar do estado on outras autoridades que para esse fim forem auto
risadas;

3.° Todos os generos de qualquer natureza que sejam, pelo go
verno ou pelo governador do estado enviados pua attender aos soc
corras publicos exigidos pela secca, inundação, peste, guerra ou outra
calamidade publica. .

Todos os mais passageiro e cargas do governo federal ou do es·
tado não especificados acima serão transportados com abatimento
de 15 %.

Terão tambemabatimento de 15 % o transportesdemateriaesque
se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e prolongamentos da
propria estrada e os df'stinados ás obras municipaes do~ municipiOS
servidos pela estrada. .

Sempre que o governo exigir em circum tancia extraordinarJ!ls,
fi. companhia porá ás suas ordens todos o~ meio .ie transporte de que
clispuzer.

Neste caso, se o governo o preferir, pagará. á companhia o que rol'
convencionado pelo uso daestrada e todo o seu material, não excedendo
o valor da renda média de periodo identico nos ultimas tres annos.

VII. A fiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e ajudantes, nomeados pelo governo federal ~ pagos
pela compllnhia que, para esse lim, entrara para os cofres publIcas, ~o
começo de cada semestre a vencer, com a quantia equivalente que for
previamenLe fixada pelo mesmo governo.

VIII. No caso de desaccordo entre o governo e a companlJi!l' sob~e
a intelligencia das clausulas do respectiYo cO:ltracto, esta sera decI.
dida em ultima instancia e sem mais recmso pelo ministro da agrI
cultura.

IX. A companhia é obrigada a estabeleceI' e man ter trafego mutuo
dos trens com as estradas de ferro da Repulllica, adoptando o mes~o
systema de contabilid~de u ado na estrada de ferro Central do BraS1[.

X. O governo terá o direito de resgatar a estrada em qualquer
tempo que julgar conveniente.
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o preço do resgate será regulado, em falta de accordo, pelo termo
medio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, tendo·se em
consideração a importancia das obras, material e dependencias, no
estado em que e tiverem então.

Se, porém, o resgate tiver de se effectual' antes do primeiro quin
quennio, a indemnisação será baseada. no preço de trinta contos
(30:000 ) por kilometro de via ferrea construida, podendo em qualquer
hypothese ser o respectivo pagamento realisado em titulos da divida
publica.

Fica entendido que a presente clausula s6 é applicavel aos casos
ordinarios, em que não abroga o direito de desapropriação por utili
dade publica que tem o Estado.

Xl. Os concessionarios darão gratuitamente um fio para a serviço
telegraphico da União, em todo o percurso da linha ferrea, devendo a
conservação do referido fio correr por conta dos mesmos concessio
narias.

XlI. Findo o prazo do privilegio, revertel'á para o Estado, sem
iodemnisação de especie alguma, a estrada com todo o seu matel'ial e
dependencill.

XlII. Com excepção do que se acha estabelecido no § lo da clau
sula ln do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, e em tudo
quanto não estiver aqui e tipulado, regulará, no que t6r applicavel :'L
pre ente conccs ão, o que se contém nas demais clausulas que acom
p-mham o supradito decl'eto.

Capital Federal, 19 de setembro de 1891. - Jocro Ba~'b,(lho Uchoa
Cavalca1'lti.

DEORETO N. 569 - DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891

Approva os estuuos definitivos apresentados pela companhia estrada de ferro
do oeste de Minas, na extensão de cente e quarenta kilometl'os, refe
rentes ii. liuha ferrea de Barra Man a a Calalão.

O presidente da Republica uos Estados Unidos do Brasil, atten
d,endo ao que requereu a companhia estrada de ferro do oeste de
Minas. resolve approvar os estudos definitivos apre entados para con·
strucção da linha ferrea de Barra Mau~a a Catalão, a que se refere o
decreto n. 862, de 16 de outubro de I 90, na extensão de 140 kilome
tros, bem assim a tabella de preços que a este acompanha em substi
tuição á apl'esentada pela JUesma companhia; ficando, porém, depen
dente de accordo com a administração da estrada de ferro Central do
Brasil, o ponto de entroncamento da mencion8.rla linha.

O bacharel João Barbalho Uchôa Cavalcanti, ministro e secretario
de ~ tado dos negocios da agricultura, comml'rcio e obras publicas,
aSSIm o faça executar.

Capit~l Federal, 24 de setembro de 1891, 3" da Republica..

MANOEL DEODORO DA FONSEOA.

João Ba"balho Udhúa Ca1Jalcal'l.ti.
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DEORETO N. 583 - DE 26 DE SETEMBRO DE 1891

!>!odifica o alinhamento do lrecho comprehenclido entre o kilomelro noventa
e Bet mais qllinhentos m troa e a Barra, da eslrada de ferro de Ta
mandare, e concede o ]lro!ongamenlo da linha ate á cidade de S. Bento.

o presidente da Republica dos E tados Unidos do Brasil, atten·
dendo ao que requereu a companhia brasileira na e trada de ferro e
navegação, cossionaria da. estrada do ferro de Tamandaré á Barra,
no estado de Pernambuco. resolve approvar a substituição do trecho
do alinhamento primitivo comprebendido entre o kilometro noventa e
Fete mais quiuheutoa metros e a Barrn, por uma linha que, partindo
do kilometro quareuta e quatro mais cento e se senta e seis metros do
tl'açadoapprovado pelo decrelo n. 75, de 31 de março do corrente anno,
e passando por Palmares, se entronque abi com a estrada de ferro
Sul Pernambuco, e bem assim conceder á dita companhia o prolon·
gamento da mesma linha de Palmares, que seguindo o vaIle no rio Una,
vá terminar na cidade de S. Bento, do referido estado, e modificada a
direcção estabelellida pelo decreto n. 193, de 30 de janeiro de 1890 ;
ficam alteradas alguma das clausulas do mesmo decreto pelas que com
este baixam, assignadas pelo bacharel João Barbalho Ucbôa Cavalcauti,
ministro de Estado dos neg-oilios da agricultura, commercio I e obras
publicas, que o faça executar.

MANOEL DEODORO DA Fo SECA.

João Bal'balho Uchôa Cavalcanti.

Clausula9 a que se rcf'ere o decl'et.o n. t»83, desta
da.ta

L E' concedido á companhia brasileira de estrada de ferro e
navegação, cessionaria da estrada de ferro de Tamandaré á Barra, no
estado de Pernambuco, prlvilegio por igual tempo firmado para fi lin~a
princi pai pelo decreto n. 193, de 30 de janeiro de 1890, sem garantia
de juros, que jámais poier:), ser solicitada, para constl'Ucção, U'O e
g-ozo do prolongamento da mesma linha de Palmares, seguindo o vaUe
do rio Una, vá terminar na. ciuade de S. Bento, do referido estado;
ficando por esta fárma modificaua a direcção estabelecida no supradito
decreto.

I!. Os trabalhos do pI'olongamento começarão no prazo de u!D
anno, contado da data da appro vação dos estudos definiti vos e deverao
ficar concluidos no de t!'es nnnos coutados da mesma data.

1I[. Fica substitulda a primeira parte da clausula decima nona do
decreto n. 193 de 30 de janeiro de 1890 pela seguinte: .

A fiscalisação da estrada, prolongamento e do serviço será m
cumbida a um engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo go
verno e pagos pela companhia, que, para esse efIeito, entrará para os
cofres publicos, por semestres a vence!', com a quota que lhe couber e
fôr previamente fixada pelo mesmo governo para essas despezas.

IV. No caso de desaccordo entl'e o governo e a companhia so~!'~ a
inteUigencia elas c1ausulas elo respectivo contracto, este será deCidido
em ultima instancia e sem mais recurso pelo ministro da agricultura.
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V. A comp:1Dhia é obrig-ada a estabelecer e manter trafego mutuo
dos trens com a estradas de ferro da Republica, adoptando o mesmo
systema de contabilidade us:tdo na estrada úe ferro Central do
Bra ii.

VI. Findo o prazo do privilegio, reverterá para o Estado, sem
indemni. aç.ã~ de especie alguma, a estrada, seu prolongamento com
todo o material rodant o c rlependencias, sendo por esta circumstancia
supprimida a terceira parte da clausula vige.s-ima nona do já referido
decreto.

VII. Com excepção do que se acha estabelecido no § Ioda clau·
sula I do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880 e em tudo quanto
não estiver aqui estipulado, regularão, no que iôr applicavel á pre
senle concessão, as demais clausulas do mencionado decreto n. 193, de
30 de janeiro de 1890.

\'l[[. O contracto deverá ser assignado dentro do prazo de 15 dias,
contado da, publicação das presentes clau ulas no Diario Ofticial, sob
pena de caducar a conce~são do prolongamento e mais favores da linha
principal.

Capital Federal, 26 de setembro de 1891. - João Baróalho Uchóa
Cavalcant i.

DEORETO N. 585 - DE 3 DE OUTUBRO DE 1891

Autorisa a empreza industria! cle melhoramentos no Rl'asil a transferir á
companhia geral de melhoramentos em Pero!\mbuco a coocessão con
stante dos decretos ns. 1030, de 22 de Ilol'embro de 1 90 e 1235, de 3 de
janeü'o do corr.ente anno.

O presidente da Republica dos Estados UniJos do Brasil, atten
dando ao que requereu a empreza de melhoramentos no Brasil, cessio
naria, pelo decreto n. 1235, de 3 de janeiro do corrente anno, da
concessão constante do decl'eto n. 1060, de 22 de novembro de 1890,
rasoIve autorisar a transferellcia do mesmo privilegio para construcção,
uso e gozo de uma estrada de ferro entrd Caruarú e Crato, sendo,
porém, substituidos esses pontos de partida e chegada pelo de Vicencia,
no estado de Pernambuco, e C:'o.to, no do Ceará, passando pelo Bom
Jardin~, Taquaretinga, Lagôa. do ~looteiro, Iognzail'8., Flores, Triumpbo
e Jardim, e para esse eITeito modificadas algumas das clausulas, que
aco.mpanham o ultimo dos citados decretos, pelas que co~ e ~e .baixam
a slgl1aLlas pelo bacharel João Barbalho Uehàa Cavlücantl, mlUl tro de
Est.ado dos Ilego::ios da agricultura, commercio e obras publicas, que
aSSim o faça executar.

Capital Fedoral, 3 de outubro de 1891,30 da Republica.

MANOEL DEODORO DA FON~ECA.

Joúo Baróalho Uchôa Cal)alcallti.
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Clausulas a que se I'crere o dCCl'cto n. ~8~

dClSta data

1. A fiscali ação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fLcale ajudantes, nomeados pelo goveruo federal e pagos
pela compc nhia, que para esse fim entrará para os cofl'es publicus, no
começo de cada semestre a vencer, com a quantia equivalente que fôr
previamente fixada pelo me mo governo.

U. No oa o de dúsaccordo entre o governo e li. companhia, sobre a
intelligencia elas clausulas do respectivo contracto, e ta será decidida
em ultima instancia e sem mais recm' o pelo ministro da agricultura.

III. A companhia é obrigada a estabelecer e man ter tratego mutuo
dos trens com as estradas de ferro da Republica, adoptando o
mesmo systema de couta.bilülude usado na estrada de ferro Central do
Brasil. .

IV. A garantia de juros fll.r-se-ha e./fectiva, li Hes de quaesquer
impostos, em semestres vencidos, nos dia 30 de juuho e 31 de dezem
bro de cada anno, e pagos dentro do terceiro mez depois d findo o se
mestre, durante o prazo de 30 annos, pela seguinte fórma :

§ [.0 Emquanto durar aconstrucção d!l.s obras, os juros de 6 %

serão pagos sobt'e a importancia. que semestralmente se verificar haver
si(10 empregada, segundo a tabeUa de preços approv;l.da.

AS despezas ,ó serão considerad.as para os elJeitos desta di posição
ate o maximo do capital garantido, e em caso algum o Estado sel'á
obrigado a pagar juro sobre quantias que não tenham sido despendidas
com obras e material da e trada, ou em serviços que, a juizo do go
verno, a esta interessarem directamente.

Estas circumstanoias, porém, não eximil'ão a companhia da obri
gação que assume de concluir as obras e os fornecimentos relativos á
estrada de que trata a presente concessão, independente de qualquer
augmenlo de onus para o Estado.

§ 2. o A acquisiQão do material fixo e rodante terá lagar nas pro
:porções que o governo julgar conveniente, auíorisando previamente
as respectivas despezas, para qu@ possam ser levadas á conta do capital
garantido.

§ 3. o Entregue a estt'ada 011 parte desta ao transito publico, os
juros correspondentes ao respectivo capital sel'ão pagos em presença
dos balanços e liquidação da receita e despeza do cu teia da estrada
exhibidas pela companhia e devidamente examinadas pelos agentes do
governo.

V. Findo o prazo do privilegio reverterá para o Estado, sem inde
mnisação de espacie alguma, a estrada com todo o seu material.e
dependencias no estado em que estiverem então.

VI. COlO excepção do que se acha estabelecido na 1" parle da
clausula 19", na 3" parte da clausula 29' e na 32", do d~creto n. 862,
de 16 de outubro de 1890, que prevalecem p Ira a presen te conce são,
segundo o decreto n. 1060, rle 12 de novembro do mesmo anno, que
ficam substituidas pelas presentes, continuam em vigor' todas as
demais clausulas alli estipuladas e as que acompanham o decreto
n. 795ü, de 29 de dezembro de 1880, no que forem applicaveis a esta
concessão.

Capital Federal, 3 de outubro de 1891. - 10eiO BarbltZhO Uchôa
Ca1JaZcanti.
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Concede á companhia geral de esll'adllS ue ferro no Bt'asi! Pl'ol'ogação por
oito Illezes para conclnsão das obras da via fel'rea BenevenL3 e Minas,

o presidente da Republica doa Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a companhia geral de estradas de ferro no
Brasil, re'olveu prorogar por oito mezes o prazo de troo annos mar
eado na clausula V do decreto n. 10.120, de 15 de dezembro de 1888,
para conclusão das obras da via ferrea de Benevente e Minas, de
accordo com as modificações feitas nas que com este baixam, assignadas
pelo bacharel João Barbalho Dchôa Cavalcanti, ministro de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, que assim o fara
executar.

Capital Federal, 3 de outubro de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FON5ECA.

João BQ1'bal7w UeM.' Cavaleanti.

Clausulas a que se ref'ere o decreto n. ~86, de8ta dat.a

I. Fica concedida a prorogação por oito mezes do prazo mareado
na clausula Velas que acompanham o decreto n. 10.120, de 15 de de
zembro de 1888, para conclusão das respectivas obras.

II. A flscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo governo federal e
pagos pela companhia, que para esse fim entrará pa,ra os co-fres publicos,
no começo de c Ida semestre a vencer, com a quantia que fÔl' previa
mente fixada pelo mesmo governo.
. m. o caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre a
lllteltigencia das clausulas do respectivo contracto, esta será decidida
em uma ultima instancia e sem mais recurso peJo ministI'o da agri
cultura.
. IV. Findo o prazo do privilegio reverterá para o Estado, sem
llldemnisação de especie alguma, a estrada de ferro com todo o seu
material e dependencias no estado em que esti verem então.

V. Com excepção do que se acha estabelecido na clausula V, na
la parte da olausula VII do decreto n. 10.120, de 15 de dezembro de
1?88, regulará o que se contém nas demais que acompanha.m o suprtl
dltO decreto, bem assim as do n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, em
tudo quanto não fOl' aqui estipulado. • .

VI. A companhia é obrigada a colIocar e conservar á sua custa em
seus postes telegraphicos um fio e pedal para. uso do governo e que a
este, sem indemnisação alguma, ficarú, pertencendo desde logo.

Capital Federal, 3 de outubro de 18\)1. - João Bal'balho Uchôa
Callal.canti.

E. n. - ;as Vai. V
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DECRETO N. 5 7 - DE 10 DE OU1'U13RO DE 1891

Concede privilegio, sem garauLia de juros, para consLL'ucção, uso e gozo ue
uma estrada de feno desta cap i tal a Guaratiba.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten·
dendo ao que requereu Alfonso Carneiro Brandão, re_olve conceder·lhe
privilegio por 50 annos, sem garantia de juros, que não poderá jamais
ser solicitada, em relação a esta concessão, pi:Lra, por si ou por meio
de companhia que organisar, con truir, usar e gozar uma estrada de
ferro de bitola. de um metro, a partir desta capital a Guaratiba, segundo
o plano que fôr approvado e de conformidade com as clau ulas que
com este baixam, a signadas pelo bacharel João Barbalho UcMa CavaI·
canti, mini tI'O de Estado dos negocios da agricultura, commercio e
obras publicas, que assim o faça executar,

Capilal Federal, 10 de outubro de 1891, 3° da Repu1Jlica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

João Barbalho Valloa Oavalaanti.

Clausulas a que se ref'ere () decreto u. S8')'. desta data

L E' concedido a Atronso Cameiro Brandão pl'ivilegio por 50
annos, sem garantia de juros que jámais poderá ser solicitada em re
lação a esta concessão, para, por si ou por intermel1io de companhia.
que organisar, construir, usar e gozar uma estrada de ferro de bitola
de um metro entre trilhos, que, partindo do ponto mais conveniente da
praça da Republica termine na barr::t de Guaratiba, conforme o plano
que fôr previamente approvado pelo governo.

II. Além do privilegio, o governo conoede:
1.° Direito de desapropriação, na fórma do decreto n. 816, de

10 de julho de 1855, dos terrellClS do domínio particular, predios e
bemfeitorias que forem precisos para o leito da estrada, estações,
armazens e outras dependencias especificadas nos estudos defini
tivos;

2.° Isenção de direitos de importação, na fórma do decreto
n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, para os trilbos, machiJiisrnos,
instrumentos e mais objectos destinados á construcção.

Esta isenção se fará eifectiva de accordo com a legislação vi
gente;

3.° Durante o tempo ela conce '[0 e fól'a dos limites da capital
federal, regulados de conformidade com os da decima urbana, é
concedido o privilegio de zona de dous kilometi'os para cada lado do
eixo da estrada, sem prejuizo dos direitos de terceiros, legalmente
adquiridos;

4. ° O governo reserva-se o direito ele conceder ou tras estradas
que, tendo o mesmo ponto de partida e direcções diversas. rossam
approximar-se e até cruzar a linha concedida, corntanto que dentro da
referida zona não recebam geueros ou passageiros.

1II. Os trabalhos terão começo dentro do prazo de um anno e
terminarão no de cinco annos, a contar ambos da data da as igna
tura do contracto para o qual fica marcado o prazo de 30 dias da
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data da publicação do uecreto de concessão no Diario OlficiaZ, sob pena
de caducidade.

IV. Para garantia do que preceitua a clausula precedente, o con·
cessionario, ou a companhia que organisar, depositará no thesouro
federal, em moeda corrente ou em titulas da divida publica, a
quantia de 15:000~, em caução a qual revertera para os cofres
da União, se os trabalhos deixarem de ser, não só iniciados, mas
ainda concluidos dentro dos prazos respectivamente fixados para
tal fim.

V. Na execução dos referidos trabalhos serão observadas as pre
scrlpções estabelecidas nos regulamentos vigentes para o que re
metterá o conces_ionario, com a precisa antecedencia, á secretaria
da agricultura, as plantas e todos os detalhes de cada secção á me
dida que forem sendo realizados os respectivos estudos.

VI. Se o augmento da população das localidades servidas pela
estrada e o de envolvimento das diversas industrias que ahi forem
fundadas, ou quaesq uer melhoramentos e1fectuados pela cmpreza,
tornarem necessaria a con trucção de um ou mais ramae , partindo da
linha, sem prejuizo de anteriores concessões, poderá o governo conce
deI-os, precedendo apresentação, por parte elos concessionarios, dos
respecti vos estudos acompanhados de esclarecimentos e dados ju ti
tlcativos de conveniencia dos ci tados l'amaes.

\'U. O concessionaria, ou a companhia, obriga,-se a transportar
gratui tamente:

1. 0 Os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten
silios e instrumentos arntorios ;

2. o As semen tes e as plantas enviadas pelo governo para. serem
gratUitamente distribuidas pelos lavradores j

3. o As malas do correio e seus conductores, o pessoal encarre·
gado, por parte do governo, do serviço da linha telegraphica e o res
pectivo material;

4.° QU;1esquer quantias, em dioheil'o, pertencentes ao thesouro
federal, sendo 03 tran"portes eifectuauos em carro especialmente
adaptados para es e fim ;

5. o Os funccionarios publico , quanuo viajarem para desempenho
das suas respectivas funcções .

.Serão trunsportados com abatimclllo de 50 % sobre os preços das
tarIfas:

I. o As autoridades, e coltas policiaes e respectiva bagagem,
qunndo forem em dilig· ncia ;
. 2. 0 Munições de guerra e qualquer numero de soldados do exer·

Cl~O e ela guarda nacional ou de policia, com o seus omciaes e respe
ctiva bagagem, quando mandados a serviço do governo a qualquer
parte. da li!lha, rIada a ordem para tal fim pelo mesmo governo ou por
funcclOnarlOs que para esse fim forem autorisados .

3. 0 T~dos os generos, de qualquer natureza. q'uo sejam, pelo go
verno ~nVlarlos para attender aos soccorros publicos exigidos pela
secca, Inundação, peste, guerra ou outra calamidade publica .

. Todos_os mais passageiros e cargas do gO\'erno, não especificados
aCIma, ~erao tran portados com aba timento de 15 % •

.Terao ~ambem abatimento de 15 % os transportes de materiaes
destlllados as obras dó municipio servido pela estrada.

Semp.re que o governo exigir, em circumstancias extl'aorclinal'ias,
rtOocesslOnario, ou a comp nhia , porá as suas ordens todos os H~eios
e ransporte de que dispuzer.

Neste caso, se o governo preferir, pagarâ. ao concessionario ou á
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companhia. o que fÔl' convencionado pelo uso da estrada e todo o seu
material, não E}xcedendo o valor da renda média ele periodo ideotico
nos ultimas tres annos.

VIII. A constl'ucção, trafego e demais serviços da estrada fic:lm
sujeitos á fiscalisação por parte do governo e para tal fim o conces·
sionario, ou a companhia que constituir, obriga-se a entrar para o
thesouro federal, no principio de cada semestl'e a vencer, e a contar
do começo dos estudos da via ferrea, com a quantia equivalente que
pelo mesmo governo será previamente fixada.

IX. No caso de desaccordo entl'e o governo e o concessionaria
ou a companhia, quanto li. intelligeucia das condições do respectivo
cont1"l.cto, será esta. fixada definilivame'l te e sem mais recurso pelo
ministro da agricultura, commercio e obras publicas. que resolverá
tambem em ultima instancia outras questões que porventura se
suscitarem.

X. O govel'llo teriL o direito de resgatar a estrada em qualquer
tempo que julgar conveniente.

O pl'eço do resgate será regulado, em falta do accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, tendo-se em
consideração a importacian das obrai:t, material e dependencias no
estado em que estiverem então. Se, porém, o resgate tiver de se er·
fectuar antes do primeiro quinquennio, a indemnisação será baseada,
tambem em falta de accordo, no preço de 30:000:' por kilometro de
via ferrea construida, podendo em qualquel' hypothese ser o respe·
ctivo pagamento realisado em tituLas da divida publica.

Fica entendido que a pl'esente clausula só eapplicaveL aos casoS
ordinarios e que não abl'oga o direito de desapropriação por utili
dade publica que tem o Estl1do.

XI. Findo o prazo do privIlegio reverterá. para o Estado, sem
indemnisação de especie algum.a, a estrada com todo o seu mutel'iaL
e dependencias.

XII. Com excepção do que se acha estabelecido no § IOda clausu!a
I <lo decreto n. 7959, de 29 de dezemb1'0 de 1880, e em tudo quanto nua
estiver aqui estipulado, regula,rá, no que fÔl' applicavel á presento
concessão, o que se contém nas demais cLausulas que acompanhétl1l o
suprarlito decreto.

Capital Federal, 10 de outubro de ISO L. - João Ba"/Jalho Uchu()
Cavalcanti.

DECRETO N. 594 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1891

oncede privilegio seIU g.u'a.nLia de juros, p:ll'a. CODstruc ão, uso e gozo
de uma estrada de ferro denominada Pacifico, que partindo elo Recife, nO

estado de Pernambuco, vá terminal' em p nto que for julgael conveniente
nas ú'onteiras do Rio Grande do Sul com a Republica Oriental.

O presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, at
tendendo ao que requereram os esgenheiros Antonio Paulo d~ Mello
Barreto, José Arthul' de Murinelli, Jorge Mirandola e Juan Jose Castro
e Hermanos, resolve conceder-lhes privilegio por 90 annos, sem
garantia de juros, para construirem, usarem e gozarem uma estrada
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de ferro denominada Pacifico, que partindo do Recife, no estarlo de
Pernambuco, vá terminar em ponto que fôr julgado conveniente nas
front6iras do estado do Rio Grande do Sul com a Republica Oriental.
de accordo com os estudos que deverão ser apresentados á approvação
e sob as clausulas que com este baixam assignadas pelo bacharel João
:Barbalho Uchô.t Cavalcanti, ministro de Estado dos negocias da agri..
cultura, commercio e obras publicas, que assim o faça executar,

Capital Federal, 17 de outubro de lS9l, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FO","SECA.

lotio Ba)'balllo Uchôa Cú-ralcanti.

ClaU8ulas a que se rei'ere o decreto n. ~94 delilta data

1. E' concedido aos engenheiros Antonio Paulo de Mello Barreto,
José ArtLlUl' de Murinelli, Jorge Miraudola e Juan José Castro e Rer
manos, privilegio por 90 annos, sem garantia de juros, para, por si
ou por companhia que organisarem, construirem, u~arem e gozarem
uma estra,da de ferro denominada Pacifico, que partindo do Recife, no
estado de Pernambuco, vá terminar em ponto que fôr julgado con·
veniente nas fl'onteiras do e!ltado do Rio Grande do Sul com a Repu
blica Orieotal, de accordo com os estudos que deverão ser apresentados
á approvação.

II. Além do privilegio o gOTerno concede:
1.° Direito de desapropriação, na fórma do decreto n. 816, de 10

de julho de lS55, dos tel'renos de dominio particular, predios e bemfei·
torias que forem precisas para o leito da estrada, estações, armazens
e outras dependencias especificadas nos estudos definitivos;

2.° I enção de direitos de importação, na fórma do decreto n. 7959,
de 29 de dezembro de ISSO, sobre os trilhos, machinas, instrumentos e
mais objectos destinados á coostrucção, bem como sobre o carvão de
petlra indispen 'avel para as officinas e custeio da e tl'ada,

Esta isenção se fará effectiva de accorJo com a legislação vi
gente;

3." Durante o tempo da concessão o govet'no não concederá outras
estradas de ferro dentl'o de uma zona de 30 kilometros para cada lado
do eixo da estrada.

O governo reserva se o direi lo de conceder outras estradas que,
t~ndo o mesmo ponto de p:J.rtida e direcçõe diversas, possam appro
Xtmar-se e até cruzar a linha concedicJa, comtanto que, dentro da
reierida zona, não recebam generos e passageiros.
, . .III. Os estudos terão começo den tro do prazo de 30 mezes e o
IOWIO dos trabalhos dentro de um anno depois de approvados os es
tudos definitivos, e terminarão no fim de 10 annos a contar ambos
da: ~ata da assignatura do contracto, podendo ser este prazo prorogado
a Jl1IZO do governo e de accordo com os concessionat'ios, caducando este
contracto no fim da prorogat,;ão, se não estiverem concluidas as
obl'as.

_IV. Para garantia do que preceitua a clausula precedente deposi
tarao os concessionarias no the ouro nacional, em moeda corrente ou
apolice,s da divida publica, a quantia de 100:000', a qual reverterá em
benellcl(~. da União se dentro do prazo marcado para o começo dos es
tudos nao estiver incorporada a companhia.
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V. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as pre.
scripções e~tabelecidas uos regulamentos vif{entes, para o que remet
terão os concessionarios, com n, preoisa antecedencÍ'l, á secretaria da.
agricultura, as plantas e todos os detalhes de cada secção, á medida
que forem senuo reallzados os re'pecti vos e'tudos.

VI. O governo terá o direito de l'esO'atar a estrada depois de de-
corridos 30 annos a contar da inauguração do trafego. •

O preço do resgate será regulado, em falta de accordo. pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinqueunio e tendo-se em
consideração a importaucia das obras, material e dependencias no es
tado em que estiverem então, se o resgate se elIectuar antes de expirar
o privilegio.

A importancia do resgate poderá Ser paga em titulos da divida
publica.

Fica entendido que a pre3ente clausula só é applicavel aos ca os
ordinarios e que não abroga o direito de de.apropriação por utilidade
publica que tem o Estado.

VIr. A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
l°, os colonos e immigrantes, suas bagagens, ferramentas, uten

sílios e instrumentos aratorios j

2°, as sementes e as plantas enviadas pelo governo ou pelos go·
vernadores dos estados para serem gratuitamente tlistribuidas pelos
lavradores ;

3°, as malas do correio e seus conductures, o pessoal encarregado,
por parte do governo, do serviço da linha telegraphica e o respectivo
material, bem como quaesquer sommas de dinheiros pertenceutes ao
the ouro federal ou ao estados, sendo os tran portes effectuados em
carro especialmente adaptado;

4°, os funccionarios publicos, quando vi~iarem para desempenho
de suas re pectivas fuocções.

Serão transportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

l°, as autorida'les, escoltas policiaes e respectiva. bagagem, quando
forem em diligencia;

2°, muuição de guerra e qualqu r numero de soldados do exercito
e da guarda nacional ou da policia, com seus offlciaes e respectiva,
bagagem, quando mandados a erviço do governo a qualquer parte da.
linha, dada a ordem para tal fim pelo mesmo governo, pelo g-overnador
do estado ou outras autoridades que para esse fim forem autorizadas;

3°, todos os generos, de qmllquer natureza que sejam, pelo go
verno ou pelo governador do estado enviados para attender aos soc
corros publicos exigitlos pela lSeCCu., tnnundação, peste, guerra ou outra
calamidade publica.

Todos os mais passageiro e cargas do governo federal ou do es
tado, não especiJicadas acima, serão transportados com abatimento de
15°/".

Terão tambem abatimento de 15 % os transportes de materiaes
que se destinarem á construcção e custeio dos ramaes e prolongamento
da propria estrada e os destinatlos ás obras municipaes dos municipios
servidos pela. estrada. .

Sempre que o governo o exigir, em circumstltncias extraordl
narias, a companhia porá ás sua' ordens todos os meios de tL'a.nspol'te
de que dispuzer. .

Neste caso o governo, se o prererir, pagal'à á companhia o que fÓI'
convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não exce
dendo o valor da renda méclia de periodo identico nos ultimos tl'8S annoS
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VIII, Os .conces9ionarios darão um fio gratuitamente para o serviço
telegl'aphico !la União, em todo o pwcurso da linha.

IX. A fiscalisação da. estrada e elo serviço será incumbida a um
engenheiro fiscal e ajudantes nomearlos pelo governo federal e pagos
pela com panhia, que para e se fim entral'Í\ para. os cofre publicos no
começo de cada seme'tre a vencer, com a quantia equivalente, que tõr
previamente fixada pelo mesmo governo.

X. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre a
intelligencia das clausulas do respectivo contracto, esta sera. decidida
em ultima instanch pelo ministl'o da agricultura.

XI. Em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulará, no que
fór applicavel á presente concessão, e róI' de competencia do governo
federal, o que e contêm nas clausulas que acompanham o decreto
n. 7959, de 29 de dezembro de 1880.

Xll. Findo o prazo do privilegio reverterá para o Estado, sem
idemnisação de especie alguma, a estrada com todo o seu material e
dependencias.

Capital Federal, 17 de outubro de 1891. - João Bm'balho UeM,
Ca valeanti.

DECRETO N. 598 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1891

Appprova os estudos do trecho da linha de S. Pedro de Ubel'abinha, da
companhia estrada de fel' 'o Mogyana.

o pre idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo
ao que requereu a companhia estrada de ferro Mogyana, resolve
approvar os estudos do trecho da linha de S. Pedro de Uberabinha,
comprehendido entre os kilometros cento e trinta e sete e duzentos,
ficando, porém, substituido o orçamento apresentado pelo que orga
nisou o respectivo engenheiro fiscal do ~overno, o qual e respectivos
estudos com este baixam. rubricados pelo chefe interino da Iti dire
ctoria das obras publicas.

O bacharel João Barbalho Uchôa Ca.valcanti, ministro de Estado
dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas. assim o
faça executar.

Capital Federal, 17 de outubro de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA. FONSECA.

João Ba1'balho Uehôa Cavaleanti.

DECRETO . 602 - DE 17 DE OUTUBRO DE 1891

Autorisa fi desapropriad'io da ca~a siLuada na rua Desembart>ador Felippe
n. 2, em Jaboatiio, necessal'ia ao pl'olongamenLo do desvio existente na
esLação do mesmo nome.

O, presidente da Republica c10s Estados Unidos do Brasil resolve
aut.oflsar a desapropriação da. casa situa.da na rua Desemba.rgador
FelJppe n. 2. em Jaboatão, necessaria ao prolongamento do desvio
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existente na estação do mesmo nome, da estrada de ferro Central de
Pernambuco.

O bacharel João Barbalho Ucllôa Cavalcanti, mini tro de Estado
dos negoGios da agricultura, commercio e obras publirus, assim fará
executar.

Çapital Federal, 17 de outubro de 1891, 3° da Republica,

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

JO(to Barbalho Ucllôa Cavalcanti.

DEORETO N. 609 - DE 22 DE o TUBRO DE 1891

Approva os esLudos defLnitivos e o respectlvo orçamento cl mais 12 kilo
meLros do ]wolongamento da estrada de ferro Centl'al do Brasil, além
de SanLa Luzia .

•• ••••• ••••••••••• •• 0 •••••••• 'o, •••••••••••••••••• , ••••••••• to •••••••••••••

DEORETO N. 619 - DE 24 DE OUTUllRO DE 1891

Autorisa a tl'ansfel'encia feita ao bacharel João Candido MUl'Linho li em
preza industrial de melhoramentos 'do Brasil.

o presidente da Republica dos Estados Unido do Brasil, atten·
dendo ao que requereu o bacharel João Candido Murtinho, resolve
autorisar a transferencia da concessão que lhe foi feita por decreto
n. 436 A, de 4 de julho de )89), para construcção, u~o e gozo de um'1
via ferrea entre as estações do Commercio, da estrada de I'erro Rio das
Flores e S. Franci co Xavier, com um ramal para a estação de Sapo
pemba, da estrada de fel'ro Central do Brasil, ficando esta subrogada
nos direitos e obrigações constantes do mencionado decreto.

O bacharel João Barbalho Uchôa Cavalcanti, ministro de Estado
dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital- Federal, 24 de outubro de 1891, 3° da Repu blica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

JotZo Barbalho Uchôa Cavalcanti.

DEORETO N. 634 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1891
Appl'ova os estudos elellnillvos e o l'espe~Livo or<;amento de mais doze kilo

metl'os do prolongamento da esLrada de ferro Central elo Brasil, alóm do
Santa Luzia.

• ••••••• , •••••••••••• fo' •••••••••• , •• t.
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DECRETO N. 636 - DE 30 DE OUTUBRO DE 1891

441

A]1prova os estudos definilivos e or~amento da esLrada de ferro de Quarahim
a Itac1uy, correspondent ao trecho entre Camaq,lam c anto Angelo e
da variante éntre o kilomeLro 315+ 106 c 'anto .\.ngelo.

a presidente da Republica dos Estados Unidos do Bt'asil, atten·
dendo ao que requereu The Brasil gl'eM southel'n railway company,
limited., resolve approvar os estudos definitivos e orçamento do prolon
gamento da e'trada de ferro de Quarahim a ltaquy, corl'espondente ao
trecho entre amaquam e Santo Angelo e da variante entre o kilome
tro 315+ 106 e Santo Angelo, com a condição, porém, que a linha de
S. Borja passe pela colonia de S, Gabriel.

a bacharel João Barbalho UcMa Cavalcanti, ministro de Estado
dos negocias da. agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar. '

Capital Federal, 30 de outubro de 1891, 3° da Republica.

MANOL DEonoRo DA FONtiEOA.

João BarbJlho UcMa Cl.!vakcmti.

DECRETO N, 638- DE 31 DE OUTUBRO DE 1 '91

Approva as plantas apresentadas p la companhia estra.la ele ferro 01'0

cabana referentes á consLrucção de duas esta,ões nos kilomelros 334,4
e 305, en Lre a ciLlade de BoLllcatú e a villa do Rio Novo j assim como
a modificação feita no traçado do prolongamento eoLl'e os kiloll1etros
373 e 3 8, na linha de BOtllcMú a TiIJagy

" ••••••• t ••••••••••••••• f •••••••••••• : ••••••• t ••• fi t •••••••• II I' ••

DECRE'IO N. 640 A - DE 31 DE OUTUBRO DE 1891

Autorisa a companhia brasileira de esLradas de ferro e navegação a trans
ferir á empreza de obras publicas no Brasil as conces õe3 parn a con
sLruc~ão, uso e gozo das estradas de ferro de alaI ao v,dle do Ceará
mirim, do porto de Tamandaré á estação da B:u'ra e tIe Aracaju á Simão
Dias.

a presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, a vista
do que requereram a companhia brasileira de estradas de ferro e
navegação e a empreza de obras ·publicas no Brasil, resolve autori
sal' a transferencia para a. mesma empreza de obras publicas das
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concessões feitas á referida companhia pelos decretos n . 10.370, de
28 de setembro de 1889, 356, de 26 de abril, 573, de 12 d julho e 992,
de 8 de novembro de 1890, 1234, de 3 de janeiro e 76, de 21 de março
de IS91,l93Dde30dejaneiroelO39,de20úc novembro de Hl90, 75,
de 21 de março e 583, de 26 de setembro de IS9 I, 619, de 2 de ago~lo

de 189u, 53, de 19 de março e 323, de 16 de maio de 18UI, para acon
strucção, uso e gozo das estradas de ferro de Natal ao valIa do
Ceará-mirim, Tarnandaré á estação da Barra, Aracajll a Simão Dia,
com um ramal para CapeUa, meJiante as clau ulas que a este acomp·l
nham, assignadas pelo bacharel João 13arbalho Uchôa Cavalcanti, mi
nistro de Estado dos negocios da agl'icultura, commercio e obras pu
blicas, que assim o fará executar.

Capital Federal, 31 de outubro de 189T, 3° da Republica.

MANOEL DEOnORO DA FONSECA,

JOãO _Bal'balho Uohôa Ccwalcanti,

Clausulas a que se rerere o deCl'eto u. 640 :l., desta
. d:ltu

L E' concedida autorisação á companhia lrasileira de e tradas
de ferro e navegação para transferir á empreza de obras publicas
no Brasil as concesoões para construcção, uso a gozo das estradas de
ferro de Natal ao valIe do eará-mirim, do porto do Tamandaré ii.
estação da Barra, com o prolongamento de Palmares á cirlarle de
S. Bento, e de Aracaju a Simão Dias. com um ramal para Ca.
pella, feitas á referida companhia pelo~ decretos ns. 10.370, de 28 de
setembro de I 89, 356, de 26 de abril, 573, de 12 de julho e 992, de
8 de novembro de 1890, 1234, de:1 de janeiro e 76, de 21 ele março ele

_1891, 193 D, de 30 de janeir,1 e 1039 de 20 de novembro LIA 18\:lO, 75,
de 21 de março e 583, de 26 de setembro de 18U I, 619 de 2 de agosto
de 1890, 53, de 19 de março e 323, <.le 16 de maio de 1891.

II. E' extensivo o privilegio por 70 annos, a que se referir a pri
meira das clausulas que acompanham o decreto n. 583, de 26 de se
tembro ele 1891, ás conces ões acima. especitlcadas.

nr. A isenção de direitos de importação de que trat.. o decreto
n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, para oS tl'ilhos. machinismos,
instrumentos· e mais objectos destinados á. construcção, é ext u
siva a todas as estradas de ferro que fazem objecto das presentes cla.u
sulas.

Esta isenção se fará elIectiva de accordo com a legislação vi
gente.

IV. A empreza é obrigada a coUocar e conservar á sua custa em
seus posles telegraphicos. um fio especial em cada uma das linhas..
para uso do governo e que a este, sem indemnisação alguma, ficara
pertencendo desde logo.

V. A e.ITectividade da garantia de juros será regulada uniforme
mente para. todas as estradas de ferro a que se refere a presento auto
risação, pelo que dispõe a xxx.ur das clausulas que acompanham o
decreto n. 193 D. ele 30 de janeiro de 1890.

VI. A construcção, o trafego e demais serviços das es~radas ficam
ujeitos á fiscalísação por parte do governo e para tal tim a empreza
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obrig-a·se a entrar para o thesouro federal, no principio de cada se
mestre a vencer e a contar do começo dos estudos das vias ferreas,
com a quantia equivalente que pelo medmo governo será previamente
fixada.

VII. No caso de desaccordo entre o governo e a empreza, quanto à
intelligencia das condições do respectivo contracto, aerá esta tixada de
finitivamente e sem mais recurso pelo ministro da agricultura, com·
mercio e obras publicas, que resolverà tambem em ultima iu tancia
outras questões que por ventura se suscitarem.

VIU. Findo o prazo do privilegio, reverterão para a. União, sem
indemnisação ue e.,pecie alguma, as estradas de ferro com tojo o seu
material e dependencius no e tado em que estiverem então.

IX, A empl'eza e obrigada a esta.belecer e manter trafego mutuo
dos trens com.as estradas do ferro da Republica, adoptando o mesmo
systema de contabilidade usado na estrada de ferro Central do
Brasil.

X. Em tudo quanto não estiver aqui estipulado, regulará o que
se contem nas demais clausulas que acompanham os decretos citados
na primeira das clau ulas presentes e mais ainda as do tambem men
cionado decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880.

CapitarFedel'aI, 31 de outubro d~ 1891. - João Barbalho Uchúa
Cltvalcanti.

DEORETO N. G43 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1891

Approva os estudos e re peeLivo orçamento do prolongamento da e trada de
ferro de Batllrilé, de Quixadá a Qlti:>eramobilI\.

••••• o ••••••••• 'o •••• ' ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• to ..

DEORE'l'O N. 655 - DE 7 DE NOVE:llBRO DE 1 91

Decreta o arrendamenlo da estradas de ferro do governo federal

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'asil, tendo
em vista o que nesta data lhe expoz com relação ás vias ferreas per
tecentes a União o ministro da agricultura, commercio e obras pu·
blicas, e considerando de gl'ande conveniencia para o erviço, para o
publico e para o tlLesouro e interesses financeiros da União o arrenda
mento das referidas estradas de ferro, resolve decretar o seguinte:

Art. 1.0 O governo contl'actará,.de conformidade com o presente
decreto, o arrendamento das estradas de terra pertencentes á União.

Al't. 2. o O an ndamento se fará por concurl'encia publica.
Art, 3. o São condições deIle :
Pagamento em ouro, e adeantadamente de metaJe, pelo menos,

do preço total do arrendamento;
Prazo não excedente de 33 annos ;
Construcção dos prolongamentos projectados pelo governo.
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Art, 4. ° A pl'eCE'rencia versará sobre:
Preço do arrendamento;
Quantia a adeantal' ;
Custo das construcções projectadas;
Duração do arrendamento.
A maior idoneidade do concurrente em identidade de condições

determina a preferencia.
Art. 5.° Os que se propuzerem ao arrendamento deverão habili

tar-se perante o ministro da agricultura, commercio e obras publicas,
provando, a contento delle, sua idoneidade, e depositando no thesouro
nacional a quantia que fôe determinada e que o concurrente preferido
penlerá se no prazo marcado não assignar o respectivo contracto.

O ministro de Estado dos negocios da agricultura" commercio e
obras publicas assim o faça executar,

Ci1pital Federal, 7 de novembro de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA,

JoãO BarbaZho UchOa CavaZcanti.

DEORETü J. 660 - DE 7 DE NOVEMBRO DE 1891

Concede á companhia estrada de [erro da Tijuca privi egio para coa tru
cção do prolongamento de sua linha do .\.Ito da Boa Vista até a antiga
fazenda do Mocke o da travessa de all'a:10r até â pl'aça de
Tiradentee.

O presiden te da Republica dos Estados Unidos do Bt'asil, altell'
dendo ao que requereu a companhi/\ estrada de ferro da Tijuca,
resol ve conceder-lhe privilegio, sem garantia de juros, que j mais
poderá ser solicitada em relação a esla concessão, para construcção,
uso e gozo do prolongamen to de sua linha do ai to da Boa. Vista até
á antiga fazenda do Mocke e da travessa de S. Salvador até a praça
Tiradentes, de accorJo com as clausulas que com este baixam, assi
gnadas pelo bacharel João Barbalho UcMa Cavalcanti, ministro de
Estado dos negocios da. agricultura, commercio e obras publicas, que
assim o faça executar.

Capital Federal, 7 de novembro de 1891, 3° da Republica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

João Bal'baZho Uchôa CavO-Zcanti.

Clausulas a que ISe rol'cl'o o decI'eto n. 660. dosta
data

L E' concedido â. companhia estrada de Cerro da Tijuca privi
legio pelo prazo restante de 70 annos fixados no decl'eto n. 8725, de
4 de novembro de 188,2, sem garantia de juros, que jámais poderá ser
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solicitada em referencia [\, esta concessão, para construcção, uso e
gOí\O dos prolongamentos do alto da Boa Vista até a antiga fazenda
do l\1ocke e da tl'avessa de S. Salvador até á praça Tiradentes.

n. A linha do prolongamento para a cidade, que constitue-se
um systema de tn;lmway por tracção electrica, poderá ser de ni velou
aerea até ao becco da casa da Moeda, comt.anto que dabi até ao seu
ponto terminal, na praça Tiradentes, seja aerea.

E te prolongamento terá a seguinte trajectoria: a partir da
travessa de S. Salvador, atravessará a rua de S. Cbristovão, terrenos
particulares até ás ruas Fonseca Lima e Miguel de Frias, que a cor
tando demandará a rua Nova de S. Leopoldo, onde cortará a de 1\'180
cllado Ceelho, seguirá -pelo campo de Marte e entrando na de São
Leopoldo até a de Sant'Anna., atravessará terrenos particulares, al
cançará cortando, a rua General Caldwell, ganhará o beco da casa
da Moeda até a praça da Republica, onde, tomando a declividade entre
o trecho da rua de Sant'Anna e o mesmo becco ao lado da Casa. da
Moeda, seguirá contornando o jardim pelo lado do quartel general e
da lntendencia Municipal, até entrar na rua da Constituição, pela qual
seguirá até ao tbeatro S. Pedro de Alcantara ou suas immediações,
ponto terminal.

III. A linha será de bitola de 60 centimetros, por tracção electrica
e de via dupla.

IV. O systema de construcç:io da estrada será, na parte aerea, o
da New-Yorh eleuated rai!road, em viaducto metallico continuo,
apoiado em pilares ou columnas ne ferro dispostas ao lóngo dos pas
seios das rlHtS, recebendo directamente a via e deixando livre a altura
de 4"',40 acima das calçadas.

V. Os pilares ou columnll.s serão formados de quatro chapas de
ferro em T duplo, curvadas na parte superior, formando consolos e
ligadas em torta a altura por meio de barras de treliça.

Na parte inferior, cada columna era engastada em uma b~se de
ferro presa por meio de cavilhas a um solido de alvenaria, consti
tuindo alicerce com dous metros em quadro por base ele 11\\,20, pelo
menos, de altura.

As columllas serão situadas á distancia de tres metros das sapatas
das casas adjacentes e espaçadas longitudinalmente, conforme as cir
cumstancias loc,les, de 13 metros em geral; o seu systema poderá.
ser, entretanto, substituido por outro qualquer mais conveniente, que
fór veri ficado na construcção.

As vigas serão de ferro ou de aço, igualmente do systema de
trave-grade.

VI. Os typos do systema ou systemas adoptados nas construc
<.Iões de ferro ou aço, serão submettidos á approvação do governo em
escala de I: 100 ou I :50 para os planos geraes, de I :25 ou 1: la
parn. (s detalhe ,acompanbados ele memoria dcscripti VII. e da j ustitl
ca.ção tbeorica das dimenções das suas partes e conjuncto, e do tra
balho do material nas circumstancias mais desfavoraveis, não po
dendo, em caso algum, e se trabalho exceder a GOa kilogrammas por
centimetl'o quadrado, para a somma dos esforços permanentes, pe·
riodicamente passageiros ou accidentaes par,\, o melhor ferro lami
nado ou batido, ou a 1000 kilogrammas para o aço, salvo para
o aço fundido sujeito sámente á compre são em chapa horisontal,
que poderá trabalhar então até com 2000 kilcgrammas por centi
metro quadrado.

VII. Antes da inauguração de qualquer trafego, toda linha ou
trecho nessas condições e suas obras, assim como to<lo o respectivo
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material, serão examinados e experimentados minuciosamente, pas
sando por todas as provas pal'ciaes e geraes, convenientes a dar
completa certeza da segurança absoluta nas condições mais desfa
voraveis.

No decurso da construcção poderá igualmente ser examinado e re·
jeitado todo e qualquer material, cuja qualidade não corresponda
á resistencia e segurança prevista nos calculos.

VIII. Nos terrenos não edificados que a estrada haja de atravessar
desviando-se das ruas por conveniencia do traçado, a linha poderá. ser
construida em viaductos metallicos de vãos variaveis analogos aos
geralmente usados para estradas de ferro orJinarias, apoiando·se os
pilares em soccos de alvenaria; semeluantemente nos parques e

• logradouros publicos, não podendo, porém, a base de alvenaria ex
ceder em altura á. superficie do solo.

IX. A via dupla, nas ruas de 13 meÍl'os ou mai de largura, será
independente, descançando a superslructura metallica de cada linha
sobre uma fila dietincta de pilares ou columnas, nas ruas de menos de
13 metros as columnas poderão aproximar·se mais das fachadas dos
edificios, ligando-se as de uma linha ás da outra por vigas transversaes
em cuja parte média assentará a via dupla, ficando livre a altura de
4,40 acima da calçada.

X. Os trilhos erão de aço do peso de 20 kilogrammas por metro
corrente, pregados em dormentes de madeira de lei de lm,80 de com
primento e 0"',15 por 0111 ,125 le secção, espaçados de Om,80 de eixo a
eixo e presos ás vigas do viaducto por meio de cavilhas de ferro; de
ambos os lados de cada trilho correrão em toda a extensão da linha
longarinas de madeira de OUl,15 por OlU,20 de secção transversal cavilha·
das nos dormentes e fazendo o oftlcio de contra· trilhos.

A declividade maxima será de 10 millimetros por um metro e o
raio minimo das curvas igual a 25 metros.

XI. Haverá cinco estações, sendo duas terminaes e tres interme·
dias; podendo dentro do perimetro da concessão ser construidas todas
as que, além dessas, a companhia julgar convenientes.

As estações terão abrigo para os pas ageiros e plata·fórma de
accesso, situados amuos ao nivel do estrado da linha. Serão situadas
de pl'eferencia nos cruzamentos das ruas, uma para cada via, com
escadas convenientemente di postas para entrada e sahida distinctas e
independentes, e de construcçâo leve c elegante.

XII. O material rodante será do systema americano geraJmentc
adoptado nas estradas de ferro aereas. Os c rros não poder'ão ter lar·
gura maior do que 2lU,64, nem mais de l2U1 ,50 de comprido, com plata
fórmas cobertas nas extremidades.

Os trens serão compostos de tres carros no maximo, todos provi
dos de freios continuos e automaticos, deveorio rodar na linha sempre
no mesmo sentido. Os engates serão apropriados á passagem dos ca1'ros
facilment'1 nrs curvas e a segurança dupla; e as rodas munidas de
discos de pape~ão para amortecer o ruido nos trilhos.

XlII. A linha aerea deve ser construido. de fórma que não preju
dique a commodidade da popul'lção e o transito, em todo o seu tt'ajecto,
dos t'erro-carris existenles e vehiculos.

Na estrada de rodagem do alto da Tijuca ficara Iivre para o tran
sito dos carros e cal'rQcas, a largura de seis metros de lado e no cami·
nuo do Mocke, a de cinco metros.

XIV. Além do privilegio o goVel'110 concede:
],U Direito de desapropriação na fórma do decreto n. 816, de 10 de

julho de 1885, dos terrenos de dominio particular, predioa, bemt'eito-
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rias, que forem preciws para o leito da estrada, estações, armazens e
outras dependencia especificadas nos estudos definitivos;
. 2.0 Isenção de direitos de importação,na. fórma do decreto n. 7.959,
de 29 de dezembro de 1880, sobre trilhos, machinismos, instrumentos e
mais objectos destinados á construcção.

Esta isenção se fará efIectiva de accordo com a legislação
vigente.

XV. Os trabalhos terão começo dentro do prazo de 30 dias e termi
narão nos prazos seguintes:

la secção, entre a rua de S. Christovão e o alto da Boa Vista, oito
mezes;

2' secção, entre a rua de S. Christovão e o beco da casa da Moeda,
um anno; .

3" e 4" secções, entre o becco da casa da Moeda e as immediações
do theatro . Pedro de \lcantara, e do alto da Boa Vi ta á fazenda
do Mocke, dous annos, a contar da data da assignatura do contracto,
pna o qual fica marcado o prazo de 30 dias da data da publicação do
decreto da concessão no Diario Official., sob pena de caducidade.

XVI. Para garantia do que preceitua a clausula precedente, de
positará a eonce sionaria no thesouro federal, em moeda corrente
ou apolices da divida publica, a quantia de 15:000. em caução, a qual
reverterá em beneficio da União, se os trabalhos deixarem de ser, não
só iniciados, mas ainda concluidos dentro dos prazos respectivamente
fixados para tal fim.

XVII. Na execução dos mesmos trabalhos serão observadas as
prescripções estabelecidas nos regulamentos vigentes, para o que re
metterá a conce sionaria, com a precisa ant.ecedencia, á secretaria da.
agricultura as plantas e todos o detalhes de cada secção, á medida
que forem senelo realizados os respectivos estudos.

X \" III. Obriga'~e n. concessionaria a transportar gratuita
mente:

l°, os colonos e immigrante ,suas bagagens, ferramentas, uten
siUos e instrumentos aratorios ;

2", as sementes e as plantas enviadas pelo governo, para serem
gratuitamente di~trjbuidas pelos lavradores;

30, as malas do cOl'l'eio c seus conductore[l, o pes oal encarregarlo,
por parte do governo, do serviço da Jin!Hl. telegraphica e o respectivo
material, bem como quae.quer ommas de dinheiros pertencentes ao
thesouro lederal. sendo os transportes e1fectuados em carru especia.l,
atlaplado para esse fim j

4°, os funccionarios publicas quando viajarem para desempenho
das Suas respectivas ['uncçõe .

Serão tra.nsportados com abatimento de 50 % sobre os preços das
tarifas:

I lO, as autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia j
. 2°, munições de guerra e qualquer numero de soldados do ex.er

CIto, da guarda n:teIonal e da policÍll, com seus ot:Iiciaes e respectlva
bagagom, quando mandada a serviço do governo a qualquer par'te
da lin.hn., dada a ol'dem pa.l'a ta.l fim pelo mesmo govel'no ou outras
autol'ulades que para iS30 forem autorisadas j

30, todos os generos, ne qualquel' naturez,\ que seja, enviados pelo
governo para attendel' a.os soccor1'OS publicas exigidos pela secca, inun
dação, peste, guerra ou ontl'a calamidade publica .

. Todos os mais passageiros e cargas do governo federal, não es
pe~ll1cados acima, serão transportados com abatimento de 15 %.
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Terão tambem abatimento de 15 'Yo os tl'ansportes de materiaes,
que se destinarem ás obras municipaes comprehendidas nas zonas ser·
vidas pela estrada.

Sempre que o governo o exigir, em cil'cumstaucias extraordina·
rias, a companhia porá ás suas ordens todos os meios de tran~porte de
que dispuzer.

Neste caso, se o governo o preferir, pagará á companhia o que fór
convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, não exce
dendo o valor da renda. média de periodo identico nos ultimas tl'es
annos.

XIX, A tiscalisação da estrada e do serviço será incumbida a um
engenheiro tiscal e ajudantes, nomeados pelo governo federal e pagos
pela companhia, que para esse fim entrará 1'ara os cofres publicas, no
começo de cada semestre a vencer, com a quantia equivalente que fór
previamente fixada pelo mesmo governo.

XX. No caso de desaccordo entl'e o governo e a companhia, sobre
a intelligencia das clausulas de te contracto, e ta el'á decidida em ul
tima instaneia e sem mais recurso pelo ministro da agricultura.

XXI. A companhia não poderá estab lecel' estações ou paradas em
pontos que prejudiquem a e trada de ferro Central do Bl'asil, e bem
assim as de emprezRs particulalJes actualmente concedidas.

XXII. O governo terá o direito de J.'esgatar a estl'ada e Seus pro
"longamentos, n) todo ou parte deUes, em qualquer tempo que julgar
conveniente.

O preço do registi'o será regulado, em fllHa de accordo, pelo termo
médio do rendimento liquido do ultimo quinquennio, tendo-se em con
sideração a importancia das obras, material e dependencias no estado
em que estiverem então, podendo o pagamento ser realisado em ti
tulos da divida publica.

Fica entendido, pOl'óm, que a presente clausula s6 ~ applicavel
aos casos ordinarios e que não ab1'o&a o direito de desapropriação por
utilidade publica que tem o governo.

XXIU. Com excepção das clausulas alteradas, e em tudo quanto
não estiver aqui estipUlado, regulará, no que rór applic.ewel apre·
sente concessão, o que se contém uas clausulas que acompanham o de·
creta n. 7959, de 29 de dezembro de 1880.

xxrv. Findo o prazo do privilegio reverterá para a União, sem
indemoisação de especie al~uma, a estrada e prolongamentos, com
todo o seu material e dependencias.

Capital Federal, 7 de novembro de 1891.- Joeio Ba?'balho UcMa
Cavalcanti.

DEORETO N. 661 - DE 12 DE NOYEMBRO DF: 1891

Pl'oroga lJ,Lé 12 de junho de 1892 o prazo mn.l'cado na clausula sexta do de
creto n. 10.125, de 15 de dezembro do 1888, para conclusão das obms elo
prolongamen to da estrada do ['erro da companhia Tram-road de Nazareth.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atlen
dendo ao que requereu a companhia Tram-road de Nazareth, resolve
prorogar por mais oito mezes, a findar em 12 de junho de 1892, o
prazo marcl\clo na clausula 6n das que baixaram com o decreto
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n. IO.125,de 15dedezcmIJI'o do ]888, para conc]u.ão tlasobras do
prolongamento da e"tl'ada de ferro da companhia, entre Santo Au
tonio de Jesns e a cidade do Amal'goSlt; pagando, P0l'élU, a compa·
nhi.t a multa de 2 % por mez de demora s0bre as quantias de;pen
didas pelo governo com a garantia de juro:> durante a prorogação, de
conformidade com a clausula 33a do citado decreto.

O bacharel João Barbalho Uchôa Cavalcanti, ministro de Estado dos
negocios da llgricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Foderal, 12 de novembro de I 91,3° da Republica.

MANOEL OEODORO DA FONSECA.

Joíío Bal'balho Uch8a Cavalcanti.

DECE ETO N. 670 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1891

i\ppl'ova os estuuos tlefiniLivo apresentados p Ia compa,gnie géné,'olc des ohe
mins de fe,' sud-o!~cst ln-csilicns, dl linha de nnla Maria da Boccn do
MonLe á Cl'UZ Alta.

o preFidente da Republica dos Estados Unidos do Brasi], attendendo
ao que requereu a compagnie genél'ale des chemins de fel' sud-ol'est
brcsiliens, resolve approvar os estudos definiti vos da linha ferrea de
Santa Mal'ia da boeca do Monte á Cruz Alta, na. extensão de cento e
sessenta kilometros ma is quatrocentos metros, apresentados pela mesma
co~panhia, comtanto que o orçamento apl'esentado não 'exceda de
~l'lnta contos de réi por kilometro, para. os etreitos d1\ garantia de
Juros; cujos estudos com este baixam rubricados pelo chefe interino da
] a directoria de obras publicas.

O bacharel João Barbalho DcMa. Cavalcanti, miaUl'o de Estado dos
negocios da a.gricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, ]4 de novembro de 1891, 3° da Republica.

fANOEL DEonoRo DA FON EOA.

João Bm'balho Uch8a Ca'l)alcanti.

DECRETO 7'1 - DE 14. DE NOVEMBRO DE 1891

A]llll'OVo. o. val'io.nLe pl'ol1osLa pela companhia Tl'alll-,'oad de Noltcwelh, cm
suhsLilnicão no tl'nrnlIo já npJll'llvac!o, enLl'e o ]cilomeLl'o 53 e o fim da
linha.

o presidente da Republica dos Est.ados Únidos do Brasil atten
dendo ao que requereu a companhia Tm?n·road de Na~arelh, resol~~
approvar a variante proposta para o traçado de seu prolongamento Ja

E. II. - 2\) 01. Y
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appl'ovado por decreto n. 10.400. de 12 tIe outubro de 1889, a partir
do kilometro 53 até ao fim da !iuha, do accor lo com as clausulas que
com este baixam, assignada.s pelo bacharel João Barba1ho Uchôa Ca
valcanti, mini tro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e
obras publicas, que assim o taça executar.

Capital Federal, 14 de novembro de 1891, 3° da Republica.

l1A.NoEL DEODORO DA FONSECA.

João Bat'oaZho UcMa. Ca'l:aZcanti.

Clausulas a que se reCere o decret;o n. 87'4. desta data

r. A fiscalisnção da estrada e do . erviço Eerá incumbida a um en
genheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados pelo governo federal e por
eUe pagos, devendo para esse fim a companhia. entrar para os cofres
publicos, no começo de cada semestre a vencer, com a quantia equiva
lente que fór previamente fixada pelo mesmo governo.

II. No caso de desaccordo entre () governo e a companhia sobre a
intelligencia das clausulas do respecitvo contracto, esta será decidida
em ultIma instancia e sem mais resurso pelo ministro da agricultura.

UL A companlJia é obrigada a estabelecer e manter trafego mutuo
dos trens com as estradas de ferro da Republica, adoptando o mesmo
systema de contabilidade usado na estrada de lerro Central do Brasil.

'lV. Com excepção do que se acha estabelecido na primeira parte
da clauEula XIX, na 3" l;arte da clausula XXVII e nas clausulas
XXIX e XXXIX do decreto n. 10.125, de 15 de dezembro de 1888 e em
tudo quamo não estiver aqui estipulado, regulará o que se contém
nas demais clausulas que flcompanham O supradito decreto.

V. O contracto dever,1 ser assignado dentro do prazo de 15 dias
contados da publicação das presentes clausulas no Diaj'io OfficiaZ, sob
pena de caducidade.

Capital Federal, 14 de novembro de 1891. - Jotlo Ba1'baZho UcMa
CavaZcanti.

DECRETO N. 684 - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1891

Transfere a Joaquim 'ueiano Pinto Junior a concessão feita a seu finado
filho, engenheiro OSClll' Pinto, em commum com o tenente-coronel Joa
quim Ignacio Pessôa de iquoira, pelo decreto n. 474, de i de agosto
deste anuo.

O presidente da RepubJica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu Joaquim Caetano Pinto Junior, resolve tran .
ferir·IIJe a concessão feita por decreto n. 474, de I de agosto deste anno,
para construcçâo, uso e gozo de ram aes convergentes;,í estrada de
ferro Central do Brasil; quanto aos direitos e obrigações que, em c?m·
mum com o tenente-coronel Joaquim Ignacio Pessôa de SiquelTa,
cabiam ao fallecido engenheiro Oscar Pinto, filho legitimo do referIdo
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Joaquim Caetano Pinto Junior, que é o unico herdeiro do mesmo en
genheiro.

João Barbalho Uchõa Cava1canti, ministro de Estado dos negocias
da agricultura, commercio e obras publicas, assim fará executar.

Capital Federal, 21 de novembro de 1891, 30 da Republica.

MANOEL DEonoRo DA FONSECA.

João Ba~'balho Dch6a Gavalcanti.

DECRETO N. 696 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1891

Declara de nenhum etreito o decreto u. 665, de 7 de nOl'embro do corrente
anno, que determinou o an'endamento das estl'adas de ferro do gover,no
federal,

O' vice-presidente da Republica dos E tados Unidos do Brasil, re
solve declarar de nenhum etreito o decreto n, 665, de 7 de novembro
do corrente anno, que determinou o arrendamento das estradas de
ferro do governo federal.

O ministro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e
obras publicas assim o fa~a executar.

Capital Federal, 15 de dezembro de 1891, 3° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

Antão Gonçalves de Fa,·ia.

1892

PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. T - DE 8 DE AGOSTO DE 1892

Concede ao governo um credito de . 1.466-5·0, para pagamento a Louis
Cohen C' Sons •

•0 vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a

seguinte re olução :
Art. 1.° E' concedido ao governo no exercicio de 1892, fazendo

para isso a necessaria operação, o credito especial e extraordinario da
quantia de mil e quatrocentos e sessenta e seis libras sterlinas e cinco
sbiUings ( 1.466-5-0) que serão pagos ao cambio do dia do paga·
mento, afim de ser satisfeito o que é devido a LouiS Coben & Sons da
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corretogem de que s-o crerlores para com a. comp:whia estrada. de
ferro S. Paulo o Rio do Jn.neiro, oncampacla pelo governo federo).

Art. 2. ° Revogam-se as disposiçãe::; om contrario.
O mini tro de E tado dos negocios da agl'icultura, commercio e

obros publicas assim o faça executar,
Capital Federal, 8 de agosto de 1892,4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Ser::redello Co,.,.êa.

DEORETO N. 109 - DE 1-1 DE OUTUBRO DE 1892

Fixa os casos ele competencia elos pOller s redel'aeS c esladoacs, para resol
verem sobre o cstabeleoimentode vias de:communicação fiuviaes ou ter
restres entre a União e os estados ou destes en tre si.

o v'ice-presidente da Republica dos Esta.dos Unidos do Brasil :
Faço sabeI' que o Congl'esso Naciona.l decreta e eu sancciono a se

guinte lei:
Art. I.° E' da exclusiva competencia dos poderes federaes re·

solver sobre o estabelecimento:
l°, das vias de communicação f1uviaes ou terrestres, constantes

da plano geral de viação que fôr adoptado pelo Congresso;
2°, de todas as outras que futuramcnte forem, por decreto ema'

nado do Poder Legislativo, consideradas de utilidade nacional por ~a

tisfazerem as necessidades estl'ategicas ou corresponderem a elevados
interesses de oedem politica ou administraIiva.

Art, 2.° Em todos os mais casos aquella competencia é dos podorcs
estadoaes.

Art. 3.° Quando o melhoramento interessar a mais de um estado,
sobre elIe resolverão os governos respecti vos.

Art. 4.° Além das vias de communicação, de que trata o art. lo,
poderâ a União estabelecer ou auxiliar o estabelecimento de outras,
precedendo, neste caso, l1ccordo com os poderes competente dos esta
dos ou do e tado a que posS<'1.m elias interessar.

Poderá tambem permittir que as linhas a que se refere o mesmo
artigo sejam estabelecidas por conta de um ou mais estados interes
sados, celebrando, para isso, com os governos respecti vos, convenios
pelos quaes filluem garantidas a uniformidade de administração e
outras cOllveniencias de caracter federal.

Paragrapho unico. Tae" accordos e convenios sempre celebrados
pelo Poder Executivo, só cream obrigações para a União depois de
r1pprovados pelo Congresso Nacional.

Art. 5. ° Revogam-se as disposições em contrario.
O ministro ele Estado dos negocios da agl'icultura, commercio e

obras publicas assim o faça executar.
Capilall'edel'al, 14 de outubro de 1892, 4" da Republica.

FLORUNO PEIXOTO.

Ser-:;eclello Corrêlt.
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126 - DE 18DE NOV.II]MBRO DE 1892

453

Anlol'isa o Podei' Exeoutivo a entral' cm accordo eom a companhia .. Pa1tlo
)-ailway, limiterl, no sen tido de modiftca r os contractos exislentes.

ovico-pl'esirlen te da Republica dos Estados Uniuus do Brasil ;
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sa.ncciono a Se

guinte resol ução :
Art. 1.° l:<'ica o Poder Executivo autorisado a entrar cm uccordo

com a companhia S. Paulo 1'úiltoay, limited, no sentido de modificar
os contr,~cto existentes, podendo ampliar definitivamenLe o prazo da
encH.mpação.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
O ministro de Estudo dos negocios d,1 agricultura, commercio e

oUl'as publicas assim o faça execuu1r.
Capital Federal, 18 de novembro de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Serzedello Corr{Ja,

PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 714 - DE 23 DE JANEIRO DE 1892

Approva os cstlldos definitivos da estrada de ferro da Victoria a Peçanha,
na extensão de 84k ,iOO.

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

DECRETO . 733 - DE 9 DE FEVEREIRO DE 1 92

Regula o modo pelo qual cleve ser executada a disposição contida no n. 20,
.~ 40, art. 80, da lei de orçamento de 30 de dezembro de 1891.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attoudendo á conveniencia de regular.se o modo pelo qual deve ser
executada a disposição contida no n. 20, § 4°, do art. 8° da lei de orça·
mento.de 30 de dezembro de 1891, relativamente á obrigação das com
panhias de estrada de ferro entrarem para os cofres publicas com as
quotas prefixadas para as despezas de f1.scalisação, de fórma que se
concilie com as exigeuoias desse serviço

Decreta. :
Ad. I. o As companhias ou emprezas de estradas de ferro sujeitas

á fiscalisação do governo federa,l são obrigadas a entrar para os cofres
publicos com as quotas prefixadas para as despezas da mesma flscali-
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sação em duas prestações iguaes, por semestres a vencer e antecipa.·
damente nos mezes de junho e dezembro de ca ia anno.

Art. 2. o O governo rl3serva-se o direito de fazer descontar da ga
rantia de juros a pagar, correspondente ao semestre vencido, a impor
tanoia da. quota para as despezas de fiscalisação, relativa ao semestre
subsequente, daquellas companhias ou emprezas que, gozando desse
favor, esquivarem-se a efi'ectuar suas entra1as nas epocas determina
das.

As companhias ou emprezas não subvencionadas, que são igual
mente obrigadas a concorrer com uma quota prefixada para o anu
dido fim e não o fizeram nos prazos marcados no artigo antecedente
serão passiveis de pena de suspensão dos favores indirectos promettidos
pelo governo federal.

Art. 3. o Fica.m revogadas as disposições em contrario.
O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, ministro de Estado dos

negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, 9 de fevereiro de 1892,40 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Antao Gonçalves de Fa1'ia.

DEORETO N. 734 - DE 13 DE FEVEREIRO DE 1892

Appl'ova a modificação feita no traçado da estrada de ferro do orle, no
prolongamento entre o rio TrapicheiL'o e a rua Machado Coelho, e fixa o
prazo improl'ogavel de tres mezes para conclusão das obras.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten·
dendo ao que requereu a companhia Rio de Janei1'o northern railway,
resolve approvar a modificação feita no traçado da estrada de ferro
do Norte, no prolongamento entre o rio Trapicheiro e a rua Machado
Coelho, segundo a planta que com este baixa, rubricada pelo chofe
da P directoria das obras publicas, e fixa o prazo improrogavel de
tres mezes para conclusão das obras, sob pena de perda des a. parte
da linha.

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, ministro de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras puplicas, assim o faoa
executar.

Capi tal Federal, 13 de fevereiro de 1892, 40 da Republica.

FLORLANO PEIXOTO.

Antão Gonçalves de Faria.
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DECRETO N. 754 - DE 7 DE MARÇO DE 1892
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Crêa dous logares de ajudantes da locomoção e do trafego na estrada de
ferro Cen traI do Brasil, especialmente encarregados do serviço no respe

.' cLivo trecho da Cachoeira a S. Paulo.

...... . , .

DECRETO . 762 - DE 16 DE MARÇO DE 1892

APl)t'ova os estudos defi..uitivos de mais i2 kilometros do prolongamento da
estrada de ferro Central do Brasi! •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • I ••••••••••••••••••••••

DECRETO N. 763 - DE 16 DE MARÇO DE 1892

Approva os estudos definiLi vos de mais um trecho do ramal de 'l'imbauba ao
Pilar, na estrada de ferro Sul de Pernambuco, na extensão ele 35k ,107.

•••• • , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II ••••••• .II'

DECRETO N. 765 - DE 16 DE MARÇO DE 1892

Declara caduca a concessão da esLrada de ferro Benevente e Minas, a que
se refere o decreto n. '1O.t20, de 15 de dezembro de 1888.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que a companhia gel'aI de estradas de ferro no Brasil,
cessionaria da estrada de ferro Benevente e Minas, a que se refere
o.decreto n. 10.120, de 15 de dezembro de 1888, além de achar-se judio
Clalmente julgada fallida. intdrrompeu a construcção das obl'as da
referida estrada por mais de tres mezes, resolve declarar caduca a
supradita conce. são, em face da terminante disposição contida na
cla.usula decima. segunda do mencionado decreto.

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, ministro de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, 16 de março de 1892,4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Antão Gonçalves de Faria.
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DEORETO N. 7G9 - DE 19 DE MAR 'o m: 1 02

Autorisa a tl'al1sfel'encia da estra'la do r rro cip !Lu a Tguarl' li cOl11panllia
viarão lpl'rea • "I,ucnhy.

a vice-presidente ela Republicn. doa Estados nillos 110 131'" ii,
altendeudo ao que requeJ'eu a companhia viação L\rrea Sapncally,
resolve autorisar a transfe1'6ncia á mesmo. companhia da e trada de
ferro de Itu e Iguape, pel'tencente á companhia estrada do ferro

ui-Paulista, a que se referem os decI'etos ns. 375 e 527, de 26 de
abril e 28 de junho de 1890.

a engenheiro Antão Gonçalves de Fada, ministro de E tado dos
negocias da agricultura, cómmercio e obras publicas, a sim o faça
executar.

Capital Federal, 29 de março de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Antão GonçoLlves de Faria.

DEORETO N, 773 - DE 22 DE 1IARÇO DE 1 "92

Approva os estudos definitivos da linha de Restinga Serra á Ponta Grossa

da estrada de ferl'o do Paraná.

a vice-prcsiclentJ da Republica do Estados Unidos do .Brasil, atten
dendo ao que requereu a compagnie gdnt:rale dos chemins de fCI'

bresiUcns, resolve approvar os estados delinitiv09 do trecho de Re
tinga Serra á Ponta Grossa, tia estrada de ferl'o do Paraná, na exton
são total de 72 kilometros e 220 metros, salvo, pOl'órn, as modificações
que forem ind.icadas pela locação da linha., os quaes estudos com este
baixam rubricados polo cllefe da 1" directoria das obr.ls publicas,

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, ministro de Estado dos
negocios da agricul tura, commercio o obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, 22 de março de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PErx TO.

Antero Gonçalves ele Faria.

DEORETO N.· 778 - DE 26 DE MARÇO DE 1892

l\pprova, com l'esLricções, a v:\l'ian Lo proposta pala companh ia l'ram-Roa.cl
de Nazarelh, em sub'tiLlIidio ao Ll'açado já appl'ovatlo antre o kiTometro
53 c o fim ela linha,

a vice-pl'esidente da Republica. dos E tado Unidos do Br:tsil,
a.tlendendo ao que requereu a companhia Tram-Road ele NazD.l'etb,
resolve a.pprovar :lo variante apresentada p3.m substituiciío do trecho
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comprehendirlo entro o kilometro 53 e o fim da linha; com a condição,
porém, de s~rem con iderados, par,\ os etreitos de garantia (le juros, ll.
oxleo ão e orçamento do traço 110 primitivo, apPl'ovado p.3lo decl'eto
11. 10.400, de 12 le ontnlJro de lR8D.

O nng'llnbeiro Antão Gonçal VI'S de Ji';1.ria, ministro rl0 Eslado dos
negoeios da ngricull.nra, c01l1mel'cio e obrn.s puhlicas, a~ im o tenha
enlendido o fàçll oxecutn.I'.

Capital l"e1lorl11, 20 rle março de 1892, 40 da. ROp11blica,

FLORr~No PEIXOTO,

AnUlo aonçalves de Faria,

DECRETO N. 7c7 - DE 1 DE ABRIL DE 1892

AILl'ra tt obs(\rvtt iio constante da tttbella n. 3. anuexll. aü decreto u. 601 de 28

de agosLo de 1800.

o vicA-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendenrlo ao que representou o director da estrada de ferro de Porto
Alegre a Urllguayana, sobre as exigellcias do serviço a sen cargo em
relação ao pessoal da mesma estrada, resolve que a observação oon
stan te da tabella n. 3, annexa ao decreto n, 691, de 28 de agosto de
1890, tenlia a seguinte alteraçã : Os agrimensores, empregado como
con1luctores, poderão passar a ajudantes de engenheiro re ülente e n.
nngonheiros 1'e identes de ln e 2' classe.

O ministro de Estado dos nogocios da agricultura, commeroio e
olJl'as publicas a sim o Caça. executar.

lll'ital Federal, 1 rle abril de 1802,4" tia Republica.

FLORIANO PEIXOTO •

.I1n!ITo Gonçalves de FOI·i.a.

DECRETO N. 00 - DE 23 DE ABRIL DE 1892

AULol'isa a tl'ansfcrencia do contracto para const.ruc~ão, uso e gozo dn estrada
ue ferro do Maceió á extLncLa colouia Leopoldina.

O vice-presiden te da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o engenheiro Jos:J de Btul'oS vVanderley
de Mendonça, concessionario do lH'ivilegio para construcção, uso o
gozo da estrada do ferro de Maceió á extiocta oolonia. Leopoldina,
no e'tado das Alag-ôas , com um ramal para. Porto Calvo, a que se
reCere o decreto n, 955, de 5 <le novembro de 1800, resolve autorisar a.
tran ferencia da mesma concessão ã. companhia. industrial do Norte,
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com todos os onus e vantagens especificadas nas clausulas que acom
panham o supradito decreto.

O engenheiro Antão Gonçalves de Faria, ministro de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim O faça
executar.

Capital Federal, 23 de abril de 1892, 4° da Republica.

FLORIA1'<O PEIXOTO.

Antão Gonçalves de Fa"ia.

DECRETO N. 814 - DE 7 DE MAIO DE 1892

Approva a planta para desapropriação de terrenos, apresentada pela com
panhia estrada de ferro orocabana, com exclusão dos terreuos para a
coustrucção do caes de Santos.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a companhia estrada de ferro Soro
cabana, resolve approvar a planta, que com este baixa, rubricada
pelo chefe da 1" directoria das obras publicas, para. desapropriação
dos terrenos precisos para o prolongamento de sua linha ferrea até o
littoral em Santos, e bem assim para a construcção junto ao caes de
uma estação terminal maritima, sendo excluidos dessa approvação os
terrenos necessarios á cODstrucção do pretendido caes de Santos.

O ministro de E tado dos negocias da agricultura, commercio e
obras publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 7 de maio de 1892, 4° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

AntáJ Gonçalves de Faria.

DECRETO N. 821 - DE 23 DE MAIO DE 1892

Altera o art. 15 do regulamento approvado pelo decreto n. 713, de 2 de
setembro de 18DO.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que propoz o engenheiro chefe do prolongamento da
estrada de ferro Centra.l do Brasil, resolve alterar o art. 15 do regu
lamento approvado pelo decreto n. 713, de 2 de setembro de l890,
para que a extensão dos trechos das empreitadas de construcção do
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referido prolongamento, de seis a 12 klIometros, seja elevada de 20
a 30,

O ministro de Estado dos negocios da agriculturc\', commercio c
obras publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 23 de maio de 1892, 4° da Republica,

FLOR~NO PErXOTO.

Antão Gonçalves de Faria.

DEORETO N. 828 - DE 28 DE MAIO DE 1892

Approva os estudos definitivos de mais 12 kilometros do prolongamento da
estrada de ferro Central do Brasil, além de Santa Luzia .

. . , .

DEORETO N. 829 - DE 28 DE MAIO DE 1892

Approva os estudos e plantas concernentes a mais dez kilometros e setecentos
e quarenta e seis metros do trecho d~ an ta Luzia a ete Lagõas, no pro
longamento da estrada de ferro Cen trai do Brasil.

DEORETO N. 833 - DE '30 DE MAIO DE 1892

Approva os estudos definitivos dos quarenta primeiros kilomotros do pl'olon
gamento da companhia estrada de fet'ro e Minas S. Jeronymo.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao qu lhe requereu a companhia estrada de ferro e Minas
S. Jeronymo, resolve approvar os estudos definitivos dos qurenta pri
meiros kilometros do seU prolongamento, de accordo com a clausula 4'
das que acompanham o decreto D. 600, de 24 de julho de 1890, cujos
estudos baixam rubrica,dos pelo chefe interino da 1" directoria. das
obra.s publicas.

O engenheiro Antão Go~çalves de Faria, ministro de Estado dos
negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

FLORIANO PEIXOTO.

Antão Gonçalves de Faria.
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DECRETO N. 834 - DE 30 DE MAIO DE 1892

AuLol'Íga 1\ ll'nnsfl'l'encin do contl'acto para cOLlBlrucçi"io, uso e gozo de uma

estmrla rj(> r."I'l'1l d Maceió á cxLincla cnlonia LeoIJol'lina, no esLade. das
Alagô:ls, com um l'amal 1'11.\'(\ Podo Cnlvll.

o vice-presidente da Republica dos Estados Uni<l.os cIo Bra il,
aLtendendo ao que requereu n. companhia promotora de industria e
melhoramentos, resolve autorisar a transferencia á mesma companhia
do contrato celebrado com a companhia industrial do Norte, ora fun
dida naquella, para construcção, uso e gozo da estrada de ferro de
Maceió á extincta colonia Leopoldina., no estado ele Alagõas, com um
rn.mal para Porto Calvo, com todos os onus e vantagens conferidas
pelos decretos ns. 955, de 5 de novembro de 1890, e 800, de 23 de abril
do corrente anno.

O engenheiro Antão Gonç,.tlves de Faria, ministro de E tado dos
negocios da agricultura, commercio e obra5 publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, 30 de maio de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Antão Gonçalves de Fa,ria.

DECRETO J. m7 - DE 2 DE JULHO DE 1892

Appl'ova a plauta aprosentada ;lola companhia estl'ada de ferI'O Ol'ocabana

para modificação da linha entre os kilomctl'oB 2.24.5 8, 227,65' e 227. 36.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia ostrada de ferro SoroCl1bana,
resolve approvaJ' a mortificação da linha entre os kilometros 2?4.588,
.227.658 e 227.836, proposta pela mesma companhia e segundo a cor
recção constante' das plantas que com este baixam rubrica.das pelo
chefe interino da directoria das obras publicas.

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministeo de Estado dos ne~

gocios da agriculLura, commercio e obras publicas, assim o fa.O:\.
executar.

Capital Federal, 2 de jnlho de 1892, 40 da Republica.

Fr..ORIANO PEIXOTO.

Serzedelto Cm·rfia.
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\pPl'<lva os estmlos deli niLi vos do trecho elo pl'olongamen to compl'chendido
enLrc S. Vicente e Santos, apresentados pela companhia estrada ele ferro
Sorocabana.

o vice-presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a companhia estrada de ferro Soro·
cabana, resolve approvar os estudos definitivos, pela mesma apre·
sentados, do trecho do prolongamento comprehendido entre S, Vicente

,e Santos, com 13 kilometros e 100 metL'os de desenvolvimento, de
accordo com as plantas que com este baixam, rubricadas pelo chefe in
terino da primeira directoria das obras pLlblicas .

O Dr. Innocencio Serzedel10 Corrêa, mini tro de Estarlo dos nego·
cios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça executar.

Capital Federal, 2 de julho de 189.2, 4° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO,

Senedelto Corrêa,

DECRETO N, 925 - DE 2 DE JULHO DE 1892

Approva os planos de uma estação de tl'iagc nos Lerrenos do antigo matadouro

desta Capital,

o vice-presidente da Repu1Jlica dos Estados nidos do Era ii resolve
approvar os planos de um~· estação de tl'iage nos terrenos do antig'o
ma.tadouro desta Capital, planos que com este baixam acompanhatlos
do respectivo orçamento e rubricados pelo director da I'" directoria de
obras publicas,

O ministro de Estado dos negocios da agricultura, commercio e
obras publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 2 de jQ 1110 de 1892, 40 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Sel'::edeUo Corl'í]a.

DECP ETa N. 940 - DE 15 DE JULllO DE 1 92

ApVl'o\,a os ~s LlIdos o respacLi \'0 ol'çamcn Lo do pro10ngamenLo da esLrada dI!

ferl'o de BaLul'ilé, da Quixeramouim a Illlmaytá,

t • , ••••• I •••••••• I , • , •• , •••••••••• , •••••• , ••••••••••••••••••••••• ,
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DEORETO N. 941 -DE 15 DE JULHO DE 1892

Approva a variante proposla pela empreza industrial e CODstructora do Rio
Grande do Sul, entre os kilometros 3.66 e 25.54 da estrada de ferro de
Pelotas a S. Lourenço.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUendendo ao que lhe requereu a empreza industrial e constructora.
do Rio Grande do Sul, cessionaria da estrada de ferro de Pelotas a.
S. Lourenço, resolve approvar a variante entre os kilometros 3.66 e
25.54, constante da planta que com este baixa, rubricada pelo chefe
interino da primeira directoria das obras publicas.

Capital Federal, 15 de julho de 1892, 40 da Republica.'

FLORIANO PEIXOTO.

Serzedello Oorrêa.

DEORETO N. 968 - DE 1 DE AGOS,TO DE 1892

Modifica a primeira parte da clausula 8" do d creto o, 397, de 20 de junho
de 1891 que transfere para a companhia união industrial dos estados
do Brasil o trecho da via ferrea de Cruz Alta a Itararé e seus ramaes

{) vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia união industrial dos estados
do Brasil, resolve substituir a primeira parte da clausula 8" das que
acompanbam o decreto n. 397, de 20 de junho de 180l pela que com
este baixa, assignada pelo tenente-coronel Dr. Innocencio Serzedello
Corrêa, ministro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e
obras publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, I de agosto de 1892, 40 da Republica,

FLORIANO PEIXOTO.

Sel·zedello Oon·êa.

Clau@ula a que se ref'ere o deereto n. 968. desta data

Fica substituida, primeira parte da clausula 8" das que acompa·
nharam o decreto n, 397, de 20 de j unho de l89l pela clausulli. 4" do de
n. 462, de 7 de junho de 1890 seguinte:

O cambio a que se refere a clausula 2" do !Iecreto n. 305, de 7 de
abrrI do corr,mte anno será de 27 dinheiros por 1. '000.

Capital Federal, I de agosto de 1892. - Sel',3edeUo Oorréa.
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DEORETO N. 977 - DE 5 DE AGOSTO DE 1892
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Concede á companhia Mogyana de estradas de f~rl'o e navegação autol'isação
para construir, usar e gozar o prolongamento de sua linha de Resaca
ao porto de Santos.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo á resolução tomada pelo Congresso Nacional, de sujeitar ao
poder executivo o julgamento do pedido feito pela companhia Mogyana
de estradas de ferro e navegação, resolve conceder ii mesma compa
nhia autorisação para construir, usar e gozar o prolongamento de sua
estrada da estação da Resaca, ou de ponto mais conveniente de sua
linha, ao porto de Santos, servindo directamente, ou por meio de um
ramal, a cidade de Mogy das Crnzes, respeitados os direitos de outras
estradas existentes, dentro de cujas zonas privilegiadas não poderá,
sal vo accordo, receber ou deixar passageiros e cargas, mediante as
elau ulas que com este balxalp, assig-nadas pelo tenente·coronel Dr. ln
nocencio Serzedello Corrêa, ministro de Estado dos negocios da agricul
tura.. commercio e obras publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 5 de agosto de 1892, 40 da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

Se?'zedello Corda.

Clausulas n que se r~t'ere o decreto n. 97'7', desta daÚl

1. E' concedida á companhia Mogyana de estl'adas de ferro e na·
vegação autorisação para prolongar sun. e trada da estação <la Resaca,
ou de ponto mais conveniente de sua linha, ao porto de Santos, ser
vindo directamente, ou por meio de um ramal, a cidade de Mogy das
Cruzes, respeitados os direitos de outras estradas existentes, dentro de
cujas zonas privilegiada!> não poderá, salvo accordo, receber e deixar
passageiros e cargas.

II. E' concedido á companhia o direito de desapropriação, na fórma
do decreto n. 816, de 10 de julho de 1855, applicado aos terrenos e mais
propl'iedades indispensaveis á construccão da estrada.

m. A companhia obriga·se a concluir todas as obras e inaugurar
o trafego da estrada no prazo de quatro annos, a contar desta. data,
salyo casos de força maiLr a juizo do governo.

IV. Os estudos definitivos poderão ser apresentados ao governo
em trechos nnnca inferiores a cinco kilometros de extensão, os quu.es
serão offerecidos em tres viaS, das quaes uma em original.

V. No prazo de 60 dias, depois da entrega de cada tl'echo da es
trada ao engenheiro fiscal, erão elles con iderados approvados. Se,
porém, o g-overno ti ver de fazer alguma objecção, a interrupção pro
veniente de qualquer demora será accrescida ao prazo da clausula 3",
salvo o caso em que a objecção seja devida a imperfeição dos referidos
estudos.

VI. A linha será de via dupla, raio minimo de 150 metros, e a
de~lividade maxima de 2 %, excepto na serra do Mar onde a compa
nhIa poderá applicar systema especial, approvado pelo governo, uI·
trapassando o declive de 2 %.
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VIL Os preços de transporte serão fixados em tarifas appl'ovallns
pelo governo, não podendo exceder os fretes ao do trecho corl'espoD
dente de Campinas a Santos, pelas linha~ Paulista c Ingleza.

VIII. Logo que os dividendos excedam fi 12°/, durante dous [Innos
consecutivo, • a compan hia rerluzirA as tarifas, applicando tal'ifas diJIe
renciaes sobretudo para distancias longinquas.

IX. O governo poderá encampar a estrada. de que faz objecto o
presente contracto ai' m dos casos de utilidade publica, depois de 20
annos contados da data da inauguração de todo o trafego, re"'ulando a
renda dos cinco ultimos annos e juro omcial de 5 0/., e nunca menos
do que o custo da efltrada.

X. EJ considerada de interesse geral da Uniã.o a estrada de ferro
Mogyana, de Santos a Catalão, e todas as Suas ramiô.cações.

Xl. A companhia Mogyana obriga-se a estabelecer trafego mutuo
com a estrada de ferro Central do Bra il.

XII, Depois de concluida a estrada referente ao pl'esen te contracto,
a companhia se obriga a acceitar os prazos para transportes fixados
nos regulamentos que o governo expedir sobre a materia para as es
tradas de ferro, sujeitando-se a todas a. 'dispo ições dOfl mesmos regu
lamentos.

XIlI, A companhia terá a faculdade de augmentar seu material,
edificios e linhas, sempre que fór ilecessario, e justificada a despeza
que será computada no seu capital.

XIV. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia sobre
a intelligencia das presentes clausulas, a duvida será decidida por meio
de arbitramento na fórma das leis, sem mais recurso algum.

XV. A companhia entrará semestralmente para o lhesouro federal
com a quantia de 25:000", destinada ás d~spezas de fiscalização de
suas linhas.

XVI. Em tudo quanto não estiver estipulado no presente con
tracto, regulará, no que for applicavel, o que se contém !lAS clau ulas
ns. V, VI, \'11, VIII, IX., X, Xl, ,'Ir, XlIl, xv, XVI, XVIf, x:rv, :X.V,
LlI e LlIl do decreto n, 8888, tle 17 de novembl'o de 1883.

Capital Felleral, 5 de ago to de 1892, - Sel'~edello GOj'rtJa.

DECRETO N, 983 - 1JE DE AGOSTO lI]; 1892

Anlorisé\ a companhia paulista de vias fcl'l'ens e fi I! Yiacs a prolongai' a sua

linha ao porLo ciG S. St>baslii'io.

O vice'l)l'esidente da Republica dos Estatlos Unillos l10 Ul'asil, n.ltl'll
dendo ao que requereu a companhia, paulista tle vias ferreas e flu
viaes, e de accortlo com a deliberação no Congl'esso Nt1Cional, resolve
conceder aulorisnçáo :\ IUO. ma compa.nhil1, pl1,ra prolong-o.l' sua cstr~~a.
tie Juntliahy ou do ponto mais conveniente 0.0 porto de S, SebastJao,
com um ramal para o de Santos, no estatlo de S. Paulo, respei~a.?oS
os direitos da outras estrarlas existentes, dentro do cujas zonas p,rIVÜC'
giadas não poderá, salvo accordo, rcceber ou deixar passogelros c
cargas, mediante as clausulas que com este baixam, assignadas pelo
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tenente-coronel Dr, Inuo')encio Serzedello Cort'êa, ministro de Estado
dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, que assim o
faça executar.

Capital Federal, 8 de agosto de 1892, 4° da Republica.

FLoalANo PEIXOTO,

Ser-;;edeUo aorrêa,

Clausulas a que se ref'cl'e o decreto n. 983 desta data

I. E' concedida ii. companhia paulista de vias ferreas e f1uviaes
autorisação para prolongar sua estrada, de Jundiaby ou de ponto mais
conveniente, ao porto de S. Seba tião, no estado de S. Paulo, com um
ramal para o porto dA Santo, respeitados os direitos de outras estradas
existente", dentro de cujas zonas não poderá, salvo accordo, receber
ou deixar pas>ageil'os ou cargas.

11. E' concedido á companhia o direito de desapropriação, na fárma
do decI'eto n. 816, de 10 de julho de 1855, applicado aos terrmos e mais
propriedarles, indispensaveis á construcção da estrada.

m. A companhia. obriga-se a concluir todas as obras e inaugurar
o tro.fego da estrada no prazo de cinco annos, a contar da data da ap
provação dos estudos, >aLvo caso tle força maior a juizo do governo.

IV. Os estudos defioitivos serão apresentados á approvação do
governo no prazo de dous aonos, a contar da data. do presente con
tructo, salvo c so de íbrça maior a juizo do governo.

V. No pl'azo de sessenta dias depoi da entrega dos estudos ao
governo, serão eLles considerados a.pprovados. Se, porém o go
verno tiver de fazer alguma objecção, a demora será accrescida ao
p!'a:1.O da clausuLa 4", salvo o caso em que a objecção seja devida a
imperfl:lição dos e tudo ,

VI. A linha será de via singela, podendo ser opportunaman t.e
dobr;l.da ; o raio minimo de 180 metros e a declividade maxima de
2°1", podendo estes limites ser ultrapa . adas na travessia da. .erra. do
Mar, onde a companhia, se julgar conveniente, poderá applicar ays-
tema especittl, a.pprovado pelo governo. .

VII. Os preços de transporte serão fixados em tarifas approvada
pelo governo, não podendo exceder os fretes aos que actualmente vi
goram na linhas em trafego da companhia.

VIII. As tarifas serão revistas de cinco em cinco annos, e,
quando se verificar que os dividendos tenham excedido de 12 % em
dous. annos consecutivos, ao companhia. reduzirá as tarifas. de prefe
renCla para distancias longinquas.

IX. O governo podera encampar a estrada. que faz o objecto
do presente contJoacto. além dos casos de utilidade publica depois
d.e 20 annos, contados da data da inauguração do trafego de toda a
LInha, tomando por base a renda dos cinco ultimas annos e o juro
otnciaL de 5 %, nunca pagando, porém, menos do que o custo da
estrada.

, X. Depois de concluida a estrana, a compnnhia .e obriga a ac
celtar os prazos para transportes fixados no regulamentos que o
governo expedir para as Estradas de ferro, sujeitando-se ás demai
disposições regulamentares das mesmas.

E. H. - 30 Vol. Y
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XI. No caso de desaccordo entre o governo e a companhia obre
a intelligel1cia das presentes clausulas, a duvida será decidida por
meio de arbitr<lgem, na fórma das leis, sem mais recurso algum.

XI!, A companhia entrara seme"tl'almente para o tl1esouro fe
deral com a qua,ntia de 5:000$, destinada a despeza da fiscalisaçào de
suas linhas.

XlII. A companhia fica au lorisada a construir no porto de
S. Seba tião, como dependencia da sua estrada e a ella directamente
ligada, uma ou mais pontes maritimas, pa,ra facilitar o serviço
de descarga de materiaes para sua estrada, podendo, mais ta.rde,
utilisar- e das ditas pontes para o serviço de embarque e desem
bltrql1e de quaesquer mercadorias, mediante a percepção de taxas ap·
provadas pelo governo, não constituindo esta concessão privilegio
de especie alguma.

XIV. Em tudo quanto não estiver estipulado no presente con
tracto, regularão, no que lhe forem applicaveis, as disposições dos
decretos n. 7959, de 29 de dezembro de 1880 e n. 6995, de 10 de
,tgosto de 1878.

Capital Federal, 8 de agosto de 189Z.-SerzedeUo COr/·êa.

DECRETO N. 988 - DE 12 DE AGO~TO DE 1892

Approva os estudos definitivos da linha entre Jaraguá e a cidade de Pal
meira dos rndios, apresentados pela companhia estrada de ferro
Cen·traI alagoana.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que re'1uereu a companhia estrada de ferro Central
alagoana, resolve approvar os estudos definitivos, pela mesma apre
sentados, da linha entre Jaragua e a cidade de Palmeira dos Indios,
de accordo com as alterações feitas a traço verde nas plantas que com
este baixam, rubricadas pelo chefe interino da la directoria das obras
publicas.

O tenente·coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas, assim
o faça executar.

Capital Federal, 12 de agosto de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Sel'zedello COr?'êa.

DECRETO N. 1014 - DE 16 DE AGOSTO DE 1892

Approva os estudos ele 9ti,674m,3D de linha de Barra 1Ilansa a Catalão,
apresentados peja companhia estrada de ferro Oeste de Minas.

O vice-pre3ideute da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro Oeste de
Minas, resolve approvar os estudos de 96.674m ,30 de linha de Barra



DECRETOS 467

Mansa a Catalão, apresentados pela mesma companhia, de accordo com
as modificaçõe indicadas a traço azul, nas plantas que com este baixam
rubricadas pelo chefe interino da primeira directoria tle obras
publicas.

O tenente-coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministro
de Estado dos negocios da agricultura, commercio e ouras publicas,
assim o faça cumprir.

Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Ser.edello Corrêa.

DEORETO . 1015 - DE 16 DE AGOSTO DE 1892

Declara sem effeito o decreto n. 474 de 1 de agosto de 1891 que concede
privilegio para construcção, uso e gozo de I'amaes ferreos coU\'ergentes
á estrada de ferro Central do Bra iI.

O vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo que a conce~são com privilegio para construcção,uso e goso
de ramaes ferreos convergentes á estrada de ferro Central do Brasil,
etrectivado pelo decreto n. 474 de 1 de agosto de 1891, ao tenente
coronel Joaquim Ignacio Pereira de Siqueira e engenheil'o Oscar Pinto,
não cabia ao poder executivo efl'ectual-o, não só por encerrar favores
que unicamente podiam ser conferillos pelo Congresso Nacional, mas
tambem por não se achar incluido em nenhum dos casos estipulados
pelo decreto n. 524, de 26 de junho de 1890; resolve declarar sem
efl'eHo o referido decreto n. 474, de 1 de agosto de 1891, ficando annul·
lados todos os actos dt:lle consequentes.

O tenente·coronel Dr. lnno~encio Serzedello Correa, ministl'o de
Estado dos negocias lia agricultura, commercio e obra publicas, assim
o faça cumprir.

Capital Fe.leral, 16 de agosto de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO,

Serzedello Co}'rêa.

DEORETO N. 1017-DE 20 DE AGO TO DE 1 92

Decln.ra eilectiva a transferencia da concessão constante do decreto n. 1060,
de 22 de novembro de 1 90 á companbia geral de melbOl'ament.os em
Pernambuco.

O vice·presidente da Republica elos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia geral de melhoramentos
em Pernambuco, resolve declarar efi'ectiva a transferencia que foi feita
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pelo decreto n. 585 de 3 de outubro de 1891, da concessão consla.nte
dos de n~. 1060 e 1235, de ~2 de novembro de 1890 e 3 de janeiro de
1891, para a construcção, uso e gozo da e~tradfl de fel'ro de Cal'uaru ao
Crato, comtanto que o seu ponto inicial eeja Nazareth, e regulando as
clausulas que acompanharam os citados decretos.

O tenente-cnronel Dr. Innocencio SerzedeIlo Corrêa, ministro de
Estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, asüm
o faça cumprir.

Capital Federal, 20 de agosto de 1892, 40 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Seraedello Corrêa.

DEORETO N. 1017 A - DE 20 DE AGOSTO DE 1802

Appl'ova, com modificações, os estudos d<l. esLrada de ferro de Taubaté ao

Amparo, na extensão de 72 kilometros.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do BI'asil, at,
tendendo ao que requereram os engenheiros Manoel Caetano da Silva
Lara e Roberto Normantou, commissarios da estrada ele ferro de Tau
baté ao Amparo, resolve approvar os estudos da mesma estrada, na
extensão de 72 kilometros, com as seguintes modificações: snppres,ão
do desvio na estaca 184-7,17, entroncamento duplo na estrada de
ferro de Taubat~ a Ubatub~, de accordo com o cl'oquis junto aos
mesmos estudos e, a presentar uma variante para substituição do
traçado entre as estacas 425 e 595, ou 290 e 500, de conformidade com
as plantas que com este baixam, rubricadas pelo chefe interino da pri
meira directoria das obras publicas.

O ministro de Estado dos negocios da agricultura, commercio e
obras publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 20 de agosto de 1892, 40 da Republica.

FLORIA O PEIXOTO.

Sel'::edello COlTêa.

DEOl ETO N. 1021 - DE 23 DE AGOS'rO DE 1892

ApPl'ova ~ vadan Le ao Lraçado da estl'ada d ren'o de Pel tas às colol1i,\s

de S. Lourenço, ntt parLo relativa a ramal da Tablada.

Ovice-presidente da Pepublica dos Estados Unidos elo Brasil, atte~
dendo ao que requereu a empreza indu,lrial e eon truetora do l~IO
Grande cio Sul, cessionaria da estrada de Jerro de Pelotas ás eolomas
de S. Lourenço, resolve approvar a variante ao traçado da mesma
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estl'n.da, na parte l'elati va ao ramal da Tablada, para que a linha
tenha o seu ponto inicial na estaca 0, igual á, estaca 165+17, entre a
praça da Consti tuição e a estação da estrada. de ferro Rio Grande a
Bagé, de accordo com a planta que com este baixa, rubricada pelo
chefe interino da primeira directoria de obras publicas.°tenente-coronel dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim
o faça executar.

Capi tal Fecleral, 23 de agosto de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

SerzedelZo C01'rêa.

DECRETO N. 1029 - DE 30 DE AGOSTO DE 1892

Altera as clausulas 'la, 5" e 9a do decreto n. 155, de 18 de abril de 1891,

relativo á concessão da e-trada de ferro de Taubaté ao Amparo.

o vice·presidente da Republica. dos E~tarlos Unidos do Brasil, atten <:

dendo ao que requereram 03 engenheiros Manoel Caetano da Silva
Lara e Roberto Normanton, concessionarias da estrada de ferro entre
as cidades de Taub::tté e Amparo, no estado de S. Paulo, a que se re-.
fare o decreto 11. 155, de 18 de abril de 189l, resolve restringir para
cincoenh annos o prazo do privilegio e substituir as clausula.s 1", 5" e
9' que acompanham o referido decreto, pelas que com este baixam,
assio-nadas pelo tenente-coronel dr. lnnoc ncio Serzedello Corrêa, mi
nistro de Estado dos negocios da agricultura, commercio e obras pu
blicas, que assim o faça eXeCUk'l.r.

Capital Federal, 30 de agosto de 1892,40 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Serzedello Corrêa.

ClaU;;lulas fi que ;;le J'efe"e o dec..eto n. 1.029 destR
cInta

J. Fica reduzido a cincoenta annos o prazo do privilegio fixado na
clausula I· elas que acompanham o decreto n. 155, de 18 de abril de
1891 para construcção, USO e gozo de uma e trada de ferro entre as
cidades de Taubaté e Ampa.ro, no estado de S. Paulo, passando o
mais proximo possi vel por Boquira e Jaguary, no estado de lloas
Gerae ,

II. A clausula 5· do citado decreto n. 155, de 18 de abril de 1891
fica substituida pela seguinte: ,.

«O governo terá odireito de resgatar a estrada depOiS de decorrld03
25 annos, a con tal' da inauguração do trafego. O preço do resgate
será regulado, em falta de accordo, pelo termo meuio do rendimento
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liquido do ultimo quinquennio e tendo-se em consideraç<"io a impor
tancia. das obras, material e dependencia no estado em que estiverem
então, se o resgate effectuar-se antes de expirar o privilegio.

Se, porém, o resgate eíl'ectuar-se depois do prazo do privilegio, o
governo só pagl1rá á. companhia o valor âas obras e do material, no
estado em que se acbar, comtanto que a somma a. despender não ex
cederá a que se tiver eíl'ectivamente empregado na construcção da
mesma estrada.

A importancia do resgate poderá ser paga em titulos da divida pu
blica interna.

Fica entendido que a presente clausula. só é applicavel aos casos
ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação, por utilidade
publica, que tem o governo federal.»

III. Continuam em inteiro vigor todas as demais clausulas do ci
tado decreto n. 155, de 18 de abril de 1891, que não tenbam sido alte
radas ou substituidas pelas presentes.

Capital Federal,30 de agosto de 1892.-SerzecleUo CO~·l·éa.

DECRETO N. 1035 - DE 6 DE SE'l'EMBRO DE 1892

AHera provisoriamente a disposição da observação da 4a tabella n. 4 aonexa
ao decreto n. 406, de 17 de maio de 1890.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que propoz o director da estrada de ferro Central do Brasil,
resolve que a disposição constante da observação quarta da tabella
numero quatro que acompanha o regula.mento ela dita estrada, appro·
vado pelo decreto n. 406, de 17 de maio de 1890, 5eja provisoriamente
substituida pela seguinte:

Aos chefes de depositos, macbinistas e fogui"tas que durante cada
trimestre não tiverem commettido faltas que prejudiquem ao serviço
e á disciplina e conservação do material, a juizo do director da estrada,
serão abonadas as gratificações;

De 10 dias de vencimentos, aos primeiros;
De oito réis por kilometro de percurso de locamo tiva rebocando

carros, aos segundos;
De quatro réis, porkilometro de perourso de locomotivas rebocando

trens, aos ultimos.
O tenente-coronol dr. Innocencio SerzedeIlo Corrêa, ministro de Es·

tado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o
faça executar.

Capital Federal, ô de setembro de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

SerzedeUo COl·l·Ba.
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DECRETO N, 1044 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1892

471

Apjrova os estudos definitivos par:l. coost1'I1C ão do ramal de Alagoinhas
ao Jacú, prolongamento da esLrada d ferro da Bahia ao,'. Francisco.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil resolve
approvar os estudos definitivos para coo tl'UCçãO do ramal de Alagoi
nhas ao Jacú, do prolongamento da estrada de ferro da Blhia ao São
Francisco, os quaes com este baixam, rubricados pelo chefe interioo da
primeira directoria de obras publicas.

O ministro de Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras
publicas assim o taça executar.

Capital Federal, II de setembro de 1892,4° da Republica..

FLORlANO PEIXOTO,

Se?·zedello C01'r§a.

DECRETO N. 1046 - DE 14 DE SETE~IBRO DE 1892

Faz extensivo ao pessoal de fiscalisação das estradas de ferro concedidas pela
União o mon te.pio obl'igatorio.

O vice-presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brasil, ato
tendendo ao que requereu o pessoal de fiscalisação da estradas de
ferro concedidas pela União e tendo ouvido o mioistro de E tado dos

-negocias da agricultura, commercio e obras publicas
Decreta:
Art. 1. o E' extensivo ao pessoal de fiscalisação das estradas de

ferro coocedidas pela União, de nomeação effectiva, o monte-pio obri
gatorio instituido pelo decreto n, 1045, de 21 de novembro de 1 90,
para os tunccionarios que compoem as diversas repartições do minis
teria da agricultura, commercio e obras publicas.

Art. 2, o Ficam revogadas as disposições em contrario,
Capital Federal, 14 de setembro de 1892, 40 da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

SerzedeUo Corr§a.

DECRETO N. 1049 -DE 14DE SETEMBRO DE 1892

Dá nova interpretação á clausula 150 do decreto n. 977, de 5 de agosto do
corrente anno.

O vice-presi lente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, at
tendendo ao que lhe requereu a companhia ~ogyana ~e estra~a de
ferro e navegação, resolve declarar que a lmportanCla de Vlllte e
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cinco contos com que i1 mesma oompanhia tem de entrar para o the
souro nacional, em virtude da clausula 15a das que baixaram com o
decreto n. 977, de 5 do agosto ultimo, deve ser paga. em duas presta.
çõ s semetraes.

O tenente-coronel Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado dos negocios da agricultura, commeroio e obras publicas, que
assim o faça executar.

Capital Federal, 14 de setembro de 1892,40 da Republica.

FL0RIANO PEIXOTO.

Sel'zedello COlorêa,

DECRETO N. 1055 - DE 24 DE SETEMBRO DE 1892

Approvo. os estudos deliniHvos e o respectivo orçamento de mais tl'jnta ki
lometros do pl'olongamento da estrada de ferro entl'al d Brasil, a
partil' de Sete Lagoas .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I •••• , ••••••••••••••••••••••••••

DECRETO . 1057 - DE 27 DE SETE;\IBRO DE 1&92

Proroga até 31 de dezembro do corrente anilo o prazo fixado na clausula 4a ,

das que baixaram cem o decreto n. 95:\0 de 23 de janeiro de 1886, para
conclusão das obras da companhfa estrada de ferro, da Tijuca.

DECRETO N. 1060 - DE 30 DE SETEMBRO DE 1892

Fixo. provisoriamente o capital garantido da companhia estrada de ferro
Oeste de Minas.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a companhia estrada de terra Oeste de
Mmas, resolve fixar provisoriamente em quatro mil e duzentos contos
de réis (4.200:000 ) o capital garantido para a construcção das obras
da estrada de ferro ue B,~rra Mansa a Catalão a que se refere o de
creto n. 862, de 16 de outubro de 1 90, correspondente a 140 kilome
tros de estudos definitivos já approvaclos pelo decreto n, 569, de 24 de
s"tembro de 1891.

O tenente-coronel 91'. Innocencio Serzedello Correa, mini tl'O de
Estado dos negocias da agricultura, commel'cío e obras publicas.
assim o faça executar.

Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

SerzedeUo Corrêu.



DECRETOS

DECRETO N. 1065 - DE 1 DE OUTUBRO DE 1892

473

Dec1al':l caduca a concessão const:lnte do decreto 11. iiI O de 23 de setembro
de '1 '.17.

o vice-presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brasil, con
siderando que Luiz de CarvallJ.o Paes de Andrade, Antonio Marques de
Amorim e Henrique Augusto Millet, concessionarias da. estrada de
ferro entre o porto de Tamandarú e O rio Una, no estado de Pernam
buco, a que se refere o decreto n. 1080 de 28 de setembro de 1857, dei·
xaram de apresentar os planos dentro de seis mezes, começar os traba
lhos em um anno e concluil-os em tres annos, segundo os termos da
clausula 6" das que baixaram com o referido decreto; resolve dcclarar
caduca essa concessão, peJos funriamentos da clausula 7' do supradito
decreto D. 1980 de 28 de setembro de 1857.

O tenente-corooel Dr. Innocencio Scrzedello Corrêa, ministro de
Estado nos negocias da agl'icultura, commercio e obras publicas,
assim o faça executar.

Capital Federal, 1 de outubro de 1892,4" da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Seriledello- COlTêa •

DECRETO . 1085 - DE .18 DE OUTUBRO DE 1892

Approv:l os estudos defini li vos para a construc,ão do ramal do kilomell'o 42,
do prolongamento da estrada de ferro da Babia á cidade da Feira de

anl'Anna, passando pela villa da P~l'jficação.

•• • • , •••• , • I •••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••• , •••

DECRETO N. 1088 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1892

Appl'ova os e tudos definitivos do trecho da estrada de ferro de Itararé á
Cruz Alta, e comprehendido entre esla cidade e o rio Uruguay, apresen~

tados pela companhia união industl'Íal dos estados do Brasil.

•••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••• o •• o ••••••••

DECRETO N. 1089 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1892
Appl'ova com restl'ic ão o estudos definitivos da e tl'acla de fel'['o de Porlo

Ale"'l'e a 'fol'l'es. apresentados pela companhia união inclllstl'ial elos es
tados dO Brasil

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a companhia união industrial dos
estados do Brasil, resolve approvar os estudos definitivos apresentados
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pala mesma compan!lia e relativos á estrada de ferro de Porto Alegre
a Torres, de accol'no com as plantas que com este baixam mbricadas
pelo chefe interino da pl'imeira directoria das obra publicas; com re·
salva, porem, da apresentação de uma va.riante com o fim de fazer o
traçado da aUudida estrada pa sal' pela villa de Gravatahy.

O tenente-coronel Dr. 1nnocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado dos negocios da agl'icultura, commercio e obras publicas,
assim o faça executar.

Capital Federal, 20 de outubro de 1892,4· da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

SerzedeUo Corrêc~.

DECRETO N. 1098 - DE 25 DE OUTUBRO DE 1892

Appl'ova com restl'icções os estudos deflnitivos dos cinco primeiros kilometros
da linha de Santos para o interior, e a directriz geral do traçado apre
sentado pela companhia Mogyana de sstradas de ferro e navegação.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a companhia Mogyana de estradas
de ferro e navegação, resolveu approvar os estudos definitivos dos
cinco primeiros kilometros da linha de Santos ao interior e a directriz
geral do traçado, apresentados pela. mesma companhia de accordo coI?
as plantas que com este baixam, rubricadas pelo chefe interino da prl
meira directoria das obras publicas; resalvados, porém, os direitos da
empreza do cães de Santos, não só quanto a seus terrenos, como á con'
strucção de pontes nesse porto.

O tenente-coronel Dr. Innocencio SerzedeUo Corrêa, ministro
de Estado dos negocios da agricultura, commercio e obras publicas,
assim o faça execu tal'.

Oapltal Federal, 25 de outubro de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Sel'zedeUo COrl'êa.

DECRETO N, 1127 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1892

Autorisa !lo transfellcia ela concessão cOllstante do decreto n. 862, de 16 de
outubro de de 1890, para conslrucção, uso e gozo da. estrada de ferrO de

Catalão a Palmas.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasY~
~ttendendo ao que lhe requereu o engenheiro YiceIl:te Alves ie Xaude
Pessoa Filho e Augusto José Ferreira, concesSlonarlOS da es ra a
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ferro de Catalão a Palmas, segundo os decretos nS. 862, de 16 de
outubro de I 90,453, de 25 ele julho de 1891, e 52-1, de 11 de setembro
do me mo anno, resolve autorisar a tran ferencia da al1udida con·
ces.ã':> a companb ia estrada de ferro Alto Tocantins.

O teueo te-coronel Dr. Innocencio erzedel10 Corrêa, ministro de
Estado do negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim
o faça executar.

Capital Federal, 8 de novembro de 1892,40 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

SerzedeUa CorríJa,

DEORETO N. 1128 - DF. 8 DE NOVEMBRO DE 1892

ApPl'ova as plantas de ligação das linhas ns. 1 e 2 ao tunnel n. 2 do ramal
da Gambôa, da eSlrada de ferro Central do Brasil.

................... , .

DEORETO N. 1138 - DE 11 DE NOVEMBRO DE 1892

Autori3a a .1lagóas )'ailway company, limited a construir, por conta do
cu teio da sua estrada de ferro, um novo armazem para recebimento
de mercadorias na estação de Jaraguá.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao requereu a AlagoJ.s l'ailtDay company, limited, resolve
conceder-lhe autorisação para construir na estação terminal de Jaraguá,
por couta do custeio da sua estrada de ferro, um novo armazem des
tinado ao recebimento de mercadorias, de accordo com o plano e orça
mento que apresentou.

O Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministro de Estado dos
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, assim o faça
executar.

Capital Federal, I I de novembro de 1892, 4° ela Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

SerzedelZo Corrêa,
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DEORETO N. 11G3 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1 92

Declara caduca a concessão feita á companhia geral de estradas de Cerro no
Brasil para construcção, uso e gozo do prolongamento da estrada de
ferro Leopoldina, de Ilabira a Jatobâ, e o Ll'acho entr('\ f\ estação da

aude e a ciuade do Itabira.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que a companhia l<era1 do estradas de ferro no Brasil,
concessionaria, pelo decreto n. 970, de 8 de novembro de 18\'0, da
construcção, uso e gozo do prulongamento' da estrada. da. ferro Leopol
dina, de Itabira a Jatobã, deixou de apresentar a approvação do
governo os estudos definitivos no prazo fixado pela. clausula 5& do
decreto n. 862, de 16 de outubro de 1890, como parte integrante d,t
respectiva concessão, e bem assim de executar as obra do trecho com·
pretendido entre a. (lstação da Saude e a cidade de Itabira, a que
aUude a clausula 2" do decreto n. 970, de 8 de novembro de 1890:
resolve declarar caducas as mencionadas concessões, nos termos da
clausula 62" das que acompanham o referido decreto n. 862, de 16 de
outubro de 1890.

a tenente-coronel Dr. Iunocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado dos negocias da iudustria, viação e obras publicas, assim o
faça execu tal'.

Capital Federal, 9 de dezembro de 1892,40 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

DEORETO N. 1164 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1892

Dá novo regulamen to para o serviço a cnl'go da fiscalisaçâo das estradas de
ferro da União.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo á convenieDcia de reorganisal' o sel'viço a cargo da fiSCl
lis .. ção das estra·las de ferro da União, resolve apprOVlll' o regula
men to que com este baixa, assigDado pelo tenente-coronel Dr. ln~o'
ceDcio Serzedello Oorrêa, ministro do [5·tarl0 dos negocios da. indu~tl'la,

viação e obras publicas, que assim o faça executar.
Capital Federal, 9 de dezembl'o de 1892, 4° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

Ser:sedello Cor,.éa.
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I~('sulalncnto appl'ovado pelo decreto <I<'8(a
duta n. II64

TITULO I

COMPETENCIA EJ ACÇÃO FISCAL DO GOVERNO

4i7

Art. I.· Compete ao governo, ex-vi do contractos celebrados e
por força do direito, que lhe cabe, de zelar pela policia e seguranç'a
das vi3s ferreas e de attender às multiplas relações que ellas tem
com o publico, acção ampla e directa de fiscalisação sobre todas, quer
sejam de concessão da Uoiiio, quer sejam de concessão estadoal, desde
que estas ultimas tiverem sido eu venham a ser declaradas de in
teresse geral, tenham sido ou venham a ser afiançadas.

Arl. 2.' Represnta o governo no direito de fiscalisação, tendo
amplos poderes, salvo as restricções e os casos de recurso e tabelecidos
no contractos e neste regulamento, a inspectoria goraI de estradas
de ferro, repartições immediatamente subordinadas ao ministerio da
industria, viação e obras publicas.

Art. 3.' A série da inspectoria geral será na capital federal.
Art. 4.° Os engenheiros fiscles residirão nas localidades mais

proxima.s das e tradas que fiscalisar m e 10rem previamente desi
gnadas pelo inspector geral.

Art. 5.0 Os engenheiros fiscaes não poderão afastar-se da zona das
estradas sob sua fiscalisaç'ão, sem previa autorização.

TITULO 1[

DO PESSOAL

Art. 6.° A inspectoria geral de estradas de ferro compor-5e-ta
do pessoal constan te do quadro annexo.

Art. 7.° O escriptorio central da inspectoria comprehenderá a
secretaria pr'opriamente dila, e duas ecções, sendo uma d~ estatistica
e outra de tnbalhos grapbico , com o pessoal designado do quadro
annexo.

Art. 8.0 Com excepção do inspector geral, que será de nomeação
do presidente da Republica, todos os funccionarios serão nomeados
pelo ministro da industria, viação e obras publicas, sob proposta do
inspector ~eral. .

Arl. 9.° Só POdOl'ão ser nomeados para os cargos de mspector
geral, ajudante e engenheiros fi-caes os engenheiros nacionaes que
satisfaçam AS prescripções da lei n. 3001, de 9 de outujro de 1880.

Art. 10.0 Os engenheiro fiscues de I" e 2" clas es serao nomead03
por promoção entre os immediatos em categoria e por merecimento.
Em igualdade de condições. se recorrerá á antiguidade, contando o
exercicio àe todas as commissões do governo em que haja servido.

Art. 11.0 O in pe tor geral será sub tituido em suas faltas ou
imp~dimentos. temporarios pelo seu ajudant~, ca~end~ ao min.istro,
OUVido o mesmo inspector, designar o substituto mtermo, se o Impe-
dimento prolongar· 'e por mais de 3<4di~s.. .

. Art. 12.0 O inspecto I' geral designara os sub l1tutos tio enge!ll1elro.
3.Judante e dos demais engenheiros fiscaes nas suas faltas ou ImpedI
mentos tem porarios.
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Art. 13. 0 Todo empregado que substituir outro em seu impedi
mento tem pararia perceberá a gl'atificação deste, qualquer que seja
o numero de dias em que se der a ~ubslituição, comtanto que, reunida
a importancia da gratifição aos vencimentos, este total não exceda ao
do lagar substituído.

Art. 14.0 O empregado que exercer interinamente o lagar vago
perceberá todos os vencimontos deste, perdendo os de seu proprio
emprego.

Art. 15.0 O empregado que faltar ao serviço sem causa justifi
cada perderá todos os vencimentos.

Se justificar as faltas, ser-lhe-ba descontada sómente a gratifi
cação correspondente aos dias em que faltar, até ao maximo de
oito dia.s.

Para sua justificação, será sufficiente a simples allegação, por
escripto, do empregado, quando o numero das faltas não exceder a
tres.

Se, porém, for superior a tres e inferior a nove, ferá necessario
apresentar attestado de medico. Além de oito faltas, só será concedido
abono, se o empregado obtiver licença

Art. 16.0 O de conto por faltas interpoladas será copre pondente
aos dias em que eUas se derem, no caso de faltas consecutivas, serão
descontados tambem os dias feriados comprebendidos neste periodo,

Art. 17.< São camas justificativas de faltas: l0, molestia do'em
pregado; 2<, nojo j 3", gala de casamento.

Paragrapho unico. Compete ao inspector geral julgar da justifica
ção das falta .

Art. 18. o As licenças aos empregados serão concedidas até 30 dias
pelo inspector geI'al, e as de maior prazo pelo ministro, precedendo
audiencia do inspector g-eral e de accordo com as dispo'ições do decreto
n. 4484, de 7 de março de 1870.

Art. 19." As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, Dão
se abonando em ca o algum as gl'atificações do exepcicio.

§ I.o Só por motivo de molestia provada se concederá licença até
um anno, podenJo er com ordenado inteiro alé seis mezes e de ent,'io
em deante com metade do ordenado.

§ 2. 0 Por qualquer outro motivo justificarlo a licença não exce
derá de seis mezes e. sendo com ordenado, ficará sujeito ao seguinte
desconto:

Da quinta parte, sendo a licença até dous mezes ; da terça. parte,
sendo por mais de dous até quatl'o mezes ; de duas terças partes, sendo
por IDllIis e quatro mezes.

Art. 20. 0 O tempo das licenças concedidas com ordenado, suas re
formas e prorogações, dentro de um anno, a contar do dia em que o
empregado entrar no gozo da primeira que obtiver. será sommado papa
o fim de fazer-se o desconto de que trata o artigo antecedente. Da
mesma fôrma proceder· e·ha nos períodos annuaes ulteriores. .

Art. 21." Em todo caso, findo o prazo maximo da licença, nada maIs
perceberá o empregado, nem será aquella renovada ou prorogada'sem
que este volte ao eifeclivo exercicio de seu cargo e neU permaneça
por tempo, pelo menos, igual ao da ausencia determinada pelo gozo da
licença.
. Art. 22. 0 Ficarit sem eifeito a licença concedida, se o empregado
que a tiver obtido não entrar no ~ozo delIa, dentro do prazo tie trinta
dias, contado do dia em que o acto da concessão fôr publicado no
Diario O/ficial ou lhe fôr communicado.

Art. 23. 0 Não póde obter licença o empregado que não tiver
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tomado posse e entrado em exercicio do seu cal'~o. Póde, entretanto,
obter licença o empregado, independente da conl.lJção antecedente, que
adoecer no periodo em que se realisar sua remoção de um para outro
emprego.

Art. 24. 0 Nenhum vencimento será pago ao empl'e,9;ado licenciado,
sem que tenba registrado a respectiva portaria no escriptorio central,
com a declal'ação do dia em que começou a gozaI-a, e sem que se
achem satisfeita as exigencias prescl'iptas nas leis ftscaes.

Art. 25. 0 O empregado que, sem causa jm:tificada, faltar seguida
mente mais de 15 dias, será consirlerado demittido.

Art. 26. 0 As falt s disoiplinarescommettidas por empregados, que
não constituirem crime definido na legislação vigente, serão punida,
segundo a sua gravidade, com as seguintes penas:

1", simples advertencia ;
2", reprehensão em ürdem de serviço;
3', suspensão até 30 dias;
4", demissão.
Paragrapho unico. O inspector poderá impor qualquer das penas

designadas no artigo antecedente aos empregados de sua nomeação e
as de advertencia e suspensão até oito rlias aos de nomeação do mi
nistro, a quem dará conhecimento immediato.

APOSENTAÇÃO E MONTEPIO

Art. 27. o Os empregados da inspectoria geral só poderão ser apo
sentados quando se invalidarem no serviço da Nação, por molesLia ou
idade avançada, nos termos do decreto legislativo n. 117, de 4 de no
vembro de 1892.

Art. 28. o Perderá a aposentadoria o empregado que em qualquer
tempo, por sentença passada em julgado, fóI' couvencido de haver du
rante o exercicio de algum dos empregados commettido os crimes de
peito e de uborno, ou pra.ticado qualquer acto de traição, abuso de
confiança ou revelaç'ão t1e segredos.

Art. 29. o O montepio dos empregados será regulado pelo decreto
n.:. 1045, de 21 de novembro de 1890, emquanto pelo poder legislativo
nao fór revista a materia.

TITULO III

DAS ATTRffiUIçõES

Art. 30." São atlribuições do in pector geral:
1. 0 Requisitar directamente da directoria geral de contabilidade

da secretaria de Estado dos ne~ocios da industria, os documentos que
se referirem ao serviço technico de sua repartição, devolvendo-se logo
que delIes não careça ;

2. 0 Examinar todas as questões que se prendam as estradas de
ferro da União e sobre elIas apl'es ntar parecer ;

3. o Dirigir e regulamentar todo o serviço da fisC<.'l.lisação e distri
buil-os pelas secções do escriplorio central, segundo sua especie e
exigencias ;

4. 0 Inspeccionar directamente, quando assim o entenda conve~

nie!1te, as estradas, quer em construcção, quer em trafego, e bem
assim, as l'especti vas escripturações ;



480 DEORETOS

5. 0 Multar as companhias por infracç.'to dos contractos e regula
mentos actualmente E'm vigor ou que venham a ser promulgados, a
qual se tornará eifecliva del10is de approvada pelo ministro;

ô. o Propor ao governo a nomeação, suspensão e demi'~ão dos
funcclOnarios de nomeação do ministro, de accordo com o presenta re
guiamento;

7. o Propor ao governo a alteração das tarifas da.s di versas estra
das de ferro;

8. 0 Nomear, suspender ou demittir o porteiro e continuo do escri
ptorio central;

9. 0 Propor ao governo qualquer medida tendente, quer a reduzir
os onus contrahidos pela União, quer a melhorar as condições de se·
gurança, commodidade e policia da vias-ferreas;

10. Solicitar do ministro requisição de passagens necessarias
para os funccionarios da inspectoria, quando viajarem em serviço
publico;

11. Communicar·se dil'ectamente com os encarregados na Europa
das liquidaçõE's de contas das companhias de estradas de ferro,
dos quaes requisitará a informações e esclarecimentos que julgar
necessarios ;

12. übsel'var e fazer executar o presente regulamento em todas
as suas disposições;

\3. Autorisar provisoriamente a abE'rtur,l ao trafeo-o de qual
quer trecho de linha e propor ao governo a recepção definitiva;

14. Apresentar até ao dja 15 de março de cada anno o relatorio
circllmstanciado de todos os serviços da in pectoria e os orçamentos
da despeza a fazer-se no exercicio futuro, com o pessoal da inspe
ctoria e com o pagamento da garantia de juros ás estradas de ferro.

Art. 31. 0 São attibuições do ajudante-secretario do inspector
geral:

I. o Dirigir a secção technica da inspectoria;
2. 0 Examinar todos os documentos remettidos pelos engenheiros

f1.scaes, cabendo-lhe verificar se todos os projectos e contas apresen
tados satisfazem a. condições dos contractos;

3,0 Dirigir immediatamente os se.cviços das secções de estali tica.
e grapbica;

4. o DIrigir o sel'viço de expediente do escri ptorio central;
5. 0 Zelar pela boa classificação e guarda do arcbivo.
Art. 32. 0 São attribuições dos engenheiros fiscaes:
1. o Zelar pelo exacto cumprimento dos contractos relativos ás

estradas de ferro que fiscalisarem ;
2. o Propor ao inspector geral as multas em que tiverem incorrido

as companhias, por infracção dos contractos e regulamentos;
3.° Propor as alterações nas tarifas apresentada pelas com·

panhias e !lo modificações a fazer nos casos previstos nos contractos.
justificando as suas pl'Opostas, quer estejam ellas de accol'do com as·
apresentadas pelas companhias, quer não; .

4. o Propor todas as medidas lenc1entes, quer a reduzir os encargos
da União, quer a melhorar as condições de segurança, commodidade e
policia das vias-ferreas;

5. 0 Acompanhar os trabalhos dos e tudos da linhas afim de ve
rificar se a directriz estudada é a que melhor satisraz, quer em plano,
quer em pel'fil, as condições dos contractos e as de segurança. e
economia, quer na constr'ucção, quer no trafego, e bem assim aos
interesses da zona a servir, informando detalhadamente e propondo
as modificações a fazer e variantes a estudar;
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6. o Acompanhar os trabalhos da cOllstrucção, verificando se as
linhas são construidas de accortlo com os projectos approvados, indi
cando em deta.lhada informação as modificações que lhe parecerem
convenientes, a razão destas mortificações e ns economias que ella'
produzirem ou tivel'em produzido no orçamento approvado ;

7. 0 Remetter ao inspector geral, por occasião de abrir-se ao
traieao qualquer trecho de linha, uma rela,;ão detalbada e por estaca
de todas as obras de arte, indicando as que deixarem de ser construida~,
achando-se todavia incluidas no projecto approvado e as que foram
construídas, não obstante não se acbarem incluid~s no mesmo pro
.jecto, e as razões que motivaram est··s modificações e as economias
ou augmentos dahi re ultantes ;

8. o Remeltel' na me ma occasião uma relaçãJ detalhada das pontes
e viaductos de uperstructura metallicil., com os resultados das expe
riencias feitas em cadn. uma destas obras, pal'a verificação das con·
dições de resistencia ;

9.° Propor a acceitação provisoria de qualquer trecho de linha em
cond ições d~ ser en tregue ao trafego;

10. Examinar os horarios propostos pelas administrações das vias·
ferreas, approvando-os provisoriamente e submettendo-os a approvação
definitiva do inspectol' geral;

11. Verificar as condições de conservação das linhas e suas depen
dencias ;

12. Verificar mensalmente () estado do mat3rial rodante, rubri
cando os livros de regdro das locomoti vas de que trata o art. 68 do
regulamento para a fbcalização da segurança, conservação e policia
das estradas de feno, de 26 de abril de 1857 ;
. 13. Proceder annualmente, com apparelhos convenientes, a expe·

rlencias sobre resistencias dos trens, de modo a deduzir a formula que
as exprimam para cada estrada, em a linh·l.men to recto e de nivel ;
deduzir as resist6ncia" dos mesmos tren na ram pas e na curva de
diversos raios;

14. Estudar e propor ao inspector geral medidas tendentes lL me
lhorar as condições economicas das estradas;

15. Providenciar, em caso de accidente, de accordo com o regu·
hLmento de 26 de abril de 1857;

16. Cumprir e fazer cumprir os regulamentos existentes ou que
venham a ser promulgados; .

17. Apresentar ate ao dia 15 d<3 fevereiro um relatol'io circum
stanciado dos serviços da e tradas de feiTO sob sua fi calisação e orça
mento da despeza a efl'ectllar-se, acompanhado de quadros estatisticos,
Ile accordo com os modelos annexos, o bem assim o orçamento da des
peza provavel a efl'ectuar com a fiscnliEação e garantia de juros ás
mesmas estr"das.

TITULO IV

TO)[ADA DE CONTA

Art. 33. 0 Este serviço era desempenhado segundo as instrucções
especiaes que forem approvadas pelo ministro da industria viação e
Obl'àS publicas.

E. FI. - 3i YoT. Y
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TITULO V

nocmrENTo E DADOS ESTATISTICOS

\rt. 34. 0 As companhias são obrigadas a apresentar á tlscalisação
os seguintes documentos:

1. 0 Uma cla,ssifioação de receita e despeza, discriminadas as res·
pectivas verbas por espeoies, segundo o modelo aunexo sob n. 1;

2. 0 Balanço da receita e despeza da, parte da e traua já. em tra
fego, de accordo com o modelo !lnnexo n. 16;

3. 0 Uma couta e~pecial da despezas do pl'imeiro estabelecimento
de oada l).ma das SPCÇÕE'S da estrarla, abertas ao trafE'go;

4. 0 Demon 'tração, do movimento e receita. dos tr'a.nsportes efi'e
ctuados no semestre vencido, de accordo com os modelos annexos ob
ns, 9, 10, I I, 12 e 13 ;

5.° Demon tração das renrlas das estações no semestre vencido, de
accordo com o modelo annexo sob n. 14;

6. 0 Um quadro de classificacão e estar.1o do materinl rodante da
linha em trafego no semestre, de accordo com o modelo annexo sob
n. 2;

7, o Um quadro de percurso das locomotivas, vagões e trens na
linha em trafego, modelo annexo sob n. 3 ;

8.° Uma demonstração de despeza de tracção e conducção de trens
da estrada, modelo annexo sob n. 5;

9. o m quadro da utilisação dos trens e vehiculos, modelo an
nexo n. 6;

10. Um quadro de consumo de combustivel, lubrifican tes e estopa,
com o material rodante na linha cm tl'afego, modelo allDexo n. 4;

11. Uma demonstração de SUbStitll ição do malerial da via per·
manente e telegrapho, modelo annexo n. 7 ;

12. Uma estatistica lias accidentes occorridos na estrarla, no se
mestre, modelo annexo n. 8.

Art. 35.° As estradas sem garan tia de juros deverão apresentar
semestralmente ao fiscal:

1. o Um relatorio circllmstanciarlo dos trabalhos em construcção j
. 2. o Uma tlemonstrltção das despezas do primeiro estabelecimento

da parte em trafego, modelo n. 15;
3. 0 Quadros demonstrativos e estatisticos, organizados de accordo

com os modelos aunexos sob ns. 2, 3, '1, 5, 6, 7, 8,9, 10, I I I 12,13
e 14.

Art. 36." Todas as emprezas são obrigadas igualmente a, apr~
sentar mensalmente ao fiscal, para serem remettidos ao escrlptorJO
central da inspectoria:

1. o O total da receita no mez anterior;
2. o O total da de 'pQza ;
3. o O numero total de viajantes transportados;
4. o O peso total das mercadorias desp<tchadas a peso j
5. o O volume total d IS mercadorias despachadas por volumes;
6. o O numero de ttnimaes transpol'tados;
7. o O numero de carros;
8. o O numero de teleO'rammas particulares transmittidos;
9. o O numero e percurso total dos trens;
10. A extensão da estrada em traft'go.
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DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 3i. o O governo providenciará no sentido de serem remet
tidos á inspecloria geral de estradas de ferro pelos delegados, na
Europa, encarregados dos pagamentos de garantü~ de juros ás em
prezas que lá. ten ham séde, todos os documentos relativos a esses
pagamen tos. .

Art. 38." As empreza" serão oLl'igadas a observar as disposições
dos decretns ns. 1930, de 26 de abril da 1857, 5561, de 28 de fevereiro
de 1874, 6995, de 10 de agosto de ]878 c 7959, de 29 de dezemuro
de 1880, em tudo quanto não fUI' contrario ao presente. regulamento
o instrucções que forem expedidas para a tomada de contas c outros
quaesquer ~erviços attinentes ás estradas de ferro que gozam de ga
rantia de juros ou subvenção.

Art. 39. 0 São considerados em completa disponibilidade os empre
gados que não estiverem incluidos no quadro apPl'ovado por portaria
desta data.

Art. 40. o Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 9 de dezembro de 1892.- 8erzecleUo C01·r6a.
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Tabclli\ de 1'cncimculos fluc compelelll aos elllllrcgauo UI ln pcctorÍiL Gcml tio
Iii c:tliz'\~ãO UC ELnula de Fcrro, (l, quc ,o refere o arF. 6° de le re-
gulamento

VEN IMEN'!'OS

EMPREGADOS
o

l<.l
o ....

't:l 01
01 '-' 01
d -= 8
CD ~ 8't:l
:.. di o

O rn

Esc.' ilJtol'io (:<'?w"al

i Inspector geral,."" ' . , , , , . , , . - , . - ,
1 Ajuda n te-secretario, .... , , , , .. , , , .. ,
1 Arcitivista,.,"", , .. ,·." , .. ,
5 lJ]scripturiu·jos , ····
i Porteiro , , ..
'1 Continuo ,

1 Chefe , ",
1 Auxiliar , ·· ·,·· ..
2 ITIscripturarios ' , .

Secção g"aphica

i Chefe ·.····················
3 esenh is\a .......•......•........ :.

1J'is 'lhliza~ão dus cstJ'adas

Fiscaes de 1" classe .••........ , ....
20 Ditos de 2' classe ,',··
:1.'5 Ditos de 3.1 classe ,",.,

8:U~(15

d:UOOS
7'200 .

9ü:OUO:'
200'UOO"
120: 00:;;

502:2 ·U~

OIlSIiRI'AÇÕES

lIaverá um sCi'ventc no escriptorio centl'al com adiaria d' 2,"UU, Ali
empregado de l'azpnda que servir em junta apuradora dc contas das com
panhias serú abonada a ajuda de custo, para:\s dcsp 1.as de vi:'gem, da
quantia de UOO:;;, cm duas Jlresl!l~íies semeslraes para cada estl'al:!a, .. nao
excedendo, poréll1, de 3:(iOO,' o maxil1\o des,a grlltifica~üo, sej'l qual lOl' o
nillnel'o de eSlradas em que sirva.

Capital Federal, !J de dezembro de 1892, - Se,',:,cdel-lu Ou,·,'JI(,.
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Annexo n.1

Discriminaçã.o e classificação das despezas e receitas

L DIVIS O

Despezas ele primeil'o estabelecimento (conla do capital com
garantia de juros, subvenção ou fiança do Eslado)

l'ITULO I

ADmNISTRAÇÃO SUPERIOR E DrRE çÃo GERAL

apLtlllo I - Conselho de administl'a,ção

Al't. 1.0 ..• IlonoNLrios da directoria da companhia .
» 2.· ... Despezas com a secretaria ""eral. .....•.•..•...

Capilulo II - Direcção gel'al

Art. t,o ... Honorarios do director geral. superintendente,
gel' nte ou representante da companhia .... ,

» 2. 0 ••• TIonoral'[os do pessoal da secretaria, contadoria
e caixa , .. , , , .........•.•........

" :1.°... a1::Lrios de serventes , .

Art. Lo ...

» 2.° ...
») 3.°, ..
» 4.° ...

» 5. 0 .,.

.. 6.° ...

.. 7. 0 •••

» 8.° ...
» 9.0. ..
» 10. 0 •••

» H.o .
» 12. 0 .

" 1:3.° .
» 1.1.0 •••

" 15.0
, ••

Capitulo lIf - Despe::as ge"aes

IIonorarios do engenh!\iro fiscal ou quotas para
a liscalisação , , , ..

Con Iencioso. , . , ..• , .. , . ' .. , '. ' ....•. , , ,
Conlabiliclade e caixa " , ,., .
De pezas de escriptorio, porte de cartas, annun-

cios I) impl'essos, , , , •
i\Iohilia e objectos a invenlal'iar , .
Gl'atilicações, ajudas de Cllsto e despezas di-

versas , ' .. " , " " , .....••
ello de contractos ..

Impostos ............•..... , ................•..
~guro e rl'etes " , ..

Despeza s j lIdiciarii;'ls , ...•. , . , , ...•....
Amll'llancia e serviço medico ....•.......•....
I~,tud s preliminares ' ..
Fal'dam~nt'l .
Di ffel'en~.as de cambio , , , . ,
Des pezas divcrsas , , , ...• '
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TITULO II

CONSTRUCÇÃO

Capitulo IV - Serviço {feral

Art. 1.0 •.. lTonorarios elo eng nheir'o em che[<, c rlo pes oal
do <,scriptorio c<'ntL'al d<' consLruc~ão .

» 2.°•.. GratificaçÕe., ajudas tle custo e tlespezas di-
versas. " , ' .. " ...•...............

)' 3.° Despezas de escrlptol'io .
» 4.° Estudos definitivos e 10u8.~ão , ..
» 5.° Impresslls , .
» 6. 0 Fardamento ..
)' 7.° .•. Mobília, instl'Ument s, objectos e utensilios

dI ve L'SOS ..••..•••••••••.•••..•••. , •• , •. , ....

"

Capitulo V - Pessoal e desperras divel'sas

Art. 1.0 Ilonorarios do pessoal do scrviço do campo.... ::;
» 2.° GL'atifica ões, ajuJas de custo c despezas di-

versas " , •..•.. , .. X
» 3.° •.. Despezus de escriptorios .
» 4.° ... MolJilia, instrumentos e mais objectos a inven-

tariar , .

Capitulo VI - Aoquisição o oO<lupação de lel','01IOS

Art. 1.0 ...

» 2.° ...

» 3.° ...

Art. 1.0 .
» 2.° .
)' 3.°, ..

» 4.° ...

Acquillição de terrenos, inclusive n indemnisação
de predios e hemfeitorias ..• , .

Indemni a ão por occupnção temporaria e ex-
ploração do solo , .. , , ' .•

Demarcação de terrenos adquirido ...•..... , ..

Capitulo VII - Elvoa1'açiío o atel'/'os

Trabalhos por empL'eiL:l.lla .
Trabalhos por adlllinillislração ..........•.....
Matedal e ferramentas para o serl'i~o por ad-

mini.traão " mais objectos a illvental'Í~r.
Despezaa diversaR .... , ......•....•.•...•..•...

Capitulo VIU - O/Il'as de at'te

Art. 1.0 .. , Viaductos, pontes e pontilhões .
» 2.° .•. Boeiros, drains e mais obras de esgoto ..•.....
» 3.° Tunneis ....•....... " ' ............•...........
lO 4.° lIIuL'alhas, revestimentos, etc .
» 5.° Material, ferramentas ButBnsiJios a invent<l.rial',
lO 6.° Despezas cli~el'saa .

Capitulo IX - TTia permanente, dest'ios e linhas ele se/'viço

Ar!. 1.0 TL'ilhos e seus accessorios .
" 2.° Dormenles e mais peças de madein..••... , , ..
lO 3. 0 ••• Agulhas, corações, chaves de desvios e seus

acces8orios ....•.........• , , .•....••...
lO 4.° Giradores e carretões (chariols) ..
lO 5.° Lastro ' ..
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Art. 6.° Transporte do ma teriaI .
" 7.° Jlln.tel'ial e lerramenl:ts para o assentamento .
" 8. 0 ••• Assentamento da via permanente, rlesvios e

linhas de serviço .
" !l.o .•. DeRpezas díveL·sas .

Capitulo X - Cc,'cas, mnt'OS cliu'isori"Js, l'ancellas e ma,j'COS

Ar-t. Lo Cercas ,ivas S
" 2.0. " Cercas diversas . . •• . . . . . . • • . . . • . . . . • •• . . . . . . . . ~

» 3.° Muros divi~orios .
.. 4. 0 Cancel!l:ls... S
» 5.°... 1I1arcos kilomelricos e pos tas indicadores•..•...

487

S

.Capilulo xl - Linha telegl'aphica Ctt telejJhonica,

Art. 1.° .
» 2.° .
» 3.° ..
» 4.° .

I
Posles ' I •••• ' •••• '$ •••••• , ••• ~ •••• !
Fios e isoladores ' . . . .. . .. i
Appnl'clhos e utensílios paL'a as estações ,.,
Assentamento das linhas, .. , .. ~

Capitulo Xli - Estaçijcs, cclificios, acccssoJ'ios e depenclcncias

Art. 1.0 ...

» 2.° ...

~ 3.° ...

» ti.o, ..
':t 5.° ...

» 6.· ...

Edincios para estações, armazens e mais de-
pendencias , .

Eui ncios e abrigos. para omcina , material ro
dante e almoxarlfado....•...•....•••........

Caixas, cananalisação appnelhos fixos e mo
ve!s. l?a"a alimentação d'agua ás lllachinas o
edlÍlcloS .....• , •..........•.....••........ ,.

Casas de guarda, alojamentos e ~lIb.l'Ílas .
Mobilia, utensílios e mais objectos a inven-

tarial·, , .
'l'I'apiches, pon tes ele desembarque e guindastes

TI1'ULO III

s

MJ\.'I'IlR.IAL DE TR.ACÇÃO E DE TRANSPOR.TE

Capitulo XIII - lIIMcl'ia,l de tracção

Art. 1.0 .
» 2.° ..
» 3.° .
" 4.° .. ,
" 5. 0

•.•

» 6.° ...

Locomoti~as para trens de viajante~ ,
Locomoti vas pura lrens de mercadorIas , ••..
Locomotivas para trens mixtos..........••....
Tender ele sobl'esalelltes........•.. ·····••···••
Machinas fixas ....................•.....•....
Utensilios, ai parelhas e sobresaleo tes....•.•..•

$
$
$
ê
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CapHulo XIV - CalTuagellS 21a,)'a viajan.tes

Al't. 1.0 C:U'l'uagens de '1n clas3e , .
" 2.° Carruagens de 2'" classe " .
» 3.° .. , Carruagens do 3" classe .
» 4.° Carruagens mixLas , " , ..

Capitulo' XVII"':' Al'maçãa do matcdal

Al't. 1.0 .•. Armação das locomoti vas o ..

» 2.0 Armação das macbiuas fixas .
» 3.° Armaçiio das carruagens e vagões .. o •••••• o' ••

CapiLulo XVI - Vagões pct1'a mCl'caclal'ias

ArL. :1.°... Vagões fechados ................•.•............
" 2.° Vagões lJbertos o ..

" 3." .. , Vag-ões-plata1'ul·It111S, , .
" 4.° Vagões para madeira .
» 5.° Vagões para carvão ..
" 6.° Vagões paL'a polvora e materias inflammaveis.

Art. '1.0."
" 2.° ...
» 3.°..
" 4.0 ..
» 5.° .
» 6.° ..
» 7.° .
" .0

apitulo XV - Vagões especiacs

Vagões-cOl'reio .. , ... , • , , ..•. , • , • , , , . , , , . , ,
Vagúes de lJagagem., " ..••.. , .......••...
Vagõ.s-buffebs ..... , .. ,." ....• , .• ' ..•.••.....•
Vagõps de soccorro ..•.....•.•....•...... , ,
Vagões·esLriulll·ia .
Vagões para gado gl'iludo '" .
Vagões para gallo miudo .
Vagões do lastL·o ....•..••.......•.•... ,., .•••.

$

$

TITULO IV

MATERIAL DF. OFFICINAS Jo: DEPOSITO

Capitulo XVIU - Machinas, matedal e 1ttensilios das ofliei
nas de rC1Jal'ação

Art. 1.0 Macbinas motrizes , .
" 2.°... Iacbinas Ilteis., , o o .

» :3.° ..• Ferramentas e lltellsilios .
» 4.° 'I'L'anSm) sõos ..
" !'i. o.. , Tn tallação das maoldnas e lran mo.sões .
" 6.°, .. Mobília (' utensilios a inventariar ..

Capilulo XIX. -.11 a(cl'ict! c urcnsilios dos d''lJOsitos

AI'L. -Lo ••. ~jOLOI'~S....•..•••••• , ....•.•.. , .••.•.••• , •••••
" 2.° .. , F l'('amenLas, nwn ilks, appnreTho. de soe-·

01"'0, eLe .•. , .. , ....•....•.............•. ,.
» ,.0 ••• Mnhilia, in Lt'umelltos e mais obj~etos a inven-

lal·iar r ••••••••••••••• J •

..

$

$



DECltETOS

II. DIVISÃO

Receita da estrada em trafego

TI'l'ULO V

RECEITA DA E TR.\DA EM TRAFEGO

Capitulo XX - Passagens e fretes

Art. L° Viajantes : ..
» 2. o •.. lIIercadorias.................................. S
» ~. 0 Bagagens e encommen las .
.,. 4.° .•. Animaes ...........•.•.............•....•.•..
.,. 5.0 Carl·os......... .•.••.. •.••..•. ••.•..••.. •.... $
" fi. ° Aluguel de carruagens e trens................ S

Capitulo XXI-Relidas diversas

489

$

Art. 1.° ..•
» 2.° ...
» 3. n•••
" 4 .
" 5.° ..
" G.o .
.,. 7.° ..

,. 8.° ..
" 9.° ..

Telegl'apho ou telepbone ......••.............
\.rma1.enagens .........•.•......••.•... " .• , ..
Multas ..
Seguro•....... .....................•...... '.'
Concerto dp. envolllcro ..
Entl'ega a domicilio .
Aluguel de cal'l'Uagens e vagões ás estl'Udas
de ferro em cnrre'pondencia e trafego mutuo.

Alugllel de buífets .
Rendas e lucros eventuRes ........••• , •• ' ••..•

III. DIVISÃO

Despeza da estrada em trafego

TITULO TI

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E DIRECÇÃO GERAI.

$

Capitulo XXII-Conselho d,' administ?'~ão

Art. 1.0 JIonorarios da directoria da companhia .
" 2. o. " De pezas com a eCl'etal'ia geral •.•••.••..•.•.

Capitulo XXllI-Di"ecção rJ"l'al

At·t. L0 ...

» 2. 0 ...

Ilonol'arios do dilo> tor geral da eslrndo., sup~

rinlcndent. gerente ou repre entõ1.nte da
companhia ...........•.•..........•.....•..

ITonol'arios do pc soai da secl'etal'ia, contado-
l'ia e caixa ............•....•..............

alario de ervonte ...•.•..•••• , ...........• ,.
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Capi tulo XXV-Tclegl'alJho 01t lcl"lJhono

Art. i. 0 .• o Ilonoraríos do pes 00.1. .
» 2.0 Conserya~ão das liuhas .
» 3.° .•. Mobilia e uten~ilioa a inventariar ..•.........
» 4.° Renovação do material ..

Capitulo XXVI-Almoxari{aclo

Art. 1. o Honorarios do I essoal. ..
" 2. 0 ••• Mobília e ulensílio a inventariar o , . o.
» 3. 0 ••• Depreciação do, objectos em deposil .
» 4.0. .. i\laLeriaes, uten~ili05. combusth'el e'oh,l elos em

ser até que sejam desoarregados de 8a repar
ti ào para serem rorn cid s as ou tras repar-
tições da eslrad·l •...... " ....•.......•....•

» 5. 0 •• ' Desp zas diversas ........•.........•..........

Capitulo XXIV-Dcspc:os gCl'acs

» 14.° .
» 15. 0 ..

» 2. 0 •••

» 3. 0 .

» 4.° ..

TIonorarios ,lo eng, nlteiro fiscal 011 ClII' ta para
a fi cnlisa~ão .

onLencioso •.•........•.•.....•....•.......•.
Con tabilidad e caixa .
Despelas de escripto'rio, partes de carias,

annnncios \l impressl)s .
» 5.° Mobilia e objecto a inventariaI· ..
» G. o Gratificações, ajudas de custo e doap zas diversas
» 7.° Sello de C\lntractos o•.
» 8. o ••• Impostos..•....... · ••••....•........• o o.
» 9.°... egouros e f1·etes .... o.....•.......•...•...•.•.
» 10. 0 Des] ezas judiciaria ..
» 11. 0 Al1lbulancia e en'iço medico .
» 12. 0 Fardamento .........•...........•............
» 1:3. o Es.t!l(los au L~rizados para modilica~ão da linha

.la construlda .
Dilferen :l de cam bio•. oo................•....
Despezas di versas....•...•....................

Ad. 1.0 ...

TITULO VII

TRAFEGO

CJpitulo XX VIl - & ..viro ccntl'al

Capitulo XXVllI-Sct·vico dos tt'cns

Art. 1.0 Ronol'arios do pessoaL .
» 2.° GL'lltificaçào e despezas diversas .

Art. 1.0...

» 2.° .
» 3. 0 ..

» '1.° .
lO 5.0 .
» 6.° .

Ilonol'arios do pessoal do esol'iptorio oentl'al,
inolusive do trarego ............•...........

Gl'atiflcações ajudas de cu to e despezas diversas
Dospezas de escriptorioso ••.•.••....•........
Tmpl'essos e anuuucios .••..... o•...•..........
J\Iobilia e objectos a inventariar ..••......••..
Fardamento .••....•..•••...•.••.•........•...



DECRETOS

ArL. 3.e.•. lIluminação e lubrificação dos vagões e clLr-
ruagens .•.....•....••..•..•...•.....•......

" 4. 0 ... Uien ilios e mais obj ctos a inventariar .......

C,\PITULO XXIX-o en;iço das estações c armazocns

lu·L. l. o Ilonor:u-ios do ]1es oal .. .. • .. . .• . .
» 2. 0 ••• O"atilica<;ões e despe7.as diversas .•• , .
» 3. 0 De'>pezas de escriptol'io ..
» 4. 0 !Iluminação e signaes... $
» 5. 0 ••• Manobras, cargas, descarga e baldeações...... B
» 6. 0 ••• Mobilia e objectos a inventariar .

TITULO VIII

SERVIÇO CO~~ER lAL

Capitulo XXX-Serviço liclltml

Ar·t. 1.0 ... Indemnisa<;ão por prejnizos, extl'uvios, acci-
dentes e atrazos........................... <::

» 2. 0 Desp'zas com o transporte a domicilio .
» 3, o. •. Aluguel de carruagen_ e \'agões de ou tras es

tradas de ferro 'lm trafego mutno ..•.•......
» 4. 0 ••• Fabricação de bilhetes, "'ltias, etiqnetas e re-

cibos...•.•.....•.••... " ..•.... , ......•. '.,
» 5. 0 ... Concerto de envolucl'OS....................... $

TITULO IX

LOCOMOÇÃO

apilulo xxxr- ~"ITiço ccntl'al

Art. 1.0... Honol'arios do pessoa\. inclusive do chele da
locomo lio .•...•........ , ....•...•....•..•..

» 2,0, .. Gratdicll ões e despezas diversas•.... , ..•.....
» 3. 0 Dcspezas de escriplorio ..
,. .1. 0 lmpress s .
» 5. 0 ••• Fardamento , ..
,. 6. 0 ••• l\lobilla e objectos a inventariar" .. ,.... .•... :;;

Capitulo XXXII-Tracção

Art. 1.0 ... Hvnorllrios de machinistas, foguietas e ser-
ven les ..•....•.•......•. ' ....•. '" ., .••.. , •.

.. 2. 0 ••• Gratificações e despezas diversas .
,. 3. 0 Premios de tracçito ..
» 4. 0 Despeza de escriptorio ..
» 5. 0 .,. l\lobilias e utensilios., , •.•.........•.....
» 6. 0 ••• CombustíveL .•.........•......•.....•........
» 7. 0. .• Graxa, oleos e estopas ....•.•.•........•......•
» 8. 0 ••• I1luminação das locomotivas .......•..........

Capitulo XXXIII-Oflioinas e depositos

Art. 1.0 Salal'io de mestl'ê e contramestres .
» 2.° Reparação de machinas ..
» 3,°. 0' » »tendeJ·s ,........ .••...•.. $

4.91
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Al't. 4.° ..•
)) 5.° ...

» 6.° .. ,
») 7.°...

» 8.° ...
» t· °oJ. '"

» 10.°••

RE'paração de carrue.gens e \'agõ~s ' . , ..
» e construcções por conta da di,'ecção

geral. Construcção, trafego e conservação .
Trabalhos por conta d paticulares .. '.,., .
Conservação do maLedal de omciuas e de-

posilos .•. , , " , .
Renovação e augmen to do material rodante .
Despezas de escriptorio .• , , ,.,." ••..•..

» diversas , .. " " ..
$

'l'I'l'ULO X

CO)lSERVAÇ:\O DA. VIA. PER:llA.NE)lTE, EDIFlCIOS E DEPENDENCIAS

Capitulo L'tXIV-Sel'viço ccntml

Art. L0." IIonorarios do pessoal, inclusive do chefe da
consel'vação. , .........•.• , .. , , .

» 2.°." G,'aLiflcações e despezas diversas., ..•.. , .•...
» 3. 0 Despezas de escriptorio ,...... :5
» 4. 0 ••• lmpresslls .•... ,., ••..• , ,', ...•.•...... ,... $
» 5. 0 .,. Fardamento •••.•.... , ....•..•...••...•.. ,.... iS
» 6,0 ... i\Iobilia e utensílios...... ...... ....... ........ :)

Capitulo XXXV-Policia da 'Via pe"JlHmente

Art. i. 0 •• ' RODorario e salado do pessoal .••..• " ....•.•.
" 2.° Gratificações e despezas diversas .
» 3.° llIuminações e signaes ..

s
$

C:1.pi Lulo XXXVI-Consel"'Vação da 'Via lJej'manente e sI/as
dependencias

Capitulo XXXVrr-Edifioi~se dC1Jondenoias

$

Conserva ção de edi nelOS. , ••.. ' , , ..
» » tl'apiohes, pon les de desem-

haL'que e guindastes , ..
Conservação de cai xas, encanamentos e appa-

ralhos para ahaslecimento d/agua .•. , .
Construcções na"lles , , ..)t ~J. o •••

" 3.0. ..

" C) °" 3: 0
:::

" 4. 0
.

" 5.° ..
» 6. 0 .

Art. 1..0, .• Salario de mestre de linha, feitores e traba-
lhadores, .•....•.. , .•.• , .•• , .••. , .••........

Salarios de officiaes de omcio , ..
Material e ferramenta ..
Substituição de dormentes .

" "trilhos e seus aceessorios .••••.
" "peças de desvios, pontes e de

accessorios da linha .
» 7.° .. COD tL'ucção de ohras novas do Jeito e da via

permanente .•...... to •• •••••••••••••••••••••

" 8.° .. , Obras de consolidação ,

Art. 1..0 .••
" 2.° ...
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Titulo I. o

'l'i tulo II ..
Titulo lII .
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'1'ilulo IX .
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Data ..
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ESTRADA DE FERRO DE .

Linha em h'afego (extensão )
CLASSIFICAÇÃO E ESTADO DO MATERIAL RODANTE

em de de 189 ..•

Aunexo n. ~

LOCOMOTIVAS

PESO E~I

",i DDIENSÕES EMl'l NUMERO
KIl.OGRA~IMAS ~ MILLll\lETROS

~
oi;

'" '"
.,

10~ " ?PROCEDENCIA TYPO ~~ O 2.~
't:l "tI

JJ o .... '-"- <:
.ou> • 't:l 00 o:; 00 "::> <: ':;c 't:l",

~co ., Zo "' ..... tp.t:1 '- o .;;
-o '"'

:-:.-

'"
o 8>-' .... 2

~E ~> c- o
~ 6'" '" '- 2.';:-. .z <ti " 8 '" "'''' ;:-.

't:l
A~ '"<

., a> """, Eo 't:l ..... 't:l E't:l Pi: C'il C'il
-- - - - -- - - -

I

1-
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VEHICULOS

-
I

o o NUMERO., ...
::> ::>
8 OC).......

:l " = "'1:1 o,.... w " '" a>
DBSIGNAÇÃO rl1.0CEDENcr A ~> ;;; > 't:l '01e: v.,

... <: " <: .28- oS

'" o" ",o '- d... <: ., < <$ ..... "p.u ~ " 0- eC) '" '-
a>., "'

a> a> '- E-<
o o e'" E

l:::l l:::l
- --- -- - - -

Carruagens especiaes

Carruagens de i a classe

Carruagens de 2' classe

Carr:lagens de 3a classe

Carl'lIagens mixtas

Vagões para correio e \

agagens

V;lgões para animaes

V:.q?ões para merca-
dorias

IV;lgõ~S de lastro





DECRETO 405

Annexo n. 3
...Dist;ricto

ESTRADA DE FERRO DE .

Linha em trafego (exten ão )
Percursos totaes do material rodante no ... semestre de 188..

- .- ,
~ERVIÇO ORDl- SEllVIrO ESPE- SERVIÇO DO

NARIO CUL LAs'rRO

6 ti ti
<!l <!l <!l

DUSIGNAÇÕES .... ch

~8 .... '"o do o o roo

'"' ~'"' :.. :.. ~ ...
<!l 0= <!l o~

"
c~

~<!l ~<!l ~<!l

S 06 § cS S 02
'" '" z "'0 :::l f.sZ :..- ~~ Z",.- :::l'-o"" õ~ o~

:.. ... :..
li) IV '"P-< p.. p..

-- --- -- --- -- ---
Locomotivas.
Carruagens de la classe

» 2" "» 3" "
" Illixtas

Vagões d cargas e baga·
p"ens

"\ agões de animaes
» la tI'O

Trens expressos
» de cargas
» mixtos
» especia.es

I» de la tI'O

Percurso total das locomotivas nos diversos serviços

I NUMERO PERCURSO TOTAL EMPERCUl sos DIVERSOS DI: LOCO:UOTl '-AS KILOMETROS

Locomotivas ~lle pcrcorreram
até iO.OOO ki ometros

Lc.comotivas que percorreram de
iO.OOO a 20.000 hilometl'os

Locomotivas quo peroorreram de
20.000 a 30.000 lúlometro

Locomotivas Õue peroorreram de
30.000 a 40. 00 kiloll1etros

Locomotivas que percorreram de
40.000 a 50.000 kilometros

Locomoti vas que peroorreram
mais de 50.000 kilometros

Totaes





ESTRADA DE FERRO DE.
Linha em trafe[o (extensão....)

Annexo n. I-

Consumo de combustivel. lubrificantes e

No serviço do trafego ordinario, especial e extraordinario
Total

estopa no. •• semestre de
No serviço do lastro

Tolal

189 .••

I

COlLBUSTl\'EL GRAXA OLEOS ESTOPA

-----
E", '" S", '" a .. S", .~
a>d ~ "'01 :o; a> :o; a> co ~

DE~lGNAÇÃO a>8
...

~E
...

a>
...

"'E
...

~E 8 'Ó'" ~E E8 dE .. o S
"Oco a> "0.0 '" :g~ '"

"od '".- ... .- :.. ..::; &,
"i: tlO ... ~t:o ... ~- ... ..

.2 '" o o c .2 c o o
d- oi- ... 01 lO- -
ã~

.. ",.-

'" '" ,,'- '";> 0""- ;> Ci ;> Ci"" ;>

Locomoti vaa. _1_Vehiculos. -- -- -- ,-- -- ---
Tolal 111 S mestra. _1-Iddn no semeslre anterior. -- -- ---- -- --
Dilrereo~1l rel:\lba ao semestrd

ant.rior :
Para l11ais.
Para menos.

Por lumomotiva-kilomelrJ e vebicJlo-kilometro

CO~lIlUSTlVEL GRAXA OLEO IlSTJPA

8
I I I

E", '" '" '" E '" E ~'"- '"a> <1 ~ '" ::: ~ãi "'", ::::~ .. =-=~...
'" a: a>0 ~~DB'iIONAÇÃO a>8 "0<: E'"

""~
E'" 8 ...

~E E " E '" "'.- '" dE '"
""lO a> ~E

E"O :g§ E'O ~E 13"0.- ...
"'too ... ~::c "'''' "'", ~,; a>'"
C o o c .. .. o ".- ... o '" ... ... o
01_ ... .. a. 2.§ 01 8 28 ~tD .2 .§"'.- => '"Ci"" ;> Ci ce'" O

",'- a 01'"
>- ;>'" ;>

LocomQliva-kilometro. _l-Idem no emeske anterior. -- -- -- -- ----
Dilferença. relativa. ao semestre

anterior:
Para mais.
Para menos. -- -- ---- ---- --I-

Vehiculo-kilometro.
Idem no semesLra anterior.

-- -- -- -- ---- ----
Dil1'erença relativa ao semestre

anterior'
Para mais
Para meno~.- Pago 496

COMllUSTlVEL GRA-'\:A OLEOS BSTOPA
1'\

E", '" 8 '" I lO 8 '" S'" ...
"d ~ a> d ;(; a> ~ "d ~

DBSIGNAÇÃO a>8 ... .. 8 " a> ... a>8 ...
~~ E "08 E 'O'" S ~E 8

!l "I
dO

" .. :-sl:: '" '0.0 '".- ..
" "

.- ..
""'/lO -l:ll ....- .. -too

"'o O =B o c- 2 co 2
"'- e; e; oS <:- 01-'- ;> &~ ;> '"

lO ",.-

>-Ói~ Ci ;> Ci~

------
Locomoti vas.
Vebiculoa. -- -- -- -- ---- ----
ToLal no ~emestre.

Idem no semestre anledor. -- -- ---- ---- ----
Dilferença r~lativa ao semeslre

anterior:
Para mais.
Para. menos.

Por locomotiva-kilometro e vehiculo-kilometro

COMBUSTIVKL
I

GRAXA OLE"S E'TOPA

E", Ol E
I

S
I

~ I~.!!:Q; ~'" ..sOl
"'lO ..

::::~ "'''' =:éi
DESlGlolAÇÃO "'S

... Ol
ca ._~

a> lO E" "'- E'" ~ ~ E ~
~E E ""~ "o~

dI:: .. .0'- a> ce E 8~
"0.0 '" ~~

E'Ó
~= 8""''::; to ... "'. ~::

"'Ol ~; Q) cc

"'O o c'" ...0 "o c,"" J,. o
d_ e; dOI: o'" dE 08 d too c E
d~ ã -as .~ :> ~.; :> ~ 'Cõ;> ;> Ci ;> CI ;>

Locomoti va-kilometro.
Idem no semestre anterior, -- -- ---- ---- ----
Ditrerença relativa ao semestre

anteriOl' :
Para mais.
Para menos. -- -- ---- -- -- ----

Vehiculo-kilomelro.
Idem no semllstre an terior. -- - ---- -- __o ----
Ditrerença relativa ao semestre

I
aotarior:
Para mais.
Para menOs.

,
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• .•.Districto
Es'rRADA DE FERRO DE ...

Linha em trafego (extensão...)
Despeza com a tracção e conducção de trens durante

o. •. semestre de 188" .•

Annexo n. ü

<:
~

<:

nIFFERE:-IÇA EM 'I
TRACÇÃO 'rRAFEOO RE:LAÇÃO AO SE)IE:STRE

DESIGNAÇÕES
\

TOTAl. AN'11 ER..IOH.
TOTA.L NO SE:MERTRE:

.Material I
ANTI~ltIO R

Ii
Pêssoal Pessoal Malel'ial

Totaes ........•.....•.•..•....•..... I I
Por trem kilometro ..................

Por locomotiva kilometro ......... , .. ,

Por vehiculo kilometl'o ...............

Por 100 viajantes kiJometro (ta classe)

Por 100 viajantes kilometro (2a classe) •
Por 100 viajantes kilometro (3a classe) ,

Por tonelada kilometro ......•..... , ..
I

g
t;1....
"v.

,l>..
<..'....
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Annexo n. 6...~ .FERRO DE .

trafB[O (BxtBnsão......)
ESTRADA. DE

Linha Bill
Utilisação dos vehiculos e trens no ..... semestre de 189, •.

DESIGNAÇÕES NO SEMESTRE NO sEMEs'rRE
ANTERIOR

DES[G~AÇÕES :'/0 SEMESTRE NO SE'lE~l'R E
ANTl!RIOR

----II------------~---

lia classe
Numero de viaja!ltes ~mb:lr- 20. classe
cados )30. classe

(Das tl'es classes

~
ia classe

Numero de viajan tes trans- 20. classe
portados a um kilomelro 30. classe

, Uas tres classes

Numero de animaes embarcados
"'umero de an imaes transpoI'lados a um ki

lometl'o
Percurso kilometrico médio de um animal
Toneladas de bagagens e encommendas des
pachadas

1 aneladas de hagagens e encommendas trans
pOrLadas a em ltil"metl'o

Percurl'O kilometl'lco médio de uma tcnelada
de bagagens e eocommendas

\ i' cl asse
Numero médio de viaj antes

1
2a classe

por tl'em kiJometro 30. classe
Das Lres classes

Relação % en tre o percurso i o. classe
dos logares occ"pados e 0\20. classe
percurso dos logares offe-)3a classe
recldas rDas tres classes

Numero médio de viajantes la classe
por vehiClllo·k i! o !TI e t 1'0\20. classe
(Mnlados por dons "ehi-)3a classe
cu10s o~ grandes,de 8 rodas).Das tres classes

. lia classe
Pe,rcurso dos logo,res offere- 20. classA
CIdos, 30. classe

Das tres classes
Entre o percurso dos

vagões de cargas va
sios e percurso total

Relação % ,. Entre o ntlmero de to-
nelaclas-kilometro de
mercadorias e a ca·
pacidade dos vagões
(vasirs ou cheios)

(n:ercadorias em geral)

P k 'I . !'['otalercnrso - t ometrlco Excluindo os t,'anspor-
médIO de uma tone- tes em serviço da es-
lada trada'

(mercadorias em gel'al) ~

N d ITütal ~umero ~e tonel a as Excluindo os tl'snspor.
transpot tadas a uml tas em ~erviço da es.
kilomelro trada

~
Total

Numero de toneladas Excltlindo os transpor-
embarcadas tas em ser'iiço da es·

trada ,

(mercadorias em geral)

Numero médio de tO-IPGr vagã,)·kilometro
nelas de mercadorias Por trem-kilometro

\
i a classe

médio 20. classe
)30. classe
(Das tees classes

Percurso kilometl'ico
de um viaj'\Dte

Pag, 498
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Aunexo u. ""
...Districlo

ESTRADA DE FERRO DE.

Linha em trafego (extensão .•.••• )

Substituição do material dá. via permanente e telegrapho dura.nte
o.,. semestrtl de 1S8.. ,

..J PESO E~l KILO-~ QUANTIDADE DO MATE-
~ OllAMM.\S POR MATE-

~ RlAL sun 1'ITUIOO R1ALsunSTITUIOO

<
::ao

'"°R ~

'"R< '" ...
~€í êl Cl o

DESIO NAÇÕES '" o
S'" '" ::: ;.õ.. c:!
~~ ~ .. ..,. o :::l

o '" o o oc> p.
'" '" ...o o o '"1< o

'" c:! oS
... El00 Q; '" ...

~ c:! '" ~S o

i El So
R ;.. " El S So o

p... p... 8 r=:I r=:I r=:I-- -=----- ----

Trilhos, X - - -.
Accéssorios de trilhos. - - - -
Agulhas. - - - -
Corações. - - - -
Accessol'ios de desvios. - - - -
Dormentes (de •. X .. X .. ) - - - -
Lastro ordinario. - - - - - -
Lastro de pedra quebl'ada. - - - - - -
Pos tes telegraphicos. - - - -
Fios telegraph icos. X - X -
Isoladores. - - - -
Apparelhos telegrap!licos. - - - - -

-
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•.•Dilttrlcto

Dl!:CRETOS

Anuexo n. 8

ESTRADA DE FERRO DE . ...

UNHA EM TRAFEGO ( EXTENSÃO... )

Estatistica dos accidentes occorridos na estrada durante o
... semestre de 188, •.

f'i '"
E-< -< ~zo A

~~ '"
z

'" '" "'<l -<
f'i 0<>: E-< o., c:
E-< 11:0 z A -< E-<
z ,.,õl -< <01 ;..I

'" ,., <!l E- , '".,
:::~

-< f'i", <D

Õ ~ ~'" -<
'" II: '" 2< E- .,

NATUREZA DOS ACOlDENTES -< '" '"
'" ::;l '"..o

01.,
"" '"-< .. .:l UI UI UI <D '" '"E-< .. o 3 o o

:> :s "d 3 3-< o
'" :s

A S '" .~ '" '";a '" o o '" o
o '" ::;: ::;: '" ::;:
'" '" P:< P:< P:<o >...:l-- -- -- -- -- -- --I-

.

-



Annexo n. 9

ESTRADA DE FERRO DE .

Linha eill trafe[o (extensão .... )
Demonstração do movimento e receita de viajantes no semestre de 189. t.

I/) ESTAÇÕES DE DE TINO TOTALr.l
~

POR ESTAÇÃO DE<:

ESTAÇÕE;S
C> H G F E D C B Ao PROOEDENCIA...l

DE I/)
o

PROCEDENCIA
I'l

BI/)
o o o

~I/) EmI/) o 151/)
~ O

b·~ o ~I/) o -I/) o o ~I/) O o I ~ I/)r.l ... 0'- 0'- ... ... 0'- ... 0·_ ... 0'- ... 0'- ... 0'- s 0'-a> '" ;:l~ '" -'''' '" ",'" '" ",'" '" ~.~ '" ",,!\, '" ::!~ '" c~ ;:l'4)

'" a 'gs E ';:;'" S ~ ... 8 ~ ... S S 'O- S
~6

S 'g8

~
<:

'" ;:l es Z ~s '" ~8 '" 08 '" 013 ;:l ;:l...l

" z &::'" ;z; ll..'" ll..'" Z ll..'" Z &::'" z &::'" z Ii:'" ;z; Ô::'" ?; Ii:'"

I 1."

IA 2." •3. a

I
La

B 2."
3. a

I
La

C 2. a
3.&

I
i a

D 2. a
3.a

I
La

E 2. a
3. a

I
La

F 2. a
3. a

f
i a

G 2. a
" au.

i 1."
H 2."

3. a

'1'otlles por esLa-í N llU 1'0 - - - - - - - - -Jçáo de 'des t ino
ProducLo - - - - - - - - -

I

Nota-Este quadl'o terá as dimensões pr~cisas p~ra abrllnger todas as e>Laçõ~8.

Pago 50 - i



Alloexo °n. 10

E"'~rRADA DE FERRO DE.

LillM em trafego (extensão.. o ••• )

Demonstração do movimento e receita de bagagans e encommendas desp3.chadas na semestre de 189...

E TAÇÕES DE DE rl~O

ITOTAES
POR EST,tÇÕES

G F E

I D C B A DE PROCEDENClA I
----E~TAÇÕES

'" UJ o~ 1Il 1Il

I
1Il '" 1IlDE PROCl!:DffiNCr \. :õ) :.; -<:I :.; ~ ~

:4) ;o;
UJ

,..
'"

:.. 1Il :.. 1Il
,..

'"
,..

'" '"
:..

'"
...

~ 6 ~ e ~ 2 ..8 8 ..8 ~ ..8 e ..9 6 ~ a
-'" '" -'" '" -'" '" ~ '" :.;; :.;; '" :.;; '" -'" '"o S 3 o o S o oE "'ii 8 S 8 ... S ê) e 8 ê) 8<.l <.l <> <.l Õ., ::: .,

'"
.,

'"
., :s '" :s .,

'"
., :s ., :so "d o "d o 'O :;, 'O g 'O

~ "d o "t:l o "d'" o o" o "' o o o o '" o "' o'" ... '"
,.. ., ... ., ,.. ., ... ., ... ., ... ., ...p.. p.. p.. P-o p.. P-o P-o P-o p.. p.. P-o P-o p.. p.. p.. p..

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

~
- - - - - - - -A

- - - - - - - -

~
- - - - - - - -B

- - - - - - - -

~
- - - - - - - -c

- - - - - - - -
I

~
- - - - - - - -D

- - - - - - - -

~
- - - - - - - -E

- - - - - - - -

~
- - - - - - - -F

- - - - - - - -

~
- - - - - - - -G

- -
!

- - - - - -
-- --

-=-I-=-
---- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -

Tatues por e ta-I Peso - - - - - - -ções de desLino, Producto - - - - - - -
-

Observação - As bagagens e encomm~ndas cleSflachJda~ Pll'
vo~ume são incluidas neste q uadl'o á raz:'io de 1.00J kilos por metro cubico,

Pag, 500 - 2

Nota - t<:ste qlla Iro terá as dimensões precisas pal'a abranger
todas as es tações,



Annexo D. 11
E811RADA DE FERR.O DE.

Linha _em Jraffgo (extensão. '. ' )
Demonstração do movimento e receit3. de animaes despachados durante o .•• semestre de 189"

ESTAÇÕES DE DESTINO
TOTAES

POR ESTAÇÃO

G F E D C B A-
DE PROCEDENCIA

ESTAÇÕES '" '" '" ., .,
'" '"

.,
~ ~ :4) :; ~ ~ ~ ~

DE PROCEDENCIA '"' ... ... ... '"' '"' ... '"'o e o 8 o El o 8 o e o 8 o 8 o 8
'"' ., ;; ., '"'

., ... ., '"' '" '"' ., '"' .,
'"'

.,., <11 ., <11 '"
., .,

El ~ S ~ § B 8 .8 8 .8 8 .8 E o
~

.8...
;::l

~
;::l o

Z g ::s o ;::l o ;::l o ;::l o o
Z Z ;::l Z ::s ;<; ::s Z ;::l Z ii z ;::l

"O "O 'r1 "O "O "O "O
o o o o o ~

o o
'"' '"' ~ '"' '"' ... ...

p.. p.. p.. p.. p.. p.. p..

~
- - - - - - - -

A-
- - - - - - - -

1
- - - - - - - -

B
- - - - - - . - - - -

-~ - - -. - .. - . - -. - -c
. - - -. - - - - -

~
- - - - - - - -

D
- - - - - - - -

~
- - - - - - - -

E
- - - - - - - -

~
- - - - - - . - -

F
. - - - - - - - -

~
- - - - - - - - -

G
- - - - - - - I - I

Totaes por es· ~ ~iumero - - - - - - - -
tação de des-
;tino Producto - - - - - - - --

Nota - Este quadro terá as dimensões precisas p:u'a abranger todas as estações.
Pag, 500 - 3



Annes:o fi. 12

ESTRADA DE FERRO DE......

Linha em trafB[O <extensào" II)

Demonstração do movimento e receita de carros despachados durante o ..•• semestre de 189 ...

ESTAÇÕElS DE DESTINO
TtJTAES

POR ESTAÇÃO

G F E D C n A- DE PROCEDENCIA

ESTAÇÕES
----

! 1Il .~ "' .~ .~ "' '" .,
DE PROCEDENCIA :.@ "'O) ~ '<D '<D ~ ;o; ~

I
,.. ,.. ... ... ,.. ... ... ...

I S S S 8 8 S 8 S
CD CD CD CD CD CD CD CD

2 o 2 o 2 2 B oo o Õ o o .., o o o o Õ... <> ... ... <> ... <> ... () ... ()
~

<> ...
CD ;:l CD ::s CD ::s CD ::s CD ::s CD ::s ::s CD ::l
8 'C

~
'O 8 'C a -o a 'O

~
'O 8 'O E 'Co o o o o o ~;:l ... '"

::l ... ;:l ... ::l ... ,.. ::s ::s o...
Z P-. Z P-. Z p.. Z p.. Z p.. Z p.. Z p.. Z p..
------ -- -- ---- -- ---- -- ---- -- --- ---

~
- - - - - - - -

Ao.

- - - - - - - -

~
- - - - - - - -n

- - - - - - - I -

~
- - I - -- - - -c

- - - - - - - -

r - - - - - - - -D

- - - - - - - -
~ - - - - - - - -E
t - - - - - - - -

f
- - - - - - - -F

- - - - - - - -

f
- - - - - - - -G

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

Totaes por estaçãoINumero - r - - - - - - -de destino Producto - - - - - - - -I
I

Nota - Estê quadro terá as dimensões precisas para abranger todae as estaçoes.
Pago 500 - 4



Annexo n. 13

ESTRADA DE FERRO DE ..•

Linha em· trafego (extensão...)
Damonstra.ção do movimento e receita de mercadorias desp3.chadas nJ ••• semestre de 189 ...

I ESTAÇÕES DE DE TINO
TOTAES POR ESTAÇÃO

I.E PROClEDllNCIA.
F E D C B A

ESTAÇÕES ----
U1 ., '" '" .~ '"DE PROClJ:DENCIA :.ã; ;<j ;.; I ;<j .!l :Gj.

'"
., ., U1 -a>

'"
-a>

'",.. ,..
'" ,.. ,.. ,.g ... ,.. ...

~ s ,.g s ~
,.g e e ..9 s ,.g

~.e
"'" :I2 .-

"'" Q) ., Q) "'" '" "'" Q) Q) Q) "'"
8 B S .8 o El o El .8 E o

S
oe <> õ " õ

Q)
<:)

Q) <:) Q) '" <li <:) '" '"::l

ª
:::l ::l ::l :::l :::l

o '"O o o 'd o 'd o 'd o '"O o 'O., o '" o '" o '" o '" o ., o ., o
'"

,.. Q) ,.. '"
,.. Q) ,.. Q) .... '" .... Q) '"'Il.. Il.. ll. Il.. Il.. Il.. ll. Il.. Il.. Il.. Il.. Il.. Il.. Il.. ,

-- -- -- -- -- -- i

~
- - - - - - -

A.
- - - - - - -

} - - - - - - -
B

- - - - - - -

} - - .- - - - -c
- - - - - - -

} - - - - - - -
n

- - - - - - -

} - - - - - - -
]E

- - - - - - - .

} - - - - - - -
F I- - - - - - -

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --. ----
Totaes por eslação de destino I:esâ t - - - - - - -

I1'0 ue o - - - - - - -

Observação - As mercadorias despachadas a volume são incluidas neste
quadro na razão de 1.000 kilos por metro cubico.

Pago 500 - 5

Not.a - Este quadro terá as dimensões preci,as
para abranger todas as estações.



E3 rrRADA DE FERRO DE ...
Linha em trafego (extensão...)

Demonstração da rec,üt3. d:l.S estações no. .. semestre de 189 ...

Annexo n. 14

Pago 000 - 6-

PASSAGE 'S E FRl!:'l'l!; RE IDAS DIVERS \

I '"
, I .S

8 o
'" > '" TOTALo <:: .S :ª ..

o '"
ol TOTAL

NO
E '!'.\ÇÕES c ;.., '" 8 S E NO",,,, ~~

'" lO c SEMESTRE
oS '" .. SEMESTRE

"'"<:l cd '" " o 0.0 ~2 'ó '" ANT"RIOR
'" " .~

"<:lo ..o '"' o ol >

~
"'", '" ~..o c. <:: O" ..
~s .. o ce .. ~~ ol

'"" oS lO 'ó <li'" ... .. '" ? ... toto '" '" > ~ '" oS
ol S o to ol

~
~ 'ó .

oS ... o to o
.~ 0.0 'a ... ... c '" E '; c .., c
;; oS ol ~ '<

Ql ... '" o '" '"C!l <ll o ~ <ll ..... o ~ ~.-- .., (/J

-- ---- -- -- -- -- ------------
A.

D I

c .

D

E

F

G

H

I

...
I<

L

1\1

1'1

o
p

Q

II I ".
§

-- ---- -- ---- ---- -- -- ---- --
Totaes..........

;=

-



DECRETOS 501

Aunexo n. 113

ESrRAD! DE FERRO DE.,.;
Custo do primeiro estabelecimento da linha aberta ao

trafego com a extensão de ....•

TITULO I

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E DESPEZAS OERAES

Capitulo I - Administl-.ação supel-iol"

Art. 1.0 Honorarios da direcooria da companhia.. : $
» 2.0 Pessoal, material e despezas diversas do

escriplOl'io central da companhia ...•....

Capitulo II - Despezas geraes

Art. 1.0 Honorarios do engenbeiL'o fiscal ou quota
para fiscalização .•.........• , .

,. 2.° <?r~an~sação da companhia, acquisição de
prlvileglOs e despezas geraee " ...•.••....

TITULO Ir

CONSTRUCÇÃO

: $

Capitulo UI - Despezas geraes

Al't. 1.0 Desapropriação, indernni ação e occupa-
ção temporada de terrenos .

» 2.0 ltstlldo , projecto e locação .........•...
» 3.0 Despezas com os e cl·iplorios .
» 4.0 Engenheiros, auxiliares e despezas di-

versas ....•..•..•...........•........••.•.

Capitulo IV - Pl'aparação do leito.

Art. 1.0 Trabalhos prepal'atorios, .. ,., , •.
» 2.° Excavaçõe e aterros , .
» 3.° Despezas diversas , , .....•...

Capitulo V - Obras d'al"te

Art. 1.0 Obras de alvenaria e cantaria , .
,. 2.° Obras de ferro · · .. ·
» 3.° Obras de madeira ···
,. 4.° Despezas di versas .•..•..................

$

: $



502 DEORETOS

Transportes .........•.

Capitulo VI - Via }Jcl'manente, tlesvios e Zinha$
do SOl' viço

Art. L0 TI'ilhos e accessorios .
Dorm~ntes e mais peças de madeira .
Ma·todal metallico pal'a desvios......••....
Giradores .
:f,.astro e as,entamenlo da vill permanen-

te, elc........•.........................
pespezas d i versas .

Capitulo VII - CCI'oas, oaneellas e pontos

Arl. 1.0 Cercas, cancelJas e pontes.............. S

CapitulQ VIIT - Linha telegl'aphica ou tclephonioa

Art. 1.0 lI1aterial. .
" 2.0 Assentamento ..
" 3.° Despezas diversas .

Capitulo IX - E~tações c 111(~is cclifi.oios c depcn
dcnoias

Ar t. i.° Estações, armazens e trapiches.
" 2.° Edificio para omcinas e depositos .
" 3.° Casas de guarda, guari tas e casas para

empregados.. '" ..•.•.....................
" 4.° Cai:ías e canalisação d'agua .•...•......
'1f' 5.0 Mohilia, utensilios e apparelhos para as

estaçõ~s, armazens e ll'apicb 8 •.•...•••..•

TITULO III

MATERIAL DE TRACÇÃO E DE TRANSPORTE

Capitulo X - Matcl'iaZ

s

AI·t. 1.° LoCOmOli\'as .•..........................
" 2.° Carl'nagens para viajantes ...•..........
" 3.° Vagões .............••......•........•.
" 4.° 1'1'011 ies ..•.............................

Capíllllo XI - ,h'mação o despc:a.s divcl'sas

Art. 1.0 Al'ma;ão de locomotivas e vehiculos ..
" 2.° D~spezal\ diversas .



DECRETOS

Transporte ..•........

TITULO IV

?o1.\TERú\l, DE OFFlCrNAS E DEPOSITaS

CapiLulo XII - Mah,-ial

ArL. 1. 0 Motores e transmissores .....••..•.•.....
" 2. 0 i\Cachinas uLeis e ferramentas ..
" 3. 0 Utensilios e appnrelhos ..••..........••.

CAPI1'Ur.O XIII - I1l,stalla{ão

Art. 1. 0 InsLaIlaçiio das machinas ...•..•....•...
" 2.0 Despezas diversas .

ToLal ...•..•......•.............

: S

: $

.

503





ESTRADA

Linha Eill

DE FERRO DE ..

trafEgo (Extellsão ... )

Annex.o n. 20

Balanço da receita e despeza da linha em trafego no.

Receita

semestre de 189...

Desp za
-

Passagens e (reles: Admin iSh'ação e dil'scçá, ge-al :

~
ia classe..... : $

~
Honorarios da directoria da companhia ...• , :

~

Viajantes de 2· classe..... : S : S
3' classe..... : S Secretaria geral da I Pesso,l. .......... , .. : I : $companhia........ Materiol. .•. , ........ :

Mercadorias por I Peso ........ :
~ I : $Volume...... :

~
Pessoal. ............. $

~
Direcçiiogeral edas· l\íaterlal........ , .•.• : $ : S

Ba~agens e encommendas .................. $
pezas geraes .. ' .. Deapezas diversas .•. : $:

.l\ Dlnlaes. o' ••••••••••••••••••••••••••••••• : S
Carros ...................... , .............. $ Telegra pho ou tele· I pessoal. ..... , ....... : I :
Aluguel de trens ou vehiculos ...••..•••••. : ::; : $ phon............ Material ......... ... :

Relidas diversas
---

~
PeS!l~al..............

~Almoxarirado ... '" Material. ............ : ~ : $ :
Telegrapho ou telephone .................. : $ Materiaes em sef••.• : $
A.rtnazenagam •.••.•.•••.•..••••• o ••• o" o ••• S ---
l\lultas ..•...... '" ......................... I $ TI'afego:
Seguro ..................................... : S

~ IConcertos e involucros ..................... : :3 Serl"iço central •.• 0. I Pess.)al. ............. : : $
Entrega a domicilio ........................ $ Material ...... , , ..... :
Aluguel de ~ulrets.......................... : $ $Aluguel de vehiculos ás outras estradas de I Pessoal : ISe,'viÇV d"s trens ... Material:::::::::::: :

:
fert·o em correspondencia ................ $ : ~

Renda e lucros eventuaes .... " ............ : $
Saldo a cor:igir, á vista dos documentos de Serviço das estações I P"ssaal ............ , . : I : $

de~pe.as co,~ a séde da co!npanhia em Ma erial. ............ :
pal7. estro.ngp.lro e dos remeLtidofi directa- ---
mente da comp:mhia ao governo .. I1 ..... : $

: $ Se....iço commercial :

---

~
Pe,soal. .............

~
:

Serviço central. .... Material .............. : : : 8
Dospezas diversas •.• : ---

Locomoção:

Serviço cea traI •.. , . I Pessoal. ............. : I : $Material. ............ : $

Tracção •.. 0'0 , ••••• I pessoal. .............. S I $Material ............. ~

Officinas e deposito. I Pessoa!. ............. : $ I : $ :
Material. ............ : ~ ---

ria pel mailente 8 eàificios:

Serviço central. .... I Pessoal ....... : $ IMaterial. ...... ::::: : : $ : $

Policia da vi.. per- I P'osoa!. ............. : S I : $maoente. 0.0 •••••• Material ............. : $

Conserv çiio de edi- I Pessoal .............. : $ I : $IIcios ............. Material............. :

Obras novas da linha I Pessoal. ............. : S I : $Material ............. :

Obras Dovas de edi- l ."essoal, .............. : $ I : $ $IIcios ............. Material. ............ : $ :

Deficit a corrigir como no caso de saldo ... J:
: $ Rs........... :

Pago 504





DECRETOS

DECRETO N. 1170 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1892

505

Autol'Ísa a Alag6as ,'ailway oompany, limitcrl a desapropriar a~ casas e
terl'enos figurados a tinta azul na planta apresentada,

o vice-pre idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe requereu a Alagoas railway company, limited,
resolve autorisal-a a desapropria!', levando a despeza á conta de
custeio, as casas e terrenos figurados a tinta azul na planta que com'
esle baixa rubricada pelo chefe intel'ino da la directoria das obras
publicas.

O tenente-coronel dr. Innocencio Serzedelto Cor!'êa, ministro de
Estado dos negocias da agricultura, commercio e obras publicas,
assim faça executar.

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Serzedello Corrêa .

DECRETO . 1174 - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1892

Appl'ova, com modificações, os estudos definitivos da pl'Ímeira secção da es
tl'ada de fe1'l'O de S. Francisco Xavier ao Comonercio, comprehendida
el1 tre a parada da Jangneíl'a e a estação de Belém.

O vice-presidento da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
lI.ttendendo ao que lhe requel eu a empreza indu triat de melhora
mentos no B!'as11, cessionaria da estrada de ferro de S. Francisco
Xavier ao Commercio, resolve appl'ovat' os estudos definitivos tia

'secção, comprehendida entre a parada da Mangueira e a estação de
Belém, da estrada de ferro central do 8ra ii, observadas, porém, na
locação da linha as modificações em relação ao traçado e aUeração do
grade, feitas nas plantas que com este baixam, rubricadas pelo chGfe
Interino da I" directoria das obras publicas, sendo, a contar desta
data,fixado em 60 dias o prazo pat'a o inicio das respectivas obras de
construcção, sob pena de caducidade.

O tenente-coronel dr. funocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado d03 negooios da agricultuL'a, commercio e obras public'\s,
assim faça executar.

Capital Federal, 17 de dezembro de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Sel'zedello Cor1·êG~.



506 PE<m.ETOS

DEORETO N. 1174 A - DE 17 DE DEZEMBRO DE 1 9'Z

Dá nova ~edaoção á clausula X das que baixaram com o décrelo n. Çl77 de 5
le agosto de 1892.

a vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Ura iI.
attendendo á conveniencia da regl1larisal' o termo:; da conciJs~ão feita
pelo decreto 1\. 977. de 5 de ago to de 1892, á companhia Iogyana de
eslradas de fel'ro e navegação, para o prolongilmento de sua linha ao
porlo de Santos, resolve substituil' a claullula X das que baixaram
com o referido decreto, pela seguinte: - E' considerada de interesse
geral do. Uniiío a linha das pNsentes condições.

a tenente-coronel dr. Innocencio Serzedello Corrêa, ministro de
Estado dos negocios dt\ agricultura, commercio e obras publicas,
assim faça. executar.

Capital Federal; 17 do dezembro de 1892, 4° da Republic:L.

FLIJRIANO PEIXOTO.

el'zedelto 00l'l'8a.

DEORETO N. 1180 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1892

Fixa a laxa de cambio de 27 din4eil'os POl' l~ para o pagamento dos juros
garantidos para a coostrucção do prolongamento o ramaes da estrada
de ferro do Paral\á.

a vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a compagl1ie gel1lh'ale de chemins de fel'
bl'esiliens, reso~ve, na fórma da autorisação constante da disposição
XVIlf, do art. 6° da lei n. 126 B, de 21 de novembro ultimo, fixar a
taxa de cambio de 27 dinheiros esterlinos por 1$. para pagamento dos
juros garantidos para a cOllstrucQão do prolongamento da estr.\da de
ferro do Paraná, do pOI'to do Amazonas ate á Ponta Grossa e dos
ramaes do Rio Negro e de Marreles a Antonina., a que se referem os
decretos ns. 10.152 e 907. de 5 de janeiro de 1889 e 18 de ontubro de
1890.

a ministro de Estado dos negocios da illuustria, vIação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 26 de dezembro de 1892, 4° da Republica.

FLORIANO PmxoTo.

A. P. Li mpo ele Abl'eu.
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131 - DE 2- D8 MAIO D~ 1893

E01

Autorisa o govomo a pl'orog:l\' os prazo. concedidos á companhia de Vi1Ção
fel'l'pa e Iluvial do Tocantins e Araguaya para explorar e estahelecer a

navegação nq primeil'o destes l'iOJ e sellS amuenLes.

o vice-presidento da Republico. dos Estados Unido do Brasi! :
Faço saber que o Oongresso Nacional decretou e eu sll.nccionei fl

resolução seguinte:
Art, 1. o Fica o Poder Executi vo autorisado a conceder à com

panhia de -viacção feerea e fi uvial do Tocantins e AI'aguaya a pro
rogação, por um anno, dos prazos estipulados no seu contracto para. o
estabelecimento e exploração do serviço di! na.vegação dos rios Tocan
tins e seus affluentes, celebrado em virtude do decreto n. 62 de 16 de
outubro de 18GO.

Art. 2,0 Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 25 de maio de 1893,50 da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

A. F. paula SOl.ua.

DEOH.ETO N, 132 - DE) 25 DE MAIO DE 1893

Autol'isa o Poder IJhec\ltivo a concedei' á cmpreza industrial de melhora
mentos no BI'Mil privilegio par!\ cOll$lrucção, uso e "'ozo de um ramal
no traçado de sna conee. são da esLrad,\ de forro de •• Francisco Xl\viel'
ao Comm· l'cio,

o vice-presidente da Republica dos E tados Unido do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta. e eu sancciono are·

solução seguinte:
Art. I. o Fica o governo autorisado a conceder á companhia in

dustria.I de melhoramentos no Brasil privilegio para con trucção, uso
e go~o de um ramal que, partindo da Estiva, no traçado da sua con
c~ssao da estrada de ferro de S. Franci 'co Xav;ier ao Commercio, vâ á
CIdade do Mar de Hespanha, no estado de Minas Geraes, o da.bi entron
que-se na estação de S. Pedro, da estra.da de ferro Leopoldina, ramal



508 DECR1!JTOS

de Serraria, com os favores de sua primitiva concessão e sem garantia
de juros.

Art. 2.° Revogam-se as disposiçõs em contrario.
O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras pu

blicas assim faça executar.
Capital Federal, 25 de maio de 1893,5° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DECRETO N. 133 - DE 25 DE MAIO DE 1893

Autorisa o Poder Executivo a conceder á companhia estrada de ferro e Minas
de S. Jeronymo prorogação de prazo que róI' necessario para conSlruc
ção das estl'adas de que é concessionaria •

., .

DECRETO N. 183 -DE 20 DE SETEMBRO DE 1893

Manda empregar officiaes e praças do exercito no estudo e construcção da
estrada de ferro de Catalão a CuyaM., consignando-se veroa para grati
ficações especiaes no orçamento do minislerio da industl'ia.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a se·

guinte resolução:
Art. 1.° O governo empregará os offlciaes e praças do exercito no

estudo e constl'ucção da estrada de fel'ro de Catalão a Cuyabá, passando
por Goynz.

Paragrapho unico. 'No orçamento do mini.'Jterio da industria se
consignará verba para gratificações especiaes aos officiaes e praças
neste sel'viço empregados.

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Os ministros de Estado dos negocias da guerra e da industria, via

ção e obras publicas façam executar.
Capital Federal, 20 de setembro de 1893,5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Antonio Eneas G. Gal'vão.

João Felippe Pereira.
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DEORETO N. 192 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1893

509

Aulorisa o Poder Executivo a alterar o traçado, jã approvado, da 1" secção
da estrada de ferro central Alagôana, até á cidade de S. Migllel, a
partir da de Halaya.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono are·

solução seguinte:
Art. 1. o Fica o governo autorisado a alterar o traçado, já appro

vado, da I" secção da estrada de ferro central Alagôana, até á cidade
de S. Miguel, a partir da cidade de Atalaya.

Ad. 2." Do. cidade de S. Miguel em deante, será mantido o tra
çado da concessão de 8 de novembro de 1800, de accordo com o plano
geral de viação.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario.
O engenheiro João Felippe Pereira, ministro de Estado dos negocios

da industria, viação e obras publicas, ,tssim faça executar.
Capital Federal, ~ de outubro de 1893, 50 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

João Felippe Pereira.

PODER EXECUTIVO

DEORETO N. 1271 - DE 11 DE FEYEREIRO DE 1893

Approva as plantas, pedi! longitudinal e orçamento para a construcção do
segundo trecho de 30 kilometros do prolongamento da estrada de ferro
central do Brasil, além da. cidade de ete Lagôas, no eslado de Minas
Geraes .

• • I ••••••••••••••••••••••••• " •• " " •••• " ••••••••••••••••••••••••••••

DEORETO N. 1288 - DE 17 DE FEYEREIRO DE 1893

Approva com modificações os estudos definiLivos do prolongamento da estrada
de ferro Oeste de Minas nos trechos com])rehl'ndidos entre os kilomelros
iO e 40 de Barra Mansa para Lavras e 30 e i30 de Lavras para Barra
1\1ansa.

O vice-presidente da Republica, attendendo ao que requereu a
companhia estrada de ferro Oeste de Minas, concessionaria do prolon
gamento da. sua linha ferrea a. partir da estação de Perdões de um lado
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até á cidade de Catalão, e do outJ10 alé Íl. estradá de ferro central do
13rasiJ, nos termos do decreto n. 862, ue 16 tle outubro de 189 resolve
appl'ovar os ostudos definitivos do mesmo prolongamento na parte que
Fe refere aos trechos comprehendidos entre os kilometros 10 e 40 do
Bé\rra Mansa para Lavras e 30 e 130 de Lavras para Barra Mansa' ado
(ptado entre 03 kilometros 12.721 e 27.637 do l° tl'echo mencionado o
traçi\do que passa pela villa de Qualis, e com as modificac;ões indicadas
a tinta azul nos refel'idos estudos, que vão rubl'icados pelo director
geral da directoria de viação, I) em virtude das quaes a extensão do
segundo trecho mencionado fica Te,luzida a 97 k, 190.

O dr. Antonio Paulino Limpo de AbJ'eu, ministro de Estado do
negocios da industria, viaçiio e obras publicas, assim o faça executar .

. Capital F.ederal, 17 de fever"lirt> de 1893, 5° da Repu bllca.

FLORIA o PEIXOTO.

A. P. Limpo de Abl'eu.

DECRETO N. 1307 - DE 7 DE MARÇO DE 1893

Proroga por um anno o pt'azo concedido para a conclusão das oLl'as da
estL'ada de ferl'~ da T ij uca.

o vice-preiidente da RepUbllc1l. dos E;tl\dos Uni·los do Brasil, at
tendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro da Tijuca,
cessionaria, nos termos do decreto n. 815, de 4 de outubro de 1890, de
favores para a construcçãu da estrado. de ferro a que se refel'em os
de.lretos ns. 9,550 de 23 de janeiro e 9620, de 31 de jnlho de 1886,
9731, de 26 de fevereiro de 1887, 700, de 30 de agosto de 1890 e 1057, de
21 de setembr'o de 1892, resolve prorogal' por um anno o pra.zo con
cedido para conclusão das obras da referidt\ estrada de ferro, de
aceol'do com as clausulas que com este baixam, assiO'nadas pelo dr.
Antonio Paulino Limpo de ALJreu, mini t['O de Estado dos negocios do.
industria, viação e obl'as publicas, que assim faço. executal'.

Capitl\1 Federal, 7 de março de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO P .EIXOTO •

A. P. Limpo ele Ab~·eu.

Clau@ulas fi que se l'efel'C o decreto n. :130')',
desta data

I. Fic\ prorugado por UIll o.nllo, a findar em 31 de dezembro pro
ximo fuluro, o pl'azo estatuido na cIaw;ula IV do decreto n. 9550, de
23 de janeiro de 1886, para a conclusão das' obras da estrada ue fe~ro
da Tíjuco, já prorogado pelos decretos ns. 9731, de 26 de fevereIro
de 1887, 700, de 30 de agosto do 1890 e 1057, de 27 de setembro
de 1892.
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11. A companhia obriga-se a contribuir com a quantia de 8:000$
annuaes, em duas prestu.çõe,~ adeantndas, para oecorrer ás dcspezus de
fiscalisação.

Capital ~ederal, 7 de março de 1893, - A. P. Limpo de Abreu.

DEORETO 1324 - DE 21 DE MARÇO DE 1 93

ApPl'ova o perfil longiludinal, deseMos dos Lypos de ouras d'al'we Ol'çamen.
lO par L a constl'ue~iio do Ll'eeho do pl'olongamen Lo da esLl'ada de feno
Central d? Pernamhuco. comprehendido enLre S. Caetano da Rapoza e
Helio J.trdim. na extensiio de 34k776,57 .

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

DEORETO N. 1337 - DE 28 DE MARÇO DE 1893

Approva os estudos definitivos de difI'orenles trechos da linha rel'rea de .
Ressaca a anto, na exLens:io de 25 kilometros.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, at
tendendo ao que requereu a companhia Mogyana de estra.das de ferro e
navegação, conces~lonaria de prlvilegios e mais favores para uso e gozo
~a linha ferrea de Ressaca ao porto de Santos, nos terlllos do decreto
n. 9i7. de 5 de agosto de l8íl2. resolve approvar os estudos definitivos
para. a construcção da referida linha, relativos aos trecllOs comprehen
didos entre os kilometros 5 a 10 da Ia secção, Oa 10 da 2a e Oa IOda
3', os quaes com este baixam, assignados pelo director geral da dire
cloria de viação.

O dt'. lntonio Paulino Limpo de Abl'eu, millistro de Estado dos
nrgoci03 da. iudustria, viação e obr,ls public.lS, aSsim faça executar.

Capit.11 Ft3dcral, 28 de mt\rço de 1893, 5· da Repuplica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. P. Limpo de Abreu.

DECRETO N; 1341 - DE 7 DE ABRIL DE 1893

Declat'a caduea a. conoessão relativa ao prolongamento da estrada de ferro
prillcipe do Gl'ãO-Plll'a, da estação do Areal a Entre-Rios.

o vice-presidente da Republica, considorané'o que a Rio ele Janeiro
(nd no,·t/1.ern railtOay compemy. limited. ces ionaria, em virtude do
decreto n. 10.032 de 15 de setembro de 1888, do privilegio para a
constr ucção, uso e gozo do prolongamento da estrada de ferro príncipe
uo Grão-Pará, da estação do Areal a Elltre·Rios, deixou de dar curo·
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primenlo á clausula. segunda do decreto n. 10.164 B, de 5 de janeiro
de 1889, pela quaL foi estipulado que as obras deveri!\ln licar concluirhs
no pl'UZO de um anno, a contar da. approvação dos rJspecti vos e.:itudos,
prazo que expirou a 21 de setembro de 1890, resolvd decL.u'J.r carluca
a referida concessão, em conformidade com a clausula LV rio decreto
n. 6995, de 10 de agosto de 1878 e III do decreto n, 9932 de 11 de abril
de 188 .

O dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, ministro de Estado dos
negocios da industria, viação e obras publicas, assim faça executar,

Capital Feder.1I, 7 de abril de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO,

A, P. LimpJ de Abreu.

DECRETO N. 1342 - DE 7 DE ABRIL DE 1893

Approva os estlldos pal'a a c nsimcção de um treoho do prolongamento da
estrada de ferro Central do Bl'asil, na extensão de 30 kilometros além
de Sete LagiJas, no estado de linas Geraes.

DECRETO N, 1371 -'DE 20 DE ABRIL DE 1893

Autorisa a compagnie géntirale de chemins de for b,"ésilims a construir
um novo armazem na estação de Curityba, por conla do custeio de s' ta
estrada de ferro.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requel'eu a compagnie gelllJrale de chemins de {Por
bresiliens, cessionaria, nos termo do decreto !l. 7420, de 12 de agosto
de 1879, dos direitos e obrigações constantes dos decretos ns. 5912 e
6035, de 1 de maio e 20 de outubro de 1875, 6198, de 17 de maio
de 1876 e 7035, de 5 de outubro de 1878, relativos á. estrada de ferro
de Paranaguâ, a Curityba, resolve conceder-lhe autorisaç..'i.o para con·
struir um novo armazem para mercadorias na estação de Gurityba, por
con~a do custeio da referida estrada, podendo despender com as obras
até a quantia maxima de 37:040$268, de accordo com o projecto e orça·
menta que com este baixam, assignados pelo directol' geral da directo
ria de viação.

O dr. Antonio Paulino Limpo de Abreu, ministro de Estado
dos negocios da industria, viação e obras publicas, assim faça
executar.

Capital Federal, 20 de abril de 1893,50 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. P. Limpo de Abreu,
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Abre ao ministerio dos negocios da industria, viação e obras publicas um
credito exll'aol'dinal'io de quinze mil dollal's ao cambio de 27 dinheiros
sterlinos por mil réis, para pagamento devido á. via ferrea intercontinental.

o vice-peesidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que a vigente lei de orçamento não consigna verba

para occorrer ás despezas dos trabalhos preliminares do traçado da
estrada de ferro intercontinental.

Attendenr10 ao compromisso a que o Brasil está obrigado:
Resolve abrir ao ministerio dos negocios da industria, via~ão e

obras publicas um credito de quinze mil dollars ( , 15.000), ao camilio
de 27 dinheiros sterlinos por mill'éis, para satisfazer o pagamento da
3a quota destinada ê.tqueila despeza.

O minist1'o de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas as illl faça executar,

Capital Federal, 27 de abril de 1893,5° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO,

A. F. Paula Sou~a.

DEORETO N. 1384 - DE 6 DE MAIO DE 1893

Declara caduca a roncessão feita á B,-asil gl'cat ,outhcl'1t milu;ay COIIl

ll(L7!y, limitcd, para prolongar a estl'ada d fen'o de Qual'ahim a
llaquy até 'anto Angelo, com um ramal para Passo ele ,BurJa,

o vice-presidente da. !{epublica dos E~tados Unidos do Brasil,
considerando que a Bl'asil greal southel'n l' iltGa!l, company, limiled,
concessionaria. nos termos do decreto n. 380, de 9 de maio de 1890, do
privilegio e gf1rantia de juros para. con trucção do prolongamento da
estrada de rerro de Quarabim a. !taquy, até Santo Angelo, com um
ramnJ pa.l'a Passo de S. Bor'ja, interrompeu os resp cLi vos trabalhos
de constl'ucção por mais de tres mezes, resolve, de conformidade com
ao clausula XI do supra mencionado decreto n. 3 O, declarar caducos o
privilegio e garantia refel'idos.

O dr. Antonio Francisco de Paula. Souza, ministro de Estado
(los negocios d~t industria, viação e obras publicas l a-ssim faça
executar.

Capital Feder'al, 6 de maio de 1893, 50 da Republica.

FLORIA 'o PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

E, II. - 33 Vol. V
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DEORETO N. 1386 - DE 6 DE MAIO DE 1893

Autorisa a em preza união industrial dos Estados Unidos do BI'asi! pal'a
transferir á companhia, . PlIulo-Rio Grand.. a concessiio rela!iva ;l,

estrada de ferro de Hal'ará á Cruz AHa.

O vice-pre idente da Republica <.los Estarias Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a empreza. industl'ial dos E ·tados Unidos
do Brasil, resolve conceder-Irre autorisação para transferir ;i, com
panhia S. Paulo-Rio Grande os direitos e obrigações referentes á es
trada de ferro Harare á Cruz AIta, nos termos dos decretos ns. 397,
de 20 de junho de 1891, e 968, de I de agosto de 1892.

O dr. Antonio Francisco de Paula Souza, ministro de Estado
dos negocias da industria, viação e obras publicas, assim faça
executar.

Capital Federal, 6 de maio de 1893 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1389 - DE 6 DE MAIO DE 1893

Approva com modificações os estudos definitivos do prolongamento da estrada
de ferro Minas de S. Jeronymo, comprebendidoB ent1'e 05 kilometros
40 e 189.

O vice-presidente da Republica dos Esta<.los Unidos do Brasil:
Attendendo ao que requereu a companhia estrad.a de ferro e

Minas qe S. Jeronymo. resolve approval' os estud.os definitivos do pro
long-amento da sua. linha ferrel\ reli:1livos ao tl'ecrro comprebendido
entre a p Iraria cio FaxinaI, no kilometro 40, e a estrada cm con
strucção de Pelotas ás colonias de S. Lourenço, no kilometro 189, com
as modificações iudicadas a tinta azul nas plant.as rubricadas pelo
director geral da directoria de viação, independente das mortificações
que forem exigidas por oCC'lsião da locação da linba, devendo além
disso ser adoptadas as seguintes variantes: 1", entre as estacas 3412
e ;'700, afim dtJ evitar concurrentemente com curvas de 101m,28 de
raio, rampas de 0"',030; 2", entl'e as estacas 4351 + 10 e 4700 (kilo
metros 87 e 94), afim de evitar, não só o grande movimento de terras,
como ainda. a declividllde maxima de 0,m030, concul'l'entemente com
curvas de lODm,lO e lOIm,28 de raio, de modo que o declive maximo
não exce a ·de Om,20; e 3", entre as. estacas 7R75 e 8234 (kilo
metros 157 e 164,6) afim de evitar rampas e contl'a-rampa.s de om,030,
concurrentemente com curvas de 100m,10 de raio.

O dr.. Antonio Francisco de Paula Souza, ministro de Estado dos
negocios da industria, viação e obras publicas, assim faça
executar.

Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

A. F. Paul t Souza.
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DECRETO N. 1390 - DE 6 DE MAIO DE 1893
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Dtlclara caduca a concessão feita para constl'uc ão, uso e gozo da estrada
de ferro de Catalão a iUaHo Grosso.

o vice-presidente da Republic<1 d03 Estados Unidos do Bl'asil:
Attendendo a que o banco construcioI' do Bl'asil como concessio·

nario e a companhia viação Cerrea Sa PUC,l hy como cessionaria do
privilegio pa.ra construcção, u o e gozo da esteada de ferro de Catalão
a Matto Grosso, deixaram de apresentar á upprovação do governo
os estudos definitivos e o orçamento da I" se ção dentro do prazo de
dous annos, nos termos ua clausula V, do decreto de concessão n. 862,
de 16 de outubro de 1890, resolve declarar caduca a concessão e termo
de transferencia, de accordo com o disposto na clausula LXU do supra·
citado decreto n. 862, de 16 de outubro de 1890 e o de n. 511, de 29 de
agosto de 1891.

O dr. Antonio Francisco de Paula Souza, mjnistro de Estado
dos negocios da indllstria, viação e obras publicas, assim faça
executar.

Capital Federal, 6 de maio de 1893, 5° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1391 - DE 6 DE MAIO DE 1893

Restabelece por pon to ia icial a cidade elas Alagõrts para constl'ucção da
estrada de ferro Alagoa,.q n Paulo ArronBo.

o vice·presidente da Republica elos Estados Unidos do Brasil:
Attendendo li. convenÍlmcia de melhor conciliar os interesses geraes

e locaes, resolve estabelecer por ponto inicial a cidade das Alagôas
para a construcção da estrada ue ferro de Alagóas a Paulo Afi'onso,
nos termos do contracto fil'mado entre o governo do estado das
Alagõas e Tiburcio Alves de Carvalho, em 22 de outubro de 1890, e
consolidado pelo governo Cederal pelo decreto n. 993, de 8 de novem
bro desse mesmo anno' ficando por e ta fárma annullado dos estudos
approvados pelo decreto D. 988, de 12 de agosto de 1892 o trecho coo?
prehendillo entre a referida cidade elas Alagõas e o porto de Jaragua,
na extensão total de 25 kilometros.

O dr. Antonio Fl'ancisco de Paula Souza, ministro de Estado
dos negocios da industria, viação e obras publicas, assim faça
executar.

Ca.pital Federal, 6 de maio de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Sou'Ja.
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DEORETO N. 1400 - DE 18 DE MAIO DE 1893

Substitue o art. 9° das instrucções regulamentares da estt'ada de ferro IIliuas
e Rio pelo art. 11. das que vigoram na estrada de ferro Central do Brasil.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro Minas e
Rio, resolve substituir o art. 9° das instrucções regulamentares em
vigor naquella estl'ada que foram approvadas pelo decl'eto n. 9889, de
19 de abril de 1884, pelo art. 11 das que vigoram na estrada de ferro
Central do Brasil, seguinte:

«O viajante encontrado no trem, sem bilhete ou que não o a,pre·
sentar á chegada, pagará o preço de sua viagem, augmentada de
50 %, contado da estação inicial da partida do trem, se não puder
provar em que estação embarcou; no C3.80 contrario, pagará o preço
da viagem, augmentatlo tambem de 50 %. a contar da estação em
que ti.ver embarcado. O viajante encontrado no trem, com bilhete não
carimbado ou perempto, além de pagar o preço de sua viagem, como
acima, será passiveI de uma multa de 10"000.

«Considera·se perempto o bilbete que indicar dia ou trem diverso
do da al'recadação e o de ida e volta que tiver excedido o prazo.»

O ministro d~ Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1410 - DE ~5 DE MAIO DE 1893

Declara sem elli~ito o decreto n. 550, cle 17 cle setembl'o cle 1891, Cjlle alllo
rís,\ a concessão para construcçâo, uso e gozo de uma estrada ele ferro
eutre Ponta Grossa e Corumbá, e ramaes.

O vice·presidente da Republica dos Estados Unldos do Brasil, con
siderando que o engenheiro arcl1itecto Francisco Joaquim Bethencourt
da Silva e Christiano Cesar Coutinho deixaram de assignar o con
tracto que, pelo decreto n. 550, de 27 de setembro de-1891, faria et1'e
ctiva a concessão para construcção, uso e gozo de uma estrada de
ferro entre Ponta Grossa, no estado do Pàram"~, e Corumbá, DO de
Matto Grosso, com dous ramaes que de Nioac se dil'igissem paea Bahús
e ponto navegavel do rio Apa e mais tres ramaes que unissem Jatoby,
Guarapuava e Tibagy, resolve declarar sem eO'eito o re1erido decl'eto
n. 550, de 27 de selembro de 1891.

O ministro de Estado dos negocias da. industria, viação e obl'uS
publicas assim faça executar.

Capital Fe:leral, 25 de maio de 1893, 50 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.
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Approva os estudos e orçamento parn construcção do 4° trecho do prolonga.
mento da estrada de ferro Central do Brnsil. além de Sete Lagoas, na
exlensão de 30 kilome tros .

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

DEORETO N. 1412 - DE 25 DE ",lA.IO DE 1893

Approva os estudos e orçamento para construcção do trecho de 35,300 kilo
metl'OS do prolongamento da estrada de ferro Central de Pernambuco
comprchendido entre Bello Jardim e Pesqueira.

DEORETO N. 1413 - DE 25 DE MA.IO DE 1893

Approva o perfil longitudinal, planta e orçamento para 1\ cOllstrucção de um
trecho dll. estrada de feno sul de Pernambuco.

o vice-presidente da Republica dos E lados Unidos do Brasil
resolve approvar os estudos constantes do perfil longitudinal, planta
e orçamento apresentados pelo engenheiro chefe da estrada de feero
sul de Pernambuco, com o officio n. 261, de 23 de março do corrente
anuo, para a constl'ucção do trecho da mesma estrada de fereo, da
linha de Guarabira a Nova Cruz, na extensão de 20 .kilometros, da
estaca Oa 1.000, e'tudos que a este acompanham, rubeicados pelo
chefe da directoria geral do via'ião, d,t competente secretaria de Es-
tado. .

O engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza., ministro de Es
tado dos negocias da indu&tria, viação e obras publicas, assim fará
executar.

Cadital Feueral:25 de maio de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DE01i,ETO N. 142 DE 2 DE JUNHO DE 1893

Pl'oroga por um anno. o prazo fixado na clausula 3" do decreto n. 62, de 16
de outubro de 1 30, com a pena imposta na clausula 33", para con
clusão das obras de construcção da estrada de ferro de Uberaba a
Catalão e obsenadas integralménte as demais disposições da mesma
cltws ula 33".

• to •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEORETO N. 1429 A - DE 10 DE JUNHO DE 1893

:proro~a fitá 31 de julho do corrente anno o prazo fixado na clausula u" do
decreto n. 111.250, de 3i de maio <le i 89 para conclnRão das obras de
conRlrucção da eslrada de ferro de Caüas a ajazeiras.

o vica-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia geral de melhol'amentos no
Maranhão e nos termos da autorisação constante do n. 6, art. 6', da
lei n. 126 B, de 21 de novembro de 1892, resolve conceder-lhe proro
gação, até 31 de julho do corrente anno, do prazo fixado na clausula
VI do decreto n, 10.250, de 31 de maio de 1889, para conclo ão das
obras de conlltrucção da estrarIa de ferro de Ca 'ias a ClJ,jazeiras, de que
é concessionaria; com a obrigação, porém, de concorrer com a quota
de 12:000' annuaes, por prestações semestraes a vencer, para d~s
pezas de fiscalisação, conforme dispõe o n. 3 do supracitR.do artigo
e lei.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, \O de junho de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Sotlza.

DEORETO N. 14B8 - DE 15 DE JUNHO DE 1893

Autorisa a Southel'n b,'asilian Rio Grande do Sul f'ailway <,ompany,

limi~ed para desapropriar a praça il I'eira MarLins, na cidade do
Rio Grande do Sul.

O vice-presidente da republica dos Estatlos Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a So~lth~m bmsilian Rio Grande do Sul
rail~oay company, limited, resolve concerter-Ihe autorisação par'a des·
apropriar os terrenos da praça Silveira Martins, na cidade do Rio
G:,ande do Sul, em beneficio do serviço da estação maritima da sua
estrada de ferro, de conformidade com a planta a clausulas que com
este baixam assignadas pelo director geral da directoria de viação.

O dr. Antonio Francisco de Panla Souza, ministro de Estado dos
negocias da industria, viação e obras publicas, assim faça executar.

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5° da republica.

FLORIANO PEIXOTO •

.A. F. Paula Sotfza.

Clau~ulas a que se l'eCCI' o decreto desta data

. .I. A Southen: bl'asilian Rio Grande do S"l milway company,
l~~~ted, fica autorlsada para desaproprial" em beneficio da estação ma·
l'ltirna de sua estrada de ferro, os terrenos da praça Silveira Martins,
pa cidade do Rio Grand~ do Sul.

I
r
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II. Dus referidos terrenos será reservada para transito publico
uma zona. de 20 metros de largura, conforme a indicação feita na re·
spectiva planta, devendo, no traçado i1as linhas que ti verem de ser con·
struida' nessa parte, ser attendida a neces>idade de não ficar impedida
nem ditllcultada a passagem de carretas, bonds c peões.

Capital Federal, 15 de junho de 1893. - A. F. Pau~a Souza.

DECRETO N. 1439 - DE 15 DE JUNHO DE 1893

Approva a modÜicação do trecho destinado ao estabelecimento da estação
de . Vicente, no prolongamento para antos, da estrada de ferro

oroeabana.

o vice·pre idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro Sorocabana,
resolve approval' a modificação do trecho destinado ao estabeleci
mento da estação de S. Vicente, da linha do prolongamento para
Santos, estre os kilometl'os 9. 39 a 10.940,088 equivalente ás estacas
491+19 antiga-489+3,39 até 5H+O,88, assignalada a tinta amarelia,
na planta que com este baixa rubricada pelo director geral da dire
ctoria de viação.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DECRETO N. 1440 - DE 15 DE JUNHO DE 1893

AplJrova os estudos definitivos da val'Íante entre os kilomeLros 421,798 e
490 da linha de Botucntú á roz do Tibagy, no rio Paranapanema, da
estrada de ferro Sorocabana.

., .

DECRETO N. 1441 - DE 15 DE JUNHO DE 1893

Approva os estudos definitivos do prolongamento para antos, da estrada
de ferro Sorocabana, dos trechos eo tre os kilometros 13,1-24 ( . Vicen te
e Sena) e 22-36 (Pinheirinhos e &OLOS).

O vice-presidente da Republica dos E tados Unidos do Brasil,
attendenrlo ao que t'equel'eu a companbia estrada de ferro Sorocabana,
resolve approvar, dos e tudos definitivos .apresentados do prolon-
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gamento de sua linha para Santos, os trechos entre os ldlometros J3,1
a 24 (S. Vicente e Serra) e 22 a 36 (Pinheirinhos e Santos), cujos
estudos com este haixam rubricados pelo director geral da dire toria
de viação, devendo ser moclificados os re tantes, com uma variante
entre os ltilometros 73 da linha em trafego, a ligar-se mais ou
menos no kilometro 20 do ultimo trecho (Pinheirinhos e Santos).

O ministro de Estado dos negocias tIa industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 15 de junho de 1893, 50 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1442 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Approva a mudança de locnl para ponto inicial da estrada de ferro de
San La Maria. a ruz AILa.

a vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a compagnie (le chemins de fel' Sud Ouest
bl'esiliens, resolve approvar a mudança do local designado como ponto
inicial da estrada de ferro de Santa Maria á Cruz Alta, para outro
mais apropriado, indicado pOl' a na plan.ta que com esta baixa
rubricada pelo director geral da directoria de viação.

a ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 5 de julho 'de 1893, 50 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Sou:;Ct.

DEORETO N. 1446 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Approva os estudos e órçamento para a construcção do trecho do prolon
gamento da estrada de ferro de Baturité comprehendido entre os
kilometros 288.800 em Humaytá e 3 9.690 em Quinquoé •

• ' • t •••••••••••••••• I. , •••••••••••••••••••• .a. • • •• • .

DEORETO . 1447 - DE 5 DE JOLHO DE 1893

COllsidel'a de nenhum effeito ,o dacr~to n. 602, de iI de outubl'O
de 189i.

a vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
A' vista do que propoz a directoria da estrada de ferro Central •

de Pernambuco, resolve considerar do nenhum e1feito o decreto n. 602,
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de 17 de outubro de 1891, que autorisou adesapl'opriação da. casa n. 2
situada á rua Desembargador Philippe, em Jaboatão, no estado de Per·
nambuco, visto não ser ne essaria ao prolongamento do desvio exis
tento na estação do mesmo nome, na estrada de ferro Central
daquelle estado.

O engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza, ministro de
Estado dos negocios da industria, viação e obras publicas, assim faça
executar.

Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1448 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Approva o pet'fil longitudinal, plantn e orçamento para a consh'ucção do
trecho de 10 kilometros entre a estaca 1000 e 1500, da lillha Guarabira a
Nov:\, Cruz, na estrada ele ferro Sul de Pernambuco.

", lO ,.0 •• "0 • " •••••• 0.0 ••••• , 10 •••••••••••••••••••••••••• ,,' •• " ••• 'o, .0'

DECRETO N. 1449 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Approvll. os estudos constantes de planta geral, perfil longitudinal e orça
mentos parn a construcção do trecho do ramal ferreo de Guarabira a
Nova rllZ, comprehendido entre as estacas 1500 e 2711-17,5.

DEORETO . 1450 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Declára caducos o privilegio, a garantia ele juros addicional e mais fa\'or6s
elo decreto n, 10.124, de 15 de dezembro ele 1888, para construcção,
uso e gozo da estrada de ferro de Victoria a anta Cruz do Rio Pardo.

9 vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
conSIderando que os concessionarios da estrada de ferro de Victor'ia a
Santa Cruz do Rio Pardo, para a eft'ectividade dos favores geraes fir-'
mados pelo decreto n. 10.124, de 15 de dezembro de 1888, deixa.ram
de promover junto ao governo do estado do Espil'ito Santo a.s modi
ficações neoessarias do contraoto respectivo, nos termos da clau
sula XXX, resolve declarar caducos o privilegio, a garantia de juros
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addicional de 2 % e OS demais favores geraes conferidos pelo referido
decreto n. 10.124, tio 15 de dezembro de 1888.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obra.s
publicas as im faça executar.

Capital Federal; 5 de julho de ]893,5" da, Republica.

FLORIA.~W PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DECRETO N. 1451 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Declara caducos o privilegio, a garantia de juros e mais favores concedidos
pelo decreto n. 10.'190, de 19 de outubro de 18 9, para construcção, uso e
gozo da estrada de ferro do Rio Bonito a Cabo Frio.

O vice·presidente da Republica dos Estados Uoidos do Brasil,
considerando que a companhia. estrada de ferro Rio Bonito a Cabo
Frio deixou de realisar as obeas de construcção da estrada de ferro de
que é cessionaria, dentro do prazo fixado pa clall ula VIl Q.o decreto
de concessão n. 10.409, de 19 de outubro de 1889, e de accordo com o
disposto na clausula XXXV[Il do mesmo decret'J, resolve declarar
caducos o peivilegio, a garantia de juros e mais favores fixados no
supradito decreto. .

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 5 dejulhQ de 1893,5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DECRETO N. 1457 - DE 5 DE JULHO DE 1893

Approva com modificações os estudos da estrada de feITo ele Barra Mansa
a Catalão, na exteo5âo de 279k ,500.

o vice-presi.den.te da Republ~ca dos ,Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia Oeste de Minas, resolve
approvar os estudos definitivos da estrada de ferro de Barra Mansa.
a C8Italão, sendo 129 kiJometl'os e 500 metros da linha de Barra Mansa
a Lavr~ e 150 kilometros de Vlvras a Catalão, com as moilifica.ções
indicadas a tinta allUl nas plantas que com este baixam rubricarias
pelo director geral da viação.

O ministro de Estado dos negocios dlj. industria, viação e obra.
publicas as.im faça executar.

Capital Federal, 5 de julho àe 1893, 5° da Republica..

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.
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DEORETO N. 1458 - DE 5 DE JULHO DE 1803
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Aulorisn. a AJagdas 1'ailwq,y r01npany, limiterl, a dcsapl'op~i:11' o preclio
mcessario ~o sorviço do trafego d,t estrada de ferro Central das Alagôns,

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Alagôas railway compa.ny, limited,
resol ve autorisar li- desapropriação do preqio necessario ao serviço do
trafego da estrada de ferro Central das Alagôas, figurada a tinta azul
na planta que com este bll-ixa, rubricada pelo director geral da directo
ria de viação; devendo a despeza resultante ser levada á conta de
custeio em partes iguf),es por dous semestres.

O ministro de E'tado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Clpital Federal, 5 de julho de 1893, 5° da Republica.

FLORIA.ND PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1466 - DE 13 DE JULHO DE 1893

4pprova 08 estudos definitivos da 4" secção da linha de Jagu:1ra a Catalão

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia Mogyana de estradas de
ferr9 e navegação, r~sQlve approvar os estu~dos definitivos da 4"
secçao da estrada de ferro de Jaguara a Catalao, de que é concessio
naria, comprehendendo a val'iante entre os kilometros 214 e 216 e
com as modificações assigoaladas por tiotaazul nas respectivas plantas;
as quaes com este baixam, rubricadas pelo. director geral da directoria.
de viação.

O mio'stro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas asSim faça executar.

Capital Federal, 13 de julho é!.? 18Q~, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETQ N. 14,68 - D.jJl 13 DE JULHO DE 1893

Declara caduca a concessão consLante do decreto n. 955, de 5 de novembro
de 1890, para cons'trucção, uso e gozo da estrada de ferro da ciJade de
Macei6 a Leopoldina, .com um ramal para Porto Calvo.

~ viee-presid,ente da Repqblica dos Estados Unidos do Brasil,
consldera.ndo que a companhia promotora de industrias e melhorlj.
mentos, cQDcessjollarja lia estrada 4e ferro de Maceió li. Leopoldina,
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com um ramal para Porto Calvo, deix:ou de cumprir com o disposto na
clausula 'i" do decreto n. 955, de 5 de novembro de 1890, resolve
declarar' caducos o privilegio, a garantia de juros e mais favores para
construcção, uso e gozo da mesma estr'iLda, a que se refere o citado
decreto n. 955, de 5 de novembro de 1890.

a ministro de Estado dos negocias da industria. viação e obras.
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. PauZa Souza.

DEORETO N. 1477 - DE 13 DE .JULHO DE 1893

Fisn c1elinilil'nmente o maximo do cnpital garantido para o prolongamento
da estrada de feno da companhia Tram-)'oad de Naza'Y'cth.

a vice-presidente da Republica lios Estados Unidos do Brasil re
solve fixar definitivamente em 1.890:000. o maximo do ca,pita1 ga·
rantido pelo decreto n. 10.125. de 15 de dezembro de 1888 paraQ
prolongamento da estrada de ferro da companhia Tmm-road de Na
zareth, desde a villa de Santo Antonio de Jesus até á da Amargosa, no
estado da Babia.

O ministro de Estado dos negocios da, industria, via,ção e obras
publicas assim fa,ça executar.

Capital Federal, 13 de julho de 1893, 51 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. PauZa Sou~a.

DEORETO N. 1486 - DE 2 DE .JULHO DE 1893

ApPl'ova os estudos deflnitivos do prolongamento da estrada de ferro J\Io
gyana, de Ressaca a antos, do trecho que comprehende o Alto da erra
do Mar, á est:lÇão do Guay6, na estl'ada de ferro Central, e ramal
desse ponto á cidade de Mr)gy das Cruzes,

O vice-presidente d,L Republica dos Estados Unidos do Brasil r~
solve approvar os estudos definitivos apre.entados pela companhIa
Mogyana de estradas de ferro e mwegação, do prolongamento de
Ressaca a. Santos, do trecho que comprehende o Alto da SerEa do
Mar á estação do Guayó, na estrada d ferro Central, na extensao de
12 kilometros e ramal desse ponto á cidade de Mogy das Cruzes, na
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de 13k .163,79, os quaes com este baixam, rubricados pelo director
geral da directoritt de viação.

O ministro de Estado dos negocias da industria, vi':\,ção e obras
publicas assim faç'L executar.

Ca,pital Federal, 2S de julho de IS93, 5° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO 1488 - DE 31 DE JULHO DE 1893

Appl'ova com modificações os estudos definitivos da estrada de ferro do Pe
çanha ao Araxá, do trecho de Araxá a Confusão.

O vica-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de farra do Peçanha
ao Araxá, resolve approvar os estudos definitivos da estrad[L de
farro do Peçanha ao Araxá, do trecho de Araxa á Confusão, mL ex
tensão de 141 11 ,196"', com as modificações, flssigualadas a tinta azul
nas plantas que com e te baixam, rubricad~s pelo director geral da
directoria de viação.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 31 de julho de IS93, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula Souza.

DEORETO N. 1407 - DE 3 DE AGOSTO DE 1893

Pt'oroga por dous annos o prazo fixado na clausula 6a, do decreto n. 006, de
i8 de outuuro de 1 90, para conclusão das obras do prolongamento da
estrada de ferro de S. Jeronymo.

O vice-presidente da Republica do Estados Unido do Brasíl,
em conformidade da au torisação con tante do decreto legislativo n. 133,
de 25 de maio do corrente anno. e attendendo ao que requereu a
companhia estrada de ferro e Minas de S. Jeronymo, resolve pro
rogar por dous anuas o prttzo fixado na cln.usula VI do decreto
n. 906, de IS de outubro de 1890, para conclusão das obras do pro
10ngamento da estrada de farro de S. Je[·onymo.

O ministro de Estado dos negocias da industl'ia, viação e obras
publicas assim faça execut!l.r.

Capital Federal, 3 de ItgOStO de IS93. 5° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

A. F. Pauta ouza.
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DECRETO N. 1504 - DE 3 DE AUOSTO D3 189

Approva as planta e orçamento da obras d'arte a constl'Uir na linba prin
cipal e ramal da estrada de ferro Central da Bahia.

o vice'presidente da Republica dos Estauos Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu u. B1"azilian impe1'iaZ centraZ Bahi:t j'aiZ
way, resolve approvar as plantas e orçamento das obras d/arte a
construir na linha principal e ramal da estr..tda de ferro Central da
Bahia, os quaes com este baixam, rubricados pelo director geral da
directoria de viação.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação c obras
publicas assim faça executar,

Capital Feder",l, 3 de agosto de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Â. F. PauZa Souza.

DECRETO N. 1505 - DE 5 DE AGOSTO DE 1893

Approva os estudos definitivos do prolongamento da estrada de ferro 1lIo
gyana, do trecho de Atibaia á garganta do Pinhal.

O vice-presidente da Republica dos Estad03 Unidos do Brasil, at
tendendo ao que l'equereu a compa.uW,t Mogyana de e~traúas de terra
e navegação, resolve appt'ovar os estudos definitivos do prolong,tmeuto
da estrada de ferro Mogyana; trecho de Atibaia á garganta do Pinhal,
na extensão de 36k,750, os qUlles com este baixam, rubricados pelo
director geral da directoria de viação.

O milÚstl'o çle E-ta.do dos negocias da in u tria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 5 de agosto de 1893 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Â. F. Paula Sou;;;:t.

DECRETO N. 1510 - DE 10 DE AGOSTO DE 1893

Proroga por vinte e quatro mezes o 'prazo fixado na clausula 8a do decreto
n. iO.150, de 5 de jaMiro ele i889, para conclusão das obras da estrada
ele ferro ele Taubate IÍ. batuba.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro nane de
S. Paulo, resolve prorogar por vinte e quatro mezes o prazo fixado
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na clausula 8" do decreto n. 10.150, de 5 de janeiro de 1889, para con
clusão das obras da estrada de ferro de Taubaté a Ubatuba, de que é
cessionaria; com a applicação, porém, da multa de 2 % , nos termos
da elau, ula 35" do refel'ido decreto, sobre a quantia qne deveriam
ter sido pagas pelos juros garantidos do capital representado por obras
já executadas.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim faça exer;utar.

Capital Feleral, 10 de agosto de 1895,5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A. F. Paula S3u:;a.

DEORETO N. 1511 - DE 10 'DE AGOSTO DE 1893

Amplia até 31 de dezembro do corrente anuo a prorogação do prazo con
cedido pelo decreto n. 135, de 10 de junho ultimo, para conclusão das
obras de construcção da estrada de ferro de Caxias a Cajazeiras, e dá
outras providencias.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia geral de melhoramentos no
Maranhão e nos termos da autorisação constante do n. 6°, da lei n. 126 D,
'de 21 de novembl'o de 1892, re olve ampliar até 31 de Uezembro do
correute anno a prol'ogação do prazo concedido pelo decreto n. 135, de
10 de junho deste anno, até 31 de julho, para conelu ão das obl'as de
con (,rucção da esll'ada de ferro de Caxias a Cajazeiras, com a con
dição, porém, da referida companhia entrar para os cofres publico,
no principio de cada semestre a vencer, com a quota de 0:000," pal'a
despezas de fis:mlisação da cstra las de ferro de que é cessionaria..

O ministro de Eshdo dos negocios da industria, viação e cbl'as
publicas assim Caça executar.

Capital Federal, 10 de agosto de 1893,5" da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

A. F, Paula Sou:õa.

DEORETO N. 1514 - DE 17 DE AGOSTO DE 1893

Approva os sLudos definitivos do prolongamento a antos, da estrada de
ferro Mogyana, na extensão de 18k,436..

O vice·presidente da Republica dos Estados Uuidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia Mogyana, d.e .-estradas de
Cerro e navega.ção, re olve approv&l' o~ estudos de[\1JltlvoS do pro-
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longamento a Santos, da estrada de ferro Mogyana, na extensão
de 18k ,436, comprehendidos entre o kilomelro 12, além do alto da Serra
do Mar, e o cruzamento com a estrada de ferro Central do Brasil,
proximo ú. estação de Guayó ; os quaes com este baixam, rubricados
pelo director geral da directoria de viação,

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim faça executar.

Capital Federal, 17 de agosto de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

A, F. Paula Sou:Ja.

DECRETO N, 1551 - DE 17 DE SETEMBRO DE 1893

Desliga a administl'ação de varios ramaes da estrada de ferl'o 'ul de Per
nambuco, e elicoTpora-os á estrada de feL'ro OentL'al do mesmo Estado, o
transfere para a cidade de lVIaceió a administração central e escriptol'io
technico da do ui de Pernambuco, e para Palmares os escriptorioB da
linha, movimento e locomoção dessa estrada de ferro.

O vice-:presidente da Republica !los Estados Unidos do Brasil,
attendendo a conveniencia de regularisar o serviço de cada uma das
estradas de ferro Central e Sul de Pernambuco, resolve:

Art, 1.° Fica desligada a administração dos ramaes de Timbaúbll
ao Pilar, de Guarabira a Nova Cruz e de Mulungú à Campina Grande,
na estrada de ferro Sul de Pernambuco, e encorporn.da a mesma
administração à estrada rle ferro Central do mesmo estado,

Art. 2,° Fica transferida para a cidade de Maceió a administração
centml e o escriptorio teclJnico da estrada de ferro Sul de Pernambuco,

Paragrapho unico, Os escriptoL'ios da linha, movimento e loco
moção dessa estrada serão estabelecidos em Palmares.

Art. 3, ° O~ directores de uma e outra estrada, no sentido deste
decreto, proporão as alterações neces5arias nos respectivos regula·
mentos e quadros de seu pessoal.

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
O engenheiro João Felippe Pel'eira, ministro de Estado dos negociaS

da industl'ia, viação e obras publicas, assim faça executaI'.
C,~piti11 Federal, 17 de setembro de 1893,5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

JoíIo Felippe P/weira.
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DECRETO N. 1603 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1893
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Altera o Lraçado já approvado da pl'i meira sec~ão da estrada de ferro cellkal
Alagoana. até á cidade de S. Miguel, a partir da cidade de Atalaya.

o vice-presidente da Republica dos Estarias Unidos do Bragil, nos
termos da autorisação constante do docreto legislativo n. 192, de 2 de
outubro findo, resolve altérar o traça<lo já approvado da. primeira
secção da estrada de ferro central Alagoana até a cidade de S. Miguel,
a partir da cidade de Atalaya, mantido, porém, de S. Miguel
em deanle, o traçado da concessã.o de 8 de novembro de 1890, de accordo
com o plano geral ue via,;'ão.

Oengenheiro João Felippe Pe!'eira, ministro de Estado dos negocias
da industria, viação e obras publicas, assim faça executar.

Capital Federal, 4 de dezembro de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Joi1.o Felippe Pereira.

DECRETO N. 1613-DE 19 DE DEZ&MBRO DE 1893

Autol'isa a transferencía, para a companhia de estradas de ferro do norte
do Brasil, das concessões relnti vas íLB estradas de ferro de Taniandaré~.

Barra e Aracajú n Simão Dias.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, alten
.dendo ao que requereu a compauhia de estradas de 1erro do norte do
BI'asil, resol ve nutorisar a transfel'encia, para a mesma companhia.
das concessões relativas ás estradas de fepro de Tamandaré a Barra. e
Aract'jli a Simão Dias, das quaes é cessionaria a empreza de obras
pnblicas no Brasil em virtude do decreto n. 640 A, de 31 de outubro de
1891, ficando a referida companhia subrogada em todos os onus, direito&
e vantagens decorrentes do mencionado decreto, em relação ás duas
estradas supra citadas.

O dr. João Felippe Pereira, ministro de Estado dos negocios da
industria, viação e obras publicas, assim faça executar.

Capital Federal, 19 de dezembro de 1893, 5° da Republica.

FL~RIA~O PEIXOTO.

João Felippe Pereira.

E. lf. - 34 VaI. V
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DECRETO N. 1645 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1893

Declara caduca a concessão c~nstante dos decretos n. 597 A, e 1382, de 10 de
julho de 1890 e 19 de fevereiro de 1 91.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, con
siderando que o decreto n. 1382 de 19 de fevereiro de 1891, pelo qual
foi concedida garantia de juros para a construcção de um porto arti
ficial na enseada de S. Domingos das Torres e de uma estrada de ferro
desse porto á cidade de Porto Alegre, de que trata o decreto n. 597 A,
de 19 de julho de 1890, estatue na clausula II" que, se as obras não
forem encetadas no prazo de um anno, a contar da data da a-pprovação
dos estudos caducará a concessãQ, e que o referido prazo ja se acha
excedido, não havendo sido ainda iniciados os trabalhos, resolve, nos
termos da referida clausula II" e da 12", declarar caduca a supra
mencionado. conc~são.

O dr. João Felippe Pereira, ministro de Estado dos negocios da
industria, viação e obras publicas, assim faça executar.

Capital Federal, 30 de dezembro de 1893, 5° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

lotio FeUppe Pel·eira.

1894

PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. 211 - DE 19 DE OUTUBRO DE 1894

.Pl'oroga por um anno os prazos estatuidos para construcção da estrada de
ferro de Alcobaça á Praia da Rainha, a que se refere o decreto n. 862,
de 16 de outubro de 1890.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a se·

guinte resolução :
Art. 1.0 E' prorogado por um anno o prazo concedido á. companhill.

de viação ferrea e fluvial do Tocantins e Araguaya, para dar começo ás
obras de construcção da estrada de ferro destinada a vencer o trecho
encachoeirado do baixo Tocantins.

Art. 2. o São igualmente prorogados pelo mesmo tempo os demais
prazos do contracto. -.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
O mihistro' de Estado dos negocias da industl'ia, viação e ooras

publicas assim faça executar.
Capital Federal, 19 de outubro de 1894,60 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Se~'gio Macedo ela Fon{oura CostaUat.
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DEORETO N. 212 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1894
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Pl'oroga por dous annos o prazo concedido para a construcção da eS~I'ada

de ferro da estação do Ribeirão á villa do Bonito, no estado de Per
namllUco, a que se refere o decreto n. 471, de 7 de junho de 189D.

o vice-presidente da Republica dos E~tados Unidos dI) Brasil :
Faço saber QU9 o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a re

solução seguinte:
Art. 1. 0 Fica prorogado por dous annos o prazo concedido á com·

panhia de via-ferrea de Rib~irão ao Bonito, em Pernambuco, para
conclu ão de suas obras.

Art. 2,0 São igualmente prorogados pelo mesmo tempo os demais
prazos do contraoto,

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
O ministro de Estado dos negocíos da industria, viação e obras

publicas assim faça executar.
Capital Federal, 23 de outubro de 1891, 6° da Republica.

FLORIANO PErX:.1C,

Bibiano &rg:Q ilJaceclo d'J, Fontoura OostaUat.

DEORETO N, 241 - DE 13 DE DEZEMBRO DE 1894

Relev:l a companhia de melhoramentos no Maranhão, cessionaria da estrada
de ftll'l'o de Ca~ia a . José de Cajazeil'as, do pagamen~o de lllulta por
exoesso de I razo para conclusão das obras da mesma estrada.

O presidente da Republica. dos Estados Uuidos do Brasil:
Faço saber que 0 Congresso Nacional decreta e eu sancciono a se·

guinte resolução: .
Art, 1,° Fica a oompanh'a geral ae melhora.mentos no Maranhão

relevada da. multa de 2 % sobre as quantias de pendi las pelo the
souro com a g-al'antia de juros, na qual incorreu, peo:r haver excedido
o pl'ilZO primitivo fixado para a construcção da 'éstrada de ferro de
Caxias aS, Jos~ de Cajazeiras, no estado do Mltranhão, até ao fim do
pl'azo addicional, 31 de dezembro futuro.

Art. 2,0 Revorram-se as disposiçõas em contl'ario.
O ministro rio Estado dos negocias da ihdustl'ia. viação e obI'as

publicas assim fdÇ'" executar.
Capit-ll Federal, 13 de uezembl'o de I 94, 6" da Republica.

PRUDENTB J, DE YloRAES B.\RR03.

A'ltonio OI!Jltlho dos Santos Pires.
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DECRETO N. 268- DE 26 DE DEZEMBRO DE 1894

Augrnenla. os vencimentos dos empregados da estrada de ferro Central do
Brasil.

o presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a se·

guinte resolução :
Art. 1.0 Os vencimentos dos emprega.dos da estrada de ferro

Central do Brasil serão os declarados nus tabellas annexas sob
ns. I a 5.

Art. 2.° A presente lei começará a vigorar em I de janeiro de
1895.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.
Capital Federal, 26 de dezembro de 1894, 60 da Republica.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Antonio Olyntho dos Santos Pi,·es.

TABELLA I

1" DIVISÃO - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DIRECTORIA

director ...............................•.... '" .....

SECRETARIA

secretario .
I official .....•....••........•.•.••....•..•••.•...•••
2 loS escripturarios a ..
2 209 ditos a ...•......•..••.•.•.....•.....•.••••....
3 30s ditos a ......•.•..•....... , ...••...•..•..•....•

. 4 amanuenses a .
4 praticantes a •......•... ' , . : " ....•......
I com prador................•..............•.......•.
I despachante .
2 continuos a ....•..........•.........•..•.....•....

THESOURARIA.

1 thesoureiro , .
2 fieis a ..••••......•......•..•..•.••..............•
:~ ajudantes a .
I escrivão ...............•.•................•.......
1 2° escripturario•. , .••.....•...•..•.•......••.•..•..
] <Lma nuense••..•.....•....••.•.•....•...•....•.•...

Praticantes a ..••••..•.••............••.....••.••.
1 continuo .

18:000$000

6:000 000
5: 100 000
4:800$000
4:200 000
3:600. 000
2:400 000
1:800$000
4:800$000
4:200$000
1:800 000

7:200 000
4:200$000
3:600. 000
5: 10 000
4:200$000
2:4GO$000
1:800$000
1:800$000
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PAGADORIA

I pagador•.•..•.•..••.•••......•.•..•...•••...•.•.•.
3 fieis a ...•.••••.•.•..•..••....•••..••••..•.••...••
3 ajudantes a .•.••.... o •••••••••••••••••••••••••••••

I 3° escripturario o" .

ALMOXARll"ADO

I almoxarife .•...•..••...••.....•..•..•...••••....•.
I e crívão ...••.••...............•...•. '" •..•...•.•.
2 fieis a ...•............. " •....•.....•.....•........
3 ajudantes a ..... " . o ••••••••••••••••••••••••••••••

I 2° escripturario. o •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••

I 3° dito••........... o •••••••••• " ••••• , •••••• , •••••

2 amanuenses a•.....•.•. o ••••••••••••••••••••••••••

4 praticantes a•.•........•.••...•.. o ••••••••••••••••

SECÇÃO DE CARGA. E DESCARGA

1 encarregado ......• o •••••••••••••••••••••••••••••••

2 ajudantes a .•..•.•.•.•.•....•..•.•...•• o" •••••• o.

TABELLA II

20 DIVISÃO - TRAFEGO

Escrip forio central-f', 211 e 3' secções

1 ahefe do trafego, sub-director .
3 ajudantes (chefes de secção) a ..
1 omciaI. ..••..•..........•........•.•..•.....••....
6 inspectores de estações- a ...........•......•.•••..••
9 loS escripturarios a ..•.•...•.........•.•....•......
g 2°8 ditos a .....•.••.....•.•.....•.....••...•.••...
9 30s ditos a .
1 desenhista de lo classe ...................•....•.....
12 amanuenses a .
1 archivista.............•...............•..•.....•..

Praticantes a " .•.... , " o' • '" •

6 continuos a............................•.......•...

OFFICINA. AUTOGRAPHICA

1 encarregado ......................•...............
1 mestre .
3 impressores a .

OFFICI A TELEGRAPHIOA E ELECTRICA.

2 inspectores de apparelbo a .
1 mestre de 1n classe .
1 armazenist<t .
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6:000$000
4:200$000
3:600$000
3:600$000

6:000 000
4:800. 000
4:200.000
3:600.'000
4:200,.000
3:600$000
2:400 000
1:800$000

4:200$000
2:400$000

12:000 000
7:200 000
5:000 000
5: 100 000
4:800$000
4:200 000
3:600$000
4:800 000
2:400. 000
2:400$000
1:800000
1:800 000

4:200 00
3:600,000
2:000$000

4:800$000
4:800. 000
2:400$000
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4 feitores de linha de I" classe a .
8 ditos de 2a classe a .
1 praticante .

MOVIMENTO DE TREN,

Cond uctores de la classe a .. o• o .
Ditos de 2" classe a .
Di tos de 3" classe a .
Ditos de 4" classe a .

E!>'1'AÇÕES ESPECIAES

1 ugente , .. " , , .
3 ajudantes a .

10 bilheteiros a .
2 fieis recebedores a .
2 ditos de armazem a .
2 ajudantes de fiel a .
5 conferentes de la classe a ..

16 di tos de 2" classe a .
Ditos de 3nclasse a , , "

8 telegraphi~tas de la classe a .
4 ditos de 2" classe a .•..•.•..... o' o.••.. o ' o•• oooo

24 ditos de 3aclasse a oo o...•..... oo•. o.. oo'
Ditos de 4" classe ao. o' .•... oooooooo. oo' •.•. o.....

Mal'itima .

1 a~ente ..•.. o. o 0 •• 0 •••••• O' o' .•.......•...•....
1 ajudante. o.. o o..... O' •• ooo................•..
2 fieis recebedol'es ao ....•. o'. o.•.. o..... oO' ooo.....
2 ditos de ar'mazem a. ooo..... o. , . o. oo. . . . . . . .. •. o
2 a.judantes a ....................•. o oo. o .
8 conferentes de I" classe a· o' .. o, ..•.•..

30 dit(1s de 2" classe a o" oooo•. o ooo. o .
Ditos de 3" cla se a o' ..•• o....••.. ooooo..•.. o

3 telegraphistas de 3aclasse ao •. o.•. o' •.••.• o••..• , .•..
S. Diogo

1 agente .. o.....•. o•..•• o.. oo' ••.• '" ..•.... o•.• o..
1 ajudante •.•.•••.•.. o....•••.. oo oo.•.•. o..
2 fieis recElbedores a •.•. o. oo.•......• ooo..•.• o. oo.••
3 ditos de armazem ao •• " .. o..•. o•.•••.. o•.• o. o•. oo
2 ajudantes a o o. o. o....•......•. o..
8 conferentes de ln classe a. ooo.' oo. o.•. O' oo.. .• 0 oo. o

30 ditos de 2" classe ao o.• o. o" o' oo... o' ooo. o.• O' • o•..
Ditos de 3" classe a. o. oo.... oooo•. o.•..... o•. oo. oo

3 telegraphistas de 2" classe a. oo••• o'" .. " ••. oo.• o
5 ditos de 3a classe a •••••. o••••••• o••.•• o•••••• , •..•

2:600$000
2:000 000
1:800 000

4:800$000
4:200$000
3:000,000
1:800$000

5:400.000
4:400$000
3:600$1)00
3:600.,000
3:600 '000
3:000$000
2:800$000
2:400 000
1:S00 000
4:S00'000
4:200$000
3:600$000
1:SOO~OI)

5:4.00$000
4:400 000
3:600$000
3:600 000
3:000$000
2:800 000
2:400 000
1:800. 000
2:600 000

5:400$000
4 400$000
3 600, 000
3 600$000
3 000$000
2 SOO 000
2 400 '000
I 800$000
3 400 000
2 600$000



DEORETOS

Norte

1 agente , , ,
I ajuda.nte ..•.••.........•. "., ..•....••..•.. ,.,.,.
1 bilheLeiro .. , , , .......••.•...• , " .•••
I fiel recebedor.•••.•......••••........•.....••...•.
2 ditos de armazem a ..••.•.•.•...••.•..• , ..•..• , •.•
3 conferentes de 1" classe a ..
8 ditos de 2" classe a ..... , ...•..••........•.••••...

Ditos de 3" classe a ........•........ , ..•..........

Cent?·o Comme?'ciat (Rio)

I agente (2" classe) .•.••.....•.•..•....•...••..•. , .•
I conferente de 1" classe. '" ' •.•••••.•.••...•.•....•
3 ditos de 2" classe a ..•........•...•.....•.........

Ditos de 3" classe a ..........•....••....•..•......
'].'elegraphistas de 3" classe a.....•.••••... : •.••••.•

Centro Commerciat (8. Pattlo)

1 agente (2" classe) ..............•..•............•..
1 conferente de 1" classe ........••....•• , •.•••.•..••
2 ditos de 2" classe a. ••• , ••• , •••••••••••••••••••••••

Ditos de 3" classe a , •.•.....•..•••.•••••••••

ESTAçõES DIVERSAS

primeira classe

1 n.g-ente , .
I ajudante .......•...•••.. , , ..
1 fiel ..•. , ..... ,., •... , .•. ,., .••. " ...••••. , ,.,.
2 conferentes de 2" classe a ,., .

Ditos de 3" classe a ....•••. ' •.•••..••.•.•....•..•.

Segunda classe

I agente ........•.......................... , ,'
I fieL .•..•.... , •.....•.•.•.••.•••••.••...•.•••...•.
2 conferentes de 2" classe a .

Ditos de 3" cla~se a •.•....•••.•••.•.•.•.••••••.••••

Tel'cei?'a classe

1 agente. II .

I conferente de 2" classe.......•.•.•.••.••..••.•.•.••
Ditos de 3" classe a ••••••...••.•.• , .•••..••.•..••••.

QUa?'ta classe

1 agente ..........•............. t •••••••••• I , ••• I •••

Conferentes de 3" classe a ••••••••• , • ,., ••• ,. , , ••• , •
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5:400$000
4:400$00Q
3:000$000
3:600 000
3: GOO..OOO
2:800$000
2:400 000
1:800 000

4:200$000
2:800 000
2:400$000
1:800000
2:600.000

4:200$000
2:800$000
2:400$000
1:800$000

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

4:200$000
3:000$000
2:400$000
1:800$000

3:600$000
2:400$000
1;800 000

3:000$000
1:800,000
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Quinta classe

1 agente•...••..................••.....•.............
Conferentes de 3" classe a .

SERVIço TELEORAPHIOO DAS ESTAçõES

Telegraphistas de 1n classe a .
Ditos de 2° cla.sse a .
Ditas de 3° clas5e a •...............•.. , .
Ditos de 4" classe a o •••••••••

TABELLA III

3a DIVISÃO - CONTABILIDADE

1 chefe. o. o •• o'•••••• o o O" o ••••••••••••••• o •••••••• o o o

la SECÇÃ.O

Contadol'Í1J,

1 contador o ••••

I ajudnnte o •••••••

1 officia!. · .
8 loa escripturarios a .

10 2°8 ditos a o ••••••••••••••••••••••• o ••••••••••

12 3°s ditos a o •••• , • o ••••••••••••••••••

25 amanuenses a ..•....•.•.......• , .•...... , .... , ...
1 archivista., .....•.•..........•.......•• , ........•

Praticantes a .
2 continuos a•.•....•..•.•..•..•.•........ o ••••••••

lmp"essão de bilhetes

I impressor•.••.....•• o , •••••••••••••• , ••••••••••••

3 ajudantes a•..••.•..•......•...........•.••......•

Cüntabilirlade geral

guarda-livros ..•..............•.....•...•.........
I a.judante........•............•...•....•.....• o •••

1 encarregado do montepio .... o ••••••••••••••••••••

3 1°1 escripturarios a.•........•.. , .......••......••
2 2°1 ditl's a .
2 3°& ditos a.•..•• , . ..•.•••.......•...•.....•.....•
2 amanuenses a.........•...........................
1 continuo , ~ f" tI, ••••••

2:600$000
1:800$000

.( :200,'000
3:400~00

2:600$000
1:800 '000

9:800$000

6:000$000
5: 100$0()0
5: 100$000
.(:800$000
4:2()0~000

3:600$000
2:400 000
2:400, 000
1:800'000
1:800000

3:200$000
2:000$000

6:000$000
5: 100$000
5: 100,000
4:800,000
4:200 000
3 600 000
2 400$000
I 800$000
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TABELLA IV

4a DIVISÃO - LOCOMOÇÃO

I chete....................•...•. " .....•...........
2 ajudantes a ..••......•......•.. , .••.•••....•••.••.
I rohere de omcinas.......•..••.•.•....•.•.•........•
I dito de secção ............•......•...•.••.....••.•
I omcial ............•...•.................•........
I encarregado do deposito .
I ajudante............. . ..................•..•...•
3 los escripturarios a...•..•...•.•................••
4 2°sditosa .•.•.•..........•.. ; ..•....•.••.••.•.•..
6 3°8 ditos a ..........•...•......•.........•..•.. ,....
6 amanuenses ....•...•.••........••..•.••..•.• '" ..

Praticantes a....•. '" •...•.....•..•.•...••..•.•.•
7 armazenistas a... . . .• • ....•.....•....•.•....• '.' ..
2 desenhistas de I a classe a ..
2 di tos de 2° classe a .............•.••..•............
6 chefes de deposito de machinas a ..
I inspector de depositas ..

Machinistas de la classe a .
Ditos de 2" classe a .••......••.......••..•.•.•.• , ..
Ditos de 3" classe a .•.••... , ., ...••... , .......••••
1\lestres de 1fi classe a......••.•.•..••.•...•....•..
Ditos de 2" classe a ••••..•••..•.......•..•.......••
Ditos de 3· classe a •.•.. " ...••....•....•...•.•.••

3 continuos a ..
I professora .•...••.••.••....••....•.......••..•.•.•

TABELLA V

5" DIVISÃO - LINHA E EDIFICIOS

I chefe.•..••.•..•.•......•.....•....•.•...•......•..
I ajudante .....•.....•.....•.........•....•.........
I chefe de secção technica .
1 omcial ..•.......•.............•............•.••..•
3 los escripturarios a ..•..•.....••..•...•.•....•....
4 2.8 ditos a ...........•.....................•.....•
5 3°8 dilos a ........•.........••.......•...........
6 amauuenses a ...............•...............•••...
I archivista. '.' .

Praticantes a ............•........................
2 desenhistas de I" classe a .
4 ditos de 2" classe a .........•....•..............•.
4 di tos de 33 classe a .....•.••...•..•..•...........•

Engenheiros residentes a ....•............•. , ..... "
Ajudantes a ....................••...........•...•
Mestres de linha de I" classe a ••.....•.••...•.•.•.
Ditos de linha de 2' classe a ..............•..••.•.•
Ditos de linha de 3a classe a .
Armazenistlts de 1· classe a ..•......••.•.•..•..••••
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9:800$000
7:200$000
6:000$000
5:400$000
5: 100$000
5: 100$000
2:400 000
4:800$000
4:200$000
3:600 000
2:400 000
1:800~00D
2:400$000
4:800$000
4:200$000
4:800$000
5: 100 000
4:800$000
4:200$000
3:600$000
4:800$000
4:200$000
3:600$000
1:800$000
2:400$000

9:800$000
7:200 000
6:600~000

5: 100$000
4:800$000
4:200$000
3:600$000
2:400$000
2:400 000
1:800. 000
4:800 000
4:200 000
3:000:liOOO
6:600$000
4:800. 000
3:600 000
2:640$000
2:400$000
3:000$000
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Armazenistas de 2" classe .•.....•...............•.•
Mestres de officio tle 2" classe a ..•..••..•..........
Ditos de ofllcio de 3" classe a .

3 oontinuos a .•..•.. , , , . , ....•....•.••... , .

2:400 '000
4:200 000
3:600$000
1:800:"000

OBSERVAÇÕES

1," O accrescimo dos vencimentos marcados nesta tabellas não
influirá para os etreitos do monte-pio, que não será por este motivo
augmentadCl, até que seja refJrmada tambem essa lei.

2." Para o cargo de ajudante do chefe do tral'ego que tive! de
dirigir o serviço da 3" secção, só poderá ser nomeado profisslOnal
electricista de reconhecida competencia. .,.

3." Para as nomeações de inspectores de estações sera a hnha dI-
vidida nos seguintes districtos:

1.0 Central á Barra do Pirahy e ramaes de Santa Cruz e Ma.cac03;
2.° Vargem Alegre á Cach0eira ;
3.° Lorena a Norte;
4.° Ypiranga a Entre Rios e ramal de Porto Novo;
5.° Serraria á Barbacena;
6.° Sanatorio em deante e ramal ele Ouro Preto.
4." Para nomeações de inspectores de apparelhos serã a linha

assim dividida:
l° districto - Central li. Barra do Pil'ahy e ramaes de Santa Cruz,

Macacos e S. Paulo;
2°_ Ypiranga em deante e ramaes tle Porto Jovo e Ouro Preto.
5." O numero de praticantes, conductores de trens, conferentes de

3° classe, telegraphistas, machinistas, mestres de omcinas e de officios,
engenheiros residente~ e ajudantes, mostres de linha e armazenistas, e
bem assim o de conferentes de I" e 2" classes nas estações de entronca.
mento ou baldeação e postos telegraphicos, será fixado annualmenta
pelo director, sob proposta dos respectivos chefes, para ser contem·
pIada a verba. no orçamento, não podendo esse numero ser augmen·
tado no exercicio sem autorisação do governo.

6." O numero, classiticação e jornal dos guardas, feitores, serven·
tes, trabalhadores, cabineil'os, ca,rimbadore, bn.gageiros e guarda·
freios será fixado pelo director sob proposta dos respentivos chefes, o
qual lhes abonará de 500 réis a 2$ diarios para os aprendizes e de 2$ a
7 para OS demais jornaleiros.

7.' O numero e diaria dos operarios, foguista • graxeiros, carvoei
ros, trabalhadores e serventes será. marcado pelo director sob'proposta
do chefe da locomoção.

8," Os empregados a que se refel'em as tabellas I a V, que durante
cada trimestre não tiverem commettido faltas que prejudiquem o ser·
viço, a juizo do director, terão direito a uma gratificação equivalente
a 10 o/e sobre os vencimentos dos tres mezes; exceptuam-se os chefes
das divisões e seus aj udantes, os engenheiros residentes e seus ajudan~
tes, os chefes de depositos. e os machinistas e os inspectores de
estações.

9," Aos chefes de depositas, machinistas e foguistas será concedida,
além dos vencimentos ou diarias, uma gratificação especial calculada
sobre a economia que realisarem em combustivel e lubrificantes na
conformidade de uma tabella, que será organisa.da pelo chefe da
locomoção e approvada pelo director.

lO," O thesoureiro, o pagador, os fieis do thesoureiro e do pagador
e lIeus ajudaJ:1,tes e os bilheteiros e os fieis rec~b~dore.s ~erceberão,
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além dos seus vencimentos, uma gratificação correspondente a 15 %

para quebras, quando em oxercicio dos eus cargos.
I I," Todos os empregados, quer titulados, quer jornaleiros das

estações de Belém, Macacos, Oriente e SanL'Anna perceberão os venci
mentos que lhes competirem e mais 25 %, em razão da insa.lubl'idade
dessas localidades.

12," Os agentes e con~ rentes que accumularem as fUDcções de
telegraphista, perceberão, além de seus vencimentos, a gratificação
mensal d SO$OOO.

13." O empregado que fôr desig-nado para servir como auxiliar de
gabinele junto aos chefes de divisão, perceberá, além de seus venci
mentos, a gratificação mensal de 50 000.

14." Ficam supprimidas tOU,IS as cliarias a titulo. de despezas de
viagem, concedidas actualmente, menos aos empregados da thesoura
ria encarregados de fazer pagamento ao pessoal, quando executarem
o serviço fóra de soa repartição.

15." Cada residencia poderá ter um ajudante quando o serviço o
exigir.

16." As nomeações de praticantes, conferentes de 3" classe, tele·
grapbistas e conductores de 4" classe serão feitas mediante concurso,
sendo que para obter nomeação de telegraphi ta de 4" classe deverá o
candidato ter praticado gratuitamente e mostrar·se habilitado em
exame de telegraphia pratica.

As demais nomeações serão por accessos de categoria inferior para
a immediatamente superior, attendendo-se it aptidão, á assiduidade e
li. antiguidade do emprego na respectiva classe, descontadas, para esse
fim, a. faltas ou licenças.
. 17," Serão nomeados por decI'eto do governo o director, o subo

director; por portaria do ministro o chefe de divisão e ajudantes, o
thesoureiro, pagador e seus ajudantes, o almoxarife, fieis e ajudantes,
o encarregado da carga e descarga e ajudantes, os escrivães, o guarda
livros, o contador e fljudante." o comprador, o despachante, o secre·
~ario, os officiaes, os escripturarios, o encarregado do monto·pio, os
J~spectores de estação e de apparelhos, os engenheiros residentes e seus
nJudantes, o chefe da secção lechuica, 03 de el1lJistas de I" e 2" classes,
os chefes de omcina e chefes de secção, os chefes, encarregados e inspe
ctores de depositos, os conductores, mestres e machinistas de ln classe,
os agentes das estações especiaes, e os de 1" e 2" classes; e pelo di·
rectal' os demais empregados.

IS.a Os empregados que tivel'em mais de 20 annos de erviço, e
descontadas as faltas e licenç\s, terão direito a uma gratificação de
20 %,

. Na revisão qu o governo tiver de fazer no regulamento da
estrada, tratará de reduzir o pessoal até 2'5 %.

Os empregados disp nsados por esta disposição, que tiverem mais
de dous annos de serviço, ficarão como addidos percobendo os venci·
~entos que tem actualmente, "tá que sejam aproveitados em empregos
oe suas respectivas categorias; cabendo· lhes preferencia para as no
moações.

Capital Federal, 26 de dezembro de IS94.-Al1tonio Olyntho dos
S (l,llto~ Pil'es.
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DEORETO N. 271- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1894

Proroga os prazos para a conclusão das obras das estradas de ferro de Aracajú
a Simão Dias, Tamandarê a Barra, Catalão a Palmas e C~xias a Caja
zeiras; e bem assim para o inicio das obras do porto da Laguna.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a

seguinte resolução.
Art. 1.0 Fica'concedida prorogação,até dezembro de 1896, do prazo

marcado para concl usão das obras:
1. A' companhia de estradas de ferro do norte do Brasil para a

das estradas de ferro de Al'acajú a Simão D:as com ramal para Capella,
no estado de Sergipe, e de Tamandaré á Barra, no de Pernambuco.

n. A' companhia da estrada de ferro Tocantins, cessionaria da
estrada de Catalão a Palmas;

III. A' estrada de Caxias a Cajazeiras no Maranhão.
Art. 2.° E' o governo autorisado a prorogar até 31 de maio

de 1896 o prazo para o inicio das obras do porto da Laguna, a cargo
da companhia de construcções bydraulicas.

Art. 3.° Revogam·se as disposições em contrario.
Capital Federal, 31 de dezembro de 1894,6° da Republica.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Antonio Olyntho dos Santos Pires.

PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 1653 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894

Approva as novas instrucções regulamentares e tarifas pa ra o transporta de
passageiros e mercadorias pela estl'ada de ferro do Sobral, no eatado do
Ceal·á.

o vice-presidente da Republica dos Estados Uoidos do Brazil re·
solve approvar as novas instrucções regulamentares e tarifas para
o transporte de passageiros e mercadorias pela estrada de ferro do
Sobral, no estado do ceará, que com este baixam assignadas p~lo
engenheiro João Felippe Pereira, ministro de Estado dos negoCias
da industria, viação e obras publicas que assim faça executar.

Capital Federal, 20 de janeiro de 1894,6° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

João Felippe Pereira.
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Instrucções reguJoD1entores e t.ari.fas po.'o o t.ransport.e
de pllfólsageiros e D1ercadorias pela estrada d<} 1"er.·o
do Sobl-aJ o qne se re.fel'e o decl'eto n. lG~3 desta
data.

I

TRANSPORTE DE VIAJANTES

Art. l.0 Os viajantes pagarão por passagem simples, isto é, em
um sentido, os preços das tal'ifas 1 e 2, correspondentes á classe de sua
passagem.

Art. 2. 0 Os preços dos bilhetes de ida e volta em la classe
estão designados na tarifa 3. Esses bilhetes serão validos por
oito dias, contactos da hora da partida do trem de ida até á hora da
partida do trem de volta, e só dão direito á passagem nos trens ordi
Darias.

Art. 3. n Para volta, pa sado o prazo acima designado e sómente
durante os oito dias seguintes, ainda servirá o mesmo bilhete, res·
tituindo, porém, o viajante a diITerença do preço, isto é, con
siderando-se como simples e sem aba.timento l\ viagem em cada
sentido.

Art. 4. 0 Os bilhetes de ida e volta. só são validos para as estações
ou até ás estações nelles designadas. Se o viajante ficar em qualquer
estação intermediaria, consiuarar-se-ha. vencido o direito ao resto da
viagem no sentido em que for elIa feita.

Art. 5. 0 Os bilhetes simples considerar-se-hão vencidos, se o via·
jante não efi'ectuar a viagem no trem para que forem elIes vendidos,
ou se fica.r em qua.lquer estação anterior á designada como seu destino
nos mesmos bilhetes.

Art. 6. 0 Os menores de oito annos pagarão meia passagem, fi·
cando á administração o direito de co11ocar dous em c.lda assento desti
nado a um viajante.

Art. 7. 0 As crianças menores de tres annos' conduzidas ao c01l0
terão pass!lgem gratuita.

Art. 8. o Os bilhetes só dão passagem no trem, dia, classe e até a
estaÇ<'i.o nelles mencionada. .

Art. 9. 0 Os passes serão nominaes e intransferiveis.
Art. 10. 0 O via.jante sem bilhete, portador de bilhete não carim·

bacio pela administração ou que tenha carimbo de outro dia ou trem, o
viajante encontrado em classe super-ior á designada em seu bilhete ou
portador de passe de outro trem, pagará o preço de sua viagem con
tado do ponto de partida do trem, se não estiver provada a estação de
sua procedencia, ou provada esta o preço contado della, em qualquer
caso, sem se levar em conta o que já houver pago.

Além disso, pagar'L mais como multa 300 ou 200 réis, segundo fór
encontrado em 1" a 2" classe e, no ca o de dólo flagrante, ficará mais
sujeito ás penas do art. 104 do regulamento geral de 26 de abril de
1857.

Art. 11. o O viajante ~ obrigado:
§ 1. 0 A não incommodar os seus companheiros de viagem.
§ 2. 0 A não damnitlcal' os carros.
§ 3. 0 A respeitar o pra ente regulamento e o regulamento geral

de 26 de abril de 1857.
§ 4. o A conservar-se durante a viagem no interior do carro que

lhe fór destinado. .
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§ 5. 0 A apresentar ao empregado do trem o seu bilhete ou passe
sempre que lhe fôr pedido.

§ 6. 0 A restituir ao empregado especialmente encarregado desse
serviço o seu bilhete ou passe ao concluir sua viagem ou se ficar em
qualquer e tação intermediaria.

Art. 12. 0 O viajante tem direito:
§ I. o A ser transportado pelo trem e na classe e logar a que lhe

der direito o seu bilhete.
§ 2. o A reclamar providencias ao chefe do trem sempre que fôI'

incommodado pelos seus companheiros de viagem.
§ 3. 0 A fazer transportar livre d frete uma bagagem até 20 kilo·

grammas, a qual ser,L despachada e conduzida no carro de bagagem,
não podendo o mesmo viajante levar comsigo no carro de passageiros
senão uma malinha necessaria de viagem, ou qualquer embrulho com
objectos de uso e cujo volume não exceda ao de uma caixa commum
de chapao.

§ 4. o A pedir passagem durante n. viagem de 2" classe parn. a 1", pa·.
gaudo a diffeI'ença do preço contado da estação em que se der a passa
gem ou da procedente, se essa mudança se effectuar entre duas estações.

§ 5. 0 A fumar nos carros em que não hou-ver expressa desi·
gnação de ser isso prohibido.

ArL 13. 0 Só aos agentes da força publica conduzindo pl'esosouem
diligencia omcial será permittido levar comsigo armas de fogo carre
gadas.

Art. 14. 0 Aos viajantes em estado de embriaguez é vedada a par
manencia nas estações ou nos trens; devendo no primeiro caso ser
posto fóra da estação e no segundo ser desembarcado na primeira es
tação; restituindo-se-lhe o preço de seu bilhete se não houver ainda
encetado a -viagem.

Art. 15. o O preço dos bilhetes, tanto simplefl como de ida e volta,
será arrecadado sem excepção na estação de partida e no acto do.
emissão do bilhete •.

Art. 16. 0 O passageiro que infringir as disposkõ's do presente
regulamento e do regula.mento geral, e qne C:cpois de advertencia do
agente de estação ou chefe tle llem, perSistir na infracção será posto
fór'a da estação, J'c:lllníndo-se·lhe o valor do bilhete que houver com
pl'ad:J, se nilo houver ainda encetado a viagem.

::3e, porém, a infracQiio fôr commettida uurLlnte a. -viagem, e p~1'a

elIa não houver pena ou multa especial declarada nos antros artigoS
deste regulamento, incorrerá o viajante na multa de 5 a 25 000.

Art. 17." O viajante que durante a -viagem incorrer em multa e
não a quizer pagar, será pelo chefe do trem entregne ao agente da
estação mais proxima.. afim de remeLtel-o á autoridade policia'! de

.conformidade com o regulamen to geral de 26 de abril de 1851.
Art. 18. 0 A meia passagem só d,L direito ao transporte gratuito de

bagagem até metade da corre pondencia a uma passagem inteira.
Os viajantes com passe terão direito <LO transporte gratuito de

bagagem até ao maximo fixado para os de b:lgagem inteira paga.
Art. 19. 0 A bagagem ele que tr,ttam os dous precedentes artigoS

fica. sujeita ás mesmas condições que a elos viajantes de passagem
inteira paga.

Art. 20. 0 A venda dos bilhetes nas estações principiará 30 minutos
e cessará 5 minutos antas da partida do trem.

Art. 21. 0 Nas estações terminae~, os viajantes só poderão entrar
nos carros depois do toque da ineta, o qual terá Iogar 10 minutos antes
d:~ partida do trem.
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Art. 22. 0 Os doentes que viajarem deitados e os alienados deYem
ser acompanhados por pessoas que os vigiem e cuidem delles. Serão
com aquellas pessoas transportados em carros separados, pedidos com
antecedencia de 24 horas, e pagando·se Juaxa dupla por passageiros,
nunca menos, porém, da metade do preço correspondente á lotação do
carro. Não obstante aquelle prazo, a admini:;,tração, sempre que lhe fôr
passiveI, mas sem que a isso seja obrigada, entregará o carro pedido
no menor prazo que lhe permittir o serviço da estrada.

Art. 23. 0 Em caso algum o viajante affectado de molestias reco
nhecidamente contagiosas poderá tomar lagar nos carros destinados
aos demais viajantes. Esse viajante ficará sujeito ás mesmas pre
scripções, quanto a carro separado, prazo do pedido e preço, que os
de que trata o artigo precedente.

Art. 24. 0 Os cadaveres transportados em vagão de carga fechado
pagarão os preços da tarifa n. 2.

Se forem transportados em carros de passageiros de la ou 2' classe,
ficarão sujeitos ao que estipula o art. 31.

Art. 25. o A estrada pôde conceder trens especiaes de viajantes
quando pedidos com antecedencia de 12 horas á estação do Camocim e
de 24 horas ás demais estações.

O preço de um trem especial de viajantes, com um carro de Ia ou
2a classe á vontade e um vagão fechado para bagagem, será calculado
á razão de 2$ por kilometro, fazendo-se um abatimento de 25 %

quando a. viagem fôr de ida e volta.
O preço de um trem especial de viajantes com um carro mixto de

I" e 23 classe e bagagem, será calculado á razão de 3 por lülometro,
fazendo· se um abatimento de 25 oI o quando a viagem fôr de ida e volta.

Se esses trens forem pedidos com maior numero de carros e va·
gões para bagagem, o preço dos carros será calculado pelas tariras
ns. 1,2, 3 e 4, applicada á lotação correspondente a esses carros e o
dos vagões exc':ldentes pela tarifa n. II.

O frete minimo de um trem especial é de 70$ para viagem em um
sentido e 105 para viagem de ida e volta.

O frete é pago no acto da concessão.
Art. 26,0 Os trens especiaes que, calculada a viagem á razão de

30 kilometros por hora ou por demora em caminho, quando isso não
fóI' motivado pela estrada, não chegarem á estação de destino antes
das 6 horas da tarde ou que tiverem de viajar, total ou parcialmente
entre 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, custarão mais 20$ por
cada hora, comprehendida entre as 6 da tarde e 6 lia manhã.

Ârt. 27. o Os trens especiaes de ida e volta poderão ter uma demora
até duas 11Ol'as na estação terminal de ida; além desse prazo, o frete
do trem augmentar·se·ha de 10$ por cada hora de demora atá mais 10
horas além daquellas duas. Finao esse se~unflo pI'azo a estrada. disporá
do trem, perdendo o concessionario todo direito ao mesmo, salvo o caso
de ajuste prévio para maior demora e sob a mesma base de 10$ por
hora, convindo á e trada.

Art. 28. o Os pedidos para trens especiae cerão feitos por escripto
e assignados

1
indicando·se o numero de CuI'ros de cada especie, a es-

tação de partida e de chegada e o dia e hora da partida. .
As concessões des e trens serão tambem por escripto asslgnadas

pelo agente da estação, contendo as mesmas indioações, a hora da
partida e importancia tio [eete pago.

Art. 29. 0 Conceder·se·bão gratuitamente 15 minutos de demora
para a partida do trem da estação inicial, findos os quaes cobrar-se-hão
10$ por cada meia hora que exceder.
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Se depois de duas horas de espera não se apresentarem as pessoas
para as quaes houver sido o trem fretado, considerar-se·ba este como
rejeitarIo.e o concessiQnario s6 terá direito a receber metade do frete
pago.

Igual direito a receber metade do frete terá o concessionaria
se até á hora marcada para a partida mandar aviso, dispensando
o trem; se, porém, o aviso fór feito seis ou mais horas antes da
hora fixada para a partida, a restituição será de dous terços do
frete pago.

Art. 30. 0 Os tl'ens especiaes não preferem ii. marcha e horaria
dos trens tle tabella, antes ficam dependentes do horario destes.

Art. 31. 0 A estrada poderá conceder carros especiaes para via
jantes nos trens ordinarios, quando pedidos com antecedencia de seis
boras na estação de CamociJ:!l e de 24 a 48 horas nas demais estações.

O frete desses carros será calculado pelas tarifas ns. 1, 2, 3 e 4,
applicadas ao numero de passageiros que os occuparem, não podendo,
porém, esse frete ser menor da metade do correspondente á lotação
completa do carro pedido.

Se o carro fôr fretado por inteiro, far-se-ha um abatimento de
25 % no frete correspondente á lotação completa.

Al'Í. 32. 0 0 frete de carro especial deve ser pago no acto do
pedido, e se até á boro. da partida do trem as pessoas para quem foi
o carro fretado não bouverem nelIe tomado lagar, perderá o con
cessionaria o direito a qualquer restituição, podendo, além disso, a
estrada dispor do carro.

Igualmente a nenhuma restituição terá o concessionaria direito
se só em parte se utilizar dos logares tomados.

O ooucessionario que, antes da partida do trem, avisar ao agente
da estação que dispensa o 00.1'1'0 fretado, terá direito a rehaver metade
do frete pago.

Os viajantes que, de mais do que o numero declarado no pedido
forem pelo concessionaria admittidos no carro fretado, pagarão suas
passagens oomo qualquer outro viajante.

As disposições deste artigo quanto a pedidos, pagamento prévio
do frete, restituição ou não de parte do frete, se applioam ao aluguel
de carros para doentes, alienados e oa·laveres.

Art. 33. 0 A administração poderá, quando o julgar conveniente,
fretar vagões para pontos intermediarias entre as estações. Esses
vagões ficarão, porém, sujeitos ao frete contado da estação anterior,
e a serem sempre conduzidos por trem de lastro.

n

BAGAGENS E ENCOMMENDAS

Art. 34. 0 A não ser o pequeno volume que o viajante tem direito
a levar no seu carro, toda a bagagem dos vilJjantes será despaohada
e seguirá pelo mesmo trem que elle, devendo para isso ser apre
sentada a despacho entre 30 e !O minutos antes da partida do trem.

As bagagens ficam sujeitas aos fretes da tarifa n. 4.
A estrada responde pela bagagem despachada, no caso de l?erda.

ou ava.ria ; não é, porém, respoDsavel pelos objectos que o viaJante
levar comsigo.
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Art. 35. 0 Entende-se por enco1Umendas pequenos volumes de
co.rga, fructa, peixe, lacticinios e oo.tros generos semelhantes, e
apr0sentado" a despacho entre 40 e 10 minutos antes da partida
do trem.

Esses objectos ficam sujei tos á tarifa n. 4.
Art. 36. o Não serão acceitos como b3.gllgem ou encommenda :
§ I. o Quaesquer substancias de conducção perigosa;
§ 2. 0 Volumes de mais de um metro cubico ou pesando mais de

150 kllogrammas ;
§ 3. 0 Volumes cujo embarque ou desembwque demande grande

demora.
Art. 37. 0 Nenhum volume de bagagem, encommenda ou carga

poderá conter dinheiro, papeis de valor ou de importancia, on objectos
preciosos.

Por conta e ri,co do viajante ou remettente que infringir esta
disposiçãO' correm todos os riscos, e descoberta a infracção ficará
elle sujeito ao pagamento do despacho, registro e frete correspon
dente ao valor encontrado e mais uma multa de 50.000.

Esses objectos e valores serão expedidos e registrados de accordo
com as disposições em outro lagar estabelecidas ne"te regulamento.

ArL 38. 0 Quando o frete calculado da bagagem ou encommenda
fôr inferior a 20D réis cobral'-se ha esta quantia.

Art. 39. n A estl'ada não é obrigai la a attender ás reclamações por
avaria, troca ou falta de volumes de b,lgagem ou encommendas
quando es as reclamações forem feitas depois de 45 minutos da chegada
do trem ou depois rle entregues os volumes.

Art. 40. 0 As bagagens e encommendas, que não forem recla
madas dentro do prazo de 45 minutos contados depois da chegada do
trem, fioam sujeitas a um imposto de estadia na razão de IDO réis por
kilogramma e por dia de demora.

Art. 4[,0 As bagagens e encommendas devem ser bem aconlli
cionada-se em volumes que não se prestem facilmenle a svr violados.

Na falta dessa condição o transporte se fara a inteiro risco do
viajaute ou remettente, e sem a menor respon abilidade da estrada,
o que se declarará no conhecimento de dllspacho.

III

DDU.ffiIRO, PAPEIS DE VALOR ou DE llúPORTANCIA E OBJECTOS PRECIOSOS

Art. 42. 0 O dinheiro, papeis de valor ou de importancia e os objectos
preciosos serão expedidos em volumes e. peciaes registrados e sob
completa responsabilidade da estrada .

. Art. 43. 0 Pelo transporte de ses volumes se cobrarà o frete da
tarIfa n. 4 e mais como registro, uma taxa de l~ % do valor declarado.

O mini mo da importancia cobrada por esse regi tro será de 1$000.
Esses objectos devem ser cuidadosamente pesados e só serão ex

:pedidos em trens de viajantes ou mixtos.
Art. 44. 0 O dinheiro amoedado, as joias, as pedras e outros

metaes preciosos devem estar acondicionados em saccos, caixas, ou
barris. Os sacco~ devem ser de panno forte, cosirlos por dentro e
perfeItos, isto é, não dilaaerados, nem remendados. A bocca desses
saccos será fechada por meio de corda ou cordel inteiriço, e nó coberto
~om sinete em lacre ou chumbo, e as extremidades mantidas por sinete
Igual e sobre uma ficha solta:

E. H. -33 Vol. V
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As caixas ou barris serão fortes e pregados ou arqueados com
solidez, não devendo apresentar iudicio algum de abertura encoberta,
nem de fractura.

As caixas serão fortemente ligadas POl' meio de cordas inteiriças
collocadas em cruz, com tantos sinetes em lacre ou chumbo, quantos
forem necessarios para attestar a inviolabilidade do volume.

Os barris serão amarrados com corda inteiriça coHocadas em cruz,
passando sobre a tampa e fundo e fixada com sinete em lacre ou
chumbo.

Art. 45. o O papel-moeda, as notas de b::Lnco, as apolices, as acções
de companhias e outros papeis-valores e de importancia, devem ser
apresentados em saccos ou caixas, ou formar pacotes revestidos de
invo1torios intactos em papel ou panno encerado, garantido com cordel
forte, posto em oruz. e sinete em lacre nos nós.

Todavia, esses objectos podem ser acceitos em envoItori(1s de papel,
fechado com cinco sinetes em lacre, comtanto que em relação á solidez
e acondicionamento esses volumes nada deixem a desejar.

Art. 46. 0 Os endereços devem ser directamente escriptos sobre os
volumes e não cosidos, cal lados ou pregados, atlm de que não possam
encolJrir vestigios de abertura ou fractura; podem igualmente ser
escriptos sobre etiqueta pendente e presa ao volume por meio de
cordel.

A declaração do valor será mencionada no endereço por extenso.
As iniciaes, legendas, armas, firmas sociaeg ou nomes dos estnhe·

lecimento~, quando impre sos nos saccos, caixas, barris ou pacotes
devem sel' perfeitamente legiveis.

O. sinetes feitos com moedas são fOrmalmente prohibidos.
Art. 47. o As expedições desta especie devem ser apres ntadas a

despacho e registro, pelo menos, uma hora antes da marcada para
a partida do trem, sem o que não seguirão por elle.

Art. 48. 0 A responsabilidade da administração por esses objectos
consiste em entregal·os sem o menor iudicio de terem sido violados.
e havendo indicias de violação, ilJdemui ar o que de menos se encontrar
no conteüdo em relaçil.o ao valor declarado para o despacho e re'
gistro.

Art. 49. o A notl\ de expedição deve, além elas indicações ol'dina·
rias, conter declaração do valor por extenso e sobre lacre sinete igual
ao dos volumes.

IV.

MEROADORIAS E OARGAS EM GERAL

Art. 50. 0 As mercadorias e cargas em geral seguirão pelo pri
meiro trem apropriado, cuja partida fór posterior ao despacho da
mercadoria. ou en trega do vagãn carregado, de quatro ou mais horas
uteis (6 da manhã ús 6 da tarde), o que não tira. á. administração o
direito de fazer seguir a mercadoria, etc., antes de esgotado aquelle
prazo minimo.

Art. 51. o Ficam exceptuados da precedente disposição; _
_ § 1. 0 Os gbneros que por sua natureza, a juizo da admiuistraçao,

nua puderem ser demorados nas estações, os quaes, sendo apresen
tados até uma hora antes da pal'tida de cadl\ tvem mixto ou de carga,
nelle serão transportados.
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§ 2. 0 A polvora, vitdolo, agull.-raz, phosphoros e em geral as
substancias inflammaveis ou perigosas, para. a relllessa das quaes a
administl'ação pôde designar um dia certo da semana e em vagões
especiaes, não po:lendo €IS -€IS ganaros ser depositados na estação em
commum com outras mercadorias, €I bavendo para a sua apresentação
e embarque um prazo de duas horas antes da partida do referido trem.

Sempre que o remettente ti ver de expedir e. ses generos em quan
tidade que exija mais da metade da lotação de um vagão, deverá
avisar ao agente da estação com 12 horas de antecendencia.

~rt. 52. 0 O transporte de armas será recusado sempre que o Go
verno assim o entender conveniente á segurança publica.

Art. 53. 0 Nenhum volume de carga, mercadoria, bagagem ou €ln·
commencla podera conter materias infl.ammaveis, e as pessoas que
esconderem essas materias ou não fizerem menção de sua existencia
nos volumes que apresentarem a despacho ou comsigo levarem, incor
rerão na multa de 50$ e ficarão sujeitas á responsabilidade judicial,
se convier á administração proceder contra elles; e sempre que houver
desastre ou accidente motivado por essas materias, ficando em qualquer
caso os volumes sujeitos á apprehen ão e as materias inilammaveis
iuutili adas.

Art. 54. o Feita. a menção de que trata o artigo antecedente, de
vem as materia inilammaveis Ser immediatamente reliradas dos vo
lumes e da estação. mesmo quando a i so formalmente se opponba o
remetLente ou viajante.

Art. 55. 0 A pauta aBnexa clas ifica as mercadorias e cargas pelas
tarifas a cujos fl'etes ficam snjeitas.

Art. 56. 0 A tarifa D. 6 se applica não só ás mercadorias e cargas
designadas na pauta, como tambem aos generos e objectos de impor
tação ou fabricação estrangeira, não mencionados ou não previstos na
mesma pauta.

AI't. 57. 0 Os generos da tarifa n. 7, quanrlo completarem a lo
tação de um vag:lo fechai lo, pagarão frete duplo da tarifa n. \O por
vagão aberto com mobília vel ba e muito usada os fretes da tarifa
u. 15. .

Art. 58. o A tarifa n. 7 se applica não só ás mercadorias e cargas
designadas na pauta, como tambem aos generos e objectos de expor
tação ou de fabricação nacional, não mencionados ou não previstos na.
mesma pauta.

Art. 59." No despacho de madeiri1 observar-se-ha o seguinte:
§ I. o Madeira de comprimento até 3,30 metros será despachada

pela tarifa n. 19 e, quando em pequena quantidade" pela tar.ifil.
n. 13.

§ 2. o Até sete metros de comprimento despacha-se pelo peso de
nove toneladas (dous va.gões), ou um va"ão grande, que corre ponde
a dous vagões da tarifa.

§ 3. 0 Até 12 metros, despacha-se pelo peso de 13 1/2 toneladas ou
tres vagões da tarifa.
. § ~.o De mais de 12 metros, só precedendo aju te, e ficando livre
a admmistração o direito de recusa.

Art. 60. 0 As peças metallicas de tres metros a 3m ,5 de comprí
me!1to ficam sujeita' a um augmeu to de 50 % nos fretes das respecti vas
tarlfas.

E~ceptuam-s trilhos, columnas, tubos e peças de travejamento
metalllcas, as quaes só excedendo de sete metros de comiJrimento é
que ficam sujeitas áquelle augmento.

Art. 61. 0 Não. erno trl1nsportl\do os' volumes ou peças, cujas
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pontas excedam em plano à caixa dos vagões destinados ao seu traus
porte, eem altura á altura de um vag'ão fechado.

Igualmente não serão transportadas as peças ou volumes de 41/2
toneladas, salvo se puderem ser carregados em um vagão grande e de
modo que o peso fique unlformemente di tribuido em todo o compri
mento do vagão e não exceda á lotação deste.

Art. 62. o Oonsiderar-se-ba etrectuada a recepção e en trega dos ge
neros quando depositados eUes nos lagares para isso destinados, e que
serão, conforme os mesmos generos permittirem, a plataforma da es
tação, o proprio vagão de transporte ou outro qualquer ponto junto
da estação que melhor commodo offereça ao embarque e desembarque
da carga.

Art. 63. o A carga e descarga de trilhos e !leus accessorios, co
lumnas, travejamentos e canos de ferro, materias inflammaveis e
mercadorias taxadas pelas tarifas ns. 15,16, 17,18, 19, 20,21,24,25
e 27, serão feitas pelo remettente ou destinatario.

_ Es e serviço poderá ser feito pelo pessoal da estraua, mediante
uma taxa adclicionaI de 2$ pela carga e 1$500 pela descarga, por
vagão.

Art. 64. 0 Para qualquer estação onde não houver guindaste, a ado
ministração poderá recusar os volumes pesando mais de 800 kilo
grammas.

Nas estações onde houver guindaste, poderá recusar os volumes
pesando mais do que a lotação do guindaste.

Em qualquer caso, os volumes de mais de tres metros cubicos só
serão acceitos precedendo aju te e sendo posslvel o transporte no ma-
terial da estrada. .

Art. 65. 0 Para o carregamento e descarga dos objectos que o ?e.
vam ser por conta do remettente ou destinatario, . e permiLtira.ll.
estes o uso dos guindastes mediante uma taxa addicional de 500 réls .
por tonelada ou fracção de tonelad:l, e sempre sob as vistas de um
empregado da estrada.

Para cada caso, essa concessão fica dependente da conveniencia
do serviço ela estrada, não aproveitando ao remettente ou destina
tario, para eximir-se da estadia ou armazenagem, o facto de ser elIa
negada ou retardada. .

Os objectos desoarregados com os guindastes devem ser logo retI
rados pelos destinatarios para que não embaracem a circulação nem
atravanquem o I gar .

. Semelhantemente, os objectos a carregar por meio dos guindastes
não podem ser accumulados junto destes, nem os vagões em que elIes
devam ser carregados, demorados na linha, impedindo o movimento
e manobras dos trens e vagões. .

Ar:t. 66. o O remettente ou destinatario quando usar dos g~lO
dastes fica responsavel pelas avarias cau adas por impericia ou lID
prudencia de seu pessoal.

v

ANlMAES

Art. 67. o O frete de animaes é taxado pelas tarifas ns. 23,24,25
e 26 e os animaes das tarifas ns. 24 e 25 embarcauos e desembarcadoS
pelo pessoal e á custa dos remettentes ou clesti natario.
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Seguirão em geral em trem de carga ou mixto quanto neIles hou
ver lagar e se o seu embarque não causar demora na partida destes
ultimas trens,

Art. 68. 0 Os anima.es deverão ser apresentados a despacho, nos
lagares apropriados para. o seu embal'que, 15 minutos antes da
partiLla dos trens mixtos e uma hora antes da partida dos trens de
carga.

Art. 69. 0 Os animaes em quantidade passiveI de abatimento no
respectivo frete devem ser annunciados com antecedencia de 24 horas;
não obstante, a estrada os poderá receber aIltes, sempre que fór isso
passiveI.

Art. 70. o Com excepção dos porcos, carneiros, cabras e cães
em numero não excedente a cinco, e as capoeiras de gallinhas, patos e
outras aves ou pequenos auimaes, serão os animaes embarcados e de
sembarcados peIu pessoal do dono ou seus agentes.

Para esse embarque, quando a expedIção fór de um ou mais
vagões, se dará um prazo de duas horas por vagão, contadas da en
trega do vagão, findas as quaes será retirado o vagão, não podendo
novamente ~e[' fornecido, senão pagando o remettente uma indem
nisação de 5$, por vagão.

Semelhantemente, para o desembarque se dará um prazo de
meia hora por vagão, finda a qual sefá elle descarregado pelo
pessoal da estrada ou por jornaleir03, quo para ess~ fim tomar
na -occasião, pagando, nesses casos, o uestinatario as despezas feitas.

Para o embarque e clesembarque de animaes em pequenll. quan
tidade, se dará o tempo strictamente necessario, procedendo a admi·
nistração a esse serviço por conta do dono ou destinatal'io, quando
vencido esse tempo.

Art. 71. o Os cães só serão recebidos amarrados e amordaçados,
quando assim se tornar preciso.

Art. 72. 0 Nas expedições de animaes por vagões, o embal'que de
verá se eIfectuar durante a noute, se o trem ti'i'er tie sahir antes das
8 horas da manhã do dia seguinte.

Art. 73. 0 Os anirnaes bra.vios só serão recebidos quando bem e
seguramente engaiolados.

Art. 74. 0 A administração só responde pelos extravios de animaes
correndo os mais riscol:! por conta do expedidor, salvo culpa provada
do pessoal da estrada.

VI

CARROS, ETC.

Art. 75. 0 Os carros, carroças, carrinhos de mão, vagões e lo
comotivas desmontados são carregados e descarregados por conta do
expedidor.

Para o embarque e desembarque se dará o tempo que for ra.
zoa.velo

Art. 76. 0 Todo o carro ou oarroça, vagões e locomotivas não re·
clamados no prazo de 24 horas, depois da. chegada do trem, pagarão
500 reis de estadia por cada. dia excedente.



550 DECRETOS

VII

AR.IAzE AGEU, ESTADIA, ETC.

Art. 77,0 As mercadorias e cargas transportauas pela estrada.
podem permanecer nos armazens e depositos, livres de armazenagem
ou estadia, por 36 horas, contadas da chegada de trem, quando diver
samente não di ponha este regulamento. Além desse prazo e até 90
dias, ficam ellas sujeitas ás seguintes taxas de al'mazenag~m ou es
tadia, applicadas a cada 10 kilogrammas:

10 reis por cada um dos 10 primeiros dias.
20» » » » » 20 seguintes.
60» » » » » 60 ultimos.
Pas ados os 90 dias, proceder·se·li. de conformidaue com os arts. 63

e 65 do regulamento geral, qualquer que seja a natureza e ela se uo
genero depositado.

Os objectos de facil deterioração, não sendo de prompto recla
mados, serão vendidos antes de se damniflcarem, procedendo a admi
nistração, depois de deduzir a impor-tancia que fôr devida, como nos
artigos acima mencionados do regulamento geral.

O prazps marcados nest arti~o não se referem as materias
infiammaveis; estas ficam sujeitas as di posições adeante fixadas.

Art. i8. o Para carga e despacho das mercadorias, cujo carre
gamento houver de ser Lito pelo pessoal do remettente e não
havendo disposição especial ne te regulamento, se concederá.?
prazo de 24 horas, findo o qual perderá o remettente o que llJ.
JlOuver pago, ficando á estrada o direito de utiJisar-se do vagão fre
tado.

Se, porém, depois de decorridas as 24 horas ,teima designada~,
o remettente quizer utiJisar-se do vagão, fará um deposito da quantI~
de 50$, correspondente a quatro dius maximo da estadia do vagão a
sua disposição. _

Findos os quatro dias, considerar-se-ha o vagão como não utl
lisado, perdendo o remettente o frete pago e a quantia depo·
sitada.

Art. 79. o Para a descarga dos mesmos objectos de que trata o
artigo precedente, se concederão os mesmos prazos, nas mesm~s

condições e taxas mencionadas nesse artigo, não havendo diS
posição especial neste regulamento, fa.zendo, porém, a estrada.
a descarga por conta do destinatario e pelo que custar. qua~do,
passado o prazo maximo de quatro dias, além das 24 horas concedidas
livres.

Art. 80. 0 Para os generos que permanecerem fóra dos armazens,
por não carecerem de abrigo, e não havendo disposição em con·
trario neste regulamento, nenhuma. taxa se cobrará de arma,ze:
nagem até 30 dias, e nenhuma responsabilidade por elles cabera a
administração.

Passados os 30 dias serão esses generos vendidos em leilão, na
porta da estação, e o seu producto posto á disposição de quem de
direito, depois de descontadas todas as despezas feitas. _

Art. 81. o A entrega das mercadorias, pagando frete por va~!l:0'
sera feito dentro do vagão e, se por affiuencia do serviço a adm1DJS
tração precisar do carro, poderá mandar fazer a descarga, cobrando·a
do consignatario, de accordo com os preços neste regulamento fixados,
independentemente da taxa de armaz~no.gem.
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Art. 82. 0 As bagagens e encommendas que não forem relamadas
até 45 minutos depois dei. chegada. do trem, ficam de de então sujeitas
á armazenagem, cuja taxa sera de 10:> réis por 10 kilogrammas e por
dia.

Art. 83. 0 Na determinação de qualquer prazo para a cobrança de
armazenagem, estadia, etc., serão coutados os dias santificados e
feriados, salvo o que se seguir a recepção, sendo esta feita na ves
pera.

Art. 84. o As mercadorias, bagagens, encommendas e cargas em
geral, que forem deixadas nas e tações Bem despacho, ficarão sem
responsabilidade aI ""uma da administração, porém desde então sujeitas
11. armazenagem e mais prescripções do art. 77.

Art. 85. 0 Os vagões pedidos para cargas, ete., por vagão, quando
passadas all 24 horas não forem utilisados pelo concessionario, poderão
ser utilisados pela administração se deUes precisar, sem embargo da
estadia até então.

Art. 86. 0 Vencido o prazo maximo da estadia de qualquer objecto,
será elle vendido em leilão na porta da estação e o seu producto posto
a disposição de quem de direito, depois de descontadas as despezas e
o mais que e dever á estrada.

VIII

MODO DE EFFECTUAR os DESPAClIOS E RECKBrME TOS

Art. 87. o As mercadorias, bagagen, encommendas, animaes,
vehiculos e cargas de qualquer natureza, sel'ão a.presentados ades·
pacho por meio de duas vias ele notas de expedição, servindo uma
para a coni reneia, C· lculo e arrecadação da receita e a outra para
acompanhar o mll.nifesto da mercadol'ia, bagagem, etc. ao seu des
tino.

A primeira via será registrada no livro talão respectivo, do qual
se destacara o conhecimento do frete pago ou a pagar para ser
entregue ao remettente, depois do que llerá enviada a contadoria, com
extracto diario do livro talão de cada estação; a segunda via será
entregue ao destinatario em troca do conhecimento relativo ao mesmo
despacho. .

Art. 88. 0 Pat'a o recebimento de bagagens, encommendas, frutas,
aves e outros pequenos animaes em capoeiras, e artigos semelhantes,
os escriptorios de todas as estações esta,ráo abertos uma hora antes da
partida do primeiro trem, e fechar-se· hão 10 minutos antes da partida
tio ultimo trem.

Art. 89.0 Para o recebimento de mercadorias, cargas e animaes,
estarão os e criptorios abertos em todas estações, das 8 horas da
manhã ás 4 da tarde, todos os dias uleis.

Art. 90. 0 Nenhuma carga poderá ser recebida pelos empregados
d!i' _estrada se não vier acompanhada das respectivas not~s_de expe
dlÇ8.o; e, no caso de pertencer á estrada, as notas de expedlçao devem
ser substituidas por uma simples guia de remessa, assignada pelo
agente da estação da partida.

Art. 91. 0 As mercadorias taxadas pelas tarifas ns. 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21, aa taxadas pejas tarifas ns. 24 e 25, quando em quanti
~ade superior a 5, as taxadas pela tarifa n. 23 quando em quantidade
19ual ou superior a !O, aS tttxadas pela tarifa n. 26, quando em quan-
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tidade superior a 20, as remessas de objectos que exijam vagões
grandes, as machinas de officinas e estabelecimentos industriaes,
devem ser annunciado no dia anteriol' ao do despacho. Essas merca.
dorias não serão recolhidas cLebaixo de cobertas, mas ficam sujeitas,
quanto â armazenogem ás mesmai:l condições das outras.

Art. 92.0 As mercadorias e quae'quer objectos entregues á. estrada.
serão conferidos na estação de partida e na de chegada á. medida que
forem sendo recebid s, verificando-se as marcas, n quantidade, a qua
Iirlade dos volumes, a natureza das mercadorias, o peso, o frete pago
ou a pagar e as despezas accessorias.

A pesagem dos volumes submettidos a tle pacho deve em geral
ser feita pelo pessoal do remettente ou do con"ignatario, sob as vistas
dos empregados da estrada.

Toda a declaração fal a ou insufficiente sobre a natureza ou valor
das mercadorias expedidas dá logar á. appLicação de uma muIta de
10. a 50 , além do pagamento do duplo ela taxa da tarifa da mercadoria
fraudada, podendo a estrada deter os volumes que, pOI: falsas decla
rações, estiverem ~ujeitos á muLta_ Não sendo a multa paga no prazo
de 10 diás, a estrada procederá á. -venda. dos objectos detidos, sem aS
formalidades judiciaes.

Art. 93. 0 Por cada despacho (excepto os de bagagem e encom'
mendas, que serão gratuito) cobrará a estrada a taxa de 100 réis, na
qual está comprehendido o valor das (luas notas de expedição, que
serão entregues ao remettente para encheI-as.

Art. 94. 0 Se, depois de feito o despacho de qualquer expedição e
antes de ellibarcado, o remeHente quizer alterar a consignação ou
r13tirar o objecto. a administração annuUará. o despacho feito, reco
lhendo-se os documentos já entregues ao remettente e restituindo-se
a este o frete pago, menos a taxa do despacho.

Se o objecto já estiver embarcarlo, se pederá dar a alteração de
consignação, a menos que da desoarga não resulte embaraço para o
serviço da estrada. Sendo permittitla a descarga, será esta feita a
expensas do remetlente, o qual, além disso, deverá indemni ar a
estrada. da despeza feita cc·m o carregamento.

Em qualquer caso, panl que o objecto siga viagem, torna-se pre
ciso novo despacho e, portanto, pagamento de nova taxo. de despacho.
Quando se tratar de mercadorias clespachadas por vagão e, depois de
ser este posto á di posição do remettente, elle quizer retirar a mer~

cadaria, ficará mais sujeito a pagar a incl.emnisnção de 10$ por vagão,
ainda que não tenha principiado a carregal-o; e jil. estando o vagão
carregado entregue á estrada, só será isso permittido sendo possivel, e
devendo então o remetten te de c<Ll'regaI· o em seis horas.

IX

E TREGA

Art. 95. o A entl'ega de bagagens, encommendas, verd uras. Cruatas,
aves e peqnenos animaes em capoeiras começará. o mais tardar, 15
minutos depois da. chegada da trem e terminará ú. hora de fechar-se a
e tação.

Art. 96. 0 A entrega das mercadorias e todas as mais cargas em
geral começará. ás 8 horas da manhã e terminará ás 4 horas da tarde,
todos os dias uteis. Nos domingos e dias santificados e quando houver
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aflluencia de cargas, o serviço com çará á la horas da manhã e termi
nara. ás 3 horas da tarde.

Art. 97. o O destina tario tem (lireito an tes de receber a sua mer
cadoria, de examinar o estado exteruo dos volumes, não e permittiudo
o exame do conteúdo se o volume não apl'esentar indicio de violação e
avaria.

No caso de ava.ria, o destinatario só tem direito de recusar a mer
cadoria quando esta estiver de tal modo damnificada, que nenhum
valor commercíal tenha, ou quando o volume formar um todo tal que a
avaria de uma parte delie im~orte perda de valor para o todo. Sendo,
porém, a avaria pal'cial, deve elle retirar a mercadoria, depois de
avaliado o damno causado.

Art. 98. 0 Nos casos de demora da pa.rtede uma expedição, o desti·
natario não tem direito, sob pretexto de não estar ella completa, de
recusar·se a retirar a paI'te que houver chegado, salvo o caso em qlle
a expedição fraccionada constituir um todo tal que a falta de uma das
partes o deprecie ou ioutilise.

Art. 99. o O transporte em retorno de todo objecto recusar]o pelo
destioatario fica sujeito a todas as taxas de frete, despacho e despezas
accessoria.s.

Avt 100. o Se an tes de fei ta a entrega da mercadoria ao destinatario
se verificar que o frete cobrado na estação de procedencit~ ou indicado
para ser cobrado na ele chegada, é inferior ao realmente devido, ou que
se deixou de cobrar ou indicaI' para se cobrar alguma taxa devida, a
administração póde reteI' a mercadoria até que o remettente ou des·
tinatarJO satisfaça o que for devido.

Semelhantemente, se restituirá ao remettente a importancia dos
erro que para mai se commetterem no calculo do frete e taxa.
s Art. 101. 0 As mercadorias, cargas, bagagens e encommendas só
erão entregues á vista do conhecimento em poder do destinatario, e

no caso de perda deste documento o destinatario, depois de provar sua
identidade, pMe passar um recibo, em vis!.<t do qual lhe sel'á entregue
l\ mercadoria ou volume despachado.

x

ACONDIOIONAMENTO E llIAROAS

Art. 102. o Os volumes devem trazer marca ou endereço bem legivel
e, além disso, o nome da estação de de tino e estar acondioionados de
modo a poderem resistir aos choques ordinarios inherentes ao trans
por Ie por estradas de ferro,

Art. 1030 Poderá ser recusado o recebimento de qualquer merca·
daria por motivo de acondicionamento:

§ 1. o Se a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentro dos
envoltorios, que haja probabilidade de não chegar a seu destino sem
perda ou avaria.

§ 2. o Se exigindo a mercadoria um envoltoJ'io qualquer para ares·
guardar de perda ou avaria ou para evitar que damnifique outras mer
cador'ias, fór apresentada sem envoltorio.

§ 3. o Se no acto do recebimento a mercadoria apresentar indicios
de já estar avariada.

A falta de acondicionamento ou mào acondicionamento podera ser
reparada pelo remettente no proprio recinto da estação, dando-ae-Ihe
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para isso um prazo de 24 boras, line de armazenagem, findo o qual,
permanecendo elIa na estação, ficará sujeita á taxa de armazenagem;
em caso algum, porem com responsalJilidade da e trada.

A admini tração devidamente autorisacla pelo remettente, poderá
prover aos defeitos do acondicionamento.

Art. 104. o Mesmo sem Ol? requisitos do perfeHo acondicionamento,
poderá a mercadoria ser expedida com declaração feita nos conheci
mentos pelo empregado da estrad,l, de que segue sem responsabilidade
da administração, se com isso concordar o remettente ou seu preposto e
desde que não haja inconveniente para as outras cargas que no mesmo
vagão tenham de ser embarcadas.

Art. 105. 0 A's bagagens e encommendas se applicam todas as
preced ntes disposições relativas ao acondicionamento.

XI

CONHEClMENTOS DE BAGAGEM, EMCOMMENDAS E NOTAS DE
EXPEDIÇÃO

Art. 106. o Da bagagem ou encommenda despacbada dar-se·ha
ao apresentante um conhecimento, do qual se declarará a esta
ção de partida e destino, o numero e peso dos volumes, o frete
e um numero de ordem.

Art. 107. 0 Tanto as notas de expedição qne acompanham os
manifestos de mercadorias, etc., como o conhecimento entregue
ao remettente, devem mencionar o numero de ordem, os nomes
do remettente e do consignatario, a marca e endereço dos volu
mes, sua quantidade, peso 011 cubo, segundo o modo do despacho,
u frete pago ou a pagar, modo de acondicionamento, natureza do
conteudo, estação de partida e de dE'stino.

Essas indicações servem de base para o calculo do frete, e mais
tarde para regular a indemnisação no ca o. de perda, falta ou
avaria.

Art. 108. 0 Cada nota constitue uma expedição e não póde conter
senão o nome de um remettente, de um destinatario e de uma
só estação de destino.

Art. 100. 0 Os valores e os objectos segurados não podem ser
mencionados nem na mesma nota, nem juntamente com objectos
não segurados; para elies se fará nota especial.

Art. 110. 0 As not:ts de expedição e quaesquer outros documentos
comprobativos da receita da estrada não devem apresentar rasuras,
correções on entrelinhas. Os que estiverem nesses casos serão
recusados.

XII

MEDIÇÃO, CALCULO DO :FRETEJ EJ PAGAMENTO DAS TAXA.S

Art. III. o Quando a mercadorias forem em grande volume
em relação ao peco, medir-se-ha tambem o volume, e se este
corresponder a mais de seis decimetros cubicos por kilogramma.,
tomar-se-ha para peso do volume um numero de kilogrammas
igual á sexta parte dos decimetros cubicos achados.
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Art. 112.° O frete da madeira, em táros, em peça.s esquadriadas,
falquejadas, lavradas ou serradas em taboados ou dormente, cal
cula.-. e pelo sen peso real.

Art. 113.° Quando já se conhecer o peso da madeira, poder-se-ba,
parll. novo despa.chos, dispensar as pesadas, multiplicando aquelle
pe,o pelÇ) volume da madeira resultante da multiplicação das tres
dimensões tomada.s em decimetros.

Art. 114.° O frete de caibras roliços, ripas, ri pões, moirães e
estacas para cercas, varas e lenha, calcula-se tomando para p so
em kilogrammas o numero resultante da multiplicação das tres
dimensões do feixe tomadas em decimetros e abrangendo as partes
mais saliell tes do mesmo feixe. '

Art. 115.° As medidas dos volumes dos objectos despacbados a
volume serão sempre as do parallelipipedo, que as abranger com
pletamente; de onde resulta que para os objectos que não forem
rectLlineol3 e de secção rectangular constante, o volume que se tem
ue tomar para o calculo do frete é o da figura limitada por faces
planas perpendiculares entre si, abrangendo completamente o objecto.

Art. 116.° O peso de tijolos, telbas, parallelipipedos e outro
artigos emelbantes, a granel, calcula-se na proporção do peso de
10 dos de maiores dimensões da expedição.

Art. 117.° O peso do carvão mineral, linhito, areia, barro e
outros artigos semelbantes, a granel, calcula-se na razão de 1.300
kilogrammas por metro cubico, e o do carvão de madeira na razão
de 400 kilogrammas por metro cubico.

Art. 118.° As medidas lineares serão tomadas em decimetros;
toda fracção (le decimetro contar-se-ba por um decimetro.

Art. 119.° O frete a cobl'ar pelos objecto transportados pela es
trada é calculado pelo peso bruto do volume, seja qual fór o seu
conteúdo.

Art. 120.° No calculo do frete e das taxas acce sorias as fra
cções de 10 l'éis são arredondadas para lO rei. Nenhum frete ou
taxa cobrada será inferior a 200 réis, excepto, porém, a taxa de
despacho, a de regi tI'O e a de seguro, para as quaes diversamente
se preceitua neste regulamento.

As fracções de pe os são contadas por 10 kilogrammas e as de
volumes por 10 decimetro cubicos.

Assim, todo o peso compl'ehel1dido entre o de 10 kilogrammas será
contado como 10 kilogrammas, entre 10 e 20 por 20, e assim por
lleante. Sernelhantemente, todo o volume comprehendido entre O e 10
decimetros cubicos será contado como 10 decimetros cubicos, entre 10
e 20 como 20, e assim seguidamente.

Art. 121.0 O frete e todas 88 taxas são pagas no acto do des
pacho ou do aluguel do C,1rro ou trem na estação em que se verificar o
serviço a que correspondem.

As expedições, pOl'ém, de qualquer 81ltação do interior para a de
Camocim podem ser feitas com fretes pagos e a pagar nesta. Se a
mercadoria fôr suj ita á prompta deterioração ou de valor insigni
ficante, o frete é pago no acto do despacho.

Art. 122.0 A importancia das pas agens e do frete de bagagens,
encommendas e animaes será paga no acto da emissão dos bilhetes
ou do despacho.

Art. 123.° As mercadorias depositadas na estações para serem
expedidas, e cujos fretes não forem logo pagos, ficam sujeitas a
armazenagem, mas sem responsalJilidade da administração.
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XIII

MATERIAS NOCIVAS OU PERIGO<;A.S

Art. 124. o O transporte da dynamite, da nitro-glycerina, do
algodão-polvora e dos fulminantes, de modo algum póde ter logar,
salvo quando expressamente destinados ás obras do pt'olongamento da
estrada.

Art. 125. o O tJ;'ansporte da polvora em grande quantidade póde
ser recusado nos casos de segurança publioa, quando o governo assim
o ~ntender.

Igual disposição se applica ás armas de fogo e mais artigos bel
Iicos.

Art. 126. o A polvora e mais materiae" explosivos, os fogos de
artificio, o alcool, o phosphoro, o coll dio, o ethar, as es'encias e OU-o
tras materias analogas, não podem ficar depositados nas estações ou
armazens de deposito.

Art. 127. o A administração póde fixar o di:\ em qu~ devam ser
admittidas a despacho e trausportadaR as materias nocivas ou peri
gosas.

Todavia as mechas cbimioas (pho plloros) que se :loharem nas con
dições de envoltorio abaixo declarada, e os pequenos pacotes, as
amostras em geral, em quantidade não superior a cinco kilogrammas,
podem Bel' expedidos todos os dias. _

Ar·t. 128.° Os volumes contendo substancias venenosas, perigosas,
explosiveis ou inflammaveis devem trazer no exterior indicação do
Beu conteúdo, e são submettidos ás seguintes condições de acondicio·
na.mento :

1." Polvora, estopim e outras stlbstrmcias emelhantes - Em caixas
ou barris, hermeticamente fecbados e protegidos exteriormente por
envol torio solido.

2." Fogos artificiaes - Em caixas de taboas unidas .de um centi·
metro de espessura, pelo menos.

3.° Mechas chimicas (phospboros) - Em caixas de taboas bem
unidas e de um centímetro d9 espe~sura, pelo menos; arrumação no
interior bem apertada.

4." Espoletas, capsulas fulminantes, ca1'bo-azotina, cartuchos de
retro-carga - Em bocetas ou saccos e tudo dentro de caixas bem
unidas e de um centimetro de espessura pelo menos.

5." Plwsphoros, bromo, sulfureto de ca1-bono - Em vasos de pa
redes bem fortes e estanques cheios de agua e empalhados.

6. a Materias causticas, inflamm!Jveis e ex-plosiveis - Em vasos de
paredes bem fortes e estanques, empalhados e fechados em cestas e
caixões.

7."- Materias venenosas - Em vasos fechados, empalhados e encai
xotados.

Art. 129. o PS substancias nocivas ou perigosas devem form~r
expedição á parte e fazem objecto de nota espeoial de experlição. Nao
pódem, além disso, ser comprellendidas em uma. mesma remessa com
mercadorias ordinarias.
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XIV

RESPONSABILlD ADES

557

Art. 130. 0 A administração da estrada declina toda a responsa
bilidade por perda, avaria, ou falta nos seguintes casos:

§ 1. o Quando provierem de caso fortuito ou força maior.
§ 2. o Quando não tiverem sido verificados OS volumes á chegada

da mercadoria e antes da sua acceltação ou retirada pelo desti
natario.

§ 3. o Quando os envoltorios não apresentarem exteriormente
indicio de violencia ou fl'actura.

§ 4. o Quando forem ulteriores á recusa do destinario, do que se
lavrara auto.

§ 5. o Quando a mercadoria fôr, por sua natureza especial, susce
ptivel de soifrer perda ou avaria total ou parcial, como combu,tão
espontanea effervescencia, evaporação, vasamento, ferrugem, putre-
facção, etc. .

§ 6. 0 Quando a mercadoria. por mão acondicionamento ou qual
quer defeito observado pelos empregados do despacho, houver sido, não
obstante, despachada a pedido do remettente, declaranrlo o empregado
na nota de expedição e no conhecimento: «Segue sem responsabili
dade da administração da estrada ».

Art. 131 ° A administmção não responde pelos damnos result(~ntes

do periao que o transporte em caminhos de ferro ou demora da viagem
acarreta para os animaes vivos.

Arl. 132.° No caso de extravios e provada a culpa dos empregados
da e trarIa, a indemnisação não pode;t'á exceder a:

80.' para animaes de montaria;
50' para bois, vaccas, etc. ;
6 para. bezerros e vitellas ;
4$ para carneiros. cabras e porcos ;
:2 para cães acorrentado:; ;

500 réis para aves e pequenos animaes engaiolados.
Art. 133.° Quando a mercadoria fól' acompanhada, por pessoa en

carregada de vigiai-a, a administ1'ação não responde pelos damnos
resultante:; do perigo que a vig-ilancia ti nha por fim evitar.

Art. 134.° A admini tração não se re ponsabilisa pelo damno que
da arl'umação nos vagões e armazens, c rregamento e descarga, pos a
resultar para a mobilia. não en aixotada.

A mobilia desencapada, sómente encapad a ou me mo engradada
seguirá por cont e ri co do remettente. respondendo a admini tração
sómente por extravio.

Art. 135.° A administração não é responsavel pelo estrago da mo~

bília encaixotada, louçn, Yidro, crystaes, ou quaesquer objectos
fragais encaixotados ou embarricados. de de que entregue os volumes
sem ignaes de terem sido violados ou de terem sofi'rido choque ou
pressão que pudesse damniftcat' o coo leúdo.

ArL 130.° Quando o carregamento e a de. cal' a forem feito pelo
r~metlente ou pelo de tinatario, a administração não responde pelos
rIscos ou perdas l'esultantes daquelJas operações ou de suas conse
quencias.

Arl. 137.° Quando a mercadoria fôr por sua natureza susceptível
de so11'rer, por influencia athmospherica ou qualquer outra causa in-
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dependente do serviço da estrada, quebra em peso ou medida, a admi
nistração não responde pela diíferença em pe o ou medida.

Art. 138.· Quando o carregamento for feito pelo remettente, a
administração não responde pelo numero de volumes indicados na nota
de expetlição.

Art. 139.° A administração não responde pelos riscos proveni.
entes da natureza dos objectos contitlos nos volumes de ba.gagem ou
encommendas.

Art. 140." Salvo as prescripções dos artigos anteriores, ou outras
disposições expressas neste regulamento e no regulamento geral, a
administração se responsaLilisa pelos objectos que lhe forem confiados
para. serem transportados ou ficarem depositados nos armazens da es
trada.

Essa responsabilidade comvça do momento do pagamento do feete
e recepção do genero, e termina no acto da entrega do mesmo geneeo
ao destinatario ou a seu correspondente ou preposto.

xv

SEGURO E INDEMNISAÇÃO

Art. 141.° Os remettentes e os viajantes tem a faculdade tle se·
gurar na propria estrada a sua fazenda., declarando no acto do despacho
o valor segundo o qual querem ser indemnisados em caso de perda ou
avaria, não excedendo de 1:000 000.

Nesse caso cobl'ar-se·ha, além do ii'ete e mais taxas, uma taxa de
segnro de 2 ~o sobre o valor declarado. O minimo da importancia dessa
taxa será de 1$000.

A decl<iração do valor das 'mercadorias nas notas de expedição e
conhecimentos nenhuma ignificação tera desde que não for paga a
ta.xa de seguro. .

Art. 142.· Em caso de pel'da total, se pagara ao segurado o valor
integral declarando; se, porém, a perda for parcial, só terá elle di
reito a uma quota proporcional á perda e:ffectiva.

Do mesmo modo, em caso de avaria, a indemnisação sel'á paga
proporcionalmente á importancia. dlt avaria verificada.

Em caso algum, a indemnisação póde exceder o damno realmente
so:ffrido pelo segurado em consequencia da perda ou avaria, e será
neste caso reduzida á importancia do damno.

Art. 143.° Quanto aos objectos ou mercadorias não seguros, a admi
nistração não é responsavel pela indemnisação senão até a importancia
de 500 réis por kilogramma de mercadoria e cargas em geral e de l.~

por kilogramma de bagagem ou ncommenda perdida ou avariada,
sem que em caso algum a indemnisuçi'í.o po sa ser superior ao valor da
mercadoria, bagagem ou encommenda perdida ou avariada .

.No caso em que uma mercadoria, etc. desencaminhada fàr depois
achada, a administração affixará avisos na estação, e o destinatario
terá, durante 15 dias o direito de reclamar a entrega, devenuo restituir
3/4 da indemnisação que ja. lhe houver sido paga. A mercadoria, etc.
avariada fica pertencendo a. estrada.

Art. 144,° Quando a met'cadoria formar um todo tal que a avaria
de uma parte a deprecie ou inutilize, tt indemnisação a pagar será cal
culada por arbitramento.
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Art. 145.° As causas de irresponsabilidade ou limitação de respon
sabilidade Dão pódem ser invocadas pela administração se se provar
clólo por parte do seu pessoal. Nesse caso as indemnisaçães a pagar
serão reguladas pelo c(ldigo commercial.

XVI

ARBITRAIIIENTO

Art. 146.° O arbitramento, nos casos em que por este regulamento
deva ter lagar, sera feilo por dous arbitros escolhidos, um pela admi
nistl'ação e outro pela parte, alvo se ambos concordarem na escollu
de um ~ó arbitro. Da deci ão dos arbitros não haverá recurso.

Art. 147.° O arbitramento será reduzido a auto assignado pelos
arbitros, pelo agente da estação em que elle se verificar e pela parte
reclamante.

Art. 148.°.A quantia arbitrada para indemnis8ção em caso alg'um
podera exceder os limites acima fixados neste regulamento para cada
caso de indemnisação. Sempre, pois, que o arbitramento exceder a
esses limite, a administração só pagará até aos mesmo limites.

Art. 149.° Dispensa-se o at'bitramento sempre que houver mut.uo
accordo sobre o valor da intlemnisação en ll'e a administração o a parte,
accortlo que deve ser reduzido a auto assignado pelo director tia estrada
e pela pinte reclamante, tendo a mesma validade do arbitramento.

Art. 150.° Recusando·se a parte ao arbitramento, a administração
requererá judicialmente um arbitramento, que continuará sujeito aos
mesmos limites e remoção das mercadorias para um deposito publico
ou a sua venda em leilão.

Art. 151.° A vistoria ou arbitramento amiga.vel deve ser feilo
dentro das 4 horas depois da. descarga; passado este prazo, só preva
lecerá a decisão da administração.

O arbitramento judicial só terá lagar se, proposto o amigavel pela
administração dentro das referidas 48 horas, fôr elle recusado pela
parle.

Art. 152.° Se os arbitras não chegarem a accordo quanto.à avalia
ção do prejuizo e á responsabilidade da administração, nomearão elles
um desempatador, que decidirá por uma das duas opiniões.

Art. 153.° Os arbitros tem por mLsão não só vistoriar e avaliar
o damno, mas tambem se houve culpa da administração nease damno,
ou se eUe einherente a natureza da mercadoria, ou se provem do acon
dicionamento da carga em desaccordo com o estabelecido neste regula
mento.

Se for reconhecido o máo acondicionamento ou se o damno provier
da propria natureza da mercadoria, não terá. logar a indemnisação.

Se forem reoonhecidas estas attenuantes em favor da administra
ção, ou me mo a culpa desta no facto que pl'oduziu o damno, só se
pagarà metade da. indemnisação al'bHrada.

Art. 154.° Ao' arbilros se dará. conhecimento deste regulamento.

XVII

DEVERES DOS EMPREGADOS

AI'L 155.0 No desempenho de sua runcções, os empregados tem
obrig-ação de tratar com urllunidade todos que tiverem negocias com
a estl'ada.
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Art. 156.° Deverão dar aos viajantes, remettentes e destinatarios
todas as informações que estes lhe pedirem e facilitarem quanto fór
possivel o cumprimeuto das tormalidades o. preencher.

Devem e'11 caso de necessidade encher a notas de expedição.
Art. 157.° Nenhum agente ou empregado poderá dar ao publico

documento que contpnba rasura ElU emenda por eUe não resalvada.
Art. 158.° Todo o decumento fornecido pela estrada e que fôr

depois, por qualquer ti tulo, apresentado e se achar viciado, será retido
e o apresentante ou quem do vicio se quizer ulilisar sera sujeito a
uma multa de 50' a 100$, segundo a gravidade do ca o, a juizo do
director da, estrada.

Nesse caso a entrega da mercadoria. reclamada será sustada até
decisão do mesmo director.

XVlII

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 159.° Os casos de embargo ou penhora em mercadorias e
outros objectos cleposi tanos ou entregues á estrada para sel'em trans·
portados e ainda não entregues a eus destinatari05, serão regulados
pelo decreto n. 841, de 13 de outubro de 1851, no que a estes forem
applicaveis.

Art. 160.° Os objectos penhorados ou embarga,los não podem ser
retirados das estações ou depo,itos da estrada sem que e ta seja in
demnisada do que lbe fôr devido por frete, armazenagem e todas as
mais despezas.

Art. 16!. o Quo.ndo o embargo ou penhora cahir em generos de
facil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão estes g.meros ficar
depositados nas estações.

Art. 162.° Os tl'ansportes por conla do governo geral ou dos go'
vernos estadoaes ficam sujeitos ás mesmas condições que os transportes
ordinarias.

Art. 163.° As cargas, mercadorias, etc., que tiverem tra.nsporte
gratuito, ficam sujeitas ao pag'lmento das taxas de despacbo, seguro,
reJistro, carregamento e descarga, armazenagem ou estadia e a todas
as despezas emfim, com exclusão unicamente lIa frete propriamente
dito.

Exceptuam-se desta. disposição as malas do correio e as mercado
rias, etc., pertencentes á estrada, devendo estas vir sempre acompa
nho.das de uma guia de reme sa da estação de procedenoia.

Art. 164.° A cobrança integral das taxas de .despacho, seguro,
registro, armazenagem, estadia e to"las as mais despezas, menos o
frete propriamente tlilo, terá logar para as mel'cadorias e quaesquer
objectos que tiverem transporte com abatimento em virtude deste re
gulamento ou de qualquer contracto ou concessão no qual se ache
estabelecida a clausula de abatimento do frete.

Art. 165. ° O iDvolucro dos olJjectos, mercadorias, etc., entra no
calculo do volume e do peso para pagameuto do freIe e mai taxas e
despezas.

Art, 166.° Em casos muito especiaes de legitimo impedimeuto do
remettente ou destiuatarlo, quando se prove não poderem elles encar
regar a outrem de fazer as suas vezes, podera a estrada conceder aba
timento até 50 % sobre a taxa de armazenagem ou estadia.
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Art. 167." Todo o remcLtenle que precisar de vagões deverá pe
dil-os com 24 horas de antecedencía ao cbefe de estação onde devam
ser embarcadas as cargas ou animaes.

A estrada não se obriga sempre a satisrazer o pedido dentro do
rãCerido prazo, mas se esrorçará em tornar menor passiveI qualquer
demora além desse prazo.

Esses pedidos não serão recebidos quando se ratar de vagões que
a estrada não possua ou não estejam em estado d servir.

Art. 168.° As pessoas que estragarem os carros, estações ou ap
parelbos da estrada serão responsaveis pelo damno causado, e se fór
este intencional, proceder-se-ba judicialmente contra o deliinquente.

Art. 169.° Os objectos não designarlos nas tarifas e pautas e para
os quaes não haja disposição especial neste regulamento, ficam sujeitos
á tarifa correspondente ao previstos que com el1es tiverem maior
analogia.

Art. 170.° Nas estações ou paradas onde não houver desvio po
derá a estrada recusar o estacionamento de vagões para. carga ou
descarga.

XIX

TELEGRAPRO

Art. 171.° Os telegrammas serão accei tos em todas as estações
da estrada, tanto nos dias uteis, como' nos dias santificados e feriados.

Art. 172.° O telegrammas dividem-se nas seguintes classes, que
representam a ordem da transmissão:

La Telegramma urgente em serviço da estrada.
2." Dito idem do governo federal.
3. a Dito idem do governo do e~tado.

4." Dito idem ordinario em erviço da estrada.
5.' Dito idem particular.
6.- Dito ordinario do governo federal.
7.· Dito idem do governo do estado.
8. a Dito idem das autoridades.
9. a Dito idem particular.
Art. 173.° Os telegrammas devem:
§ 1.0 Ser escriptos pelo proprio expedidor, com tinta preta, e de

modo que possam ser lidos facilmente, lettra por lettra.
§ 2.° Não conter abreviaturas, rasuras, palavras emendadas ou

inutilisadas.
§- 3.° Indicar o nome da estação de destino e o nome e l'esidencia

do destinatario. .
Art. 174.0 E' prohibida a acceitação de qualquer telegramma

contrario ás leis, prejudicial â segurança publica ou offensivo â moral
e aos bons costumes, ou prejudicial á segurança e interesses da es
trada •

. ~rt. 175.° Só ao governo ou à administração da estrada é per
mJthdo o uso de cifl'as secretas.

Art. 17tl. o 03 telegl'ammas de mais de 100 palavras podem ser
recusados ou retardados para se transmittirem outros mais. breves,
embora apresentados posteriormente. .

Art. 177.° Muitos telegrammas de um mesmo expedldor, para o
meamo ou diversos distinatal'ios, só podem ser acceitos quando não
houver outros telegrammas a transmittir.

E. H. - 36 Vol. V
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Art. 178.° A apresentação de telegramma é certific tIa por um
recibo entregue ao expedidor, e que deverá ser exhibido em caso de
reclamação.

Art. 179.° Nos casos ol'dinarios fi, transmis-ão de telegramrrras
será feita na ordem de sua apresentação, respeitando-se o que dispõe
o art. 172°. .

Art. 180.° A estrada acceitará despachos para se transmittil'em
cópias por outras linhas, preferindo as linhas do Estado, salvo se
o expedülor expressamente designar outra.

Art-. 181.° A administração se reserva o direilo de interromper as
communicações telegraphicas para o serviço particular, por tempo in
determinado, no caso em que o julguo conveniente, em vista de Ul'
gencia do serviço da estrada ou do governo.

Art. 182.° O telegramma antes de começar a ser transmittido
llóde ser retirado, restituindo·se ao communicante a. taxa com odes·
conto de 10 0/•.

Principiada a transmissão póde ella ser interrompida a peditIo do
communicante e retirado o telegramma ; neste caso, porém, sem direito
á restituiç.'io da taxa.

Art. 183.° Os telegrammas serão entregues ao destillatario na
estação de destino ou na casa do destinatario quando essa não dIstar
mais de um kilometro da estação de des~ino; e mediante pagamento
da despeza que se fizer, a estrada se encarregará de fazer chegar o
telegramma, com a possivel brevidade, á casa do destillatario quanrlo
esttt ficar além de um kilometro da estação do destino e nunca mais
de cinco kilometros. .

No caso de não ser encontrada com facilidade a pessoa a quem são
dirigidos, ficarão os telegrammas guardados na. estação de destino, sem
que haja direito de exigir-se da estrada. restituição da taxa. ou desta
ou das despezas quando o destinatario re ida a mais de um kilometro.

Para as distancias além de cinco kilometros da estação do destino,
serão os telegrammas enviados pelo correio, para o que pagará o com
municante a ta.xa de 100 réis.

Art. 184.° O segredo dos telegrammas é inviolaveJ. As unicas
pessoas que podem tomar conhecimento delles ou requerer copia são o
proprio qne os assignou e aquelle a quem são dirigidos.

A nota de - reservado - portanto. collocada no telegrammu., en·
tende-se com o destinatario.

Art. 185.° Na contagem das palavras observar"se·hão as seguintes
regras: .

§ 1.0 Tudo que o communicante escrever entra na contagem das
palavras.

§ 2.° Conta-se como uma qualquer palavra que não tenha mais
de 10 lettras; o oxcedente é contado como outras tantas palavras
quantos forem os gl'UpOS de 10 lettras ou fracção de la lettras.

§ 3.° Toda palavra composta, escl'ipta de modo que forme uma
só, como tal será contada de conformidade com o disposto no paragra
pbo precedente; se, porém, forem escriptas separadamente, as part~s
de que ella se compõe, ou mesmo reunidas por traço de união, serno
contadas como outras tantas palavras.

§ 4. o Todo o caracter alphabetico ou numerico isolado, toda
palavra ou particula seguida de apostrophe será contado como urna
palavra.

§ 5. ° Os numeros em algarismos contam-se como ttmtas palavras
quan~s forem as séries seguidas de cinco algarismos que contiverem
e maIS uma palavra pelo excedente.
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§ 6. 0 Os numeras por extenso serão contados pelo numero de pa
lavras realmente empregado no despacho para exprimil-os.

§ 7. o As virgulas, pontos e traços de divisão ou união serão con-
tados como outros tantos algarismos.

§ 8.° Os ignaes de accentuação não são contados.
§ 9. 0 Cada pJ.lavra sublinhada será contada como duas palavras.,
AI't. 1'86. 0 Entram na contagem das palavras:
§ 1. o A direcção, a assigna tura, as indicações a respeito do modo

de remessa do telegramma ao deg-tinatario além de um kilometro da
estação e reconhecimento da assignatura, quando revestida. dessa for
malidade.

§ 2. o Os pedidos de repetição para conferencias, eSsa. repetição e
as palavras - "esposta paga•.• palavras.

§ 3. 0 Os nomes proprios de pessoas, citlades, villas, praças,
ruas, etc., os titulas, sobrenomes, particula:;; e qualificações se
contam como bntas palavras- quantas forem necessarias para ex
primH·os.

Art. 187." Não serão taxados quaesquer signaes ou palavras
accrescentadas pela estação remettente nO int'eL"esse do serviço tele
graphico.

Jgualmente não sel'ão taxados a datlr, hora da apresentação do
telegramma e logar de procedencia senão quando o communicante
escrever na minuta e exigir a tl'ansmissão.

Art. 188. o Cada. telegramma até 20 palavraS, entre duas estaQões
quaesquer, pagará 1 000.

Otelegramma que tiver mais de 20 palavras até 30, paga mais
metade da taxa do telegramma simples, e assim seguidamente, au
gmentando-se meti1de da taxa simples, pelo augmento de 10 ou menos
de 1tJ palavras.

Al't. 189. o Pagam taxa. dupla os te1egrammas :
§ I. o TI'ansmittidos Ú noite, que só sel'áo acceitos quando o serviço

da estrada exigira funccionamento do telegrapho.
§ 2. 0 Em Hngua estrangeira.
§ 3.° Que hajam de ser repetidos a pedido do communicante..
§ 4." Os telegrammas urgentes.
Art. 190,o As redacções de jornaes, casas commercines e emprezo.s

que fizerem despeza men 0.1 de mais de 100' terão diroito á restituição
de 20 % das taxas que houverem pago no mez em que se der aquelle
excesso, o qual deve ser provado com os recibos.

Al't. 191. 0 O mesmo telegrammo. dirigido pelo mesmo communi
cante a mais de wn destinatario pagará, além da ta.xa da tarifa paro.
um destinatario, mail! metade da mesma taxa por cada um dos desti
natarios.

Art. 192,0 O mesmo tetegl'amma dirigido a mais de uma estação
pagará a taxa correspondente a cada uma destas.

Art. 193. 0 Todas as taxas, sem distincção, serão pagas no acto da
apresentação do telegramma na estação de partida. .

Art. 194. 0 O communicante póde pagar de antemão a resposta do
telegramma que apresentar, flxanlo o numero de palavras.

Neste caso a minuta do telegramma deve tel' a declaração 
Respo ta paga para . .. palavras, antes da. assignatura do communicante.
. Se a resposta contiver menor numero de palavras do que odes·
Ignado no telegramma, não se fará restituição alguma.

Se a resposta. contiver maior numero de palavras, o excesso será
c~nsidel'ado como um novo telegramma, que deverá. ser pago pela
pessoa que o a.presentar.
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Art. 195.°A resposta para ser transmi ttida deve ser apresentada
dentro das 96 boras que se seguirem á entrega do telegramma primi
tivo ao destinatario. Passado esse prazo, ficará sujeita ao pagamento
da taxa.

Não se restituiré'L ao communicante o que houver pago para a
resposta, se esta deixar de ser apresentada ou o fór passado aquelle
prazo.

Art. 196.° O telegramma póde ficar na estação de destino até que
o destinatario o procure.

Para a execução das disposições indicadas neste artigo e no
art. 183°, deverá o communicante fazer as respectivas deolarações na
minuta do telegramma, do seguinte modo: - Pela estrada, pelo cor·
"eio, na estaçiio.

Na falta de taes declarações, será. o telegramma expedido pelo
correio.

Art. 197.° Ao empregado da estrada encarregado da conducção do
telegramma &0 domicilio do dcstillatario não é licito encarregar-se da
resposta ou de outro telegramma a transmittir, recebendo a taxa
respectiVil..

Art. 198. ° Na ausencia do destinatario, o telegramma será entre·
gue em sua casa á pessoa de sua familia, empregado, criado ou hospede,
salvo se o communicante designar na minuta pessoa especial.

Art. 199.° O destinatario ou quem por elle receber o telegramma
deveré'L assignar o recibo.

Art. 200.° Os telegrammas que tiverem de ser procurados na esta.·
ção de destino serão entregues só ao destinatario ou á pessoa por eUe
competentemente autorisada.

Art. 201.° O pedido para que o telegramma expedido não seja en·
viado ou entregue ao destinatario só póde ser feito pelo proprio com·
municant9 e por novo telegramma, sujeito á taxa, que será restituida
se o pedido não chegar a tempo de ser satisfeito.

Art. 202.° O communicante tem direito á restituição da taxa que
houver pago nos seguintes casos:

§ 1.° Quando o télegramma não chegar a seu destino por qualquer
causa devida ao serviço do telegrapho.

§ 2. ° Quando o telegramma enviado ao destinatario estiver alterado
a ponto de não satisfazer ao fim a. que era destinado.

Art. 203.° Os telegrammas em língua estrangeira devem ser
escriptos com caracteres romanos.

Art. 204.° O communicante póde pedir que a estação de destino
lhe dê aviso de ter recebido o telegramma transmittido. Por esse
aviso simples pagarei. elIe lO % da taxa de um telegramma simples.

Art. 205. ° Fica revogado o decreto n. 8896, de 24 de fevereiro
de 1883.

Capital Federal, 20 de janeiro de 1894. - João Felippe Pereira.
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PA.UTA.

A

Abacaxis e ananazes ••.••..••.....•.........•••....
Abanos ele palha.....•••..•...•.•.•••....•.. , •...•.
Abanos de pennas e leques...•......•..•... , ...••..
Abelhas.•.......•......••.•....••..•.......•......
Abobaras ... ' ..•.•....••............•...•..........
Absinthio .............•.•.....•...................
Açafates e semelbantes ......•..... '" ..•..........
Aca.frão .... , ...••....•....••.•...•..••...•...•...•
Accessorios de trilhos ............•.....•.•...•....•
Acidos mineraes .•....•.........•........•...... " .
Aço .
Acordeoos...••..•...•........•...................•
Aduélas .
Agua ordinaria....................•..............
Agua-raz ....•....................•.•..............
Aguas medicinaes•................•...............
Aguardente .....................•.........•.......
Alabastro bruto ..........•.•.....................
Alabastro em obra ·.....•.............
Alambique e pertenças.....•..........••..........
Alcatrão ...........•.........•.............•......
Alavancas de ferro ou aço .
Alcatifas. " ..... o •••••• , •••••••••• o ., •••••••••••••

AlcooL ...........•.•....... o •••••••••• o ••• o ••••••

Alfafa •.. o •• o •••••••••••• o o' •••••••••••• o o • o" ••••

Algodão imprensado o. o'

Algodão não imprensado, em pluma. o •••••••••••••••

Algodão em caroço ... o o ••••••••••••••••••••••••• o ••

Alhos. o ..... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Almofadas ....•.........•.....•................. o.

Almofarizes de metal, pedra ou madeira .•..........
Alpiste. o ••••••••••• o ••••••••••••••• o •• " •••••• o., •

AIumina .... o ••• o ••••••••• '" o •••• o •••••• '" ••••••

AIvaiade .........•.•...•. o •••• o ••••••••••••••••••

Amendoas em caroço ..•.........• o •••••••••••••••••

Ameadoim .........•..•..........• o •••••••••••••••

Amido .
Ancoras vasias o •••••••••••••••• o ••••••••••

Ancoretas idem ..•........•................ o •••••••

Angico em resina, gomma ou folhas ...•...........•.
Aniagem...•........ o •••••••••• o •••••••••• 0 ••• 0 •••

Anil .............................•.•.........•.•.•
An~maes empalhatlos ou embalsamados .. o •••••••••••

An!maes ferozes, frete convencional.
An~maes pequenos engaiolados ..... o o' •••••••••••••

AUlmaes ............•......• o •••••••••••••••••••••

An~maes em compartimentos separados ... o •••••••••

AllJz ....•........• o •••••••••••••••••••••••••••••••

Apparelhos para experiencias de laboratorio .....•..•
Apparelhos ..............••......... o •••••••••••••

N. da tarifa
13
9
6
9

13
9
6
6

19
6
6
5

13
15
5
6
9

II
6

13 e 20
9

II
6
5

19
la
9

li, 15 e 20
9
5
6

li
6
6
9
9
6

II
II
II
8 e 17
6
5

13
24, 25 e 26
23
6
6
6

565
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Apparelhos telegraphicos ..
Arados .••..'0 •••• o o •••••••••• •• •••••••••••••••••••

Arame de metal ................................•.•
Araruta .........•.....•••.•...••...•.•...•..... o'
Arbustos vivos .........•.......... " ....•...•..•..
ArchoteS o ••••••••••• o ••••••• : ••• o

Arcos de ferro ou madeira .
Ardosias ..••..•.•........ o ••••••••••••••••••••••••••

Areia .........•.•....•.••••..••.•.•. o •••••••••••••

ArgUIa•.•.... , .... , •.•. '" •............ " ..•.... o

Armações envernizadas ou com vid.ros, para loja .•..
Armações para guarda·soI ........................•
Armações para igrejas ...•....... o •••••••••••••••••

Armamento .•........ · •........••......•...•......
Arreios ...............•........••......•..........
Arroz.............•• o o •• o •• o ••••• o.' ••••••••••••••

Artigos de folha de Flandres não classit:lcados .
Artigos de luxo idem....•...••....•...............
Artigos de pacotilha idem ...•••........... o •••••••

Artigos de desenho .•...•.. o ••••••••••••••••••••• o •

Artigos de escriptorio•...•.•...•.......•.....•.....
Asphalto ..••••...•......••...•••........•.••••....
Assucar bruto .....................•.........•.....
Assucar refinado ou tur.binad.o de 1" classe ... o ••• ' ••

Avêa.....................••.. o ••• : ••••••••••••• o'

Avelã ..•.......•..........•.•..........•..........
Aves empalhadas..••.......•......•.•........•...•
Aves engaiolãdas e em capoeira.•..................
Aipim ....•..... , o ••• o •••••••••••••••• o •••••••••••

Azeite doce ou outros, em barril .ou lata. .... o •••••••

Azeitr doce ou outros, em garrafões, garratas, e.tc •.
Azeitonas. o •••• o •• , •• o o o • o ••••••••••• " •••••••••••

,Azulejai! .•.••. , ..... o •••• o' •••• o ••••••• o ••••• , ••••

B

N. da tarifa

6
l~ e 20
6

11
11
6

10
6

19
J9
7 duplo
5
5
6
6

13 e 20
6
5
.5
5
,6
9

12 e 18
9

19
9
5

J5
13
9
6
9
9

Bacalháo .. o ••••••••• o " ••••••••••••••••••• o •••••• o II
Bacias de metal .•. : .•.... o • o ••• o • " ••••••••••••••• o 6
Bagagem.....•...• o •••••••••• ! •••.• : •..•..•• ~ • • • • • 4
Bahás vasios •.•••. o •••••••••••••••••••••••••••••• o 11
Balanças ......•.......................... o........ 6
Baldes de m~tal o.u de IJIadeira : o" •• 9
Balões. . . . •.. . . . . . . . . . . • .• . . . . . . .• . . . . . . . . . . . li
Bambinellas. " ., ., , .....••. .. ..• . .•.. .•. 6
Bambús.................. •.....•••................ 19
Bananas. . . . . . . . . • . . • . .•. . . . . • . . ••. . . . . . • . . . . . . . . . . . 13
Bancos de m.etal ... , ........•. o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7
Bancos de madeira, não enverq.izados•........... o o • • 7
Bancos de louço•..... o" o •••••• 0 •••••• , ••••• o •••••• o" 6
Bangués e liteiras •...... o ••• '" ••• , •• , ••••• " • •••• 27
Banha de PQ/'co...... o •••••••••••••••••••••• o ' • • • • • • • 11
Barracas desarmadas. • • . . . . .• . . . •• . . . . . . . . . • . . • . . . . 6
Bandejas ...•....••. o, .. o' ..... o................... 6
Banheiros. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .• . . . . . . . • .• 6
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Barbante ..............•...... I •••••••••• t • ~ •••••••

Barris e barricas vasias•.•...........•.•..•.•.•..•..
Barriguda imprensada ..........•••...•..•••.....••
Barriguda não imprensada .
Barro....•....•..•...•........•....•.••••...••....
Barbatana ...........•..•..•.•....•.•...•.••....•.
Barrotes de madeira••..•........................••
Batatas alimentícias.....•••..........••...•..•...•.
Be~i~as espirituosas não classificadas ......•.•.......
BeIJus...•.•....•.....•.••..•.......•..•.••..•...•.
Bengalas , .........................••........
Berços de vime ou ferro .
Bestas........•••...•...••.....•......•.•••....•..•
Bestas em compartimento separado .••............•.
Betume.....•..•...••••..•.....•.•.....•...•......
Bezerros•.........••. ; •.••.....•......•.••••..••.•
Bilhares e bagatellas•.•....... , ......•...•.•.......
Biscoutos e bolachas .•.............•..••...••......
Boiões va ios .•••.....•.......•...•.••......••.....
Bois e vaccas....•....•.....•..........•...•....•..
Bois o vaccas em oompartimento separado .
Bolsas de viagem •....••.•.........•.•......•.•.•••
Bombas para extracção de agua•.......... , .
Borracha ..•.•....•...•..•.••.....•..•.....•....•.
Botijas vasias ......•.....•..••........•....•.•.••.
Breu '" .......•.•............... " .
Brides ordiuarios...•• ,.....••..........•...•.••..•
Brinquedos....••.......•.....•...•.••.••........••
Brocha para pintar e caiar .•..•.••••.....•...••....
Bronze em bu to .....•.......•....................•
Bronze em objectos de arte•........•...............
Bronze em obra não classificada.•••..•...••.•.•....
Brunidores de café...•.....................•..... ,.
Burras de ferro ou de madeira chapeado. de ferro .•..•
Burros..•.•.....•....•.....•..... '" ...•..........
Bnrros em compartimento separado ....•...•...•..•.
Bustos...•....•....•.•.•....•.........••..........

c

CalJeçadas ou cabeções para animaes ...............•
Cabello....•.........................•......•• '" .,
Cabello em obras.........•....... , •.....•....••...
Cabellos de arame, linho, canha.mo, etc .
Cabos de ferramenta., vasSOUl'a, etc .
Cabras, carneiros, ete....•...........•.... , ......•

Cabriolets ......•....................•....•........
Caça. morta ................•........•••....•.......
Oac,io.......•...•.•..••.•.•........... " .
Cachimbos " •.••..••........•••.......••...
Cadaveres (ville o regulamento).
Cac1en.clos •.•.•...••..••••••.•................•...•.
Cadernae " •.••••.••...•.. " ...•..••..•......•••••

567

N. da. tarifa.
6

II
9
6

19
6

19
II
9 ...

II
6
6

24
23
19
25
7 duplo
9
6

25
23
6

13 e 20
9
9
6
6
G
6

15
5
6

13 e 20
G

24
23

5

6
6
5
9

13
2G mais 25 %

por oria
27
II
9
6

!O
lO



M8 DEORETOS

Cadinhos ......••••......•..•.. , •.. , ..•..•.•...•...
Cães•.....••..•• o o o o ••••• o •••• o o' •••• , •••••• o' ••••

Café.................••..••.••..•...•....••.• , ..•.
Caibros .•.... 0 •••••••••••••••• o, •• o ••••••••••••••••

Caixas de guerra ..... o •••••••• , ••••••• o •••••••••••

Caixas vasias de madeira ..•.•.•......... " ..•.•...
Caixas vasias de folha ou p8',pelão•.....•.....•.. o •••

Caixilhos sem vidros .
-Caixilhos com vidros•....••...•...•.•....•..•..•.•
Caixõee vasios.........•.......... '" .
Cal , ....•.....•.•....•
Calçado o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••

Caldeiras '" o •••••••••••• , ••• ' ., o , • o •• o" ••

Caldeiraria (artigos não olassificados) ... , ....•......
Camphora.. o" •• , •••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••

Camas de ferro ..•.. o ••••••••••••••••••••••••••••••

Camas de madeira não envernizadas ' o •••

Camas de madeira enverni~adas, , o •••••• ,.

Canna de assucar , o •••••••••••••••

Canna da lndia o •••••• o ••

Canella em pó ou em casca ,
Cangalhas ... o •••• o ••••••••••••••••••••• o •••••• o •••

Canôas (convencional).
Canos de barro .•.. o •••••• o •• o •••• o o. o ••••••• o ••••

Canos de metal. o • o • o •••••••• o ••••••••• o •••••••••••

Capachos •.•... '" .. " ....••...•.. o ••••••••• o •••••

Capim .... o •••••••• ' o o •••••••••••••••••••••••••••••

Capoeiras vasias.. , ...............................•
Caranguejos , o •••••••••

Carnaúba (cêra de) .••........ " .......•..•... '" ...
Carne fresca o •••••••••••••••••

Carne secca, salgada e de sol. , , ..••.. o ••••••••••••

Carneiros .. , ... , o ••••••• o •••••••••••••• o ., ••• '" •••

Caroços de algodão ..... o ••••••••••••••• , , •••••••••

Carrinhos de mão ..•..... , . , , .
Carroças, o' o •••••••••••••••••••••••••• o, •• o

Carroças desmontadas o •• o •••••• o •••••••

Carros de passei.o, com duas rodas , o •

Carl'os de passeio, com quatro rodas .. " .
Carros funebres ordinarios, com quatro rodas .
Carros e vagões para estrada de ferro, rebocados.
Carros e vagões para.. estrada de ferro, desmon-

tados ..... , . '" o •••••••••• o , ••••• 0 ••• o •••••••••••

Carvão animal ou vegetal. .. o , • , • o • o • o o •• o • o •••••• ,

Carvão mineral. o o , o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o '" o •• , o ••

Cascalho. o o o o o o o o o o' o o o o' o" o o o o o 0'0 o o o o o o o o' o o ••• o

Cascas de arvores .. o o o • o o • o o o o o o o o o o o • o •• o o • , • , o o •

Cascas de côco ... o o •••••• o •• o o o o o o o o o • o • o ••• o • o • o o

Castanhas. o o o • o • o • o ••• , o ••• o • o • o ••••• o o o •• , o ••• o ••

CavalloB e eguas•... o , •••••••• , ••••• o ••••••••••••••

Cavallos e eguas em compartimento separado ..•... ,
Cavername para embarcações .... o ••• o o" ••• , o o • o • o

Cebolas e cebolinhas ,. o' •• o o' •••••••••••••••

Centeio ...•.........••... o • o, •• o,, •••••••••••••••••

Cêra bruta ou em velas ..••..••••••. o •••••••••••••

o da tarifa.
6

26
10 e 16
19
5

11
6
7
7 duplo

11
19
6
13 e 2<J
6
6
6
7
7 duplo

13, 19 e 22
6
6

11

19
15
6

19
11
11
9

12
12
26
14, 20 e 21
9

27
9

27
27 mais 50 %

27 idem, idem
27

9
15
15
19
9
9
9

24
23
19
9

13 e 20
9



DECRETOS

Cêra em obras não classificadas•...• ; .
Ceramica (artigos communs não classificados)•••....
Ceramica (artigos finos não classificados) .•......•..
Cereaes não classificados .
Cerveja..•....••..................................
Cestos de junco, etc ....•......•.........•.•..•.....
Cevada " ..••.......•.•••...•....
Cevadeiras para mandioca••..........•..•.•••.....
Cevadinba •.....••...•••....•...•..• , •.....••..•..•
Chá " ....................•.•..••••
Champagne .
Chapas de ferro ou zinco, para cobertura.•..••....•
Cha.pas para fogão .
Chapéos de cabeça .
Chapéos de sol .•.•....••....•..•....•.••.•.....•.•.
Cba.pelaria (artigos não classificados) .....•.....•...•
Chapeleiras vasias•.•........•••.....•....••..••..•
ClJarutos ......•..... , ......•..............•.......
ClJifres em bruto .
Chlorureto de calcio .
Chocolate ...............•..................•.....
Chouriços .....•........... , ....•..••..••.•••......
Chumbo em bruto, de munição ou caça .
Chumbo em obra não classificada .
Cigarros .
Cimento .
Cobre em bruto, velho ou em chapa , ......••
Coadores de mandioca .
Côcos seccos ou verdes.•..•......•..••....•..•....•
Cofres de ferro .•••...••..•....••....•.............
Cognac.•...•. " .•.••.....•.•.•.•..•...•...••... , .•
Coka..••..... " ., ... '" .....••...•.......•.•...•••
Colchões de palha, capim, etc .
Colchões de tecido metallico .
C01la ...•.•.........•.....•...•.......•.•.•..•.•..
Columnas de ferro fundido .
Combustíveis (não classificados) ....••.....•..•...•..
Cominho ......•...................•••.•.......•...
Confeitaria (artigos não classificados) ......••.•• '" ..
Conservas em bruto ou~ em vidro (não classificadas).
Coquilho .
Cordas diversas ..........•.•........•..•..........
Cordas pa.ra instrumentos de musica ..•......•.•..•
Correame militar ..................•....•....•....
Correntes de ferro e de outros metaes ......•... , ....
Cortiça em bruto .............•.••.•...............
Cortiça em obra não classificada.....•.•.•.........
Couçoeiras ..........•.•.•.•...•.••...•........•.•.•
Couros seccos ou salgados ....................••.•.
Couros trabalhados ou envernizados....•.....•..•.
Creosoto .......•...••....•...•.....•.•...••.•.••..
Crina vegetal ou a.nimaI. .
Crystal de rocha bruto ........................•.•
Crystal em obra .
Cubas para. distillações, engenhos, etc .•......•••.•.

569

N. da tarifa.

5
fi
5

13 e 20
9
fi
9

13 e '20
9
9
9

lO
10
fi
fi
fi

II
fi

14, 20 e 21
6
9
9
9
6
6

15
9

13 e 20
13
fi
9

15
9
6
9

15
19
9
9
9

II
9
fi
fi

10
9
6

19
10
fi
6
9
9
5

13 e 20



570 DECR.ETOS

Cubos, pinas e raios para rodas. o ••• , o ..... o o • o o o • "

Cutelaria (artigos .nã.o .classiflcados ) o • o •• o •••••••• o •

Cuias I ,

Cylindros de ferro o o • o ••••••• , • , o o ••• o • o •• , •••••• ' •

D

N. da ~al'ifa.

9
(j

II
11

Diamantes, J/2 % ad valo"em e ..•••. o.••.•••.. o... 4
Dinheiro, 1//2. % ad valorem e ...... :............... 4
Doces..•..•.••..• , .••..•. , •...• o ••••••• o ••••••• '" 9
Dormentes .•.....• o ••••••••••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19
Drogas não classificadas o • , •• o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6

E

Eixos ..• o, o •••••• o o o. o ••• o' •••• o •••••••••••• o •••••••

Embira,. o •• , •••••• , •• , ••••• , •••••••• o ••• '" ••••• o.

Éncerados para me!\a ou chão ..•.•. o •••••••• , ••••••

Encommendas "., , , o •••• , o •••

Enxadas...•..•.....•..... '..oJ., ••• , .•••••••••••••• o

Enxergas pg.ra animaes o o o, o • , o • o o o •• o ••• o , •••••• I

Enxergões o o • o •••••• o o ••• , ••• • ••• o o ••• o ••••••••

Enxofre o .,., •• , o.

Equipamento milita.r, não cJassi,ftcado.......... •• ,. o

Ervilhas ..•.••..... '.0 '.0 •••• '.' •.•.• ,~ ." •• , ',' ' ','
Escadas de mã.o o,u para armador (de.smontadas) .. o •

Escadas para edifici.os (desmontllodas) ••.•.•. o •••••••

Escaleres <convencional).
Escoria de metaes .• o •••• o ••• o •••• , ••••••••••••••••

Escovas de qualquer espede, .• , ' •..•.
Esmeril .••••••••••.... " •••...••. " o •••••••••••••••

Espadas ...••. o ••••• , ., , •• o •• o •• o •• o • , ; ••••• " •••••

Espargos .•.•• o ••••••••• , •••• , •••••••••••••••••••••

Especiarias não classificadas ••. o ••• : ••••••••••••••••

Espelhos. o • o •••••• o •••••••••• o ••••••••• , ••• H' •••••

Espermacete•...•..•. o ••••••••••• " •••• o' •••••••• ,

Espingardas•.•. , .•..... o •••••••••••••••••• o •••••••

Espiritos não classificados ..
Espoletas .•.. o' •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Esponjas ...•... " ....•••.........•. " ....•..... , ..
Essencias não classificadas o .

Estacas para cerca o ••••••••••••••••••••••••

Estampas em folha ..............••....•....• o ••••••

Estampas em quadro, .com ou sem vidro, o

Estanho em bruto.••.......•......•..•....• o ••••••

Estanho em obra ou em folha não classificada•••....
Estantes de ferro o •••••••

Estantes de madeira ordinaria ..
Estantes de madeira, com vidro ou envernizadas o.
Estatuas .•.•.•........•.•....•....................
Esteiras da Jndia...........•...........••..•..•.••
Esteiras de taMa e de cangalhas .•........•.......•
Esterco .• , ., ...•...• ' .... o' •••••••••••• o ••••••••••

Estojos de instrnmentoseí;rurgicos, mathematicos, etc.

9 e la
11
6
4

II
9
9
fi
6
9

II
II

15
(j
I)

6
9
9
5
6
6
9
5
(j

5
19

6
5

15
6
7
7
7 duplo
5
6
9

19
5
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_ . da tarifa.

Estopa em bruto................................... 9
Estopa em obra não Glassi.fiGada... . . ..... . ..... 9
Estopim para mina....... . .•.. .. . .......•.•.•.•. 5

571

Fachínas (varas ue) ....•••......•..•..............
FarelJo .•.•......•.•.•....•.....•.•...•.•...•...••
Farinha de mandioca, milho, tri~o e outras nutri·

tivas .
Favas .......•............•.....•...........••....
Fazendas de algodão, linho, lã, seda, etc••••....•••
Fazendas diversas não classificadas .
Fechaduras, ferrolbos, dobradiças, trancas de ferro e
~~is ferragens para portas e janellas .•...••....•.

FelJao ....••.•.....••....•......••••••..•..........
Feltro .•.•.....••..•..•.•••......•..•.•.•..•.•....
Feno.....•..•..•.....................•..••.......•
Ferraduras para animaes .........•.......•.........
Ferragens não cl.~sificadas ........•.....•..........
Ferro guza •.••....•..•........•.......•..•..•.....
Ferro de engommar ....•.....................' .
Ferro velbo não classificado .•.......... , ..
Ferro velho em chapa, barra, arco ou verga ,
~erro em barras ou vergas dobradas e em chapas,

cantoneiras, ete .....•...•............•.•..•.•...
Ferramenta de carapina, ferreiro, marcineiro, c..'l.Vou,

queira, to,rneiro, etc., não classificada .
Ferro em obra não classificada .
Fibras vegetaes para cordoarÍ(l. .
Figos seecos ....•..•.....•............•...•........
Filtros de barro ou louça .
Fios de algodão, lã, linho ou seda...........•.......
Fios telegraphícos .....•..•..•...•••.............•.•
Flechas , .••.. '" ...••......•.•.. " ...•...
Flores artificiaes .•............•...•..•...••....•.•
Flores naturaes .•..••..•..•....•.••......••...•...
Flores de canna ou outras para enchimento ........•.
Fogareiros ...•..•...•........•....•.•...••......••
Fogões de ferro ••..•••..•..•••.....•....•.....•...
Fogos artificíaes .....................••..•........•
Folhas, flores e raizes medicinaes ..........•.•....••
Folbas de ferro de Flandres •.....•.•.•.........•..•
Folies .. , .. , .. , .•.•.......••.•.........•..•.•...•..
Forja.s portateis .•.••...•..••.•.•..••.•.•...•.••.•.
Fôrmas diversas ..•....••......•...• · •.......•.••.
Fôrmas para assucar ....•••..•.•.•....•...••...•...
Formicida ......•.........•...........•.•..•......
Fornalhas e fornos de ferl'o........•................
Fornalhas para enl$"enho ....•.............•........
Ferragen não classilicadas ..
Fouces ..........••........•..•......•......••....•
Fructas frescas ..........••.•.••.•.•.•...•.•.......

19
19

12
12

8 e 17
S e 17

10
12
6

19
'10
10
H5
10
15
15

10

10
10
9
9
6
6

19
13
5
5

17
10
10
5
6

10
13 e 20
13 e 20
9

13 e 20
5

10
13 e 20
10
10
13



572 DECRETOS

Fructas seccas OU em doces .••.• o ••••••••••••••••••

Fubá...••. o •• o •••• '" • o •••••••••••••••••••••••••••

Fumo em folha e em rolo •.•.•.••.••.•••.•..••• o •••

G

Gaiolas ..•.. o • o ••• o ••• o •• o •••••••••••••••••••••• o •

Gallinhas, etc•....••.....•.•...•...•....•..•.•..••
GamelIas de pao..........•.•... '.' .....•••.••....•.
Ganços, etc o ••• , ••••••••••••••• o' ••••

Garrafas vasias ordinarias .
Garrafas de crystal ou vidro .
Garrafões vszios ..•...•...•.•.•..•..... o •••••••••••

Gatos engaiolados ..................•...... o •••••••

Gaz-globo ....•.. o •••••••••••••••••••••••• ••• ••••••

GazoIina ..........•...... o ••••••••••••••••••••••••

Gelatina ..••.••••.•.••.•••••••......•.. ,. " .
Geléas " .•.... o •••••••••• , ••• , •••••••••• o •

Gelo ....•......•..... ...................•.•......•
Genebra ...••.........••••..••.•... o ••••••••••••••

Generos alimenticios de 1" necessidade .não classifi-
cados•..••....•...•..••....•......•..•.•..•.....

Generos de exportação idem o •••••••••••••••

Generos de importação idem••..•.•••.•.•...•...•..•
Gengibre•..•...••...••....•.•..•.....•..•...•.•...
Gesso ..•...•.•....•...•.••..•.....•••••...••..•..•
Gigos vasios o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Giz ....••.•.•.............•.•.•...•• o •• , ••••••••••

Globos de vidro ou louça .............•.•••....••••••
Globos geographicos. o o

Goiabada ou doce de araçá., etc., do paiz ••.• o •••••••

Gomma arabica e outras não classificadas .
Gomma de mandioca e outras do paiz ..•..•.......••
Grades' de ferro ou madeira (em partes) •...•........
Granadas o ••••••••• '" •

Graxa animal .............•..•.•..•...•..••••......
Graxa para calçado.. :.... o o ••••• o ••••••••••••••••••

Grelhas de ferro .....•... o ••• o ••••••• o •••••••••••••

Grelhas para engenhos ou locomotivas .....••..•....
Guando fresco ..•... o • o ••••••• , ••• , •••••••••••••••••

Guano . o •••••••••••••••••••••••• , •••••• '" ••••••••

Guarda-roupa, musicas, papeis, etc.,sem vidros, ordi-
nario .

Guarda-roupa, com vidros ou envernizado•.•.......
Guindastes .....•..•..•.........••.......•...•..•..

H

• da tarifa.
9

11
~

6
13
11
13
9
5
9

13
5
5
9
9
9
9 •

12
9
6
9
9

11
9
5
5
9
6

II
9 e 10
5
9
9

10
11
13
15

7
7 duplo

19

Harpas .......•••.....•..•....• o ••••••••• o ••••••• o' 5
Herva·doce .....••..•...••....• , .••.... o • • • • • • • • • • 9
Herva-mate...••••..•.••.....••...••..•.......•.. o 9
Hervas medicinaes, e outras não classificadas........ 6
Hortaliças frescas.................................. 13
Hortaliças em conserva.•... o •••••••• o • • • • • • • • • • • • • 9
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I

Imagens.••.•...•••.•......•...••.......•...•.....•
Impressos..•... , .••. ' ..•.•...••. " .•..•••.•.••••.•.
Incenso.....•.•.•..•••......•••.•......•.••••..•..•
Inhame e outras raizes alimentícias .......••••.•....
Instrumentos agricolas não classificados •••..•..•..••
Instrumentos de engenharia, cirurgia e outros seme-

lhantes ......•....••......•..••. ~ .••.•.•.••.•..•
Instrumentos de musica, optica e seus semelhantes,

não classi ficados •......•...•..........•.....•...•
Instrumento!! para laVOUl'a •......•...•...•.••...•.•
Ipecacuo.nha.......•.....••.•..•...•.•.•..•..•.....•
Isoladores para telegrapho .

J

N. da tarifa.
5
6
6

II
II

5

5
II
6

19

Jacás vasios '" . .. .. . .. .. . . . 13
Jangadas (convencional).
Jardineiras .. '" . . . •. ••.•. . •. . .... . .. . . . . . .. . . . .••• 6
Jarros de louça, vidro, etc.. . • . • • . • . . • • . •• . . . . . . • •• . 5
Jarros de barro . . . • • . • . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . • • . . . . . • 6
Joias, 1/2 % ad ",alarem.. . . ••••. •• . . •• . •••.••. • ... 4
Jumen tos. . . . • . • . . . . • • . • . • • . . . . • . . . . • . . . • • . • •• . . . • 24
lumentos em compartimento separado............... 23
Junco da India ..•••...••.•..•..•........ '" .... , . . ' 6
Junco do paiz .••.... . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • 9

li

Kerozeue••...... '" ..••. ..•. .• . . . .•..•.••.•• . ...•• 6
Kiosques desarmados......................... .•... II
Kirsch '" •...•••.•••...••••..•...••.. , .... . .• •.•.• 9

L

Lã, em bruto ou em obras não classificadas•.•.••••••
Lacre....•...•..••...•... o ••••••••••••••••••••••••

Ladrilhos de marmore ou louça, azulejo .........•.•
Ladrilhos ue barro, aruinarios .• '•....•.... , ......•..
Lages brutas .
Lages preparadas ....................•.....•.......
Lambrequins e enfeites de'madeira ou de metal para

editlcios....•..... o ••••••••••••••• '" • '" ••• , ••••

Lampeões e lanternas sem vidros .•.......... · ......
Lampeões e lanternas de vidro ou com vidro ....•..•
Lanchas (convencional).
Lap~das para sepulturas .
Latao em obras não classitlcadas ..•..•••..•••.•••...
Latão bruto ...•....•......•.•.•.•......•..•••....•
Lavatorios oÍ'Jinal'ios e de ferro .•..•....•......•..•
Lavatorios envernizados ..•....•...••...•.••....••.

6
6
9 e 15 duplo

19
19
15

9
(}
5

15
fi
9
7
7 duplo
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N. da Lal'ifa
Legumos frescos ..............•.••..•.....•..•.•...
Legumes em conserva, ...........••.•.. " ....•.••..
Lei te fresco ..•......••..•.• , . • . . . . .• •............•
Leite condensado eu em conserva,....•............•••
Leitões .......•...... " .........•..•....•..........
Lenha .•.•...•............•.............••..•...•.
Lentilhas .
Licores. I •••••••••••• I •••••••••••••••••• ••••• I •••••

Limalha de ferro .....•.•.••.•..•.•...•......•....
Limas de aço .•..•.•.•.•...••.••.......•........•.•
Línguas frescas, seccas ou salgaàas.•.•......•......
Linguiças, salpicões chouriços, etc ..•.•.......•...•
Linhaça ...................•..•..•.•..•.•.........••
Linha para costura.........•.........•.....•.•...
Liteiras ..•.........•...•.•.•.........••...........
Livros em branco ou impressos ......•.•.....•...•. ,
Lixa............•.•...•.....•....•...........•.••.
Locomotivas desmontadas .......................•...
Locomotivas rebocadas .•.••.........•..........•..
Lombo de porco, fresco......•.•...................
Lombo de porco, salgado .......•.............•••...
Lona ....................••.......................
Louça a-vulsa...•........•...............•.•........
Louça em barricas, caixas ou gigos, .........••...•.
Louça ordinaria de ferro do paiz .....•...•....•...•.
Lousa em lages..••.....•.•..................•..•..
Lousa par,a sepulturas (preparada) ...•..............
Lousas para escrever ...•..••.....•............•....
Lustres com vidros ou crystaes .
Lustres sem vidros•.••...•........•...•.....•.•...

Macacos de ferro .••........•.•••.•......••...•.•..•
Macarrão o outras massas alimentícias.............•
Machados...••....•......•.........••..•..........
Macbinas para copiar cartas .
Machinas aratorias .•.•••.••••....•...••.....•.•..•
Machinas de costura ......••..•....•..•...........•
Macbinas photograpliicas ..•.....•.......... ' .
Machínas de fazer farinha, e seUs pertences ..•.•...•
Machinas de descaroçar algodão .•.•..••..•.•••••.••
Machinas para fabricas de telhas e tijolos.•••.•.•.•.
Machinas de ,imprimir .•••.••.•.•.•............••.•.
Machinas elll Rerai destinadas â. lavoura e ao preparo

de seus productos ...•.....•..•....•...•.•.••. " ..•
Machinas para tecidos ••••••.......•••..•••.. "..•.•
Machinas não classificadas ..
Madeira .•••....•.••...••.•...••••.••..••.•.......•
Maizena , I •• I ••••••••••••••••• I •

:Malas vasias .••••....••.•.•.••.•.••.. '••••••..•••••
Malas de viagem, vasias •..••••••••.••..•••..•.•..•
:Malhos para ferreiros .••.••.•.•••..••.••••• ,.•••••••
Matnona em bagas.,., .... I • t •• t"'" •••••••••• , •.•

13
9

13
V

26
HJ'
O
9

10
}.()

li'
I)

6
G

27
6
(j

9
15 duplo
II
11
8 e 17
5
6
9

15
15 duplo
6
5
6

10
O

10
6

J3 e 20
6
5

J3 e 20
13 e 20
13 e 20
J3 fI 20

J3 e 20
J3 e 20
6

19
{)
:j,

J
10
11
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J. da tarifa.
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Mandioca .........•...•..••....•......••.•••.•...••
Mangarito •....••••......•••.... " ...•••... , .
Manga de vidro .•....•.......•.••.......•....•..•
Manteiga..•.... , •....••.•....•.......•..•..•.....•
Mappas e manuscriptos•.•.•........•••..•........•
Mariscos ...•...••.......•.....•..•..•••.......•.••
Marfim ......•.....•...•....•.....•.•.•.•.........
Marmore em bru to .
Marmore em obra não classificada .
Marquezas ordinarias .•...•...•..•...........•.....
lI1arquezas envernizadas ...•.......•..... '" ••••.•..
Marrecos .....•..••..•. " ••..•..•.•...•..... H ••••••

Marroquim .
Martellos•.•.•......•..........•.•.....•.•.•.•..•....•
Massas alimenticias .......•......•...•...•...•......
Mate..•......••.....•.......•...•.•.......•..•.. _
Materiaes de construcção não clasificados..•....•.•..
Materias explosivas .•..•.......•...•.•.•.......••.•
Medicamentos não classificados ..
Medidas di versas .............•....................
Mel de abelhas .......••.....•..•.~ •........•.•....
Mel de assucar em barris, garrafões, etc ... " ." ....
Meninos de menos de 8 annos .............•.......•.
Meninos de menos de 3 annos ap collo.~. "•..•....•...
Mesas ordinarias e de ferro .......•...•......•....•
Mesas envernizadas .•...•.......•••... '" .
Milho .•... " .......•....•...............•. " .•...•
Mochos ordinarios, de ferro ..........•.............
Mochos envernizados ..•.....•..•.................•
Mobília ol'dinaria em vidro ..
Mobili.a ordinaria com vidros-, envernizada ou de

VIme ••••••••••••. .•••••....•••..• " •••.••.••••••
Modelos ........•...•..•....• , •..•............ , ., ...•
Moendas para engenho e pertenças.................•
Moinllos para café, pimentfl., tintas, eto .....••..•.••
Moinhos pa.ra lavoura..........•.... " .....•.....•
Moirões .....•.....•.....•....•....•......•.......•
Moitões e cadernaes .....•................••.•.....
Malas para carros, vagões-e·locomotivas .
Molduras ...••••.••..•.•.•. , .....•.•........••...•
Moringues de barro ..
Mós ..........................••............. , .

N

13
18
5
\)

6
II
G

15
6
7
7 duglo

11
6

10
9
\)

19
5
6
6
9
9

1./2 passagem
g'l'atis.
7
7 duplo.

13 e 20
7
7 duplo.
7

7. duplo.
5

13 e 20.
13 e 20
13 e 20
19 .

9 o 10
10
5
9

m· o 20

Naphta em latas encaixotadua..•.•• o ••••• , ••••• ',' • • Q.
Naphto.lina em latas idem ~ ~ ~ ,__ 5
Nickel em obra não classificadas .•.•••••.... o ••••• o 6
Nitratos ..•...•....• "0 .~ ~............. 6
Novilhos........•...•...•~ , . . . . • . . . . ••• • •• . • • . . 25
Nozes .•.•••.•••.•••••••.•..••••••..•• '" ••.. •••••.• \)
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o

Objectos preciosos. 1/2 % ad valarem e .
Objectos de cuidado ou perigo não classificados .
Objectos de luxo ou de a.rte idem....••...• , '.' ....•.
Objectos manufacturados idem. " .....•.••..... " •.•
Objectos de ma.rcenaria ou carpintaria.•....•......
Objectos de sirgueiro .
Objectos e obras de cabelleireiro •.•.•..•......•.....
Oleados ..•...••...•. , ••..•.. , .. , .• , ..•...•.....•.•
Oleo de amendoas doces .••...........•........•.•..•
Oleo de linhaça em barris ou latas .
Oleo de linhaça em garrafões. etc ....•.••.•.....•• ','
Oleo de qualquer qualidade não classificado .•.....•..
Oratorios .••.•••. , .•........•..•.......•..•........
Orgãos.••..••.......•.••.....••.•.•..•..•......•.•
Ourináes de louça. porcellana e ferro (encaixotados) ..
Ornamentos de ferro. bronze, zinco, folha, terra·

cotta, etc .
Ornamentos de igreja ..•.••••.. " .................•
Ossos ..
Ouro bruto ou em obra, 1/2 % ad "alarem e , •
Ostras frescas .•.......•................•..........•
Ostras em conserva .
Ovas frescas. seccas ou salgadas .
Ovos....•••..•..••.......•....•.....•••••....•.•..

p

Pacas vivas....•..................................
Padiolas .....•.•.•..•.•.•........••...••..........
Paina " .
Painço .
Paios .•.•......••.••......•••.•......•.......•....
Palanquim desmontado , ..
Palhas de milho, coql1eiro ou palmeira....•.•..•...
Palhas'do Chile e oukas de valor semelhante para

chapéos•...••.••..•...........................
Palhas de trigo, canna e outras .
Palitos .
Pandeiros " ...•..
Panellas de cobre ou metal esmaltado ..•.....•......
Panellas ordinarias, de ferro ou do paiz, de qualquer

qualidade ......••.•.•.•...•.......•...•.....•.
Panno do paiz, de qualquer qualidade .....•.••..•...
Panno importado•.•...•....................... , ...
Pão, roscas, etc ..•••..•.....•.•..•...••.....•....•.
Páos para tamancos .. " .........................•..
Páos para tinturaria .........••.....••............
Papel de qualquer qualidade .
Papelão...••..•..••.............•.•.............•.
Parallelipipedos para calçamento ..•......•...•.....
Paramentos ecclesiasticos ..
Pás••••••...•.•........•.........................•

. da tarifa.

4
5
5
6
7 e 7 duplo.
6
6
6
6
9
6
6
5
7 duplo.
6

6
5

14, 20 e 21
4

11

11
13

26
13
6
6
9

,7
13

6
13
6
5
6

10
12 e 17
8

11
13
9
6
6

15
5

11
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Vol. y

5
6
5

13

10
9

15
19
9

12
9
6
9
5
fi
{)

6
5
4

13
06
fi
5
fi
5
7 duplo.
II
II
6
6
9
9
9
fi

13
II

fi
9
4
6

13
5

II e 7 duplo.

N o da. tarifa.
13

5
9
fi

13
fi
fi
9

13 e 20

Passaros vivos engi\iolados ' ........••
Passaros empalhados ........•..•...•..•....•..••. ,
Pas as oo o•...... o.........•• o..• o .
Pastas de papel ou papelão .
Patos ....•.•........ ' '" o. o , .
Patronas ou cap!\ngas o...••
Peanhas..........• oo•.... o.•.. o•..............•..•
Peças de artilharia o.. o...•........ o.. o oo
Peças de engenho de assucar ou café o. o o.,
Peças de locomotivas, machinas em geral, carros e

vagões. o.. o o o....•. oo .
Pedras de afiar ou amolar ....•••........... o. o .
Pedras de cantaria ou apparelhadas .. o.•.•••..•...•
Pedras de alvenaria para ediflcios e calçamento ....•
Ped ril s de fil traI' . • .•. . o, .•.. o•.......•.•..•
Peixe fresco, salgado on secco .................•.•. ,
Peixe em lata •....• o, . o o , " .•..••.•
Pclle~ preparadas .
Pelles em bruto .
Pendulas para relogios o. o.. o., o. o .
Peneiras de cabello, seda ou metaIlica•..••••.•.•..
Peneira de palha o. o.. o .
Pennas de aves para enchimento e outras o oo
Perfumarias o.•........ o...•.......... o.....•
Perolas, lf2 D/O ad valarem e•........ o.. o. o .
Perúso o o........• o o" . o .
Petrechos bellicos não explosivos .
Petrechos de caça idem .
Petroleo em latas encaixotadas..................•..
Phosphoro em latas cheias dc agua..•.........•...
Phosplloros encaixotados o .
Pianos .
Piassava ...........•.•...•........•.••.••.••••.•..
Picaretas ou ai viões .•.••..•.•.•.•.•.•.•••.•.••••..
Pichoá..••.•..•.••••••.•...•••.•..•••...•.•...•••.
Pilhas electricas , .......•.•.•.....•••
Pimenta de'\. ludia .••.•.•.•••.....•. o••...••.• o••..•
Pimenta do paiz ••••.•••.•.....••.....•••••..•.•. '.
Pinos para rodas ...• " ••.••...• , .•...• " •...••..•.
P' .mcelS•.••••.. " ...••...•.••...•.••..•.•.•.. ' " ..•
Pinhão verde ou secco •.•..••..••••......•..•....••
Pipas vasias o .
Pistolas .•.••.......••.•....... , .•.....•.•... o..•••
Pixe ..•.... o........• o.•.•......•..•...•••...•....
Platina bruta ou em obra, 1/2 D/O ad valal'em e•.•.•.
Plantas medicinaes .
Plantas vivas o .
Plumas .• o.••. o..•... o.. '" o , .•......••..•.. o.
Polvilllo .......•.•............•.......•. o.•.......
Poltronas. . . . • . . • . . . . . . . . • . .• . .........•...•....•
Polvo rOo e lodos os mais artigos perigosos inflam-

maveis •.•..•.....• , ••••.••..••••...• o•.•••.....
Polvorinhos e cartucheiras de caça, vasios•...••.•..
Pomadas para cabello•....•.•.. , •....•....•.•••...
Pombos.•...•.•....•.....•...••..•...•. o•.••... o.,

E. H.- 3;
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Porcelana .......•.........•.......................
Porcos .
Porcos da India .
Portas, portaes, portadas e janellas, de madeira ou

de ferro .
Portarias de madeira ou ferro .
Postes telegraphicos e seus pertences. de ferro. " .
Potas5a, perlas a .
Potes de barro do paiz ............................•
Potes diversos ...........••...............•..•....
Pranchões .....................•...................
Prata bruta ou em obra, 1/2 % ad 'ValO/'em e .
Prata ingleza ou ca quinha., christofle, etc .
Prateleiras envernizadas de madeira ou ferro .
Pratos de ferro, estanho ou madeira ....•••.........
Pregos de ferro, cobre ou zinco........•............
Prélos .•...........•..................•.... , .....•.
Prensas para algodão. .. . ......................•..
Presuntos , ..........•........ , .
Productos chimicos e preparações pharmaceuticas .
Pudrolyto...................•..•...................
Punhaes ..............................•............
Puxadores para gavetas, portas, etc .

Q

i • da tarifa.

5
26
13

15
15
15
6
9
6

19
4
6
7 duplo.
6

10
13 e 20
13 e 20
9
6
5
6
9

~uadrog , . . •... . 5
Queijos estrangeiros. .. . . . . . .. ..... .. .. .. 9
Queijos do pa,iz.......................... ..•.... .. 9
Quinquilharias................................... . 6

R.

Rabecas e rabecões................•......•.. , " . . . 5
Raios para rodas.................................. 9
Raizes alimentícias. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . J.I
Rapaduras... . . . . . . . . . . . .. •. .•..•.. . . . . . . . •... .•. . 12
Rapé.............................................. 6
Raspas de pontas de veado.... 6
Ratoeiras ......................•....••.......•... , 6
Realejos.......................................... 5
Rebôlos ............•.............. " . . . . . . . . . . . II
Rede................... II
Redomas de vidro .....................•...•... ',' . . 5
Reguas ............•...•...... " . . ..•. 6
Relogios de mesa, parede ou de torre........ . .. . . .. 5
Relogios de algibeira, 1/2 % ad 'ValOl'em e.......... 4
Rendas............................................ 6
Resel'vatorios de fe1'ro. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 15
Reservatorios de madeil'a... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Resina,s não classificadas.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . I I
Retol'tas de metal.. . . ','" . . . . . . .. . . 6
Retortas de vidro ou louça.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5
Retratos , .•...... .•.•...... 5
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Retretes envernizados .. , , .•..•....•
Ripas .•...................•.............•.......•.
Rodas de madeira para carros e carroças ..•........•
Rojas de ferro para carros, vagões e locomotivas •.
Rodas e rodetes para machinas .
Rolhas.....••....•..•....•........•........••.....
Roscas ......••............•.•.........•.....•..•.
Roupas ••.•.•.•.....•........•..••...••.•.....••..

s

Sabão ordinario do -paiz .....................•.......
Sabonetes ....•........ ' ..........•...........••..•
Saccos vasios •..........•......•.............•.....
Sagú ......•....•..................................
Salame........•.......•..•.........••......•...•..
Sal ordinario .....•........•..................... , .
Sal refinado .
Salitre. " ...................•.••......•...........
Sal ammonico•.. , .... " .........•. , .....•.•.......
Sanguesugas •.................•.•..........•.....•
Sapatos....•...............•....•...•.•............
Sapé .
Sebo " ...•..•......••'...•.. : .
Sedas .•...•.................................•..•..
Sellins e pertenças..•..................•...•.......
Sementes de e peciarias.•............. , .....•......
Sementes para agricultura .
Serpentinas de vidro e crystal, etc , .
Serpentinas para alambique ..............•.........s·
si~ós: .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' :::::.' :::.' :.' :::::::::::::::::::::
Soda .
Sola .
Suadores para sellios .
Substancias de pouco valor uteis á lavoura .

T

Tabaco ...•.......................................•
Tabatinga ..
Taboado ..............................•...........
Tabocas .......•...................................
Tabolas de gamão '" ...............•
Taboleiros.•.......................................
Taboleiros ordinarios .
Taboletas .
Talheres e objectos de cutelaria .
Tachas para fabrica. de assucar, etc .
Tachas da ferro ou cobre .
Tacos para bilhar .
~alhas, de b'lrro para agua, engradadas .
Tamancos ........................................•

ambores de musica ................•.••.•..••..•..

579

da tarifa..

7 duplo
19
9

10
15
9

11
fi

g
6
3

11
9

13 e 20
9
9
6
6
6

19
9
8, 17 e 18
6
6

11
5

13 e 20
6

11
6
9
6

11

6
19
19
19
5
6
9
5
6

13 e 20
6 e 10
5
6
6
5
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Tambores para engenho oooo. ooo.. oooooooo o. o.
Tanques de metal ou madeira o o.. , .
Tapetes .
Tapioca o' o' o o o , .
Tecidos de fabricas nacionaes .
Tecidos diversos o' . '" o. o o .
Telhas metaUicas .. o.. o.........................•..
Telhas de b'lrro o o o.. oo .
Telhas de vidro ou louça .. " oo. o oo" .
Tijolos de barro ................• , . o o.. oo..
Tijolos de limpar facas .
Tijolos de marmore, louça e outros•..•..... " ....•••
Tinas vasias, de madeira•.•.•. o, .•...•..•... o.•.. o.
Tintas de qualquer qualidade .
'Torradores de café.. o...•.. o••••.•.....•..... o.•....
Toucinho .•••..••••.......•..•. o.•....•..... oo....
Transparentes de panno ou de madeira para janella. o
!rapos o.:. oo. o o oo' o o o o.
1 ravesselros . oo.. o o.. o o o..
Trem de cozinha, de cobre e ferro o..
Trilhos e 'eus accessorios, agulhas e seus accessorios,

pa 1'0. estrada de ba1'1'0. o.. oooo. o .
Tubos de ferro•.. o ooooo o o.. o.. oo .
Tubos de metal. oooooo o.. oo
Tumul03 o.. o..•....•...• o••••.....•.•.••...
Turfa. o•...•..... , '" o .
Typos o.. o.. o' oo o. o oo o o"

U

Unguentos o....................................• o'
Unhas de animaes .. o. o o. o , oo.. o
Urupemaso. o' o" o..... o..•..•..••..• 0 ••••••• o... o.
Urnas .•...•••.............•..••..•..•............
UrucÚ•...•... " ••..••......•.... " •..••.•••..•. " .
Uvas seccas .

v

Vaccas ordinarias •••.••.•.••......•..•.••.. o.•.•.•
Vaccas em compartimento separado ...•.••..••..•.•
Varas ••.•....•.••....•...........................
Vassouras de cabello ou crina.•... oo.•••..•...•.•.
Vassouras de palha, piassava, etc ...•...•...••...• o
Velas ....•..••....• , ..•..•......•...••..••••.•....
Velas nacionaes .•.•••...••.••..•••.•. o.•.....•••••
VeneBianas ........•.•.....••. oo.•...............•.
Verduras ....••.. o o.••••............. o.•.....
Vernizes o o••...•........•.... " , .
Via.jantes .....•••........•.... , .•• o.......••.••....
Vidro em obras (obj'~ctos de uso domestico) .
Vidros ordinarios, encaixotados•.••.•.••.•.....•..•
Vidl'os finos .•.••..•....••............. o .
Vi{)as de madeira .

N. da tarifa.
13 e 20
15
6

11
12 e 17
8
9

19
5

19
9
9 e 15 duplo

11
(3

6
II
5

13
G
6 o 10

19
19
15
6

19
6

6
1 ,20 e 21
11
5
{)

9

25 mais 25 0/.
23
19
6

11
6
9
7

13
6
1, 2 e 3
5
6
5

10
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N. da ~arifa.

Vime........ O
Vinagre em pipas ou barris. '" " " . . . 9
Viuagre em garrafões ou ga.rrafas................. 10
Vinho em pipas ou barris.......................... 9
Vinho em garrafões ou garrafas... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vitelas........................................ . .. 25
Vitriolo " 6

x
Xaropes..................................... 6

z

Zarcão............................................ 6
Zinco bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 15
Zinco em obrn. não classi fica.da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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l'ARIFA 1 - Passagem simples de ia classe

(4.0 róis por lclloxuetro)

-< -< '".., U '~
ESTAÇÕES

Z '"-< " u
~ Z

~" -<

'" ,.,.. ::>
cl '>1 '" ';.l cl
l;l :.l <: e: u

cl .::>P'I '" 5 cl
:a '" <: .. e:o :s '" u

~t '" ..
'" Vl

Camocim .
Granja '"
\ngica .
Riachão .
Pitombairas.
l\Iassalé "

obraI .
Cariré .

anta Cruz ..

5S200
4 200
3 ;)00
~ 600
2·000
1$000

.... "1'" ','
I

o pessoal da es~rada tem 75 ·0 de abatimento no frete desta tarifa.

TARIFA 2 - Passagem simples em 2" classe

(20 róis por lcil.O:lD.etro)

'" "o <: ::>
-< -< cl ....~ '" cl

~
g 1< iii ~ .. § <.>

EST.\ÇÕES
ta ..

'" .::>
" <.>

~ '" cl.. Z .. '" 8 .. !::a: <:

"
.. ~ o ;S '" <.> f-

I:: '" z..
'" '"----1---- ----------

Camocim.. . . '~OO

Granja .
Angicn .
Riachã ..
Pitomueil·as.
l\lassap' .•...
80bml. ......
Cal·ire....•.•
'anta Cl·uz.,

pessoal ela estrada tom 75 % de abatimento no frele desta tarifa,
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TARIFA 3 - Passagem de ida. e volta em ia classe

(25 % de abatim.ento sobr.e a. viagem. redonda)

583

UJ N

~ ';4
P

<I <I o
~ ':>1 <>:.., ,< j;l ll< e: o;z; 8 i'l <I <>: -::>

ESTAÇÕES <I '" o I'l UJ I'l <>: ;:
d ;z; <I ;;l UJ o <I <I
o < ;;: o <I UJ '"'t: ::'iI ;z;

ll< <
UJ

-- -- -- --
Gamocim ....
Granja ..••..
Allgica . ..• "
Riachão .....
PiLombeiras.
Massapé .
obl'aI. .

Cariré .
Santa Cruz ..

o pessoal da estrada tem 75 % de abatimento no frete desta larifa.

TARIFA 4 - Bagagens, encommendas e pequenos volumes despa
chadds até 10 minutos antes da partida dos trens

(Por :10 kilogranlInas e por k.110.Dletro - ... réis)

'" '"<I P
< < o d

,~ ,t;::I d

S 8
1< r;; '" ..:l

d o
EST>\ÇÕES

t:l <I <I .... '::J" o
~

UJ d
~;z; ;:l '" I'l <I ~

~ <I<I <>: o ;;1
o o E<

t:
., ;z;

<I
ll< ..

Camoeini .
Anjnja .
R' .I lea ..•....
Piaehão .....
~Itombeil'as .
,'" a 8Hpê.... .
Cobra] .....•.
Sariré .... '"
anta Cruz ..

175 460
295
'[55
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TARIFA 5 - Generos de cuidado e conducção perigosa, objectos
de grande volume e pouco peso designados na pauta com o nu
mero desta tarifa

(Por :10 lt.Uogranl1nas e vor lt.iloo:\otro - 5 róis)

'" '"o ..: o
..: c: -:o< ...,

-~ c:.. < .< l;l '" '" e: <.:> :,
ESTAÇÕES ~

8 III ..: c:o ~ ~ '" c: ..: ~'" P1c: Z ;;; ..: o ..: l-
o ..: o

~
., u ;-.

t: ..:
o.. .,

-----1-- -- ---- -- -- -- -- --
amocim. , , .. '125

Granja .
Angica ,.
Riacbão .
Pitombeiras.•
Massapé .
Sobral .
Cariré .
Santa Cruz .

TARIFA 6 - PerfumarIas, productos c1lÍmicos e phat'maceuticos
e outros, designados na pauta com o numero desta tarifei.

(POl" 10 lt.LJogl"arnInas e por lt.llornetro - 3 róis)

.,
""o <I ::>..-. ..: ,..-. c: -:o< ...,

-~ c:..., u
'" l;l ~ ..: c: u '0

ESTAÇÕES
;-.

" c: õ1<l u
~ ", P1 <: ~c: Z ... .,

o < ..
ó -< ;;: o ~ '" o z.. ...

ii: '"

Camocim ... • $075 1~5

Granja."... '060
Angica. , ....
Riacbão ..•..
Pitombeiras..
Massapé .•...
Sob,·al .
Cal'il'é .•••...
San~aCt·uz ...



DECRETOS 585

TARIFA 7 - Mobilia ordinaria sem vidros e outras mercadorias
designadas na pauta com o numero desta tarifa

(Por 10 kilogpaxnxnas o por kUon:Le"tro - 2,7' do real)

., ..
o <: ::><: <:
'~

.: -;.1 o.l "::J .:...
"'

o. <: .:
EST.\,ÕES z .... <: o: ;;: o o;:>

<: o o
~ '" '" .. 0-

e: ;z: .. '" o .. E-< ....

'" .. Pi o :'l '" Z
E-< '" ..
;;:; '"

-- -- -- --
Camocim, •. , '070 $t20 J80 '590
Angico.,., .• ~055 130 ~25

Granja"" .. 060 '470
Riachilo, .... ··ao
Pi tom beiras, .. "', 375
Massapé.. ,. , $100
Sobral. ... '" ,'2-!O
Carü'é,.,., .. , ..... ..... . -150
Santa Cruz .. '0 O

Nota - Mobilia envernizada, ordinal'ia com vidros, pianos e objectos
de.la natureza pagam frete duplo des(t\ tarifa.

TARIFA 8-Fazendas de algodão, linho, lã, seda, etc" de fabri
cação estrangeira

(Por 10 l<.l1ogrJnxnas e por l<.iloJnetro -2,:> do real)

ln

o -.:
',".. ..

'~
e: o.... o '" ;;;ESTAÇÕES Z .... o '"-.: o .. ;i! ln

e: z ;;: -.:
'" -.: g :a

ii:
------- -- ----

..
p

~ ''" o:o: o ,;:>o: ;;; -.:FIl E::o -.: ;-o
ln Z

-<rn

Camocirn •...
Granja, •. ,. ,
Angica .. " ..
Riacbão., .•.
Pitombeiras,
Massapê•••• ,
Sobral.. '" '.
Cariré ... , ...
Santa Cruz •.

$065 "itO
;'060

iG5
, 105

065

"200
, t40
'090
~035

......

. .....

. .....
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TARIFA 9 - Generos alimentícios importados, bebidas alcoolicas
e outros objectos designados na pauta com o numero desta,
tarifa

(Por :lO l..Uogranunas e por ldlornetro - 2 róis)

ESTAÇÕ3S

.-...
Z
<o:
"

...,
g
<:>
z
<

N
P
01
o
...z...,
'"

-::>......

Gamocim " $050 090
Gra nja '040
Angica .
Riachão .
Pi lombeiras ..
l\Iassapé .
Sobral. .
Cm·h·é '.'
Santa Cruz .. '

TARIFA 10 - Café, couros, algodão imprensado e forragens
diversas

(Por :lO kilogrtUnnUls o por kUorno'tro - :l,S do roal)

tO
"'I .... .- o ol '''1 :2 'i>l

P

Z 8 '~ {;J .. es o: ,p
< "ESTAÇÕES .- ai o:

~o: " o 'l '" III ... ...,z ... ln o ..., ..<:> ..., ;;; o
~ '" <.> Z1:: ...,.. '"

Camocim .
Granja .
Angica .....•.
Rhchão .....•
PiLombcira~..
Massapé .
ob~·a.' ..

Caru'e .
anta Cruz .

o','"

.H5
,'100
,065
025

, .....

195
:150
$l15
'075
~055
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TARIFA 11 - Algodão em caroço e mais mercadorias designadl!ts
na pauta com o numero desta. tarifa

( Por 10 kUogramInas o por lt.UoIne"tro - 1,3 do real)

ESTAÇÕES

Camocim .
Granja .
Angica .
Riacbão .
Pitombeiras ..
Jassapé ,

Sobral .
Cliriré .

anLa Cruz .

S030 :055
"025

,080
050

,030

100
.,.070
,'045
:020

155
·'-[30

t05
070
060
'030

195
, -nO
.'115
'l20
100

:070
-'045

Nota, - Applicar-se-bÂ tambem a tarifa t5, quando completar a lotação
de um a Lres vagões, e a tarifa 20, quando a expecfição for de quaLro ou
mais vagões.

TARIFA 12 - Generos alimenticios de primeira necessidade e mais
mercadorias designadas na pauta com o numero desta tarifa

(Por 10 kilograInlDaS e por kiloIne"tro - J,O real)

lJl

< .<
..., .. o o: '''l
Z o .< ;;; li<

ESTAÇÕES < ($ i3 ..
III lJlo:

~ .. ::< ttl

ó ;;; o <:
~

:2

'"------1--- ._- -- ----

H
<:o:
III
o
lJl

N
b
o:
o
<:
f<z
<:
lJl

Cum ocim ,
Granja .
Angica .. , .
Hiação, .
PitombeiJ'as '.
Massapé .

obral. ..
Cal'Íré .

anta Cruz.,.

'025 045 . 070
,'020 045

,025
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TARIFA 13 - Ovos, fructas, leite aves, animaes pequenos em ca·
poeiras, verduras, miudezas alimenticias, sal, agua, madeiras de
pequenas dimensões e em pouca quantidade, e outros objectos desi·
gnados na pauta com o numero desta tarifa

(Por iO ].:ilograrnrnas e por ].:ilornetro - 0,8 do real)

.,

I
'"<: <: ..:::! ::>

<: o e: o-l "'" e:.... u .< õl
.. <: e: u

ES1,,~ÇÕES
Z

Õ tll < o: '::><: u til ln Ol e: <:e: z <: ;::; ln o < !-o e:
C> < ;;; o <: w u z

-!: :a <:.. w

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

Camocim ...•• 020 035 $055 065 $090 t05 1::l0 155 8175
Granja., •...• .... ,. $020 035 $045 ,'070 085 110 $l35 $l55
Angica ••.••.. •••• o- o ••••• '020 '030 "050 ~70 095 :t20 .~l40

Riacbão•.. '" 0'0 o,. ...... ...... ,:015 035 065 O O tOO ~120
Pitombeiras, .. .. '.0. ...... 0.0 o •• o.' o., 025 $040 O O 090 'UO
Massapé•..•.. . ..... 0,0 , •• ...... ...... . ..... $020 :st)45 '070 ,090
Sol'1·al. ....... ...... ...... .... " ...... ...... ., ••• 0 $030 050 070
Cariré ........ .... '. ..... . ...... ...... .,0 '.' .0 .... ...... 025 045
Santa Cruz••• ...... • 00.0. ...... ..... . . ..... ...... • •• 0 •• ...... '025

Nota - Applicar-se-ha lambem para o sal a tarifa 20 quando a expedição
rOl' ele 'luatl'o ou mais vagões.

TARIFA 14 - Caroços de algodão, chifres, ossos e unhas

(Por iO kl1ograo1l.nas e POl:' ] Illnetro- 0,5 do real)

..
u

"Z<
------1--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Camocim .
Granja .
Angica .•.... ,
Riacbiio•...•.
Pitombeiras...
Massapé..••.•
'obrai .

Cal'Íl'é .
Santa Cruz .

..OL5 025 $035
0\0 ,"025

'015

"040
030

"020
:OlO

$055
$045
.'0:15
i'i020
'015

,'065
'055
04:)
'035
025
'015

-\10
:100
'090
'075
'070
SOOO
,"045
'030
015

Nota - Applical'-se-ha a -tarifa 20 quando a expedi ão fôr de um a tl'es
vagões e a tarifa 2t quando a expedição for do 'lua tro Oll mais vagões.
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TARIFA 15 - Pedras de cantaria ou lavrada, cimento, carvão mi
neral ou vegetal, coke, ferr@ gusa, mineraes não maD.ufé1.cturados
e outros designados na pauta com o num~ro desta tarifa

(Por vagão ldlo=.e1;ro - 270 róis)

IlSTAÇÕES

UI ..
;; <i

';ii ::>
<I o e: "' 'lil et:

Z 8 ,< c. <I et:
~ '" <l et: Pl< o t)

~ '" '::>
~ Z UI P1 <I e::o <I < o <I ..... Pl o

:i! UI t) z
!:: ..
p.. UI

------1--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Camocim ..•••
Granja .
Angica....•..
Riachão •..•..
Pitnmbeit·as...
i\las apé .. , .. ,
obraI. .••.••.

Cariré., ..•.. ,
Santa Cruz .. ,

Nota-Capacidade dos vagões 4 ~~ toneladas metricas ou seis meLros cubicos.
Os vagões de nove Loneladas são contados como dous ordinarjos,
Quando os geueros taxados por esl<t tltrifa não completarem lt lotação de um

vagão pagarão a taxa da tarifa 11.

T.ARIFA 16 - Café, quando a expedição completar a lotação de
quatro ou mais vagões

(Por vagão k.LLo1X1ett'o - 720 róis)

'" ..
<I o <: '''1

p
<: e; >-l .~ et:

Z 8 '~
p.. .. e: t)

ESTAÇ'õES '" .. ~ '::>< o t) P1 '" ~ <I'" P1 e:~ z .. :!! .. o < ...o < iii o :s '" " z... ..... UI..
-------- ---- ----

Nota - Qtu\ndo o genero taxado por estlt tal'ifa não completaI' a lotação de
quatro ou mais vagões pa.gará fi Laxa da tarifa 10.
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TARIFA 17 - Assucar bruto e tecidos de fabricaçãd nacional,
quando a expedição completar a lotação de dous vagões

(Por vagão k-Uo:m.etro - 40:> rél9)

'"
..,

< t:>

< <: o e: ->1 ..~ ~

::: •< ~
... ~ u -;>

ESTAÇÕJ'.S Z .,. '" ... ;;; o-" u lO '" ~<I Z < ;'l '" !'l .., <I ....
~ <I Pi o ~ o u f-

" E- '" :;:
ii: .;

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

Nota - Quando as mercadol'ias taxadas por esta tarifa niio comple
tarem a lotação de dons vagões pagarão a taxa da tarifa i2.

TARIFA 18 - Assucar bruto e tecidos d3 fabricaç'io na0ional,
quando a expedição completar a lotação de quatro ou mais
vagões

(Por vagão k-i.lo:m.etro - 360 ~-óis)

'" "-< D

<: < o ~ ..~ ..~ ~

::: .< l;l P. ... e: u
ES'J'AÇÕES

.,
l:l ... <: -"z " u el '" ~

~<: z ;:l '" <I ~
~ -< '" :'l lO E-o o t.>
<) ~ f- '" '" z

o:: ...
'"

Nota - Quando as mercadodas taxadas por esta tarifa não completa
rem a lotação de quatro ou mais vagões pagarão a taxa da tarifa 12.
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'l'ARIFA 19 - Materiaes de construcção não incluídos em outras
tarifas, substancias de pouco valor uteis á lavoura e mais mer
cadorias designadas na pauta com o numero desta tarifa,

(Por ....agão kilol'uetro - 2:10 réis)

N
P

€l
ESTAÇÕES

-----1-- -- -- -- -_ - -- __

Nota - Capacidade como da tarifa Üi, Quando a expedição for de
quaLro ou mais vagões far-se·ha um ahatimento de 25 % 110 ü'ete desta
tarifa. Os va"'ões de nove toneladas ~ão considul'ados ordinarios como dOlls
vagões, Quando os generos taxados por esta tarifa não coruple·tarem a 10
·tação de um vagão pagal'ão a. taxa da tarifa 11.

TARIFA 20 - Sal, cereaes e machinas destinadd.s á lavoura e
á industria, quando a expedição completar a lotação de quatro
ou mcl.is vagões, e caroços de algodão, c.hHres, ossos e unhas quando
a expedição completar a lotação de um vagão.

(Por vagão kilornetro - 202,5 réis)

N
P
o:
o

ESTAÇÕES

CaDl1cim .. , " 5.' 100
Granja" , ,,'
Angica , ".,
Riachão , .. ,.,.
Pitoll1beÜ'as ,.,.,
l\fasslpé ,. "',"

obl'al .,., ,., ..

arÍl'é .. ". "I"""Santa ruz..... " ..

li ota - Quando a expedição não completar a lotação de um vagão
pagará o frete da tarifa i3. Diminuir-se-hão 20 % desta 'tarifa, relati\'o ao
transporte de sal.
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TARIFA 2l- Caroços de algodão, chifres, ossos e unhas quando a
expedição completar a lotação de quatro ou mais vagões

(P01' '<""agão-kilollletro _1 o róis)

'" N<:
I~ :: ...~ p

<: -< '"
.., ':>1 o::

Z " <: el '-'
ESTAÇÕES Õ

Pl '" <: o:: .:>
<: " :; UJ

'" o:: <: '"z .:s UJ01 '" ;::; o <: .. ~

<;> <: 01 c '" " z
t '" ..:
o- '"-----1----

Camoci m " 4S500
Granja., .
Angica '"
Riacbão , .
Pi tom beil:as .
las ape.. .
obrai .

Cal'il'é ......• , .
Santa Cruz•.. , .

. .

Nota - Quando a expedição não completar a llJtaçüo de um vagão pagará
o fl'ete da tal'ifa i4.

TARIFA 22-Canna. quando destinada como mate ria prima a
qualquer usina central ou engenho particular

(Por tonolada-lc.ilornotro -20 réis)

UJ ...
o i ~~

p
~ -<

I~ M o-
..,

';.0 <J
i ~ <: <: o:: " '"BS'I'J\ÇÕIlS Õ Õ o::
;;j '" '" Pl -< eJ:r ~ ::'! UJ ..:s o <:<;> <: p; ~ '" u li';

" <:n: '"

Camocim .
Gl'aDj,~ .
Angica , ..
Riacnão., .
Pilllmbeu'as, .
Massapé .. , .

obraI." ...•
Caril'é ... ,., .
Santa Cru ....

500 :900 i$400
'400 '900

:'500



DEdRETOS

TARIFA 23- CavaUos, burros, bestas e jumentos em
compartimento separado

("Por cabeça e 1)01.' kiloInetro-::>O róis)

593

'" ""-<
<l o oj .'" ::>.., .. 1-< ~ ~

>-1 .'" oj

8 lI1 ..
~ <>

ESTAÇÕES lO <> 10 .. oj .;>

"" '" ..: " '" til :r « e:oj z ;;; U> o ..: ..... ~ -<o ;:;; ., z
ii: ..

U>

Camocim .
Granja .
Angica ....•.
Riachào .
PI Lombeiras ..
Massapé .
Sobml .
Cariré .

anta Cru.,. ..

1'300 2'~00 3'300
1 000 2 tOo

noo

TARIFA 24 - Cavallos, burros, bestas e jumentos

(Por oabeQa e por l<.ilolllotro - 37' réls)

.,
""o ~ ~

"" -< .", >-1 .:::) oj

Z ia
.< j;j '" .. :: <- .;>

ESTA~'ÕIlS
:::

9 ;:; oj ;>
-< C> -< "

., til 1Il .. '"oj z
;;l o

~
o .., ... ...

C> .. ... U> <> Z..
ii: .,

CamocilO.....
GrRnja...•...
Angica .... "
Riachão...•..
Pitombeiras..
Massapé ..
Sobral .
Caril·é ..
Santa Cl'm .

Nota, - Cuando a expedição rôr de 10 ou mai. cahe as, ral'-sc-lla um
abatimeuto de 50" •.

E. Ir. - 3 '\'0'. V
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TARIFA 25 - Gado vaccum

(Por caboça. e l'or kilorootro - 3S ~'ó.is)

ES'l'AÇÕES
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-[4o ;i'" õ ~ "' <l
< :;l ~

., ~

z U) I'lo:
~

<o < ii: o o o
E-< '"'ii:

---- - -- -- -- --
Camocim "
Granja .
Angica.....•.
Riachão.... , .
Pitombeil'as. ,
i\Iassapé .
Sobral... : ..
Cariré .
Santa Cruz, .. ·· .... 1· .... ·

5 700
4. 900
4. 200
3· 400
3 000
2 000
1"200

Nota - Quando a expedição for de 10 a 40 oabeças far-stl-ha o abati
mento de 50 % e o de 70 % qnando exceder de 40 cab~ças, isso quando forem
em trem mixto, e o de 25 % quando o expedidor requisital' trem especial
para esse transporte.

Serão concedidas tantas passagens gratuitas de 2'" classe quantas
forem as dezenas de animaes a transportar nos h'ens mixtos.

TARIFA 26 - Porcos, carneiros, cabras e cães amordaçados

(Por cabeca. o por ]<.iloluetro -:16 róis)

i· 300
-'900
$600

300

800 1-'100
~OO 700

100

'"<I N

-< o ~ -r.\
~

lO
<: o 1< :.t -~ o:
~ ;; I:l ... o: ~ o -;:l

ESTAÇÕES "' '" ;;; ~o U) I'l<I Z ~
<O.... -:l o <:~ -:l " ;;j ., oo ~ o
E-< ..
ii:

Call1ocim. . . . . " 400
GI·anja .
Angica .
Riachão .
P itom beÍl'as..
Massapé .
Sobral. , .
CariJ'é , .

anta Cruz .

------1---- -- --

Nota - Quando a cxpediçao for de 30 ou mais cabeças far-se-ha um
abatimento de 50 oIo.
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TARIFA 27 - Carros de d nas rodas

(Oada u.m e p'or ltilomc"tro - 150 róis)
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Camocim .
Granja .
Angica .
Riachão .
Pitombeiras ..
Massapé..•...
Sobral .

al·iró .
Santa Cruz ..

:rota, - Os canos da quatro ou mais rodas pagarão mais 50 %.

Observações
1." Para o calculo das lal'ifas consideram-se as distanoias reaes de

estação a estação indicadas no quadro junto, contando-se 'Loda a fracção uo
Idlometro como um kilometro,

2." Para as passagens de ida e volta a taxa é de 40 rs. por kilomelro,
deduzindo-se 25 % do producto obtido para as duas passagens de id;l, e
volta.
_ 3." Na determinação do preço do tran.porte dils tarifas ns. 1 a 3 e dll

10 a 27 arredonda-se para 1001's. toua a fracção de 1001's., e na do preço
do transporte das tarifas ns. 4 a 14 arredond:l-se p:lrll. 5 rs. toda a tracção
de 5 róis.

4." A tonelada tem mil kilos.

Quadro das distancias das estações em
kilometros

U> ..< '>4
p

..; <: o ol

~
H '''l o:..., g .< íil <: <t: <> ':>Es'rAçÕEs

~ <>
lq e al ~ ;;: <: e:z al gJ

~
< .-. <I <I ,..

<: H o ::< U> <> Zo: !j <:
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UI

-------- --- --- -- -----
C'amocim 24,42543,7 065,620 ~O 133106,32012 ,020161670188,490216,2 o
xranJa 10,35541,19554 70' 81, 95104,405137,245164,065191,855
RnglC~ 21, 4035, 33625<1085,140117 90144,7'\0172,500

P~achao 13,513 40,700 63,300 96,050122,870150,660
1 t ombei-

i\Lras ,..... 27,187 40,787 82,537109,357137,147
j assapé.... 22,600 55,350 82,170109 960
Cabral..... .. 32,750 59,570 87370
Saru·ó...... 26, 20 5<1,610

anta C'·uz 27,790
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DECRETO N. 1654 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894

Approva a planta, perfil lonn-itudinal e ol'çamento para construcçã? do
primeiro trecho de 10 kilometros da linba da Barra do Canhoto a
Correntes, na estrada de ferro sul de Pernambuco (estacas O a 500 "

•••••••••• t ••••••••••••••••••••••• I •••••••••••••••• t ••••••••••••••

DECRETO 1655 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894

Declara caduca a concessão para construcção, uso e gozo da estl'ada de ferro
da Tijuca,

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Bl'azil,
considerando quea companhia estrada de ferro da Tijuca tem deixado
de concluir as obras da estrada de ferro rle que é cessionaria, DOS
termos do decreto n. 815, de 4 de outubro de 1890, dentro dos prazos
prorogados pelos decretos n. 9731, de 26 de fevereiro de 1887, n,706,
de 30 de agosto de 1890, n. 1057, de 27 de fevereiro de 1892 e 1307,
de 7 de março de 1893, resolve declarar caduca a mesma concessão,
de accordo com a clausula 37n das que acompanham o decreto n, 87.25,
de 4 de novembro de 1882, parte integrante da alludida concessão.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 20 de janeiro de 1894,6° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

JaCtr) Felippe Pereira.

DECRETO N. 1658 - DE 20 DE JANEIRO DE 1894

\.pprova com modificações os estudos definitivos da ln secção da linha
fel'rea de Ubel'aiJa a Coxim, na extensão de 103 kilometl'os, ohservadas
as modificações i Ilclicac!as nas plantas,

•••• , •••••••••••• , ••••••••••••••••••••• , , •• I I , ••••••••••• I I •••••••
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DECRETOS

1670 - DE 8 DE FEVEREIRO DE 1894

597

Appro ra com 1110dj ficações os estudos deli aitivos do primeiro (l'echo da lillba
ele Catalão a Palmas, na exten~ão de 100 I ilomotros e 200 metros.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro Alto
Tocantins, resolve approvar os estudos definitivos do primeiro trecho
de sua linha de Catalão a Palmas, na extensão de cem kilometl'os e
duzentos metros, observadas, porém, as modificações indicadas a tinta
azul, nas plantas que com este baixam, rubI'icadas pelo director geral
da directoria de viação.

O ministro de Estado dos ne~ocios da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 8 de fevereiro de 1894, 6° da Republica.

FLORIA.NO PElXOTO.

Jo[10 FeUppe Pereim.

DEORETO . 1678 - DE 23 DE FEVEREIRO DE 1894

Alt.ra a clausula 411. das que baixaram com o decreto n. 906, ele i8 de
outubro de 1890.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estr,\da de ferro e Minas
de S. Jeronymo, concessionaria de garantia de juros, pelo decreto
n. 906, de 18 de outubro de 1890, para construcção do prolongamento
da sua eslrada de ferro, resolve alterar a. clausula 4" das que acom·
panharam o l'eferido decreto, a qual tlca substitnida pela que com este
baixa, assignada pelo ministro de Estado dos negocias da industria,
viação o obras publicas, que assim o faça executar.

Rio de Janeiro, 23 de fevereirJ de 1894, 6° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Jo{'ío Felippe Pel·eira.

Clausulas a que @e re.fel'c o decreto n. 1678, desta
data

A clausuh1411. das que baixaram com o decreto n. 906, de 18 d
outubro de 1890, fica substituida. pela sei5ui~te : .

A garantia de juros fal'-se·ha. etrectiva, livre de qualquer lmposto,
em semestres vencidos nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada
anno e os respectivos pao-amentos dentl'o do 3° mez, depois de findo
o seme:3tl'e, durante o tempo que ainda restal' do prazo de 30 annos
estabelecido na citada clausula 4" do alludido decreto.
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§ }.O Emquanto dura.rem as construcções das obras, os juros de
6 % serão pagos sobre a importancia que se verificar haver sido em
pregada, segundo a tabella de preços approvada.

AS despezas só serão con ideradas para os etl'eitos desta disp sição
até ao maximo do capital garantido e em cas al"'um o Estado sera
obrigado a pagar juros sobre quantias que não tenham sido despen
didas com obras e material dllo estrada ou em serviços que, a juizo do
governo, a este interessarem directamente.

Estas circumstancias, porém, não eximirão a companhia da
obrigação que assume de concluir as obras e os fornecimentos relativos
á estrada de que trata o mencionllodo decreto n. 906, independente
mente de qualquer augmento de onus para o Estado.

§ 2.· A acquisição do material fim e rodante terá logl\.r nas
proporções que o governo julgar convenientes, autorisando previa
mente as respectivas despezas que possam sel' levadas á conta do
capital garantido.

§ 3.° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico,
os juros, correspondentes ao respectivo capifal, serão pagos em pre
sença dos balanços e liquidação da receita e despeza do custeio da
estrada, exhibidos pela companhia e devidamente examinados pelos
agente/! do governo.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1894.- João FeZippe Pereira.

DEORETO N. 1705 A - DE 30 DE ABRIL DE 1894

Divide as administrações das eslradas de ferro do sul e central de
Pernambuco.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista a maior regularidade e baR. marcha do serviço,
resolve:

Art. 1.° Fica dividida a administração da estrada de ferl'o sul
de Pernambuco em duas, constituindo a primeira o trecho compre
hendido entre Palmares e Garanhuns, com séde em Palmares, e com
a denominação de «estrada de ferro sul de Pernambuco », e a se
gunda os trechos de Paquevira á União e da Ba.rra do Canhoto a
Aguas Bellas, com séde em Uniã.o, e com a denominação de « estrada.
de ferro norte das Alagõas».

Pal'ag-rapbo unico. Todo prolongamento ou ramal que de futuro
derive da estrada de ferro sul de Pernambuco para. o sul ficará subor
dinado á administração da « norte' das .(\lagõas».

Art. 2.° Fica igualmente dividida a administração da estrada de
ferro central de Pernambuco, em duas, comprehendenclo a primeira
a Central de Pernambuco propriamente dita, com sécle no Recife, e a
segunda as linhas de ligação de Timbatiba no Pilar e Guarabira a
Nova Cruz e prolongamento da estrada de fel'ro Conde d'Eu, de
Mulungú a Campina Grande, com séde no Pilar, e com a denominação
de "estrada de ferro Timbaúba a Nova Cruz ».

Art. 3.° AS despezas necessarias para eifectuar estas divisões
correrão por conta dos creditas attl'ibuidos á construcção das estradas
central e sul de Pernambuco.
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ArL 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
O general de brigada Dr. Bibiano Sergio Macedo da Fontoura

CostalIat, ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas, assim o faça executar.

Cn,pital Federal, 30 de abril de 1894, 6° da Republica•.

FLORIANo PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da Fonto!'wa Costall:tt.

DECRETO N. 1717 - DE 21 DE MAIO DE 1894

APPl'OV3 as instrucções regulamentares e tarifas do prolongamento da estrada
de feno da Babia a . Francisco.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
resolve approvar as instrucções regulamentares e tarifas do prolon·
gamento da estrada de ferro da Bahia a S. Francisco, que com este
baixam, assignadas pelo ministro de Estado dos negocios da industria,
viação e obras publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal, 21 de maio de 1894, 6° da Republica.

FLORIANO PEIXO;rO.

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura Costallat.

Instrucções regulaluentares e "tarif'as para o "trans
porte de pussageiros e luercadorias pelo prolon.
galuento da estradA de fer.'o da Duhia ao S. Fran.
cisco

PASSAGENS SI1lIPLES

Art. 1.0 Os viajantes pagarão por passagem simples, isto é, em
um sentido, os preços das tarifas ns. I e 2, correspondente á classo de
suas passagens.

Art. 2." Os menores de oito anuos pagarão meia passagem, ficando,
porém, á estrada o direito de accommodar no mesmo assento dous,
embora não sejam da mesma familia.

Art. 3.0 AS crianças de tres annos ou de idade menor, conduzidas
ao collo, terão pas agem gratuita .
. . Art. 4.° Os bilhetes simples considerar-se-hão vencidos, se o

vIaJante não eifectuar a viagem no trem para que toram el1es ven
didos, ou se ficar em alguma estação antes da designada \lomo seu
destino, nos mesmos bilhetes. Esses bilhetes e os passes alheios ao
ser-iço da estrada só dão direito á passagem no trem, dia, elas e e
estação nelles mencionados.
_ Art. 5." Os passes concedidos em serviço do governo ou da estrada

Dao são transferiveis ; seus portadores não podem viajar em carro de
c~asse superior áquella que elles designarem, ainda que paguem a
dliferença correspondente.



600 DECltETOS

Art. 6." A estrada tem o direito de tomar qualquer dos passes de
que trata o artigo antecedente, quando apresentados por outras peso
soas que não sejam as indicadas neUes. cobrando o duplo do preço da
passagem, e arrecadando os pas es.

Art. 7. 0 Os viajantes sem lJilhetes ou passes com a precisa data e
assignados por empregado competente da estrada, portadol'es de bi
lhetes não carimbados, ou que tenbam carimbo de outro dia ou trem,
sal vas as disposições relativas aos bilhetes de jda e volta, pagarão o
preço de sua viagem a contar do ponto da partida do trem. com mais
25 % sobre es~e preço, se não estiver provada a estação de sua pro
cedencia, ou, provada esta, o preço contado deUa com 25 % de exce soo

No caso de dolo, ficarão, tambem, sujeitas ás penas comminadas
pelo art. 104 do regulamento approvado pelo decreto n. 1930, de 26
de abril de 1857.

Art. 8. 0 Os viajantes que excederem o trajecto a que tiverem
direito, pagarão a viagem addicional; os que yjajarem em classes su
periores á indicada no seu bilhete pagarã.o a dilferença do preço da
passagem entre as estações indicadas no bilhete. Esses excessos de
passagem serão pagos mediante passe assignado pelo conductol' do
trem. .

Art. 9. 0 O viajante que desejar ficar em qualquer ponto áquem
do designado em seu bilhete. deve entregdr este ao conductor do trom
antes de desembarcar, e perderá o direito ao resto da viagem, que só
poderá elfectuar comprando novo bilhete.

Art. 10. 0 O viajante que recusar· se a exhibir o bilhete ou passe.
todas as vezes que isso fÔl' exigido pelos empregados da estrada, li
considerado como tendo embarcado sem bilhete, e como tal, sujeito ás
penas comminadas pelo art. 70 , embora venha a exhibir mais tarde o
seu bilhete.

Art. 11. o A venda dos bilhetes começa uma hora e cessa cinco
minutos antes da hora marcada para a partida do trem.

Art. 12. 0 O viajante tem direito:
I. A ser transportado pelo trem e na classe e logar a que lhe dá

direito o seu bilbete, salvo caso de força maior ou al1luencia imprevista
de passageiros em estações em que não disponha a estrada de material
sufficiente ;

II. A reclamar providencias do conductor do trem sempre que
101' incommodado pelos seus companheiros de viagem;

m. A fazer transportar livre de frete uma bagagem que pese até
50 kilogrammas ou cujo volume não exceda de um decimo de metro
cubico (om',I), a qual será despacbada e conduzida no carro de baga
gem, não podendo viajante algum levar com igo no ca.rro de pas5ageiros
volume algum que exceda ao de uma caixa commum de chapéo. Este
volume deve tel' as dimensões precisas para que possa accommodar·se
debaixo do banco e no espaço cOlTespondenle ao assento do mesmo
passageiro; deve estai' arranjado de maneira que o que elIe contenha
não possa conspurcar ú carro, nem ter cbeiro desagradavel; e por seu
extravio nenhuma re~ponsabilidade terá a estrada;

IV. A pedir passagem para classe superior ii. de seu bilhete, pa·
gando a dilferença de preço;

V. A Cumar nos carros em que i~so não fOr prohibido.
Art. 13." O empregatlo encarregado do despacho das bagagens

lançará no verso do bilhete o numero do boletim da bagagem !lo que
deu direito o bilhete e alli o rubrical'á.

Art. 14." A meia. passagem não dá direito ao tl'ansporte gratuito
de bagagens. .
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ArL 15.· Os viajantes com passe terão direito ao transporte da
mesma bagan-em a que dá direito o bilhete, e com elies se procederá da
mesma fórma que com os viajantes que pagam passaO'em.

Art. 16. 0 Nas estações inicial e terminaes, os viajantes só poderão
entrar nos respectivos carros depois do toque da campa, o qual terá
loga.r lO minutos antes da partida do trem. .

Art. 17.· Não serão permittidas, nos carros de passageiro , aves
nem animaes de qualquer especie.

BILIIETES DE IDA E VOLTA

Art. 18. o Os passageiros com bilhetes de ida e volta ficam sujeitos
ás mesmas prescripções, e tem os mesmos direitos que os viajantes
com bilhetes simples. Os preços deEses bilhetes são regulados pelas
tarifas 3 e 4, e sómente são vendidos nas estações.

Art. 19.· O prazo dos bilhetes de ida. e volta será de 60 horase
quando o percurso a que elles derem direito fór tle 100 kilometros, ou
de menor extensão; de cinco dias, quando esse percurso fór de 100 a
300 kilometl'os, e de oito dias, quando o percurso fôr de mais de 300
kilometros.

Art. 20. 0 Se o portador do bilhete não voltar nos prazos mencio
nados no artigo anterior, perde o direito á volta, a qua I só poderá effe
ctuar comprando novo bilhete.

Art. 21. 0 Os bilhetes de ida e volta dão direito a uma só viagem
em cada sentido, podendo a. volta ser realisada em qualquer trem,
dentro dos prazos mencionados no art. 190 •

Art. 22. 0 O prazo começa a correr da hora em que o bilhele é
vendi:lo, e termina á hora da plrtitla dv trem de volta, contando-se
24 horas por cada dia do prazo a que se refere o bilhete.

Art. 23. 0 Os portadores de bilhetes de ida e volta só poderão entrar
nos trens nas estações mencionadas em seus bilhetes, quer para ida,
quer para volta.

Art. 24. 0 Se o viajante ficar em qualquer estação intermediaria,
e~tr!3 os limites de seu bilhete, e uma vez este picado, não terá mais o
dIreIto a continuar ou a fazer a viagem em outro trem, sem comprar.
novo bilhete. .

Art. 25. 0 Serão concedidos passes de segunda classe aos tange
dores de gado vac~um, na razão de um para cada vagão, devendo elles
acompanhaI' o gado no mesmo trem.

Este fa VaI' não póde ser extensi vo aos donos do garlo, e refere-se
exclu ivamente aos tangedores.

Se outras pessoas Q..ue não tiverem este otIiciú, apresentarem-se com
passes de tang-edol'es, a estràda arrecadará os pa ses e cobrará de seus
portadores o duplo do preço da pa sagem.

Art. 26. o Os passes de id(\, e volta estão sujei tos aos mesmos prazos
que os bilhetes, salvo se forem em serviço da estrada .

. Art. 27. 0 O preço dos bilhetes, tanto simples como de ida e volta,
sera pago na estação de partida e no acto do pedido do bilhete.

. Art. 28. 0 A's companhias lyricas, dramaticas 0'1 equestres, colle·
g.IOS, bandas ou sociedàdes de musica, sociedades I itterarias ou cien
tIficas, quando viajal'em incorporadas em numero superior a 20 pe soas,
poderá a administração d,t estrada conceder um abatimento de 25 0/0

sobre os preços das passagens.
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Art. 29. 0 A administração da estrada poderá conceder bilhetes de
assignatura, validos por um mez, pelo preço equivalente a 30 passagens
de ida e volta com abatimento de 50 %.

Art. 30. o Os bilhetes de assignaturas são pessoaes e intransferiveis
e assignados pelo chefe do trafego. Em caso de infração, será exigido
o dobro da passagem do seu portador, e, na reincidencia, sera cassado o
bilhete.

Art. 31. o Os concessionarios de bilhetes de assignaturas poderão
viajar em qualquer trem de passageiros ou mixto, na classe determi
nada em seu bilhete, entre as estações no mesmo estipuladas, até o 300

dia da data de sua concessão.

BILHETES DE EXCURSÃO

Art. 32. 0 A estrada poderá conceder bilhétes de excursão, validos
por tempo determinado, ou em trens especiaes de recreio, com abati-
mento de 50 a 75 %. •

Art. 33. 0 As viagens de excursão e em trens de rcreio ficam su
jeitas a condições especiaes, que serão publicadas na occasião da con
cessão.

TRA.NSPORTES FU1'iEBRE3

Art. 34.o Os cadaveres serão tran::;portados em caltro ou vagão
especial, em trens mixtos ou de mercadol'ias, pagando-se por esse
tra.nsporte os preços da metade da lotação do carro ou vagão. O mi
nimo preço de seu transporte seIlá de 30$000.

TRASPORTE DE ALIENADOS

Art. 35. o NenhuItl alienado póle ser ad.mittido nos trens, se não
fôr acompanhado por pessoa encarregada de guardai-o.

Art. 36. 0 O alienado e seu guarda não podem tomar logoar em um
mesmo compartimento com outros viajantes: devem ser coUocados em
carro ou oompartimento reservado.

Art. 37. o O preço de transporte neste caso será igual ao da me··
tade da lotação completa do compartimento ou do carro, se este não
tiver mais de um comparLimento.

Art. 38. 0 Se o estado do alienado exigir mais de um guarda, pa
garão eUes suas pa.ssagens.

Art. 39. o As bagagens serão taxadas separadamente, ao preço das
tarifas. .

Art. 40. 0 Se os guardas que acompa.nharem o alienado não o
puderem conter, será ene deixado na primeira estação em que tocar o
trem. .

Art. 41. 0 Os transportes desta especie devem ser annunciados,
oom 48 horas de antecedencia, ao agente da estação de partida.

TRANSPORTE DE DOENTES

Art. 42. 0 As pessoas em estado de enfermidade tal que possa.. in·
commodar aos demais via.jantes, só poderão viajar em carro espeCIal.
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Art. 43. 0 Os doentes cujo estado exija constante cuida.do, devem
ser acompanhados por alg-uem.

Art. 44. 0 Em caso algum, o viajante affectado de molestias con·
tagiosas poderá. tomar lagar nos carros destinados aos demais viajantes,
e só poderá viajar em carro especial, não lhe sendo permittido entrar
nos compartimentos em que se acharem outros viajantes, sob pena de
ser deixado na primeira estação em que tocar o trem.

Art. 45.0 Aos transportes de doentes em carros separados são ap
plicaveis as mesmas disposições que ao transporte de alienados.

ALUGUEL DE CA.RROS E COMPARTIMENTOS OU LOGARES RESERVA.DOS

Art. 46. 0 Os pedidos de carros especiaes devem ser feitos com ano
tecedencia de duas horas, na estação central, e de 48 horas, em
qualquer das outras e~tações.

Art. 47. o O frete do carro especial deve ser pago no acto do pe·
pido, e, se até á hora da partida do trem, as pes oas para qnaes tôr o
carro fretado não houverem neUe tomado logar, perderá o concessio
nario todo o direito a qualquer restituição, podendo, além disso, a es·
trada dispôr do carro.

Igualmente, a nenhuma restituição terá o concessionaria direito,
se só em parte se utilisar dos logares tomados.

Art. 48. 0 Um carro, embora integralmente alugado, não póde
levar mais viajantes do que comportar a respectiva lotação, e a baga·
gagem desses está sujeita ás mesmas condições que a bagagem de qual·
quer viajante.

Os viajantes que de mais forem admittidos pelo concessionario
pagarão suas passagens e ficarão sujeitos ao excesso, se forem encon
urados sem bilhetes.

Art. 49. o O feete de um carro ou compartimento é igual ao de sua
lotação, com o desconto de 25 %.

Art. 50. 0 Quem alugar um ou mais carros ou compartimentos,
e depois rejeitai-os, não terá direito a indemnisação alguma.

Art. 51. 0 As pessoas que, nas estações intermediarias á da partida
do oarro, forem nelle admittidas, pelo concessionaria, pagarão suas
p~ss8gens como qualquer viajante, sal vo condição préviamente
aJustada.

Art. 52. 0 O preço do aluguel de um 0301'1'0 especiaJ não poderá, em
caso algum, ser inferior a, 30$000.

Art. 53. 0 A administ.ração poderá fornece,l' carros especiaes em
prazo menor do que o estipulado, quando isso lhe fôr passiveI e de
conveniencia para o interessado.

TRENS ESPEC1:AES

Art. 54. 0 A estrada póde conceder trens especiaea de viajantes,
quando pedidos com antecedcncia de 18 horas, na estação central, e de
48 horas, nas demais estações.

. Art. 55. o Para a concessão ne um trem especial, deve o pedido ser
felto por escripto, diL'igido ao director da estrada, mencionando o nu
m 1'0 de carros de viajantes de cada classe de que o trem dl:lve ser
campo to, a quantidade das bagagens e seu peso, approximadamente, a
natureza de outros transportes, como cavallos, carros, aves, ete.
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Art. 56. 0 O preço do trem especial é determinado:
r. Pela applicação dos preços da tarifa dos viajantes ao numero de

logare ele cada classe de flue se compuzer o trem, seja qual rÓI' o nu
mero de lagares realmente accupados;

II. Pela applicação das tari fas ás bagagen ,cãe~, cwallos, carros,
ataúdes, etc., que tenham de ser transportados.

Art. 57. 0 O frete minimo de um trem sem volta é fixado em 4$
por kilometro ou fracção de bilometro, e nunca será inferior a 120$000.

As dislanci9s para a applicação das taxas hlometriclls contam-se a
partir do deposito de carros ou locomotivas mais proximo.
. ArL 58. 0 As taxas terão a reducção de 33 %, se o trem fOr utili·
sado nos dous percursos, hlto é, na ida e na volta.

Art. 59. o Se o numero de passageiros fôr superior á lotação dos
carros pedidos, pagarão os viajantes que excederem a esta suas pas
sagens integralmente.

Art. 60. 0 Quan'io a viagem rôr de ida e volta, conceder-se·hão
gratuitamente cinco horas no ponto terminal do trajecto da ida, co
brando-se 20' por cada hora ou fracção de hora excedente até o prazo
maximo de cinco horas, findo o qual podera a e trada dispór do trem,
perdendo o concessionario todo o direito ao mesmo, Sltlvo ajuste prévio
para maior dtlmora, declarado na concessão - para maior demora 
sob a mesma base de 20" por LJora.

Art. 61. o A.s concessões de trens especiaes serão feitas por escripto,
indicando-Ee o numero de carros de cada especie, a estação de partida
e a de chegada, o dia e a hora da partida e a importancia do frete
pago.

Art. 62. 0 Conceder-se·hão 10 minutos de demora para a partida
do tre.m da eRtação inicial, findos os quaes cobrar-se-hão 10$ por cada
meia hora que exceder. Se depois de duas !loras de espera não se
adresentarem as pessoas para quaes foi o trem fretado, con iderar·se-li.
como rejeitado e o concessionario n3nhum dil'eito teró' a receber o que
já tiver pag-o.

Art 63. o Os trens especiaes que, calculada a viagem á razão de
25 kilometros por hOl'a ou por demora em caminho, qu lUdo isso não
fôr motivado pela estrada, não chegarem á estação do destino antes das
6 h0ras da tarde, ou que houverem de viajar, total ou pat'cialment,
entre ás 6 horas da tarde e ás 6 horas da manhã, austarão mais 20$
por cada hora comprehendida entre ás 6 da tarde e á.s 6 da manhã.

Art. 61. 0 O pagamento de um trem especial é feito adeantamente
e no acto da. concessão, a qual será assignaua pelo ageute da estação;

Art. 65. 0 Se fór rejeitado um trem especial depois de fretado, tera
d1reito o seu concessionario a recebet' metade do frete pago, se mandat'
aviso antes da hora determinada para a partida. .

Art. 66. 0 Os trens especiaes não preferem a marcha e o borarlO
dos trens da tabelIa; antes, ficam dependentes do horario uestes, de
accôrdo com o regulamento interno da estrada.

DISPOSIÇÕES PJLlCIA.ES

Art. 67. 0 E' expl'essamente prohibido ao via.jante:
1. Viajar em classe superioL' á que designar seu bilhete, salvo pa

gando a ditrorença da passagem;
1I. Passar de um para outro carro, estando o trem em movimento;
II!. Vhljar na varanda dos carros ou debruçar-se para fóra;
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IV. Viajar nos carros de ln classe, descalço ou apenas de chinelas
ou tamancos;

V_ Por qualquer fórma damnificar ou conspurcar os carros ou
cousa nelIe existente;

VI. Entrar ou sahil' dos carros estando o trem em movimento;
VII. Puxar fi. corua de signal colIocada no ioterior dos carros,

quando não houver accidente grave que exija a parada do trem na
linha;

VIl[. Sahir ou entrar no trem sem que esteja este encostado á
platarorma de uma estação e pelas partes para esse fim designadas;

IX. Fumar durante a viagem, excepto em carros em que isso fór
permittido, on nos designados para esse fim, se fi. entrada julgar con
veniente estabelecel·os, e nas salas das estações, emquanto ahi per
manecem senhoras, salvo se a ~ala tiver aquelJe destino especial;

X. De qualquer modo incommodar aos demais ,iajantes ;
XI. Entrar ros carros, embora com bilhete, em estado de em·

briaguez, indecentemente vestido, ou levando cães ou qualquer
objecto que aos outros incommode. que tenha máo odor ou que possa
conspurcar o carro, meterias inflammaveis, arma de fogo ou quaes·
quer ootras.

O final desta disposição não comprehende os agentes de força pu
blica, que viaja rem em serviço do governo.

Art. 68. o O viajante que infringir CJ. uaIquer das disposições do
artigo anterior, e, depoi de advertido por um empregado da estrada,
persistir na infracção, será obrigado a retirar·se da estação, restitu
indo-se·lhe o valOJ' do bilhete que tiver comprado, se não tiver come
çado a viagem.

Se a infracção fór commettida durante a viagem, incorrerá na
multa ele 20$ a 50 ; e, no caso de recusar-se a pagaI·a, ou, se depois
desta paga, não corrigir-se, o conductor do trem o entregará ao agente
da estação mais proxima, para remettel-o á autoridade policial, de
conformidarle com o regulamento approvado pelo decreto n. 1930, de
26 de abril de 1857_

Se o viajante não tiver dinheiro para pagamento da multa em que
tenha incorrido, ou do preço da p:lssag-em, o conductor poderá exigir
delle, como penhor, algum objecto de valor superior á quantia devida,
passando reei bo .

Art. 69. 0 O viajante é obrigado a indemnisar a estrada de qual·
quer damno que lhe causar ou ao seu material, incorrendo ainda UI~

pena comminada pelo a-rt. 270 do regulamento approvado pelo decreto
n. 1930, de 26 de abril de 1857, além elas mais em que incorrer, se·
gundo o codigo penal.

Art. 70." O viajante deve respeitar todos os regulameutos e in·
strucções em vigor nesta estrada e o regulamento approvado pelo de·
creto n _ 1930, de 26 de abril de 1857.

Art. 71. 0 As pe3soas que estragarem os carros, estações ou ap·
pare~hos da estrada, serão re ponsaveis pelo darono causado j e, se for
este mtencional, proceder-se-ha judicialmente contra o deliquente.

BAGAGENS

_ ArL 72." A não ser os pequenos volumes que o vIajante tem di·
relto a levar no seu carro, e que se acommodem debaixo do banco e,
no espaço que cOI're"ponda ao logar a que tem direito de occupar
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toda a bagagem será despachada e seguirá no mesmo trem que elle,
devendo para isso ser apresentada a despacho entre I hora e 15 minutos
antes da partida do trem.

As bagagens ficam sujeitas aos fretes da tarif,L 5.
A estrada reSponde pela bagagem despachada, em caso de perda ou

avaria.
Os volumes que o passageiro levar comsigo serão tl'llnsportados

por conta e risco seu, sem responsabilidade alguma da estrada.
Al't. 73. 0 Uma familio. ou grupo de pessoas, viajando juntas, não

poderá, allegando esta circumstancia, augmentar as dimensões dos vo
lumes cujo transporte gratuito é permittido a cada passageiro: assim
como, em nenhum caso, será admittido no carro um. volume cujas di
mensões excedão ás do vão livre debaixo do aS'lento concedido a cada
passageiro.

Art. 74. 0 Não podem, outrosim, ser introduzidos nos carros de
viajantes objectos que, pelo máo cheiro, qUfl.lidade ou perigo que
allresentem, possam causar incommodo aos viajantes ou conspurcar o
carro.

Art. 75. o Da demais bagagem, recebera o passageiro um boletim
depois que pagar as taxas respectivas, no acto do de pacho.

O despacho só deve ser feito <'1 vista do bilhete da passagem, no
verso do qual o empregado lançará o numero do boletim e sua rubrica.

Art. 7G.o A bagagem apresentada a despacho deve estar conveni
entemente acondicionada., de modo a poder resistir aos choques ordi
narios inherentes ao transporte em estradas de ferro.

As malas, caixas e canastras, etc. devem eslar fechadas.
Art. 77. 0 Se um volume estiver aberto ou mal acondicionado, e

de maneira que se preste a ser facilmente violado, o viajante sera
convidado a fechal-o e bem acondicional·o.

Se o viajante não o puder fazer, só será o volume acceito men
cionando-se no Loletim que elle é transportado sem responsabilidade da
estrada pelo que no mesmo faltar.

Art. 7S. 0 A bagagem sera p03ta á dispo ição do viajante logo apoz
a chegada do trem, me/liante apl'esentação do boletim.

Art. 79. o Se o viajante aUegar a perda do boletim de bagagem, o
agente da estação verificará se a bagag-em pertence ao reclamante,
fazendo este adduzir provas, apresentando chaves. relação do conteudo,
testemunho de pessoas fid-edignas, etc .• etc.

Feita a verificação, póde o agente da eslação, se julgar provada a
identidéLde do proprietario, entregar-lhe a bagagem, passando o via
jante recibo.

Art. SO.o A bagagem despachada, não reclamada alé uma hora
apóz a chegada do trem sera recolhida. e j?4 1101'as dopois ficará sujeita
a armazenagem e mai disposições dos ada. 204 e 2OS.

Essa bagagem será po"ta diariamente li. disposição do dono das 6
horas da mp.nhã ás 6 da tarJe, excepto nos domingos e dias fadados.

Art. Si. o Sera tambem recolhida a bagagem apresento dt1 de ves'
pera ou antes da hora marcada ptLra começ l' o despacho: e o depo ito
é certificado por um recibo entl'egue liO viajante e que servirá de titulo
para podel' elle entrar na posse de sua bagagem. Pelo deposito pagará
o viajante, no acto de despachar a bagagem, a taxa de 500 por volume,
que sera addicionada ao frete.

Se a bagagem não fôr procuradtL no dia immediato, ficara sujeita o.
armazenagem.

Volumes abertos e mal acondicionados não podem ser recebidos
senão no acto do despacho.
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Art. 82. 0 Os volumes de bagagem que se encontrarem não des
po,chados nas estações serão recolhidos e ficarão sujeitos a armaze
nagem.

Arl. 83. 0 A bJgagem, despachada ou não, que não fór reclamada
no prazo de 90 dias, a contar da data em que tiver entrada para o de
posito, será vendida em leilão, e o produeto recolhido ao deposito,
publico, depois de deduzido o que pela mesma .bagagem fór devido a
estrada.

Art. 84.0 Os volumes de baRagem que tiverem mais de meio metro
cubico ou pe-sarem mais de 150 kilogrammas, poderão ser recusado.

Art. 85. 0 Os volumes de bagagem deverão ter, em lagar visivel,
o nome do passageiro e a estação do destino.

Art. 86. 0 Como bagagem a que tem direito os passageiros que
viajarem com passes, em serviço do governo ou da estt'ada, só serão
considerados os objectos do uso ordinario dos viajantes.

Moveis, generos de negocio, auimaes, aves, ou outros que não
estejam nas condições de uso ordinario, só serão transportados como
bagagem a que dão direito os respectivos pas as, quando descriptos
nelles.

Na falta de declal'ação, esses volumes só poderão ser transportados
mediante pagamento do respectivo fl'ete.

Art. 87 _o Quando qualquer vol ume de bagagem pesar mellOS de
1/4 de kilogramma por cada decimetro cubico, o frete sera applicado
na razão, não do peso real, mas do peso calculado para grandes volumes
do pouco peso.

Art. 88. 0 O viajante podera comprar em viagem e levar comsigo,
independente do pagamento de frete. qualquer volume que se accom
mode dehaixo do lagar a que tem direito, e cuja entrada no carro não
seja vedada pelas presentes instrucções regj1lamentares.

Art. 89. o Nenhum volume de bagagem deverá conter dinheiro,
objectos preciosos, papeis de valor e materias intlammaveis, ou ex
plosivas.

Art. 90. 0 Só poderão sal' despachados como baga""em volumes que
contenham roupa e objectos de uso pessoal contidos em bahú, mala ou
caixa.

Art. 91." Nos boletins de bagagem se inscreverá. a estação da
partida e a de destino, o numero e peso dos volumes, o frete, o numero
de ordem, o numero do bilhete ou passe que deu direito ao transporte
gratuito de algum dos volumes no me~mo mencionados, e a assignatura
do empregado encarregado desse sel'viço.

Art. 92. 0 O viajante que apresentar, para ser despachado como
blgagem, um volume de peso superior a 50 kilogrammas, ~ó pagara o
excesso.

Art. 93. 0 Qualquer passageiro que introduzir no carro volume de
dimensões superiores as permittidas, pagará por elle, lla estação desti
nataria ou naquella. em que desembarcar, o frete respectIvo da tarifa 5,
com augmento de 25 %; sendo o volume recolllido ao carro compe·
tente, logo que fôr descoberto.

Art. 94. 0 O fr~te minimo do excesso de bagagem é de $400.

ENCOMMENDA8

Art. 95. 0 A tarifa 5 applica·se tambem aos volu!Des d~ encom.
mendas, que serão admittidos para ser transportados lmmedlatart:ente
em trens de viajantes e mixtos, comtallto que o peso de cada objecto
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não seja superior a 150 kilogrammas, seu volume não exceda a I 1/2
metro. cubico, e não seja tal que necessite de grande demora pal'a o
embarque e desembarque.

O frete minimo de um3. expedição de encommenda é $400.
Art. 96. 0 Tambem podem ser expedidos como encommendas:
I. Volumes de OI'OS, [ructas, leite. pão, gelo, legumes, hortaliça,

miudezas alimenticias e. outros generos de facil deterloração.
II. Carne fresca, caça, ostras, peixe fresco, etc., acondicionados ii.

vontade de quem remetter e por sua conta e risco.
m. Pequenos animaes e aves domestica.s ou sUvestres, em gaiolas,

capoeiras ou caixões engradados.
Art. 97. o Os volumes de encommenJa serão expedidos pelo pI'i·

meiro trem de viajantes ou mixto que partir depois da apresentação
dos volumes, desde que tenham sido apresentados na estação, pelo
menos meia hora antes da mal'cada para a partida do trem: serão
postos á disposição do distinatario 15 minutos depois da chegada do
trem, e no dia immediato, das 6 horas da manhã ás 6 da tarde.

Art. 9S. 0 Os volumAS de encommendas que não forem retirados
dentro de 24 horas, a contar da chegada do trem, ficarão sujeitos ii.
armazenagem.

Art. 99. o To,la a expedição de encommendas será certificada por
um boletim, semelhante ao de bagagem. entregue ao expedidor, e que
será depois exigido no acto da entrega dos volumes.

Art. 100.0 Em caso de perda de boletim, ou de um volume de
encommenda pesar menos de 1/4 do kilogramma por cada decimetro
cubico, proceder-se-ha da mesma forma como foi determinado em re·
lação á bagagem.

MERCA.DORIA.S EM GERAL

Art. 101. 0 As mercadorias serão transportadas pelo primeiro trem
de cargas posterior ao que tiver levado as mercadorias anteriol'mente
despachadas jJara o mesmo destino.

Art. 102. 0 Ficam exceptuados da precedente disposição:
r. Os generos que, por sua natureza., a juizo da administração, não

puderem ser demorados nas estações, os quaes poderão ser transpor
tados pelo primeit'o trem de cargas ou mixto j

n. A paIvara, vitriolo, phosphoro, dynamite, espoletas, e em gera~
as materias inflammaveis, explosivas ou perigosas, para as quaes so
haverá remessa em dias certos e em determinados trens, não podendo
esses g-eneros ser depositados nas estações e havendo para sua apre·
sentação e embarque um prazo de duas horas antes da partida dos
respectivos trens. .

Sempre que o remettente tiver de expedir esses generos em quan.
tidade que exija mais da metade da lotação de um vagão, devera
avisar o agente da estação com 12 bafaS de anteceJencia.

Art. 103, o O transporte de al'mas podera ser recusado sempre que
o governo o entender oOllveniente li. segurança publica. ,

Art. 104.° O Cfete mini mo de uma expedição de mercadorias é
1$000.

Art. 105. 0 Nenhum volume poJerá conter materias imnammaveis,
ou perigosas, a não ser quo tenham sido preenchidas as formalidades
pl'f'cisas pará' o despacho deESa.s materias.

Art. 106. 0 Feita n. men<;ão de que trata o artigo antecedente,
devem as materias inflammaveis ser immediatamente retiradas dos
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volumes e da estação, mesmo quando a isso opponha-se formalmente o
remettente .

.A.rt. 107. o As mercadorias, de accordo com a sua chsse, são ta·
xadas pelas respectivas tarifas annexas.

Art. 108. 0 Quando um volume contiver mercadorias, diver5a
mente classificadas, e compnrtando, por conseguinte, taxas ditrel'entes,
será o seu transporte pago pela taxa da mais elevada das classes re
preientadas.

Art. 109. o Não serão despachados volumes ou peças, cujas ponta
excedam em plano a caixa dos vagões destinados ao seu transporte, e
em altura"a de um vagão fechado.

Tambem não ferão despachadas ns peças ou volumes de mais de
41/2 toneladas, salvo se puderem ser carregados em vaO'ão grande e
de modo que o peso tlque igualmente distI'ibuido sobre os trucks e não
exceda á lotação do vagão.

Art. 1I0. o Para qualquer estação onde não houver guindanste
a administração poderá recusar os volumes pesando mais de 800 kilo
grammas.

Para as estações onde houver guinrlaste poderá recusar os volumes
pesando mais do que a lotação 110 guindaste.

Em qualquer caso, os volumes de mais de tres metro, cubicos só
serão acceitos pl'ecedondo ajuste, e sendo possivel o transporte no
material da estrada.

Art. 111. 0 A carga e descarga dos volumes de grande peso po
derão ser feita pela estrada, nas estaçõs em que ella disponha de
guindaste e outros appareluos a lequados e de pessoal ne essario para
esse fim, mediante o preço de la, por tonelada e cada uma das duas
operações.

O transporte desses volumes póde er recusado nns estações que
não tiverem guiudastes da precisa lota\ão, ou quando estes não esti
verem em bom e tallo.

Os objectos de grande peso, logo que forem descarregados, devem
ser retirados pelo destinatario, para que não embaracem a oirculação,
nem atravanquem o logar.

_ Semelhantemente, os objectos a carregal' por meio de guindastes
nao podem ser aocumulados ,iunto destes, nem os vagões em que
eUes devem ser carregados, demorados na linha, impedindo o movi
mento e manobras de t1'en e vagões.

Art. 112. o Não será permittido aos remettentes ou destinatarios
o uso dos guindastes e mais apparelhos da estrada apropriados (~ des
carga de VolLlme de grande peso.

Art. 1I3. o As mercadorias de pequeno peso que forem embar·
cadas e desembarcadas pela e trada, pagarão, além da. taxa constante
da respectiva tarifa, a quantia lixa de 25 l'éis por 10 kilogrammas,
para as despesas de carga, descarga e arrumação nos armazens e vagões.
. Art. 114. o Os preços de. transpol'te serão applicados pelas quan

tldades indivisiveis con tantes das respectivas tarifas, e os fretes serão
augmentados, para )lerfazer multipIos exactos de 20réis.

As mercailol'ias devem trazer uma marca e endereço bem leO'i
"Veis, e, alem disso, o nome da estnção de destino, e ser acondicionaâas
de modo a ponerem resistir aos choque ordinarios inberentes ao
transporte por estradas de Lerro e a evitar qualquer perda ou avaria.

Art. 115. 0 Não senrfo ati feitas as condições constantes do artigo
ant~rior, ns mercadorias podem ser recu adas pela estsada, ou s6
s~rao transportadas com a declaração de que seguem sem responsabi
hdade da sua administração.

E. H. - 39 Yo1. V
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Em nenhum caso, por.lm, serão despachadas 8,S mercat10rias que,
por defeito ou máu acondicionamento, possam damnificar as outras
carre:radas no mesmo vagão.

At't. 115. 0 Poderá ser recusado o recebimento de qualquer voo
lume pelos seguintes motivos:

1. Se a mercadoria e. tiver tão mal acondicionada dentro dos en
v oItorios que haja probabilidade de não chegar ao seu destino sem
perda ou a varia ;

II. Se exigindo a mercadoria um envoHorio qualquer para a res
guardar de perda ou avaria, ou para evitar que a damnifiquem outras
mercadorias, rôr apresentada sem envoltorio ;

III. Se no acto do recebimento, a mercadoria apresentar indicias de
já. estar avariada;

IV. Se rÓI' necessario material &special para asna conducção.
A falta de acondicionamento ou o mau acondicionamento podenL

ser reparada pelo 'remettente no recinto da estação, dando-se-lhe para
isso um prazo de 24 horas livres de armazenagem, findo o qual, per
manecendo a mercadoria na estação, ficará sujeita á armazenagem e
venda; em caso algum, porém. com responsabilidade da estrada.

A administração, devidamente autorisat.1a pelo remeltenle, poderá
prover aos defeitos do acondicionamento.

Art. 117. o Serão consideradas como de grande volume e pouco
peso todas as mercadoria, que pesem menos de 1/4 de kilogramma
por cada decimetro cubico, como sejam barricas, bahús, caixas ou
pipas vasias, banheiros, obras de rolha de Flandres, engradados,
escadas de mão, etc.

,Obtem-se o volume em decimetros cubicos multiplicando entre
si as tres dimensões maxlmas, tomadas em sentidos rectangulares
e contadas em decimetros, valendo por um decimetro as fracções
inferiores; dividindo-se o producto por quatro, ter-se-ha o peso ao
qual applica-se a tarifa, caso seja este peso calculado superior ao
peso real.

§ 1. o Exceptuam-se da disposição deste artigo carroças ou carroci·
nhas desmontadas, carrinhos de mão, pipas, burrico. e caixas elespa
ciladas vasias em retorno, depois de terem transitado cheias pela
estrada.

Art. 118." A estrada terêi, o direito de fazer abril' os volumes,
na prl:sença dos destinatarios, todas as vezes que suspeilat' falsidade
na declaração do sen conteúdo.

Uma vez elIa descobel'ta, terá, o destinatario de pagar o duplo
do fl'ete dos objectos não manifestados, para receber os volumes que
os con ti verem.

Art. 119. o Não prejudicando o serviço, nem o horario dos tre~s,
poderá a administração permittir que se retire todas as mercador,las
ou animaes constantes de uma nota ele expedição em e~tação anterIOr
áquella par" que forem elles despachado .

Jeste caso o destinatario não tera direito a restituição alguma. se
o frete já. estiver pago; e se tiver vindo a pa~ar, será eUe cobrado
como se il, mercadoria fosse retirada na estação para que foi des
pachada.

Art. 120. o As baldeações de mercadorias em estações do tI'afego
mutuo serão feitas de combinação com as emprezas em que tiver a
estrada trafego mutuo, e sujeitas ás regras de taxas que estabelecer o
accôrdo entre as administrações.

Art. 121. 0 As mercadorias não susceptiveis de serem carregadas
com outras, não .ão admittidas senão aos preços da. carga minima de
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4. 1/2 toneladas, seja qual [Ul' o peso da expedição, e serão carregadas
pelo ex pedidor.

Neste caso considerar-se-ha o assucar correndo mel e as mercado
rias que, juutas com outras, as poss'1.m damnificar.

Art. 122.° Quando um expedidor necessitar de vagões para
carga completa de sua mercadol'ia, deve fazer a requisição por escripto
com antecedencia de 24 horas na estação central, e de 4.8 horas na'! de
mais estações.

Art. 123.° O expedidor ficar(b sujelto li, multa de 5~ por vagão
c por dia se a mercadoria não i'ôr remettida para a estação de partida
no dia convencionado, e a estrada podel'ei., além disso, dispõr do ma
teda l.

A importancia da multa poderlí ser exigida no acto da requisição,
sendo depois restituida se não houv~r de ser applicada.

- Art. 124.° O agente prevenirei. o expedidor do dia e hora em que
os vagões pedidos serão postos ,i, sua disposição.

Se dentro úe 8 horas o carl'egamento dos vagões não fór feito pelo
pessoal do expedido!', este fica sujeito li, multa de 1$ por hora de de
mora e por vagão.

Não se contam as horas decorridas das 6 da tarJe ás 6 da manhã.
Art. 125.° Nenhum expedidor de um ou mais vagões poderli,

exc deI" sob qualquer pretexto, a lotação dos mesmos vagões, e de
vel'li, sujeitar-se ás normas que lhe derem os empregados da estrada,
sob cuja vigilancia estiver fazendo a carga, para a boa arrumação e
acondicionamento da mercadoria.

O expedidor é responsavel por qualquer avaria causada por seus
agentes aos vehiculos da estrada no carregamento e descarregamento,
ou por excesso de lotação.

Art. 126.° As mercadorias que exigirem vagões especiaes para
seu transporte serão expedidas sem demora, quando completarem a lo
tação dos vagões proprios para esse transJlorte, ou quando, não com
pletando, pag'lr o expcdidor o valol' da lotação dos mesmos vagões.
No caso contrario, as mercadorias poderão ser demoradas até que fique
completa a lotação.

Art. 127.° A carga e descarga de todas as mercadorias a granel,
despachadas pOI' carga completa, deverão geralmente ser e:lfectuadas
pelo expedidor e pelo destinatario sob a vig1lancia dos empregados da
estrada.
. A carga e descarga de trilhos e seus uccessorios, columnas, trav.)
Jamentos, canos de ferro, materias infiammaveis, trastes usado. de pe
queno valor e mercadorias·taxadas pelas tarifas II, 12 e 13, serão
tambem feitas pelo remettente e destinatario. .

Póde a carga ou descarga dessas mercadoria§' ser feita pela estrada,
cobrando esta uma taxa addicional de 500 reis por tonelad(~ - por cada
uma das duas operações de carga ou descarga.

Art. 128. 0 Quando a carga dessas mercadorias tiver de ser feita.
pelo pessoal da estrada, ficará o expedidor sujeito á multa de I ,. por
hOI'a_ e por vagão, se houver demora de mais de 8 horas entre are
cepçao da primeira parte da expedição e a recepção ele seu comple
mento.

Art. 129. 0 As mercadorias acima mencionadas, quando de3ptl.
chadas para a estação central 0\1 para estações termiuaes que tenham
balanças de pesqr carros, poderão ser despachadas a pesar e a pagar.

Art. 130.° Considerar-se-ha e1l'ectuada a recepção e entrega dos
generos quando depositados elles nos logares p:l.ra is.o clestillad09, e
que serão, confurme a especie dos generos, a plati fjrma da esta\ão, o
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proprio vagão de transporte ou outro qu&.lquer ponto perto da estu.ção
que melhor commodo ofi'ereça ao embarque e desembarque da merca
doria.

Art. 131.° No despacl10 de madei,ra observar-se-ha o seguinte:
§ 1.0 Madeira de comprimento até 3 1/2 metro s rá despacllada

na quantidade que se apre,entar, cobrando-se uo frete de um vagão
(tarifa 12) somente a parte corresponuente áquelle peso verificado.

§ 2.° De mai s de 3 J/2 metros até 4 metl'os despacha·se pelo
peso de 4 1/2 toneladas (vagão), embora não se complete o carrega
mento.

§ 3.° De mais de 4 metros até 8 metros despa.cha-se pelo peso de
9 toneladas (dous vagões) ou um vagão grande que corresponda a
dous vagões da tarifa.

~ 4.° De mais de 8 metros até 12 metros despacha-se pelo peso de
13 1/2 toneladas ou tres vagões da tarira.

§ 5.° De mais de 12 metl'os só precedeudo ajuste e ficando livre á
administração direito de recnsa.

Art. 132.° Enchendo-se um vagão fechado com mobilia, pagar
se-ha o duplo do frete da tabella 12, ou por um vagão aberto com
mobilia usaria, os fretes da tarifa 12.

Art. 133.° a mel de a sucar, quando em quantidade inferior a
uma pipa, será despachado pela tarifa 9.

Art. 134.° Serão gratuitamente transportadas, em retorno,
porém, sem responsabilidade da administração, as sementes de canna
de assucar, os saccos, caixas e barris usados, nos quaes foi transpor
tado assucar ou café.

Art. 135.° As mercadorias que tem de ser descarregadas dos
carros pelo destinata.rio, se não forem retiradas dentro de 48 horas,
ficam sujeitas á armazenagam.

VALORES

Art. 136.° a dinheiro, papeis de valor ou de importancia, o
ouro, a prata, a platina, o vanadio, o iridio, o palladio, e outros me
taes de alto preço, as pedras preciosas, joias, casquinha de ouro e
prata, serão expedidos em volumes especiaes e registrados e sob com~
pleta responsabilidade da estrada.

Con iderar-se-ha como fraude toda a declflração inexacta quanto
á natureza, ao valor ou peso dos objectos acima e pecificados.

Art. 137.° Pelo transporte desses volumes se cobrará o frete
da tarifa 5, e mais como registro uma taxa tl.e 1/2 % do valor de
clarado,

a frete minimo de uma expedição de valores é 2$000.
Esses objectos devem ser cuidadosamente pesados, e só serão.expe

didos em trens de viajantes, e eml{uanto a estrada não os ti ver em
trens mixtos.

Art. 138.° a dinheiro amoedado, as joias, as pedras e outros
metaes preciosos devem estar acondiciouados em accos, caixas ou
barris.

as saccos devem ser de panno forte, cosidos por dentro e perfeitos
isto é, não clilaoerados, nem remenrfados. .

A bocca desses saccos será fechada por meio de corda ou cor~el lU
teiriço e nó coberto com sinete em lacre ou chumbo, e as extremIdades
mantidas por sinete igual wbre uma ficha solta,
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As caixa ou b rris serão fortes e pregados ou arqueados com
solidez, não devendo apresentar indicio algum de abertura encoberta,
nem fractura.

As ca.ixas s3rão fortemente ligadas por meio de corda inteiL'iça col
locada em cruz, COlO tantos sinetes em lacre ou chumbo quantos forem
neces'arios pal'a attestar a inviolabilidade do volume.

Os ba.rris serão amarrados com corda inteiriça coUocada em
cruz, passando sobre a tampJ. e fundo e fixada com sinete em lacre ou
chumbo.

Art. 139. o O papel-moeda, as notas de banco, as apolicLs e acções
de companbias e ou tros papeia valores e os papeis de importancia,
devem ser apresentados em saccos ou caixa ou formar pacotes reves
tidos de envoltorio intactos em pa.pel ou panno eneerado, garantido
com cordel forte, posto em cru z e siRete em lacre nos nós.

Todavia, esse objectos podem seI' acceitos em envoltorio de papel
fechado com cinco sinetes em lacre, com tanto que em relação á solidez
e acondicionamento esses volumes nafla deixem a desejar.

Art. 140.° Os enoereços devem ser directamente escI'iptos obee
o~ volumes o não cosidos, collocado ou pregados, a fim de que não
po sam encobrir vestigios de ab rtura ou fractura; pod~m tambem
seI' escl'iptos sobre etiqueta pendente e pre a ao volume por meio de
coedeI.

A declaração do valor seeá menciona.da no endereço por extenso.
As iuiciaps, legendas, armas, fil'ma.s sociaes ou nomes dos esta,

belecimentos, quando impressos nos saccos, caixas, barris ou pacotes
devem ser perfeitamente legiveis.

Os sinetes feitos com moeda são formalmente prohibidos.
Art. 141.0 As expediçõe3 desta especte devem ser apresentadas a.

despacho e registro pelo menos uma hora antes da marcada para a
partida do trem, sem o que não seguirão por elle.

Art. 142.° A responsabilidade daadmtnistração por esses objectos
consiste em entregaI-os sem o menor indicio de terem ido vio
lad03; e havendo indicio de violação, indemnisar o que de menos
se eucontrar no conteurio em relação ao valor doclarado para odes·
pacho e registro.

Art. 143.° A nota de expedição deve, além das indicações ordi
narias, conter declaração elo valor por exten o e sobre lacre, sinete
igual ao dos' volum s.

CA.RROS, ETC.

Art. 144.° Os carros, carroças, carrinbos de mão, vagões e lo
comotivas desmontadas são carregados e descarregados por conta do
expedidor.

Art. 145.° Todo carro, carroça, locomotivas, etc., não retirados
no prazo de 48 horas, fioa.m sujeitos á estadia.

Al't. 14 .0 Os vagõos, as locomotivas e os tendera, rodando
s~bre o eixos, pagarão cada um 400 réis por kilometro ou fracção de
kllometl'o.

Art. 147. 0 Não erão transportados, rodimdo sobre o eixos-loco
motivas ou vagões, que pela sua construcção, não possam ser trans
portados sem risco, em virtude das ourva da estrada e da velocidade
de seus trens.
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ANIllfAES

Art. 148.° O frete de animaes é taxado pelas tarifas 14,15,16
e 17.

Os animaes ua,s tarifas 14, 15 e 16 serão embarcados pelo pessoal
ou acusta do remettente.

Seguirão em geral em trens de carga, e sómente em trens de pas·
sageiros ou mixto quando neIles houver lagar, e seu embarque e de·
sembarque não causar demora na partida destes trens.

Art. 149.° O frete minimo de uma, expediç.'io de animaes é de 1$,
para a In e 2" classes, e de 500 réis "para a 3' e 4".

Art. 150.° Os cães, acompanhando os viajantes, pagam, seja qual
fór o seu tamanho, o preço da 2' clas~e da tarifa de viajantes j no
caso contrario pagam o dobro da tarifa 16 e só podem ser recebidos
amordaçados.

Art. 151.° Os gatos só poderão ser transportados engaiolados, e
pagam o dobro da tarifa 16.

Art. 152.° Os animaes de~pachados pelas tnriras 14, 15 e 16,
quando em quantidade não excedente a tres, bem como os despa·
chados pela tarifa 17, deverão ser apresentados a despacho uma
hora antes da partida do trem, nos lagares apropriados para seu
embarque.

Art. 153.° Os animaes, em qua.ntidade passiveI de abatimento
no respectivo frete, devem ser aonunciados com antecedencia de 48
horas; não obstante, a estrada os poderá receber ante~, sempre que
fór isso passiveI.

Art. 154.° Com excepção dos porcos, carneiros, cabras, cães em
numero não excedente a cinco, e as capoeiras de gallinbas, patos e
outras aves ou pequenos animaes, serão os auimaes embarcados e des~

embarcados pelo pessoal do dono ou seus agentes, .
Para esse embarque, quando a expedição für de um ou malS

vagões, se dará um prazo de duas horas por vagão, contadas da
entrega do va,gão, findas as quaes será retirado o vagão e não 110'
dendo novamente ser fornecido senão pagando o remetI ente uma in·
demnisàção de 5 por vagão,

Semelbantemente para o desembarque se dará nm prazo de meia
hora, por vllgão, f1nrla a qual será, ell~ descarregado pelo pessoal da
estl'acta ou por jornaleiros que para efJSe fim tomar na occasião, pa·
g~nclo o destinaturio as despezas feitas,

Para o embarque e desembarque de animaes em pequena qual.1
tidade se dará o tempo estrictamenle neces ario, procerlendo a admI
nistração a esse serviço por conta do dono 0:1 destinatario, quando
vencido esse tempo.

Art. 155,° Porcos, carneiros, cabras e outros animaes some
lhantes, quando em numero tal que não complete a lotação de um
vagão, deverão trazer uma corda com a qual possam ser presos ao
vagão, e serão conduzidos juntamente com outros animaes, a não ser
que o remettente pague a lotação total do vagão.

Art. 156,0 Os cães só serão recebidos amarrados e amordaçados
quando isso torm\r-se necessario.

Art. 157.0 O frete de animaes bravio será ajustado com a ad
ministração, e só serão recebidos quando em jaulas,bem e s guramente
engaiolados, .

Art. 158.° A administração só responde pelos extravios :de alU
maes, correndo os mais riscos por conta do expedidor.
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Art. 159.° Os animaes devem ser acompanhados por couductor ;
não o sendo, nem estando o destinatario presente até uma hora
depois da chegada do trem pagarão na razão de 500 réis por cada hora
de demora, e passando de 6 horas serão vendidos por qualquer preço;
e, retiradas as despezas, o restante será recolhido ao deposito
publico.

Nas horas de demora não estão incluidas as comprehendidas entre
as 6 horas da tarde e as 6 da manhã.

Art. 160.° No caso de accidentes que se derem em viagem, de que
resultem extravios de animaes, a administração não é neste caso por
elles responsa veI.

Art. 161.° A comida e forragem serão fornecidas pelos remet
tentes.

Quando estes tomarem um carro inteiro, podera a pessoa enca.r
regada dos animaes, nas estações em que a demora o permittir, abrir
o carro, entrar nelle e abastecel·o de comida ou forragem, ficando
dabi em deante a estrada sem responsabilidade por qualquer extravio
resultante de máo fechamento das portas, etc.

A forragem e comida que forem nos carros em que são condu
zidos os animaes e dispostas para a alimentação destes, não pagarão
transporte desde que tenha sido tomado todo o carro, ou etlas não
impeçam que r::ecomplete a lotaçãodelle.

Art. 162.° As aves e pequenos, animaes deverão ser apresenta
dos bem acondicionados em gaiolas, cestos, caixões, etc., fec1.lados.
As aves domesticas pagam seus fretes pela tarifa 17, e os passaros e
pequenos animaes peh\ tarifa 19. •

Os que não se acharem acondicionados convenientemente só serão
transportados sem responsabilidade da administração.

Art. 163.° Osanimaes de tiro ou de sella deverão trazer na ca
beça cabresto e corda forte que otrereça segurança, e os resguarde de
quaiquercontusão durante a viagem.

Art. 164.° Os expedidores serão responsaveis pelas avarias nos
carros por occasião do embarque e desembarque de animaes.

AI't. 165.° A estrada poderá deter os animaes que tiverem ser
vido de pretexto para individuos que não forem seus tangedores obte
rem passes, até que tenham sido pagas as multas comminadas Das
presentes instrucções regulamentares e as em que incorrerem os seus
tangeuores.

Art. 166.° Não sendo as multas pagas no prazo de 6 horas, a
estralla procederá á venda do numero de animaes que mr preciso para
satisfazei-as, sem as formalidades judiciarias, recolhendo o excesso ao
deposito publico.

Para a entrega de animaes proceder-se-ha de a.ccôrdo com o
a.rt. 200".

RECEBIMENTO

Art. 167.° Parao recebimento das expedições de bagagens, en
commendas, valores e animaes, os escriptorios abrem-se em todas as
estações uma hora antes da partida do primeiro trem e fecham-se
quinze minntos antes da partida do ultimo .

.Art. 168.° Para o recebimento de expedições de mercadorias o
vehlculos, os escriptorios abrem·se ás 8 horas da manhã e fecham-se ás
4 horas da tarde, nas estações intermediarias, e ás 2 horas, nas extre·
mas, menos nos domingos e dias feriados da Republica.
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Art. 169.° Nas estações deflprovidas de desvio a estrada poderá.
recusar volumes· de peso superior a 50 kilogrammas e expedições de
mercadorias de mais de 200 kilogrammas, ou que exigil'em o estaciona·
mento de va"'ões na linha principal.

Art. 170.° Nenhuma mercadoria, á excepção UtlS que forem des
pachadas como bagagem e encommendas, poderá ser recebida. pelos
empregados da estrada. se não vier acompanbada de nota de expAdição
em tres vias.

Se o remettente não souber escrever, poderâ a. nota ser cheia pelo
empregado da estrada.

Art. 171.· AS mercadorias tllxadas pelas tarifas 12 e 13, as taxa
das pela tarifa 1'1, quando em quantidade uperior a 5, as taxadas pela
tarifa 15, quando em quantidade superior a le, as taxadas pela ta
rifa 16, quando em quantidfl de superior a 20, as reme~sas de objectos
que exijam vagões grandes, as machinas de officinas e de estabeleci
mentos industriaes, devem ser annunciadas com 48 horas de antece
dencia íL do despacho.

Art. 172.° As mercadorias e quaesquer objectos entregues á.
estrada serão conferidos na estação de partida e na de chegaua, á me
dida que forem sendo recebidos, verificando-se as marcas, a quantidade,
qualidade dos volu'mes, a natureza das mercauorias, o peso, frete pago
e a pagar e as despezas accessorias.

A pesagljm dos volumes submettidos a despacho deve, em geral,
'Ser feita pelo pesso;),l do remettente ou do consignatario, sob as vistas
dos empregados da estraua.

Art. 173.° Na estação de partid a e de en trega serêl a nota de
expedição registrada' em li vro com petente,

Art. 174.° Pelo fornecimento de t!'es notas de expedição ao re
mettente, que as encherá, cobrará a estrada 200 reis.

Fica livre a.o remettente mandar imprimir notas de expedição
com os mesmos dizeres e titulo que a da estrada, e com seu nome im
presso, as quaes erão acceitas sem OIlU algum.

Art. 175.· Quando o~ expedillores não puderem formular as tros
vias das notas de expedição, podem remetter as mercadoria á estação,
acompanhadas de declaração a signada, indicando:

L O Dome do remettentc e o do destinatario e a residencia deste;
II. A estação de partida e a de destino;
III. A quantidade, o peso ou cubo, e a natureza. da mercadOfia ;
IV. Indicação do frote pago ou a pagar; -
V. A assignatum do expedidor;
VI. O modo de acondicionamento;
VIr. A naturdza das mel'cadorias contidas em cada volume.
A declaração escripta. é dispensavel se o apl'esentante da merca

doria puder dar verbalmente os esclarecimentC's necessarios pnra o
despacho da mesma.

Art. 176. 0 Verificada a exactidão das tres vias da nota de expe
dição, o empregado da estrada lançará nellas o seu numero de ordem,
os numer S das tarif,IS, o frete pago ou a pagar, as taxas accessorias,
cobradas ou a cobrar, e, fd to is,o, assígnará as tres vias, en tregando a
segunda ao remettente ptLra ser apresentada pelo destinatario no acto
da entrega da mercadoria.

Art. 177.° Estas tres vias serão uo tamanho e exactamente se
gundo o modelo que a estrada. estabelecer.

_Art. 178.° Cada not I constitue uma expedição, e não póde conter
senao o nome de um remettente e de um destinatlll'io, e uma só estação
de destino.
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Art. 179. 0 As notas de expedição não devem apeesentar rasuras,
correcções ou entrelinhas. As que e'tiverem ne5te callO serão recu
sadas.

Art. 18 . o Se a estrada su peitar inex,\ctidão na indicação do con·
teu/lo de um volume, tem o direito de verifical-o em pre'ença do expe
didor ou destinatario ou seus empreo-ados.

Art. 181. 0 O expedidor é responsavel pelas indicações contidas na
nota de expeliç1ío, e supporta as conseqnencias resulta,ntes de indica
ções erroneas, indecifraveis ou inexactas.

Art. 182. 0 Toda a declaração falsa ou insufficiente sobre a pro
cedencia, destino, natureza ou valor das mercadorias expedidas, da.
logar, além do pag-a.mento da difi'erença do frete, a applicação de uma
multa correspondente ao quintuplo des,a difi"erença, com o minimo
de 10$, e o maximo de 50$, sem prejuizo de qualquer acção judicial que
no caso coubel' ..

Art. 183. 0 Sendo as mercadorias nocivas ou perigosas, a muILa
será de 100:'000.

Em caso de accidente. sera. o expedirlor, além disso, obrigado a
indemnisar a estrada do damno causado ou dahi proveniente, sem
prejuizo de responsabilidade criminal segundo as leis em vigor.

Art. 184. 0 A estrada poclerá deter toda a expedição em que
hou ver um ou mais volumes sujeitos, por falsas declarações, ás mul~
tas comminadas em seus regulamentos.

Se os volumes detidos conti verem materias infiammaveis, serão'
estas inutilizad IS se não puderem ser de prompto vendiLlas.

Art. 185. 0 A estrada podera. tambem deter expedições cujos
remettentes ou destinatarios tiverem incorrido em multas comminadas
nos seus reg-ulamentos. .

Art. 186. o Não sendo as multas pao-as no prazo de 10 dias, a
estrada procederá. ,1 venda dos objectos detidos sem as formalidades
judiciarias.

Se o producto da venda não fôr sufilciente para o pagamento das
referidas multaa, a estra~a cobrará o restante executivamente.

Art. 187. 0 Em uma mesma nota. de expedição não podem ser
incluiLlas :
. L Mercadorias que não sej 1m susceptiveis de ser carregadas, sem
lDconveniente, no mesmo vagão;

II. Mercadorias seguras e uão seguradas;
li[. Mercadorias cuja cnga ou descarga tenha de ser feita pelo

expedidor e de3tinatario com outras que não estejam nestas condições.
Art. 188.° Se llepois de feito o despacho de qualquer expedição,

e antes de embarcada, quizer o remettente alterar a consignação ou
retirar os obj ctos, a administração annullará o despacho feito, reco
lherá o documento entregue ao remettente, restituindo-lhe o frete
pago, menos a taxa do llespacho.

Se o objecto já e tiver embarcado, s6 se poderá dar a alteração da
consiguação, a menos que da descarga não resulte embaraço para o
servlço da estrarla.

Sendo permittida a descarga, será. esta feita a expensas do re
mettente, o qual, além di580, deverá indemnislIol' a estrada da despez'\
feita com o carregamento.

Em qualquer caso, para que o opjecto siga viagem, torna-se
preciso novo despacho, e portanto pagamento de novas vias de nota de
expedição, Ee forem estas fornecidas pela estrada.

9uando se tratar de mercadorias despachadas por vagão, e que
depOIS de ser este posto á disposição Ào remettente, elle quizer que
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não siga a mercadoria, ficará mais sujeito a pagar uma indemnisação
de 10$ por vagão, mesmo não tendo ainda. prinoipiado a carregal·o;
e já estando o vagão carregado e entregue á estrada, só será isso
permittido sendo possivel, e devendo então o remettente descarregal·o
em quatro horas.

Art. 189, ° Pelos boletins de bagagens, encommendas e valores
retirados dos livros de talão, nada cobrará a estrada.

Art. 190.° OstranspoL'tes pOL' conta do governo da União ou dos
estaduaes ficam sujeitos ás mesmas condições que os transportes
ordinarios.

Art. 19l.0 As cargas, mercadorias, etc. que tiverem transporte
gratuito, ficam sujeitas ao pagamento das taxas de despacho, seguro,
registro, carregamento e descarga, armazenagem ou estadia, e a todas
as despezas em fim, com exclusão unicamente do freto propriamente
dilo. .

Art. 192.° Nas estações ou paradas onde não houver desvio,
podeL'á a estrada recusar o estacionamento de vagões para carga ou
descarga,

ENTREGA

Art. 193.° A entrega da expedição de mercadorias, valores e
vehiculos começa ás 8 horas da manhã e termina ás 4 da tarde.

Art. 194.° A entrega da.s bagagens, encommendas, verdUl'as,
fructas, aves, manteiga [['esca, mariscos, ovos, gelo, leite, côcos, carne
fresca e de sol, e pequenos animaes em capoeiras, começará 15 minutos
depois da chegada do trem e terminar<'L ás fi horas da tal'de.

Art. 195.° O destinatario, ou quem apresentar a 2· via da nota
de expedição entregue ao remettente, é obrig-ado a passar recibo na
nota de expedição, no boletim e nos livros que para isso forem desi·
gnados.

Art. 196.° O destinatario tem direito de, antes de passar o recibo
da mercadoria, examinar o estado externo dos ,"olumes, só se per·
miUindu o exame do conteúdo se o volume apre entar indicios de
violação ou avaria.

Nos casos de avaria, o destinatario só tem direito de recusar a
mercadoria quando esta estiyer de tal modo damniflcada que nenhum
valor commercial tenha, ou quando o volume estiver de um modo tal
que a avaL'ia de uma parte delle importe perda do valor para o
todo.

Sendo, porém, a avaria apenas parcial, deve elle retirar a merca·
doria logo depois de avaliado o damno causado.

Art. 197. o Nos casos de demorei. de parte de uma expedição, o
destinatario não tom direito, sob pretexto de não e tal' ella completa,
de recusar-se a retirar a parte que houver chegado, salvo o caso em
que a expedição fraccionada constituir um todo tal que, a falta de
uma das partes, o deprecie ou inutili e.

AL't. 198.° O transpoL'te, em retorno, de t.odo o objecto recusado
pelo destinatario, é sujeito a todas as taxas do frete, despacho e despe
zas accessorias.

Art. 199.° Se antes de feita a entrega da mercadoria ao destinata·
rio se verificar Que o frete cobrado na e tação de procedencia., ou in
dicado para ser cobrauo na de cllegada, é inferior ao realmente devido,
ou que se deixou de cobl'ar, ou indicar para se cobrar, alguma taxa
devida, a admillistração póle reter a mercadoria a.té que o remettente
ou destinatario satisfaça o que fàr devido.
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Semelbantemente o thesoureiro indemnisará O expedidor da. im
portancia que para mais se tiver cobrado.

Art. 200. o A mercadoria só será entregue a pessoas desconhecida
do agente, á vi. ta da segunda via da nota de expedição em poder do
de tinatario, e, se este allegar tel-a perdido. ou a não houver recebido,
deverá solicitar da estação de partida cópia authentica da outra via
da nota de expedição, que lhe será passada mediante pagamento de
100 reis. .

A's pessoas conhecida do agente e ás desconhecidas que apresen
tarem duas pessoas conhecidas do agente que lhe mereça.m fé, garan
tindo sua. authenticidade, podem ser entregues as mercadorias, medi
ante recibo na terceira via da nota de expedição, assignando tambem
neste ultimo caso as duas pessoas conhecidas que garantiram ser o des
tinatario o proprio.

AI't. 201. 0 Os casos de embargo ou penhora em mercadorias e
outros objectos depositados ou entregues á. estrada, para. serem trans
portados oujá. transportados e ainda não entregues a seus destinata·
rios, serão regulado peJas disposições do decreto n. 841 de 13 de ou·
tubro de 1851, no que estas forem applicaveis.

Art. 202.° Os objectos embargado ou penhorados não podem ser
retirados da~ estações e depositos da estrada sem que esta seja in
demnisada do que lhe fôr devido P01' frete, armazenagem e todas as
mais despezas.

Art. 203. 0 Quando o embargo ou penhora recahir em generos de
facil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão esses generos
ficar dep.osi tados nas estações.

ARMAZENAG EM

Art. 2040 0 As mercadorias e cargas transportadas pela estrada
podem permanecer nos armazens e depositas, livres de armazenagem
ou estadia, por 48 'horas, contadas da chegada do trem, quando diver
samente não disponham estas instrucções regulamentares.

Alem desse prazo e até 90 dias, ficam ellas sujeitas as seguintes
taxas de armazenagem ou estadia, applicadas a cada 10 kilogru.mmas.

10 reis por cada um dos 10 primeiros dias
20 » 'j) ~ 'j) »20 eguintes
60 » » » » »60 ultimos

, Passados o 90 dias, prazo maximo da estadia de qualquer objecto,
sera, elle vendido em leilão na porta da estação, e o seu producto re·
colhIdo ao deposito publico, depois de descontadas as despezas e o mais
que fUI' devido ii. estrada.

03 objectos de lilcil deterioração, não sendo de prompto reclamar
dos, serão venditlos antes de se damnificarem, procedendo a adminis
tl'ação com a quantia apurada da mesma fórma que acima.
. Os prazos marcados neste artigo não se entendem com as materias
~Iltla,mmaveis, perigosas e fetidas ou altel'aveis : e tas ficam sujeitas
as dIsposições adeante fixadas.

Art. 205. 0 A mercadoria', cuja descarg-a houver de ser feita pelo
remetten'e ou destinatario, ficam Enjeitas á armazenagem, e a ser a
descarga foita pela estmda, se não rôr e ta realizada em 24 horas e
ellas retiradas em 48 horas.

Art. 206. o Para as mercadorias que permanecerem no recinto ou
,terreno da estrada, porém fóra elos armazens e plataformas das esta-
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ções, por não carecerem de abrigo, nenhuma taxa se cobrará de arma
zenagem até oito dia~ e nenhuma respon~abilidadepor elIaS caberá ã.
adminis tração. .

Pas ados oito dias, fica,riio sujeitas á estadia, e poderão ser vendi
das em leilão na porta daestJção, e o seu producto recolhido ao depo·
sito publico, depois de descontadas as taxas devidas e flS despezas
feitas.

Art. 207. ° A entrega de mercadorias, pagando frete por vagão,
sera feita dentro do vagão, e, se por affiuen~ia de serviço, a adminis
tração precisar do carro, podera mandar fazer a descarga, cobrando-a
do consignatario de accordo com os preços neste regulamento fixados,
independentemente da taxa de armazenagem.

Art. 208.0 Na determinação de qualquer praz) para. a cobrança de
armazenagem, estadia, etc., não serão contados os domingos e dias fe·
riados da Republica.

Art. 209. 0 As mercadol'ias, bagagens, encommendas e cargas em
geral, que forem d ixadas nas estações sem despacho, ftcal'ão em res
ponsabilidade alguma da administração, porém desde então ujeita á.
armazenag,m o venda, de que trata o art. 204°.

Art. 210.° Em casos muitos especiaes dtl legitimo impedimento
do remettente 011 destinatario, quando se prove não poderem elles
encarregar a outrem de fazer as suas vezes, ppderá a estraúa con
ceder abatimento até 50 % sobre a taxa de armazenagem ou
estadia.

MEDIÇÃO, CALCULO DO FRETE E PAGA.MENTO DAS TAXA.S

Art. 211.° Quando as mel'cadorias forem de grande volume em
relação ao peso, medir-se·ha ta,mbem () volume; e se este corre 
ponder a mais de quat1'O decimetros cubicos por kilogramma, tomar
se-ba para peso do volume um numero de kilogrammas igual iJ.
quarta parte do de decimetros cubicos achados.

Art. 212. 0 O frete d~ madeil'a re tilinea, em t6ros, em peças
esquadriaclas, falquejadas, lavrn.uas ou serrada. em taboado Ou em
dormentes, calcula-se pelo seu peso real.

Art. 213. 0 Quando já se conhecer o peso da madeira, poder~

se-ha, para novos despachos, dispensar a~ pesadas, multiplicando
aquelle peso pelo volume da madeira re ultante da mnltiplicação das
tres dimensões tomadas em decímetros.

Art. 214.° AS madeiras curvas despacham-se, attribuindo-se-lhes
como peso um numero de kilogrammas igual a 1 1/1 vezes o de
deoimetros cubicos contidos no espaço rectangular que eUas ocouparem
nos vagões.

Art. 215. 0 A mobilia velha, quando despachada por vagão.
paga pela tarifa 12, correspondente á lotação completa do vagão,
não assumindo a administração responsabilidade alguma pela avaria.

Art. 216. 0 Ofrete de caibros roliços, ripas, ri pões, moirões e estaca
para cerca, varas e lenha, calcula-se tomanr!o para peso em kilo
gramma o numero resultante da rnultiplic ção das tres dimensões do
feixe, tomadas em decimetl'os, e abl'angendo as partes mais salientes
do mesmo feixe.

Art. 217.° As medidas dos volumes dos objectos despachados a
volume, serão sempre as do parallelipipedo que os abranger, COID.~
pletamente, donde resulta que para os objectos que não forem rectl'
líneos e de secção rectangular coos~nte, o volume que se tem de
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tomar para o calculo do frete é o da figura limitada por faces planas
perpelldiculares entre si, abrangendo completamente o objecto.

Art. 218.° O PtlSO ele tij<Jlos, telhas, parallelipipedos e Gutros
artigos semelhantes, a granel. calcula·se na proporção do peso de 10
dos d maiol'es dimensões da expedição.

Art. 219.° O peso .do carvão mineral, lignite, areia, barro e
outros artigos semelhant s calcula-se na razão de 1300 kilogrammas
por metro cubico; o da pedra para alvenaria ordínaria na razão
ele 1700 kilogrammas por metro cubico, e o de carvão de madeira na
razão de 400 kilogrammas por metl'o cubico.

O cimento, a turfa, o schisto betuminoso e o carvão mineral,
nacionaes, pagarão pela tarifa 13, quando despachados pelas com
panhias ou particulares que fabricarem o cimento e extrahirem esses
mineraes.

Art. 220.° As medidas lineares serão tomadas em decimetrcs:
toda a fracção de decimetro contar-se-ha por um decimetro.

Art. 221.° O frete a cobrar pelos objectos transportados pela
estrada é calculado pelo peso bruto do volume, seja qual fór o seu
conteúdo.

Art. 222.° No calculo do frete e das taxas accessorias as fracções
de 20 réis são arredondadas para 20 réis.

Nenhum frete ou taxa cobrada será inferior a 200 réis ; exoe·
ptuam-se a taxa de nota de expedição, a de registro e a de seguro,
para as quaes diversamente se preceitua neste regulamento.

As fracções de peso são conta'Jas por 10 kilogrammas (menos para
as bagagens e encommendas e para os animaes taxados pela tarifa 17,
que o serão por um kilogramma) e as de volume por 10 decimetros
cubicos.

Assim, todo o peso (meno o da bagagem e encommendas) com·
prehendido entre O e 10 kilogrammas será contado como 10 kilo
grammas; entre 10 e 20 por 20, e assim por deante: semelbante
mente todo o volum~ entre O e 10 tiecimetros cubico serú. contado
como 10 decimetros cubicos; entre 10 e 20 como 20, e assim seguida
mente.

Al't. 223.° As mercadorias que não estiverem comprebendidas
na pauta serão taxadas como aquellas que mais analogia lhe
tiverem.

Quando um unico volume contiver mercadorias taxadas em di
versas tarifas pagará peja mais alta.

Art. 224.° Os fretes dos generos sujeitos a deterioração, qual
quer que seja a classe a que pertençam, serão pagos no acto do
despacho. .

Art. 225.° O frete é pago no acto de despacho ou de aluguel de
carro ou trem, e as outras taxas na. estação em que se verificar o
serviço a que elles correspondem.

As expedições, porém, de qualquer estação do interior para as
estações dos extremos da linha. central ou dos ramaes podem SOl'
fei tas com fretes pagos ou a pagar nestas.

Se, entretanto, a mercadoria fôr de faci! deterioração ou de valor
insignificante, deve o frete ser pago no acto do despacho.

E sa faculdade só se applica ao transporte de animaes, quando
despacharias por 'Vagões.

Art. 226.° A importancia das passagens do frete de bagagem, en
commendas e animaes será paga no acto da emissão dos bilhetes ou do
despaoho.

Art. 227. o As mercadorias deposi tadas nas estações para serem
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expedidas, e que não forem logo despacbadas, ficam sujeita a rrmaze·
nagem, mas sem rr-sponsabilidade da administração.

Art. 228. o Não se compreheudA na disposição do artigo precedente
as mercadorias e cargas em geral que forem deixadas nos armazens
das estações, sem despacho, afim de se completar a remessa.

Para estas mercadorias conceder-se-ha um prazo de seis dia
de estada livre, contados da entrega da primeira fracção da remessa.'

Art. 229. 0 O frete para as diversas mercadorias será cobrado pelas
respectivas tarifas, seja qual fór sua procedencia.

JlIERCADORIAS NOCIVAS ou PERIGOSAS

Art. 230.0 O transporte de nitro-glycerinll, de algodão-polvora e de
fulminatos que não e-tejam utilisados em espoletas, do nenhum modo
póde ter logar.

Não póde tambem ter logar o transporte de dynamite, de polvora
de mina ou de caça em grande quantidade, a juizo da estrana.

Exceptuam-s o transpol te de dynamite, paI vora e artigos bellicos
por conta do ministerio da guel'l':l.

Art. 231. 0 A polvora, a dynamite rackarock, ,:;elignite e explosivos
identicos, os fogos de artificiQ, as capsulas, as espoletas, o alcool, o
pbosphoro, o collodio, o ether, as esseucias, o kerozene, o petroleo, a
napl1ta, o pixe, a gazolina e outros oleos mineraes e materias analogas
são excluidos dos trens ele viajantes nas secções da eslrada em que
houver trens regulare3 de mercadorias.

Art. 232. 0 Da fárma determinll.da no artigo anterior deve'3c pro·
ceder para com o feno, a palha. o carvão de madeira e outras materias
semelhantes mais ou menos inflammaveis.

Art. 233. o As substancilts dos dous artigos anteriores não poderão
ficar depositadas nas estações de partida e chegadn..

Al't. 234.° As materias causticas, como ácidos minel'aes, alcali
volatil, etc., as materia venenosas como acido arsenioso, sulphureto
de arsenico, acetato, nitrato de chumbo, alcalis organicos, cl1lorul'etos
e bromuretos de phosphoro, cyanureto de potassio, etc., em grande
quantidade, e tão sujeitos ás disposições relativas á polvora c mais
materias explosi vas.

Art. 235. 0 As materias nocivas e perig-osas só serão admittidas a
transporte nos dias para isso designados. Não obstante, os pbosphoros
de se~urança bem acondicionados e o kel'ozone inexplosivo podem ser
expeaidoB todos os dias.

Art. 236. o Os volumes contendo venenos ou substancias perigosas
explosivas e intlammwei ,devem trazel' no exterior a indicaçã.o do seu

_ conteudo e a declaração ;- Materia explosiva - ou - lateria in(Jarn'
mavel - ou - Veneno - e são submettidos ás condições seguintes:

r. Polvora - Acondicionamento em caixas ou barris hermetica'
mente fechados e proleg-idos e~teriormente por um envoltorio forte.

O peso do volume não pôde exceder ao 35 kilogrammas, a não ser
que tenha sido expedido por conta do ministerio da guerra.

II. Dynamite - A dynamile deve ser contida em cartuchos co
bertos de p, pel, não e corvados e desprovido' de qualquel' meio de
Ignição. O envoltol'io deve tlcar collocado e fechado de modo a pre
venir qualquer perda de nitro-glycerina. Esses ca.rtuchos devem /lcar
em pequenas caixas de madeira, papelão 011 materia semelhante, tendo
os vasios entre elles completamente cheio com papel picado, serragem
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de madeira ou qualquer oulra materia secca apropriada a amortecer
os choques e absorver a nitro-glycerina que venha a escapar.

Essas pequenas caixas serão encerradas em caixas de madeira e
arranjadas de modo a evitar qualquer movimento ou choque, por meio
de qualquer pó secco a isso adequado. O peso de cada volume não po
derá exceder de 25 kilogrammas, a não ser que tenha sido expedido
por conla do ministeI'io da guerra.

Não serão admittidas a transporte caixas de dynamite com mais
de um anno de encaixotamento.

III. Fogos de artificio - Acondicionamento em caixas de taboas de
um centimetro pelo menos de espessura.

IV. Mechas chimicas (phosphoro) - Acondicionamento cuida
doso e bem apertado em caixas de taboa de um centímetro pelo menos
de espessura.

V. Esp01etas, capsulas, cartuchos e productos semelhantes
Acondicionamento em caixas cheias de pó de serra ou outro pó apro
priado que tome todos os vasios e o interior das espoletas, dentro de
pequenas caixas ou bocetas igualmente acondicionadas em caixas de
maiores dimensões.

VI. Pho phoro, bromo, sulphureto de carbono, etc. -; Ac()nrlicio
namento em vasos de paredes não frageis, estanques e cheios de agua.

VII. Materias causticas, inflammaveis e explosivos - Acondicio
namento em va~os de paredes estanques, convenientemente acondicio
nados em palha ou material que os impeça de fracturarem-se, e en·
caixotados.

VII[. Materias venenosas - Acon1icionamento em vasos fechados
fixados em caixas de madeira.

Art. 237.° Os vagões ci1l'regados com dynamite e mais materias
explosivas e int1ammaveis não podem receber fulmiuatos nem productos
detonantes.

Art. 238.° As mercadorias constantes do presente titulo devem
ser expedidas s6s, e fazer objecto de nota, de expedição especial; não
podem, além disto, ser comprehendidas em uma mesma remessa. com
mercadorias ordinarias.

Art. 239.° As materias explosivas, venenosas e int1ammaveis
devem er retiradas da e.tação destinataria ou dos carros em que
forem tran portadl1s, nas 12 horas que seguirem á ua chegada; se esta.
condição não fór cumprida por negligencia. do destinatario, poderá a
estrada fazei-as relirar e collocar em ponto que fOl' julgado conve
niente, sem a menor responsabilidade pelo seu extravio, e cobrando do
expedidor a despeza da remoção.

MA1'ERIAS ],'ETlDAS E ALTERAVEIS

Art. 240. 0 O carvão animal, o angue, os couros verdes e quaes
quer outras materias fetidas são excluídas dos trens que leval'em via
jantes.

Art. 241.° Os re i<iuos de açougue, taes como tripa.s frescas, miu
dos, esterco, sangue, etc., as entranhas de peixes, as im como quaes
quer outros restos de animaes susceptiveis de desprendel' rráo cheiro
ou facilmente alteraveis, os ossos não fel'vidos, ó serão admittidos li.
tran porte em V.lSOS de ferro e caixas ou barri de madeira. forte, ar-
queados de ferro, segundo a natureza d? transporte. . _ :

Art. 242. 0 Os barris e caixas vaslos em retorno, so serao admlt
ticlos depois de terem sido completamente desinfectados pelos cuidados
e á custa dos expedidores.
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Art. 243. ° O deslinatario deverá retiror as mercadoria cons
tantes de te titulo até duas horas depois da chegada do trem, e se não
o fizer, poderão ser ellas retiradas pelo pessoal da estrada, em respon
sabilidade, e ficando o destinatario respon avel pela despeza da re
moção.

Art. 244.° Não eslão sujeitos as condições acima:
Os ossos seccos ou convenientemente salgados, os ossos fervidos,

os couros seccos, isto é, todas as materias primas que, Bem serem com·
pletamente inodoras, não podem, todavia, ser incluidas entre as ma
terias facilmente alteraveis.

Art. 245.° Nenhuma expedição de materias fetidas deve ser ac
ceita em acondicionamento defeituoso ou insufficiente, antes q.ue tenha
sido este refeito previamente a contento do empregado encarregado do
despacho.

RESPONSABILIDADE

Art. 246.° A administração da estrada declina toda a responsabi
lidade por perda, falta ou avaria, nos casos eguintes:

§ l°, quando provierem de caso fortuito ou força mll.ior;
§ 2°, quando não tiverem sido verificadas á chegada da mercadoria

e ante da sua acceitação ou retirada pelo destinatario ;
§ 3°, quando os envoltorios não apresentarem exteriormente indicio

de violencia ou fractura;
§ 4°, quando forem ulteriores á recusa do destinatario, do que se

lavrará auto;
§ 5°, quando a mercadoria fór, por sua naturezlI. esoecial, susce·

ptivel de so1freL' perda ou avaria total ou parcial por combustão espon·
tanea, e1fervescencia, evaporação, vasamento de liquidos ou materias
oleosas, oxydação, putrefacção, etc., que redundem em diminuição do
peso ou volume;

§ 6°, quando a mercadoria, por mão aconrlicionamento ou qual
quer defeito observado pelos empregados do despacho, houver sido,
não obstante, despachada a pedido elo remettente, declarando o em
pregado na nota de expedição: «Segue sem responsabilidade da admi
nistração da e trada. ;

§ 7", quando resultantes de regulamentos sanitarios, medidas de
precaução ou outras tomadas pela admini tração publica.

Al't. 247.° No que concerne a mercadorias que por sua natureza,
são transportada em vagões abertos, a estrada "não responde pelos
riscos inherentes a este modo de transporte.

Art. 248.° A administraç!io não responde pelos damnos resultantes
do perigo que os transportes em caminho de ferro ou demora da viagem
acarretam para os auimaes vivos.

Art. 249.° No naso de extravio, e provada a culpa dos empre
gados da estrada, a indemnisação não poderú, exceder a 80$000 para
animaes de moutaria ; 50 000 para bois e vaccas, etc., ; 6.'000 parã
bezerros e vitelas; 4$000 para carneiros, cabras e porcos; 2$000 para
cães acorrentados, e I '000 para aves e pequenos animaes engaio
lad s.

Art. 250.0 Quando a mercadoria Cór acompa.nhada por pesso;), eu·
carregada de viO'ial-a, a administração não re ponde pelos damnos 1'0
sultantes do perigo que a vigilancia. tinha por fim evitar.

Art. 251.° A a.dministração não se responsabilisa pelo damno que,
da arrumação nos vagões e armazens, carregamento e descarga, possa
resultar para. mobilia. não encaL'wtada.
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A mobilia desencap:J.da, s6mente encapada, ou mesmo engradada,
seguirá por oonta e risco do remettente, respondendo a administração
unioamente pelo extravio.

AI'L 252. ° A estrada não é responsavel pelo estado da mobilia
encaixotada, louça, vidros, orystaes ou quaesquer objectos fl'ageis, en
oaixotados ou embarricado. desde que entregue os volumes sem si·
gnaes de terem soffrido choque ou pressão que pudesse damni~car o
conteudo.

Art. 253.° Quando o carregamento e a descarga são feitos pelo
remettente ou pelo destinatario, a administração não responde pelos
riscus ou perdas resultantos daqueUas operações ou de suas conse
quenoias•.

Art. 254. 0 Quando a mercadoria fôr, por sua natureza, susce·
ptivel de so:ffrer, por influencia atmospherica ou qualquer outra
causa independente do serviço da estrada. de ferro, quebra. em peso
ou medida, a administração não responde pel30 differença em peso
ou medida.

Art. 255.° Quando o carregamento fôr feito pelo remettente a
administração não responde pelo numero' de volumes indicados nas
notas de expedição.

Art. 256. o A admin:stração não responde pelos risoos proveni
entes da natureza dos objectos contidos nos volumes de bagagem ou
enoommendas.

Art. 257. ° Salvas a~ prescripções dos artigos preoedentes ( 246
a 256) ou outras disposições expressas neste regulamento e no re·
guIamento geral, a administração se I'esponsabili a pelos objectos
que lhes forem confiados para serem tl'an portados ou ficarem de
po itados em seus armazens. Essa responsabilidade começa do mo
mento cIo pagamento do frete e reoepção do genero, e termina no
acto da entrega do mesmo genero ao destinatario ou a seu corres
pondente ou preposto.

SEGURO E INDEMNISAQÃO

Art. 258.° Os remettentes e os viajantes tem a faculdade de
segurar na propria estrada II. sua fazenda, deolarando no acto do des
pacho o valor, segundo o qual querem sel' indemnisauos em caso de
perda ou avaria, não excedendo de 1:000$000.

Nesse caso cobrar-se-ha, além do frete e demais taxas, uma taxa de
seguro de 2 % sobre o valor declarado. O minimo da importancia dessa
taxa será de 1$000.

A deolaração do valor das mercadorias nas notas de expedição
nenhuma significação terá desde que não fór paga a taxa do se
guro.

Art. 259.0 No caso 'de perda total se paga,rã ao segurado o
v~l0.r integral declarado; se, porém, a perda fór parcial, ó terá eUe
dIreIto a uma quota proporcional á perda etreotiva.

Do mesmo modo, em caso de avaria, a indemnisação será paga
proporcionalmente á importanoia da avaria verificada.

Em caso algum a. indemni ação póde exceder o damno realmente
soíl'rido pelo segurado em consequencia (la perda ou avaria, e será
neste oaso reduzida a importanCla do damno.

AI'L 260.° Quanto aos objectos ou mercadorias não seguros, a
adm\nistração não é responsavel a indemnisação senão até a impol'
tanCla de $500 por kilogramma de mercadoria e cargas em geral,

E, H.- 40 VaI. V
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e de I" por ldlogramma de bagagém ou encommendn. perdida. ou
avariada, l3em que, em caso algum, a indemnisação posea ser su,
p ,rior ao valor da mercadoria, bagagem ou encommenda perdida
ou avariada.

No caso em que uma mercadoria, etc. desencaminhada fó r de·
pois achada, a administração affixará aviso na. estação, 6 o das·
tinatal'io terá, durante 15 dias, o direito de reclamar a entrega,
devendo restituir 3/4 da indemnisação que já lhe houver sido
paga.

A mercadoria, etc., avariada, fica pertencendo á estrada:
Art. 26J.O Quando a mercadoria formal' um todo tal, que a

avaria de uma parte a deprecie ou inutilise, a indemnisação a pagar
será calculada por arbitramento. .

Art. 26:2.° A clausulas de irresponsabilidade ou limitação de
responsabilidade não podem ser invocat1as pela administração, se 50
provar dolo por parte do seu pessoal. Ne se caso, as indemnisações
a pagar serãa reguladas pelo codigo commercial.

ARBITRA.MENTO

Al't. 263.° O arbitramento, nos oasos em que, segundo este 1'1l'
guIamento, deva ter logar, será feito por dous arbitros escolhidos,
um pela administração, e outro pela parte; salvo se ambas con·
cordarem na cscolll-a de um EÓ arbitro. na decisão dos arbitros não
haverá recurso.

Art. 264.. O arbitramento será reduzido a auto assignado pelos
a.rbitros, pelo agente da estação em que eUe se verificar, e pela parte
reclamante.

Art. 265. ° A quantia arbitrada para indemnisação,.em caso al
gum, poderá exceder os limites acima fixados neste regulamento para
cada caso de indemnisação.

Sempre, pois, que o arbitramento exceder esses limites, a admi·
nistração só pagará até aos mesmos limites. .

Art. 266.° Dispensa-se o arbitramento nos casos em que elie
houver loga.r, sempre que a administração o a parte chegarem a ac
cordo sobre o valor da indemnisação.

Esse accordo deve ser reduzido a auto assignado pelo director da
estrada e pela parte reclamante, e terá a mesma validade que o
arbitrâmento.

Art. 267.° Recusando-se a parte ao arbitramento, a adminis
tração requererá judicialmente um arbitramento que continuará ~u·
jeito aos mesmos limites, e remoção de mercadoria para um depOSito
publico ou a sua venda em leilão.

Art. 268.° A vistoria ou arbitramento amigayel deve ser feito
dentro das 48 horas depois da descarga; passado esse prazo, só pre
valecerá a decisão da administração.

O arbitramento judicial s6 terá logar se, proposto o amigavel
pela administração dentro das referidas 4R horas, fôr elIe recusado
pela parte.

Art. 269.° Se os arbitros não chegarem a accordo quanto a av~
liação elo prejuizo e a responsabilidade da administração. nomearao
elles um desempatador, que decidirá por uma das uuas opiniões. ,

Art. 270.° Os arbitros tem por missão não s6 vistoriar o avallar
o damno, mas tambem, se houve culpa da administração nesse daIDIlO,
ou se eUe é inherente á natureza da mercadoria ou ae provéín do
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acondicionamento da carga. em desaccordo com o estabelecido neste
regulamento.

Se fôr reconhecido o mÍl.o acondicionamento, ou se o damno provier
da propl'ia natureza da. mercadoria, não terá logar a indemnisação.

Se reconhecidas estas attenuantes em favor da admi.nistração
ao mesmo tempo que a culpa destas no facto que pr.oduziu o damno,
só se pagara metade da indemnisação arbitl'ada.

Art. 271. 0 Aos arbitros se dará.conhecimento Q.este l'egulamellto.
Art. 212. 0 O auto do arbitramentG deve contei" além dos factos

das circumstancias geraes da avaria, as indicações seguintes:
r. A espeeie precisa da mercadoria, qual o seu involucro, as

mal'cas, os numeros, o peso e a qualidade de cada. um das volumes
vistoriados;

n. A data e o numero do despacho e os numeras dos vagões em
que tiverem chegado os volumes ;

m. A presença ou ausencia de indicias exteriores de quebrado,
molhado, manchas, etc., em cada um dos volumes, com designagão
exacta de sua. marca e modo de acondicionamento;

IV. A importancia <.lo damno resultante de cada uma das avarias
verificadas; - .

V. A época fi, que pôde remoutar o. avaria; suas causas appa
rentes ou presumidas; se ella deve ser attribuida a vicio proprio da
mercadoria ou ao seu modo de preparação; a defeito, a insuffioiencia
ou a ausencia de envoltol'io; em que consistem os vicios e defeitos;

VI. A presença ou au encia do reclamante; e, se fõr possivel,
sua declaração de acceitar as conclu&ões da vistoria. .

Art. 273. 0 A nomeação do arbitro por parte do reclama.nte deve
ser feita por documento escripto e entregue ao agente antes de coo
meçar a vistoria.

DO TELEGRAPJTO

Art. 2i4.n Os telegrammas serão acceitos em todas as estações da.
estrada de ferro, tanto nos dias uteis como nos feriados.

Art. 275. o Os telegrammas dividem-se nas seguintes classes, que
representam a ordem da transmis~ão :

l. Telegmmma urgente em erviço da e tI'ada;
II. Dito dito <.lo governo geral;
m. Dito dito do governo estndu '\1;
IV. Dito ordinal'io em serviço da estrado. ;
V. Dito urgente partioular j
VI. Dito ordinario do governo geral;
VI[ - Dito dito do governo estadual;
VII[. Dito das autoridades;
IX. Dito ordinario particular.
Al't. 276. 0 Os telegrammas devem:
§ I. o Ser escriptos pelo pl'opl'io expedidor com tinta preta e de

modo que possam ser lidos facilmente lettra por lettra;
. ~ 2. 0 Não conter abreviaturas, rasuras, palavras emendadas ou
mutIlisadas.

§ 3. 0 Indicar o nome da estação de destino e o nome de residencia
do destinatario. .

Art. 277.° E' prohibida a acceitação dequaJquer telegramma con
trario ás lei, prejudicial á segurança publica. ou ofl'en ivo <~ moral e
aos bons co tumes, ou prejudicial á segurança. e interesses da estrada.
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Art. 278.0 Só ao govel'llo ou à admini tração da eatrada é per·
mittido o uso de ci fras sec retas.

Art. 279.° Os telegrammas de mais de 100 palavras podem ser
recusados ou retardados para se transmittirem outros mais breves,
embora apreseniK'l.dos posterior'mente.

Art. 280.° Muitos telegrammas de um mesmo expedidor, para o
mesmo ou diversos distinatarios, só podem ser acceitos quando não
houver outros telegrammas a transmittir.

Art. 281.° A apresentação de telegramma é certificada por um
boletim entregue ao expedidor, e que deverá ser exhibido em caso de
reclamação.

Art. 282.°, Não serão expedidos em serviço telegrammas que
tratem de objecto de interesse inrtlvidual.

Art. 283. ° Nos casos ordinarios, a transmissão dos telegrammas
será feita na ordem de sua apresontação na estação, respeitadas as
precedencias fixadas no art. 275.

AI't. 284.° A estrada acceitará despachos para. se transmittirem
cÓ:'lias por outras linhas, preferindo as linhlLs do Estado, salvo se o
expedidor expressamente designar outra.

Art. 285.° A administração se reserva o direito de interromper as
communicações telegraphicas para" o seI'viço paI'ticular, por tempo
indeterminado, no caso em que o julgue conveniente em vista de
ul'gencia do seI'viço da estrada ou do governo.

Art. 286.° O telegramma antes de começar a sel' transmiltido
póde ser retirado, restituindo-se ao communicante a taxa com desconto
de 10 %. Principiada a transmissão, jJóde elia ser interrompida a
pedido do communicante e retirado o telegramm3. ; nesse caso, porém,
sem direito á. restituição da taxa.

Art. 287.° Os telegrammas serão entregues ao destinatario na
estação do de tino e mediante a taxa adctlcional de 500 réis, que será.
paga com o telegramma; a estrada se encarrega de faze l-o chegar ao
seu destino, comtanto que não exceda de mais de um kilometro da
estação. FÓl'a deste ponto será o telegramma remettido pelo correio
mediante pagamento do sello, o qual não está compreheudido na taxa
do telegramma.

No caso de não e!' encontrada com facilidade a pessoa a quem são
dirigidos, ficarão os telegrammas guardados nll, estação do destino,
sem que haja direito de exigir-se da administl'ação restituição da taxa
dos telegrammas e da taxa addicional.

Art. 288.° O segredo dos tel.egrammas é inviolavel.
As unicas pessoas que podem tomar conhecimento delles ou requerer

cópia, são o proprio que os assignou e aquelle a quem são dirigidos.
A nota ue-reservado-portanto, collocada no telegl'amma, enten

de-se com o destinatario.
Art. 289.° Na, contagem de palavras observar-se-hão as seguintes

regras:
§ 1. 0 fudo o que o comIDunicaute escrever entra na contagem

das palavras.
2. o Conta-se como uma qualquel' palavra. que não tenha mais

de (lez lettras ; o exceden te é contado como outras lautas palavras,
quantos forem os grupos de dez lettras ou fmcçáo ue dez leltras.

§ 3.· Toda p lavra composta. escrípta le modo que forme uma
só, corno tal será contada, de conformidade com o dispo to no para
graplJo precedente. Se, porém, fOI'em escriptas epal'adameute as part~s
de que ella se compõe, ou mesmo rennidas por traço de união, perno
contadas como outras tantas palavras.
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§ 4.° Tudo O caractel' 0.1 phabetico ou numerico isolado, fada a
palavra ou particula seguida de apostropho, será contado como uma
palavra. .

§ 5.° Os numeras em algarismos contam·se como tantas palavras
quantas forem as series seguidas de cinco algarismos que contiverem
e mais urna palavra pela excedente.

§ 6.° Os numeras por extenso serão cOlltatlos pelo numero de
pahl.Vras realmente empregadas nos despachos para exprimil-08.

§ 7.° As virgulas, pontos e traços de divisão ou união serão
contados como outros tantos algarismos.

§ 8.° Os signaes de accentuação não são contados.
Art. 290. ° Entram na contagem das palavras:
§ 1.° A direcção, a assignatura, as indicações a respeito do modo de

remessa do telegramma ao destinatario além de um kilometro da es
tação e o reconhecimento da assignatura quando revestida dessa forma
lidade.

§ 2. ° Os pedidos de repetição para conferencia, essa repetição, e
as pai aVl'as - Resposta paga . .. pala'IJ'I'IJs.

§ 3.° Os nomes proprios de pessoas, cidades, praças, ruas, etc.,
os titulas, sobrenomes, particulas e qualificações se contam como tantas
palavras quantas forem necessarias para exprimil-os.

Art. 291. o Não serão taxados quaesquer signaes ou palavras
accrescentadas pela estação remettente no interesse do serviço tele
graphico.

Igualmente não serão taxados a data, hora. da apresentação do
~elegramma e lagar de procedencia, senão quando o communicanle o
Inscrever na minuta e exigir a transmissão.

Art. 292.0 Cada telegt'amma até 20 palavras percorrendo distancia
que não excedct de 200 kilometros paga a taxa de 1$; de 200 até 400
kilometros, 2$; de 400 a 600, 4$000.

O telegramma que tiver mais de 20 palavras até 30 paga mais
metade da taxa de telegramma simples e assim seguidamente augmen
tando-se metade da taxa simples por cada augmento de' 10 ou menos
de 10 palavl'as . .

ArL 293.° Pagam taxa dupla os telegrammas:
§ 1. ° Em língua estrangeira;
§ 2. ° Os que hajam de ser repetidos a pedido do communicante ;
§ 3.° Os telegrammas urgentes.
Art. 294.° As redacções de jornaes, casas commerciaes e emprezas

que fizerem despeza mensal maior de 100$ terão direito á resti tuiçào de
20 °1. das taxas que houverem pago no mez em que se der aqueUe
excesso, o que deve ser provado com os boletins.
. Al't. 295.° O mesmo telegramma dirigido pelo mesmo comm~r

mante a mais de um destinatario pagará, além da taxa da tarlfa
para um destinatario mais metade da mesma taxa por cada um
dos destinatarios. '

A;t. 296.° O mesmo telegramma dirigido a mais de uma estação
pagara a taxa correspondente a cada uma destas.

Art. 297.° Todas as taxas sem distincção, serão pagas no acto da.
apresentação do telegramma ~a estação de partida.

Art. 298. ° O communicante póde pagar de antemão a resposta do
telegramma que apresentar, fixando o numero de palavras. _

Neste caso a minuta do telegramma deve ter a declaraçao 
Resposta paga para•..palavras, antes da assignatura do communl.cante.

Se a resposta tiver menor numero de palavra.s do Q,ue o deslgnadQ
no telegramma, não se fará restituição algnma.•
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Se a resposta. tiver maior Dumero de palavras, o excesso erá con·
ide'l.'ado como um novo telegramma, que deverá ser pago pela pessoa

que o apresentar.
Art. 299.° A resposta para. ser tran~mittida. deve ser apresen

tada dentro das 48 hora. que ~e seguil'"em á entrega do telegramma
primitivo ao destinatario. Passando eS8e prazo, ficará sujeita ao paga
mento da taxa.

Não se restituirá ao' co1nmt:tnicante o que hoúVllr pago para. a.
resposta, se esta deixar de ser !tpresentad& ou se fõr passado aquelle
prazo.

Art. 300.° O telegramma póde ficar nlt estação de destino até
que o destinatario o procure.

Para a execução das disposições indi<ladas neste artigo e no
&1'1. 287, deverá o communicante fazer as re pectivas declarações na.
mtnuta do telegramma, do seguinte modo: Pela estrada - Pelo cor
reio - Na eslação.- Na falta de taes declarações, será o telegramma
expedido pelo correio.

Art. 301.° Ao empregada da estrada encarregado de conducção
do íelegramma ao domicilio do destinatario não é licita enca.rre
gar-se lIa resposta ou de outro telegramma, recebendo á taxa re
spectiva.

Art. 302.° Na a.usencia do destinatal'io o telegramma será en·
tregue em sua ca a, á pessoa de S11a familia, empregado, criado,
ou hospede, salvo se o communicante designar na minuta pessoa
especial.

Art. 30S.0 O destinatarío, 011 quem paI' eUe receber o teIegramma,
deve assignar o recibo.

Art. 304.° Os telegramtnas que tiverem de ser procurados na. es·
tação de destino serão entregues só ao propl'ío destinatario ou a pessoa
por eUe competentemente autorisadll .

.Art. 305.0 O pedído para que o telegramma expedido não seja
enVIado ou entregue ao destinatario só llóde ser feito pelo propr!o
commUI1i<!a.nte e por novo telegramma, sujeito á taxa, que será regtl
tuida se o pedido não chegar a tempo de ser sati feito.

Art. 306.° O communlcante tem direito á restituição da taxa que
houver pago, nos seguintes casos:

§ 1.0 Ql1ando o telegramma não chegar ao seu destino por qual'
quer causa devida ao serviço do telegrap/10 i

§ ~.o Quand.o o telegramma enviadu ao destinatario estiver aHe
rado a ponto de não satisfazer ao fim a que era destinado.

Art. 307.° OS telegrammas em !ingua estrangeira devem ser es
criptos com caracteres romanos.

Art. 30S.0 O communicante póde pedir que a estaçãd de destino
lhe dê aviso de ter recebido o telegramma transmittido.
. Por esse aviso pagará elIe 10 % da taxa de um telegraroma.

SImples.

DEVERES DOS EMPREGADOS

.Art.: 309.° No desempenho de suas funcções os empregadoS tem
obrlgaçao de tratar com urbanidade todos que tiverem negocioS com
a estradá.

Art. 310.° Deverão dar aos viajantes, remettentes e destinatarios
t?das as infor~ações que estes lhes pedirem, e facilit(\r~o, quanto poso
lvel, o cumprlmeJ~to da~ for~aJidades a pI'eencher.
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Devem, em caso de necessidade, encher as notas de expedição.
Art. 311.0 Nenhum agente ou empregado poderá dar ao pu

blico documento que contenha rasuras ou emenda por elle não re
sa.lvada.

Art. 312.° Todo o documento fornecido pela estrada, e que fôr
uepoi.il, por qualquer titulo, apresentado, se achar-se viciado será
retido, e o apresentante, ou quem do vicio se quizer utili5a.l', será pas
sivei de uma multa. de 50 !lo 100$, segundo a. gmvidade do caso, a
juizo do director da estrada. Nesse caso, a entrega da mercadoria
reclamada será sustada até decisão do mesmo director.

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, 21 de maio de
189·1. - Bibiano Se"fJio Mr.tcedo da Fonto/,wa CostaUat.
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PAUTA DAS TARIFAS

A

Tarifa

Abacaxis e anannzes , . .•. .•... 9
Abanos de palha................................... 7
Abanos de pennas e leques. ...•........ . . 6
Abelhas........................................... 6
Abobaras ......................•........... '" . .•. \)
Absinthio '" . . . 6
Açafales e semelhantes............................ 7
Açafl'ão , , '" 7
Accessorios de trilhos............................. 8
Achas de lenha................................... 12
Acidas mineraes.................................. 6
Aço.. ................•............................ 8
Acordeons. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Adubos para terrenos.............................. 13
Aduelas........................................... 7
Agul1 ordinuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • \)
Agua-raz ,. 5
Aguardente de canna. do paiz...................... 7
Aguardente importada............................. 6
Aguardente de mel................................ 7
Aguas-marinhas brums.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti
Aguas mineraes ou medicinaes importarIas " 6
Aguas mineraes ou medicinaes do paiz......... .. \)
Alabastro bruto.. .. .. . . . . 7
Alabastro em obra. . . . . . . . . . ..•... . .. 6
Alambiques e pertenças............................ 6
ALcatrão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 7
Alavancas de ferro ou aço................ 8
Albumina......................................... 6
Alcl1tifas , , .. '" . . .. .. ....•......... . 6
Alcool. , ....•............. , . . . . . 6
AI 001 nacional.................................... 7
Alfafll , , ..•..... ' .. , ..•. 12
AlfaIa nacional " .. . . 13
Algodão imprensado. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 9
Algodão não imprensado '" .. . . ....• 7
Al"'odão de'c roçado............................... 7
Algodão em oaroço................................ 7
Algodão trançado com marca de fabrica nacionaL.... 7
Algodão trllnçado e-lraugeiro.. . 6
ALba " . . . . . . .. . . •. 7
Almofada , '" fi
ALmoFarizes de metal, pedro. ou mndcirll...... . . . . 6
Alplst .........•....... Ô

ALumioa......................... 6
Alv!\iade , . . . . . . . . . •. . . . .. . . . . . .. . . 6
Am udons em caroço............................... ti
Amendoim........................................ 9
Amendoim (oleo de)...................... ......•... 1
Ametbysta bruta.................................. 6
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Amethysta lapidada II. % ad vaZorem............... 5
Ami,lo estrangeiro...•..•... ' •..•.•...•.. ' . . . . . . . . . 6
Amido nacional••....•.....•..•.•....... ' .••. " . . . . 7
Ancoras , ..•.....•.•..... " . .•....••. . • 6
Ancoretas vasias . . . . •. . .. .••. . . . . . . . . . ..... . . . .. .. 9
Ang'ico em re ina, gomma ou em folhas. . . . . . . . . . . •• 7
Aniagem do littoral. . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . •• . . • 6
Aniagem remettida uo interior.... . . . . .. . . .•. . . ... . . 7
Anil .... , . . . . . . . . . . •• . . • . • . • •• . . . . . . • . . . . • • . • . . . • • 7
Animaes empalhados ou embalsamados.. . . . . . •• . . • . • 6
Animaes ferozes (frete convencional). .
Animaes pequenos engaiolados.......... ......•.... 19
Animaes pequenos em caixões ou cestos............. 19
Animaes de seIla e de carga. . . . . . .. 15
Animaes em grandes expedições. ..•... . . .•. . . .. . . 14
Aniz o ••••• '" •••• ••••• i
Antas vivas.. . . .•••. . . ...•..... ..........•...•.. . •. 16
Apparelhos para experiencias de laboratorios........ 6
Apparelbos...... .. ...••.... ...••. .•.••...... 6
Apparelhos para gaz...... .. ..•.. .........•.. G
Apparelhos telegraphicos........................... 6
AppElrelho~ telephonicos................ ...... ..... . 6
Arados............................................ 9
Arados a vapor.... ..•............ .......• O
Arame de melaI. . . . . . . . . • . . . . •. •• •. . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aral'uta preparada. . • .. . . .. . . . . .• . •.. . .... .. .. •. .. . 7
Araruta em raiz •••............•............. ,. . .• 9
Arbustos vivos.. .......•........•.............•.. 7
Archotes.. . . •....... . ....•.... .•.... .......• 7
Arcos de ferro ou madeira.......................... 8
Al'dosias ...............•••••.. " ., .•......... , . .•. 13
Areia............................................. 13
Argilla ..........•..•...•....•.•......•... ,. . . . .. . 13
Armações envernizadas ou com vidros para lojas..... 10
Armações pRra guarda·sol. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 6
Armações para igrejas............................. 10
Armamento....................................... 6
Arreios. . . . . . ..•. •. . . . .. . . . • . . .• . . . • . .•. . . .•. . .. . . 6
Arroz... . . . . . . . . . . ..••. . .. . •. .• .• . . . .• .. . . . . . . . . .• 9
Artigos de armarinho...... •. .................•..• 6
Artigos de desenho................ . . . . . . . . . . . . • . . . 6
Arti os de escri ptorio. . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • . • . . . . . . 6
Artigos de folha de Flandres não classificados.. . •• . . . 6
Artigos de luxo não cla$siticados ,. 6
Artigos de pacotil11a não classificados.. . . . . . . . . . •• . • • 6
Aspbalto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •. . • . . . . . . . 13
Assucar bruto ...•..................... .-.......... . 9
Assucar refinauo ou turbinudo de I" claEse.. . ....•. . 9
Ataúdes........ . ..•......••.. . . la
Avêa.............................................. 7
Avelãs............................................ 6
Aves empalhadas ou embalsamadas. '" ., .... , ..... . 6
Aves domesticas................................... 17
A:v~s engaioladas, em capoeiras, etc ' 19
Alplm...... .....•..................•.......•..•... 9
Azeite de cõco, mamona, caroço de algodão, etc.. . . . . I:)
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Azeite doce.. . . . . . . . . • . • . • . . •• . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • (j
Azeitonas. . • . . . . • . •• . . • . . . . • . •... • • . . . • . • • . . . . • • . . 6
Azulejos ••...•..........•.•..•• o •••••••••••••• , •• I I:.~

D

Bacalháo .
Baaatellas••......•.... o •••• o •••••••••••• o •••••••••

Bahús vasios•.•...•.•.......... o ••••••••••••••••••

Balas e fundos de diamante 1/2 % ad valorem a. o •••

Balaios vasios ...•••.••...•.....•••..•.....••••...•
Balanças ..•.•.••.•.......••.....••... o ••••••••••••

Balões ) .
Bambús .
Bancos de metal ..••••••••••.....•••.•..•• o ••••• o ••

Bancos de madeira•..•••.•....•..••.........•..•. "
Bancos de louça.•...•.•.•.••••..•.•••••...••.•... ,
Bancos de carpinteiro ..•.•••.• o' ••• o ••••••••••••• o

Bl1nguês .•..••.•.•............•. o' ••••••••••••••••

Bagagem.•.•... o •••• o ••••••••• o •••••••••••••••••••

Bagas de mamona ou de zimbro •• o •••• o ..

Bacias de metal .....••••..••• o •••• o •• o •••••••• o •• o

Bananas ••...........•..•••.• o., .' ••.•••••••••••••
Baldes de metal ou de madeira .. o o ..

Bambinellas •.•..•••.•..••..••...••.•..•••.••••....
Banha do porco .• o •••••••••••••••••• o •••• o ••• o ••••

Barracas desarmadas o •••••••••• o ••••••••••••••••••

Bandejas o ••••••••••••• , o ••••••••••••••••

Banheiros ••....•....•••.•......•• ~ .. o ••••••••••••

Barbante ...••.... o ••••••••••• o o •••••••••••••••••••

Barbatana .. o •••••••••••••••• ,. o .

Barbasco ....•..••.•.•.•.......... o ••••••••••••••••

Barricas vasias. o •••• o ••• o •••••••••••• o o •••••••••••

Barriguda imprensada.. o ••••••••• , •••• I' o ••••••••••

Barriguda não imprensada o •••••••• o. o ••• o o •

Ba.rrilha o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••

Barris vasios .•••.•.•....•..••....•...•.......••..•
Barro ......• o ••••••••••••••••••••••• o .

Barrotes de madeira. ; .•...........•.....•........•
Bastidores de theatro ...........•...•••.•. o ••••••••

Batatas alimenticias .... o ••••••••• o •••••••• o o o •••••

Bebidas espirituosas não classificadas..... o o o •••••••

Be~,tas, burros e jumentos. o ••••••••••••••••• o •••••

BelJus ........................••... o •••••••• " •••• o

Bengalas •..••........ o •••••••••••••••••••••••• o ••

Berços de vime ou ferro .••••.•.•..• o' ••••••••••• o'

Betume•••.....•...•..•..••..••.•••••. o o •••• o o ••••

Bezerros.•••.. o •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••

Bilhares e bagatellas ..•....•••..•••.•..••.... o ••• o

Biscoutas ........•.••..•.•••.. o •••••••••••••••••••

Boiões vasios ..•. o •••••••••••• o •••••••••• o •••••••••

Bois e vaccas ordinarias .•...•.........•.•........••
Bois e vaccas em grandes expedições•.•.•••...• o ••••

Bolachas ...•..•..••.........••.... o ••••••••••• o •••

Bolsas de viagem ...••..•••••.••.•.•••••••.•.•... ,

9
6
6
3
9
6
6

13
10
10
6

10
18
5
9
6
9
6
6
9
6
6

10
6
7
7
9
9
7

13
9

13
12
10
9
6

14 e 15
9
6

10
1

16
10
9
Q

15
14
9
6
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Bombas para extracção de agua.. . .. . .. ..•. . ...... . 8
Borracha......................................... 7
Botijas vasias. .•.. .... ..••• •... ....•.••..•..•....• 9
Bt'eu ......•......•.........•..............•...... 6
Brides ordinarias.................................. 7
Brioquedos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brochas para pintar e caiar. . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 6
Bronze em bruto '" . . . •. .•••...••. 12
Bronze em objectos de arte..... 6
Bronze em obras não classificadas.................. (j
Brunidores de café...... . • . • . . . • • . • . . . . . . . • •. • . . . . 9
Burras de ferro ou madeira chapeada de ferro. • • . . . . 6
Bustos .••••.•....•..••..•.•........... to I I........ G

c

Cabeçadas ou cabeções para animaes.•.............•
Cabeças de boi, carneiro, ete••••.•..••...........••
Cabello...••.•.....•.•.•.••...•.....••..•.•••.•....
Cabellos em obras.•...•...•.................•.....
Cabos de arame, linho, canhamo, etc ..
Cabos de ferramentas. vas ouras, etc........•..•...•
Cabras, carneü'os, etc , .••..••..........••. '"
Cabriolets .........•...••.••••.••...•...•...•.•....
Caça morta .••.•••••..•....•.•..••..•.•.••••.••...
Cacáo.••..•......•.•.•..••..• , ...•..............•.
Cachimbos...•.•..•.............•..•..........•....
Cadaveres (veja-se instrucções).
Cadeados ............•..................• , ." ..••.•
Cadernos . .......•........•............ I •••••••••••

Cadinhos .••.......•••....••....•.•....••••.•.....•
Cães ...••••.....•...........•..........•....•..•..
Café em grão ou em côco .....•••....•.•.•.......•••
Café moido .........•.....•......•••..•••.•••.•....
caibros .•........•.•.•. , , .•.......•..... " .•
Caixas de guerra .•.....•.•........................
Caixas vasias de madeira ...•........•.•..••.......
Caixas vasias, de folha ou de papelão ...•••.•.•...••
Cairo ..•.•.........•.••.••• : ..•..•..•....•... , ....
Caixilhos sem vidros ..••......••.•.....•..••.....•.
Caixilhos oom vidros ....•.•...•..•..•..•.......•..
Caixões vasios•..•.•.•.................•.•.•.•....
CaL .......•.••..•.............•..........•......•
Calcareos .. " .....••.••...... ,•........••...•.•....
Calçado•.•...•••... , ..•.•...••...•.........•...••.
Caldeiras ......•...•..••..•.........•..•...••.•.••.
Caldeiraria (artigos não olassificados) •.......•.•...
Camphora ..•..•.•••••..••••..•...•.•.•.•.••.••..•
Camas de ferro •.•.••.....•....•.....•..•••.••••.•.
Camas de lona...........•.••.•.••••.•......••.•...
Camas de madeira........••..••.....•.•.......•..•
Campainhas eleotricas ..
Campanas de vidro para jardim .
Canna de assuoar•.•.•••.•.••.....••.•.•..•.•...•.•
Canna da Indi~ ..••....•...•..••.••...•..•.•.. , ..•

7
'<>
7
5
8
8

16
18
7
7
6

6
7
6
2 e 16 duplo.
9
9

12
la

'<>
7
7

10
10
9

13
13
6
8
6
6

la
10
10
6
6

13
6



6'36 DECRETOS'

CanelIa em pó ou em casca .•..•.•...••..•....•..•..
Cangalhas .••..••••........••.•..•..•.••..•.•.••.•
Canhamo bruto •.....•.......•.......•....•.....•..
Canôas .•.....•...•...................••••...••....
Canos de barro...••.....••.•..•....•.•...........•
Canos de metal. .....••...........•....••.•....•.. ,
Cantaria importada .•.......•..••..•.....•.....•...
Cantaria de pedra extrahida á margem da estrada .•.
Capachos............•.....•..•.•••................
Capim...•....••..•.......•....••..••...........•.
Capoeiras vasias .....•...•.......•........•.......
Caranguejos ............•.....•....................
Carborina .
C~lrbonatos, 1/2 % ad 'l!alol'em e....•.........••..•..
Cardas ..•.........................•...............
Carnaúba (cêra) .
Carnaúba (palha) ....•...............•............•
Carne fresc<\, •............•......•...•..............
Carne fresca em grandes expedições...............••
Carne secca, salgada e de sol. ......••....•.....•...
Carneiros .
Caroços de algodão '" .
Carrinhos de mão ..........•...............•.......
Carrinhos de mão importados '"
Carrinhos para cria,oças ..••...•.........•....•....
Carrinhos pal'a doentes .•... , ........• o •• o •• ·0 ......

Carrocinhas de mão feitas no paiz .... o ••••• o •••••••

Carrocinbas de mão importadas. o •••••••••••••••••••

Carroças..... o •••••••••••••••• '" o o •••••••••••••• ,

Carroças desmontadas o •••••••••••••••••• o

Carros de boi desmontados ..
Carros de passeio com duas rodas o ••••• o •••••• o'

Carros de passeio com quatro rodas ..........•.•••.•
Carros funebres ordinarios, com duas rodas ...•.•..•.
Carros funebres ordinarios, com quatro rodas ..•....
Carros e vagões para estrada de ferro, rebocados

( vejam-se instrucções).
earros e vagões para estrada de ferro, desmon-

tados .. o o •••••••••••••••

Carvão animal ou vegetal .
Carvão mineral ..................•• o ••••••••••••••

Carvão mineral extrahido no interior .. o ••••••••••••

Cascalho ...........•....•.............•.....•.•...
Cascas de arvores ....••.•.....•....•.•..•..........
Cascas de côco o •••••••••••••• o ••••• o o ••••••••

Cautcbú bruto .......•.••......••...........•....•
Cautchú em obra não classificada ..........•........
Castanha ........•.....•......... o ••••••••••••••• o

CavaUoa e eguas ....................•....•... o •••••

Cavalloa e eguaa em granrles expedições .
Cavername para embarcações ......•. o •••••••••••••

Cebollas e cebollinhas ....•......•.•. o ••••••••••••••

Centeio ... o ••••••••••••••••••• o •••• , ••••••••••••••

Cêra bruta ou em vela•....... o ••••••••••••••••••••

Cêl'a em obra não classificada .
ceramica (artigos n~o classificados). o o •• o •••••• o , •••

9
7
9

12
12
8

12
13
fi

13
9
9
6
5
6
7

12
9

14
9

16
12
7
6
6
6
7
6

18
7
7

18
18 mais 50 %

18
18 mais 50 %

8
13
12
13
13
13
13
9
7
fi

15
14
12
6
7
6
6
6
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Cereaes não classificados........................... 9
Cerveja...........•....... , .. . . . ..•.. .. . . • . . . . . . .• 6
Cerveja nacional.................................. 7
Cestos vasios...................................... 9
Cevada.. . ..... •.......•..... ............•.. ..•.•. 7
Cevadeiras para mandioca "................. la
Cevallinha.........•....•....•..•..••.•.......•... , . 7
Oba. nacional (plantado no interior)................. 9
Cbá importado. •• . • . • . ••. . •• . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 6
Champagne.... .•.... . fi
Chapas de ferro ou zinco para cobertura. .• . .. . . . .. • 8
Chapas para fogão. . . • •. . . . . . . • . . . . . • •• . . •. . • . • . . . fi
Chapéos de cabeça................................. 5
Ohapéos de BoI. . • •.••• . . . . . ••• • .• •••••••. • •••. ••. . • fi
Cbapelaria (artigos não classificados)......... fi
Chapeleiras vasias................. . . . . . . . . . •. . . . . . fi
Oharrúas. . .• .. . . ... . .•. ••. .•...• .. ...•.. •.•.. .. . •. 9
Ch&rutos o ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 7
Cbifres em bruto.. . . . . . . . . . . •• . . . . . . • . . . . ... . . . . . . . 9
Ohlol'ureto de calcio o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fi
Chocolate importado..... ... . . .•.•....•........ .... li
Chocolate nacional ..........•... , . o • • • • • • • • • • • • • • • • 9
Chouriços.. • . . . . . . . • . . . . . •• . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . •• . 7
Cbrysolithas e pedras semelhantes não lapidadas... . 6
ChrysolJthas e pedras semelhantes lapidadas. 1/2 %

ad 1JOl01'em e o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••••• 5
Chumbo em bruto................................. 12
Chumbo de munição ou em obra não classificada.... . fi
Cigarros....•.......•..•... , ....••.. , . .•..•..• .•..•.• fi
Cimento .•........•.....•..•.....•.. , 12
Cimento fàbricado na margem da estrada........ 13
Cinzas•.•.•.........••.......... , ...•.•... , ., •. .•. 13
Coadores de mandioca... • . •. . . •. . ..•.•.••.•• .• . . . . • 7
Cobre em bruto. o.................................. 12
Oobre em chapas e vergalhões............... ...... . fi
Cochonilha........•.......•.. , .... " .....•...... ' • 6
Cocôs seccos ou verdes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • . . . . . . 9
Oodornizes vivas.. . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •• . . • . . . . . • . 19
Coelhos vivos. . . .••.••...•. ..•. .•.. 19
Cofres de ferro..................................... fi
Cognac............................................ fi
Cognac nacional. . • •••. • . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . 7
Coke o ••••••••••••••••••• ' •• ••••• • • • •••• • 12
Colchões de palha, capim, etc.. . . . . . . . .... . . . . . . .... 7
Oolchões de tecido metallico.. . . . •• . . . • . . . . . . . . . •• . • . fi
COlheres de madeira.. . . 7
.colla.............................................. 12
Oolmêas................ .....•...•.......•......... 7
Columnas de ferro fuudido o ••• o • • • • • •• • •• 8
Colza (grão de) o••••••••••••••••• o'. • • • • • • • • • • • 9
Colza (oleo de ) o ••••••••••• o • o • • •••• ••• • •••••• • • fi
Oombustíveis não classificados...................... 12
Oomesti vei~ não classificados. . . . . . . . . • . . •• . . . . . . . . . . 9
Cqminho .....................•..............•..... 7
Confeitaria ( artigos não ela sificadoB) ......• o • • • • • • li
Congonha ~ . . • . • . . • . • . . . . . . . . • . ••• . . . . . • . • . . 7
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Conservas em bruto ou em vidros (não classificadas).
Conservas em latas ou em vidros, nacionaes ..•..•...
Coquilho .
Coral ...........••.............••.•...••........•..
Cordas diversas ....•...........•...••...•.........•
Cordas para instrumentos de musica "
Cordas velhas '" .
Correame militar .....•................•...• , •.•...
Correntes de ferro ou de outros metaes .
Cortiça enl bruto : .....•
Cortiça em obra não classificada " .............•
Oortinados , .............................•.....•
COI tinas , •... " .. , ......•.... '"
Couçoeiras ' ..•...•......•..•.••..••.. , •..•...
Cotias vivas...•....•..................•. , •... , ...•
Couros seccos e salgados .......•........•......•...
Couros trab3lhados ou envernizados ......•..•......•
Couros em obra não classificada.......•....••.....••
Couros suiuos " .....•...•.....•.......
Creozoto , , •....• " ....•..•.•.. " .. , ..
Crina vegetal ou animal. .•...........•.....•..•..•
Crystal de rocha bruto , .....•.••..•.....
Crystal em obra......• , ~ •..... : ...•. ,.
Cubos para distilll,lçãO, engenho, etc ..•.• , .......•.
Cubos, pina,g e raios para rodas ....................•
Cuias ..........•.. '" ...•...........•....•.......•
Cutelaria (artigos não classificados) ..• , ....•..•• : ..
Cylindros de ferro .....•....•.•...••.•.............

D

6
7
7
7
'7
6
7.,
8
"{

6
6
6

12
19
7
6
6

~
7
7
6
7
7
7
7
8

Debulhadores de mill.lo. .. .. .. . ...... .. ... ....... ... 9
Dentes artiflciaes. . . . . • . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . • . . • . • • 6
Dentes de elephante................................ 6
Descaroçadores de algodão.......................... 9
Descaroçadores de café ou arroz. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9
Despolpadores de café.. . . . . . . . . .• . . . . . . . • . . •... • .. • 9
Diamantes, 1/2 % ad ",alarem e.................... 5
Diamantes de cortar vidro, 1/2 % ad ",alarem e...... 5
Dinheiro, 1/2 0/ 0 ad valarem e...................... 5
Doces es trangeiros. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . • • (j
Doces do paiz..................................... 7
Dormentes de madeira..... . .... •..•..•. .•... . . .... 12
Dormentes de ferro. .• .....•..••.....•...•.•. .• •. .• 12
Drogas não classificadas. . .. . . . .. . . . . . • .. . . . .. . . .. • . 6
Dynamite......................................... 5

E

EiXOS .•...•. I ••••• t •••••••••••••• I •••••••••• t • • • • 8
Embira II' " •••••••• t" ••• • • • • • • • •• •••• •• 7
Encerado de lona. . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . ••• . . . . • . . 6
Encerado ptra me a ou chão. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •• 6
Engenhos para estabelecimentos agricolas. j • • • • • •• • • 9
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Eocommendas ..... , . , .......•......... , •.•••.... , . 5
Enxadas ........................•.•...•... I , • • • • • • 9
Enxergas para animaes ....•.•.•.•........•. I • • • • • • 7
Enxergões. I ••••••••• , ••• , , •••••••••••• , I , • , • , • ... • .fi
Enxofre. . . . . . . . . . . . .. , .. , t • tI' , , !f • t t •••• " •• r I , • , , 6
Equipamento militar não classjficado .•.....•...• , I" 6
Ervilhas seccas. .•....... .. . .• 9
Escadas de mão ou para armador "'H' ..• 7
Escadas para edificios (de montadas) .•..• , • I • • • • • • • • 7
Escalerag. " , ".. t •• , ••••••••••• ,... • • 12
Escorias de metaes ...•• I'" •••• , ." I' • ••• •••••• • • • • 12
E covas de qualquer especie. . .. 6
Esmeraldas, 1/2 % ad 'Ualorem e lo , .. • 5
Esmeril.... 6
Espadas .....•... , •... ....•..•.•...••••. . .•.•.•. 6
Espanadores. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 6
Especiarias não classificadas..... . ..•. 6
Espelhos.•.•.•...•.•.•.•......•...•...•.... , •. ,. . . 6
Espermacete•.....•.•... .;, . • . . . • •.. . . . .• . . . . . •• . •• . 6
Espingardas. • .....•..•.•.•.....•....•..••• ,...... 6
E piritos não classificados.·.. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. • 6
Espoletas. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• . • •. . . • . . . . . . . • .• . . 5
Esponjas....... 6
Esporas ..•....•...............•. , ....••.. ' . . . . . . . • 6
Esqueletos para estudo anatomicos................. 6
Essencias não classificadas ,. 6
Estacas para cercas.... . . . . . . • . . •• . • . . . . • . . . . . . . . . . 12
E tampat' em folhas. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• 6
Estampas em quadros com e sem vidro.............. 6
Estanho em bruto ... . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 12
Estampas em folha ou em obra não classiflaada...... €i
Estanho de ferro. . • . . . . . •• . . . . . . . . . . • . . . . • . •• . •• . . • 10
E tantes de madeira ordinarja.. .. .. .. . . ... .. .. • .. .. • 10
Estantes de madeira com vidro ou envernizadas...... 10
Estatuas . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6
Esteiras da India...... .. . . . .. . . ..•... . . . . . •.. 6
Esteiras de tabúa e de cangalha.s ' .: . 7
Esterco .•........................•........•... '" .. 13
Estojo de instrumentos cirurgicos, mathematicos, etc. 5
Estopa em bruto. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . • '1
Estopa em obra não classific:J.da.. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . 7
Estopim para minas... •...•... ...... . ... ..•.•.....• 5
Estradas para vagões.............................. 12
Estrumes, . . . . . .•• . . . .•. •• . • . . . . •• . . . . •. • . . • . . . . • . . . 13
E.\i.racto ele carne.•. , " . .•. . 9
Extractos não classificados.. . . .. .. .. . • . . . . . . . .. . •.. . 6

F

Fachina (varas de). .. . . .....••. . . . . . ... . . . . . . . . • 12
FareIlo..•........•. , " . . .. . . ...••..•.• . . . . . ..• • 9
Farello de milho e nacional ' . . . 13
Farinha de mandioca, milho, trigo e outras nutritivas. 9
Fa.rinha de linhaça ou de mostarda................. 6
Fateixas..... .•..• ••••• .• .•• .•. •. . 8
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Favas ,... 9
Fazendas de algodão, linho, lã, seda................ 6 .
Fazendas di versas não classificadas..•..•....... , . . . 6
Fazendas nacionaes despachadas em estação do inte·

rior ...............................•.......... ' 7
Fechaduras. ferrolhos, dobradiças, trancas de ferro e

mais ferragens para portas e janellas.•...... , . .. 6
Fecula .... ,....................................... 9
Feijão ...........•••.... " ..... , , .... . . . . .. .. . . . .. 9
Feltro ... ; ....................•.............•.... , 6
Feno ....•......••........ ,. ........•..... .. 9
Feno artificial preparado no interior. " .•.. " . .. .. . . 13
Ferraduras para animaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ferragens não classificadas...... . . . . . . .. .. . . . . .. . . . 6
Ferro em guza..........•.............•......... " . 12
Ferro velho em chapa, barra, arco ou verga.. .. .... . 8
Ferro em barras ou vergas dobradas e em chapas, can-

toneiras, etc , ........•.... , . . . 8
Ferram.3ntas de carpinteiro, cavouqueiro,'pedreiro,

canteiro, correeiro, ferreiL'o, marceneiro, sapa·
teiro, serralheiro e outras não classificadas ... , . . 8

Ferramentas de carpinteiro, cavouqueiro, pedreiro,
canteiro, correeiro, ferreiro, marceneiro, sapa·
teiro, serralheiro e outras, usadas, .....•... ' 8

Ferro em obra não classificada , . 8
Fibras vegetaes para cordoaria '" . .. 9
Figos seceos...............•..•. , , . . . . . . . . . . .. 6
Filtros de barro ou louça ,........ 6
Fios de algodão, lã, linho ou seda " " . 7
Fios telegraphicos ,....... 8
Flechas........................... ................• 7
Flores artificiaes ...........•.... , . . • . . • . . . . . . . . . . . . 6
Flores naturaes ,........ 6
Flores de canna ou outras para enchimento. . . . . . . . . 7
Flores medicinaes "_ . 7
Fogareiros. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fogões de ferro. . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 6
Fogos arlificiaes ......•........... '" . . 5
'Folhas e raizes medicinaes ..............•....... , . • 7
Folhas de cobre, chumbo, esta,nho, etc... .. .. . . . .... 6
Folha de ferro ou de Flandres...................... 8
Folhas de arvore .. ,........ . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 7
Folles .......•............•........... " . ..•.. .. . . . 8
Forjas portateis . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 8
Fôrmas diversas.... .. .. ....•.... 7
Fôrmas para assucar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Formicidas. .. ................•........ 5
Fornalhas e fornos de ferro........................ 8
Fornalhas para engenho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Forragens não classificadas.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fouees ............• , '" " '" . . 9
Fressuras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fructas a graneL....... . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. 12
Fructas frescas , ,.... 9
Fructas frescas ou em doces , . . 6
Fructas seccas ou em doces do paiz ..••. , •••.•.•. , •. 7
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FLibil, .
Fumo ero folha .
Fumo ero cOl'da. ................•...................
Furões vivos .........•...••.......................

G

Gaiolas com passaros .
Gaiolas .•... , .....•...............•................
Gallinbas, etc•...........•.•......................
Gallinllas d'Aogola ou guinettas .
Gamellas de páo .•.........•............•..........
Gansos, etc ................................•.......
Garrafas de crystal ou vidro fino " .
Garraras ardi narias vasias .....•.......... ' .
Garrafões vasios .
Gatos. " " ., '" ......•............ '"

. Gaz-globo .
Gazollla ....•• " ........•..................... '" ..
Gelatinas .
Gelatmll. explosi Vil. ••••••••••••••••••••••••••••••.••

Geléas ........•.................•...... ' .
Geligoite .
Gelo '" ....•.•....•................. " .
Genebra......................•...•............•....
Generos alimenticios de primeira necessidade não

elas ificadús ..................................•
Generos de exportação não classificados .
Generos de importação não classificados .
Gengibre ............•.............................
GesEO......•......... " '" .
Gigos vasios " " . .. . . . . .. .. . .
Giz ...........•.. '" '" ...•...•...... , ..........•
Globos de vidro ou louça .•........................
Globos geograpbicos .. : ..•........................
Glucose •......................................•..•
Goiabada ou doce de araçá, etc., do paiz .. '" .
Gomma arabica e outras não classificada.s ...•.......
Gomma de mandioca e outras do paiz.•.............
Orades de ferro ou madeira .
Gradis para. sepulturas .•..•.......•..•.•.•....•...
Granadas •....••.•..••...•.•.•......•........•.....
Graxa animaL .....•.....•..............•.........
Graxa para calçado....•.•.•...............•..•....
Grelhas de ferro ......••....................•.....•
Grelhas para engenbos ou locomotivas ......•..•..•.
Gu.lno , .. , .•................
Guaraná .......•..................................
Guaritas ....•.....•...............................
Guarda-sol .............•.................. '" •....
Gu~rda·ronpa,musica, papeis, etc , , •.... "
GUInchos .................................•. '.•.•....
Guindastes ...........•.............................
Gyradores para e»tl'adas de ferro ......•.•..........

E. H. - 4i
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H

Hal'pas .....•....••... , . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Herva doce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Herva matte......•......•..•.....•........ :. 6
Hervas medicinaes e outras não classificadas. . .• 7
Hortaliças frescas " . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 9
Hortaliças em coosel'va ·.••. . •. . . . . . . . .• . .• . . 6

I

lmagens ..•..•.••....•..•...........•......••... ,. 6
lman............... ........•...•...•.............. 6
1mpI·essos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 6
Incenso ..... o ••••••••••••••••••••••••0............. 6
Inhame e outras raizes alimenticias......... . ... .. . . 9
Instrumentos agl'icolas, não classificados.... . . . . . . . • 9
Instl'umentos ele engenharia, cirurgia e outros seme-

lhantes ...•... , •.•......•.. o • '" • • •• • • • • • • • • • • • 6
Instrumentos de musica., optica e seus semelhantes,

não alass i llca.dos....................•.•. , . • . . . . 6
Instrumentos pa.ra a lavoura. .. . . . . .• . . • . . . . . . . •. . . 9
Ipecacuanha o............................... 7
Iridio e metaes de preço igual on superior, 1/2 %

ad valorem e ........•..•• . . • . . . • . . . • . . . . • . . • . 5
Iridosmina, 1/2 % a:lvalol'em e •. . • . . . . . . . . . . . . . . • 5
Isola10res para telegrapho . . . • . • . . . • • . . • . . ••.• . . . . • 6

jaéás vasios , , t" ••••.••••
JacUs vivos ...•.•••...••.•.••••...................
Jangadas .....••...•..........•....•.•.•••....••..
Jal'dineiras I ••••• f •••••

Jarros de louça, vidro, etc•.•...•.••.....•..•.•..•
Jarros de barro ••.•.....•.•••.. , .•... " .•..• '..•. ;
Jaspe .. , , .........••..........................•...
Jogos de dominó, xadrez, damas, gamão e outros ....
Joio.s, 1/2 % ad valorem e..••••........•....•..•..•
Jumento3 .......••.....•.•.•.....••....•••.•••••...
Junco da India ••.•••........•...•...•••.•..••.•..
Junco do paiz t ••••••••••••••••••• I •••

li

9
19
12
6
6
7
7
6
5
14 e 15
6
7

kaoHm .•... I ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• 13
Kerozene em latas encaixotadas.•..... " ..• •.•. ....• 6
Kiosques (desarmados) ..............•......•.•...• 12
}{irsch.... '.' .. , t •• , I •• , •• t •• , I. t , • , • , , • , ••• t ti, •• ~ ~ • G
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L

Lã em bruto ...........•.. , . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . 7
Lã em obra não elas ificada........................ 6
Lacre., •.•.....••.••.......•.......•... , , , 6
Lal1rilho de marmore ou louça.. azulejos 7
Ladrilhos de pedl'a, feitos á margem da estradêL '" . , 13
L\ldrilhos ordinarios de barro ,.. 13
Lages preparadas ....•... ,........................ 12
Lages preparadas. de pedras extrahidas á margem

da estrada ...•. ' •.............•.• , . . . . . . . . . . . . 13
Lambrequins e en feites de madeira ou metal para edi-

flcios . . . .• . • . . . . • . . . • . •. . . . . . • .. . . . . . . • . . . . . . . . 6
Lampeões e lanternas sem vidro.................. 10
La,nchas.......................................... 12
Lanternas magicas................................ 6
Lapidas para sepulturas.. . .. . . . .. . . . . . . . . . • . . • . . . . . 6
Lal'anjinha .•........ '" •... " ..•...•... , .. .... . .. . 6
Latão em barra................................... 6
La.tão em Obl'it não classificada , .• . . . . . • . .. . . 6
La.tão bru to ..•..... , ......•..• ' , . . . . . . . . . . • . . . 12
L:ttão velho ..•...•....•....•............... , . . . . . 6
Lavatorios brdinarios e de ii 1'1'0.................... 10
Lwatori03 envernizados ....••.... ,. , •... , , .. . .. .• . 10
Legumes frescos.................................. \)
Legumes em conserva. ,.' , '.. . . .. .. . . ...•• 6
Legumes seccos -imp rtados ..•.......... , . .. .. • . . . 6
Lei te fresco ...............•....... , •. . • . . . . . . . . . . . 9
Leite condensado ou em conserva ..• ,•............. , 6
Leitões pequenos .. '" '" ,' , 19
Lenha...............•.....•.•.••..• , ,.... 12
Lentilhas ' . , . , ..• , . . . . . •. •. . . . • . . . . . • . • . • . . 6
Licores ..........•.....•....• , .. . . •• . .. . •. . . .•. . . . 6
Licores nacionaes............ .. . .•.. ....•.•.... ... . 7
Limalha de ferro .....•......•..................• , . 8
Limalba de aço ..............••.. , ......•.... ,.... 8
Linguas fl'escas, secaas ou salgadas................. \J
Linguiças. salsichões, chouriços. etc.. . . . . . • . • . . . . . . . \)
Linhaça...... .••..................•..•........... 6
Linha para costura•...........•.....••....•.••..• , 6
Linho bruto...................................... 13
Liteiras. . . . . . .. . . • . . . . . . . . • . • . . . • • . . •. . . . . •• . . . . . . 18
Livros em branco ou impressos..................... 6
Lixa .... ,................ .•...•••.•............... 6

tg~g:gIi~:; .ci~~~~~t'~d~; ::::::::::":::::::::::::: J~
Locamo! ivas rebocadas (vejam-se instrucções).
Lombo de porco fresco ..•.. , , . . . . . • . . . . . . . . . . 9
Lombo de porco salgado '.. . . . . . . . . . . . . 9
Lona................ ...•..•... Ô
Louça avulsa ....•...........•.•... , ..•.. , , . . .. 6
Louça em barricas, caixas ou gigos, ; . . . . . . 7
Louça ordinaria de barro. do paiz. . . . . . .. . . . . . . •• . . . 7
Louça de porcellana • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . •• . . • . 6
Louza. em lagas................................... 7
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Louzas pira sepullur.ls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Louzas para escrever. . . . . • . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lupulo.. . . . .. .•..... •. .• 7
Lustres com vitlros OU crY:3taes . . . • . . . . . . . • . . . . • . . • 5
Lustres sem vidros................................ 6
Luvas.... .....•• ..•.•.•••....•. ......••....•.•...• 6

M

Macacos de fel'ro .....•........••.......•....•....•
Macarrão e outras massas semelhantes. < •••••••••••

Machados· .
Machioas para copiar carta .
1\Iachinas aratorias ......•.....•.......•..........
Machioas de costura. ..........•...•........•....•
Machinas photographicas .
Machinas de fazer farinha e suas pertenças.•.......
Machinas de descaroçar algodão ....•••.......•......
Machioas de eSCl'ever.....•..............•....... '"
Machioas em geral destinadas á lavoura e ao preparo

de seus productos•..............................•
Machinas para t'abricar telhas e tijolos .
Machinas de iml!rimir .
Machinas.uteis para omcinas ..
1\1acbinas para tecido .•.......•.•••..•...•.•.......
Machinas não dassificadas..............••..........
Machinas a vapor, fixas .
Machinas a vapor, locomoveis .
Machinas de cortar cartões '" .
Machinas de imprimir bilhetes de estrada de ferro .
Machinas-ferramentas•.........•................•..
Machinas metallurgicas ou mineiras ..•..•........••.
Machinas para gabinetes de pbysICa ou laboratorio de

chimica , '" ......•....•...•..•...
Machinas typographicas, lithographicas e autogra·

phicas •.•...••..•...•...•••.•.•.••.......•.......
Macucos vivos ....••......•..........•...•••••.....
Madeira ......•.....••..•.•.•.•.•.•...•.••.•.••..• ,
:Maizena •...•..•••.••..•••....•••••...•.•..••.•...
Malas vasias ..
Malas de viagem, vasias ...••.......•..••....•...•.•
Malhos paTa ferreiro •. " " .. , ...••• " ....•..... , ..•
Mamona em bagas .....•...........................
Mamona (oleo de) " ........•...................
Mandioca .
Manganez .
Mangas de vidro " ..
Mangueiras para bombas .
Manometros " ,.
Manteiga '" .
Manteiga manuCacturada uo io terior .
Manufa.cturas nacionaes despachadas do interior , .
Mappas tl manusoriptos ..
M ._anscos .....•..•..•. '" , ...............•..
MaJrfim I ••• f •••••••••• " ••• I I' ••• f ••••• • I •••
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Marmore bruto .........•...............•........ "
Marmore extra!litlo á mal'gem da estrada, em bruto

ou trabalhado , .•........... , ...•..
Marmore em objecto de arte .....•..................
Marmore em obra não classificada .
Marquezas .......................•......•..........
Marrecos..•.............................•...•.•...
Marroquim .
Martellos , .
Massas alimen ticias .. ' .........•...................•
Massas ..........•.......•.........................
Mate "
LLteriaes de construcção Dão elas iftcados ,

Materias expIo ivas .
Materias inflammaveis não classificadas .
Medidas diversas .
Mel de abeU] as ......•......•....•................••
Mel de canna em pipas '
Mel de assucar em barris, garl'afões, etc .
Mel de fumo .
Meninos menos de oito annos .
Meninos de menos de tres annos, ao col1o .
Mercearia (artigos não classificados) .
Mercurio liquido .. '" .............••...............
MeslS ordinarias de ferro " ...•.
Me as envernizadas ..........•.....................
Metaes brutos não classificados, excepto os preciosos ..
Metaes em obra não classificadas, excepto os pr .-

ciosos " " .
Me10:es preciosos, 1/2 % ad 1)alorem e.•.•....•.••...
Mica .•...........................................•
Milho ...........•....... , .........•.........•.. '"
Mineraes não classiftcado .....•...................
M~n~rios ele chumbo, cobre, ferro, zinco e outros .....
MIDIO•.•••••••••••••.•••••.••••••• , ., ., ••..•••••••
Missangas ............•.......••...............•...
Miudos de rezes .........•.....•..............•....
Miudezas .
Mocho's ordinnrios e de ferro " ., .
Mochos envernizados ..................•............
Mocós vivos ..................................•...
Mobilia ordinaria (veja·se in trucções).
Mobília de luxo, com vidros, envernizada, etc .
Mocotós.........................•.................
Modelo , ...............•...................
Moendas para engenhos e pel·tenç:ls .......•.........
Moinho pua café, pimenta, tintas, etc......•.......
Moinhos para lavoura .....•....•.....•...........•.
Moirões ............•........ , .•.......•.••........
Moilões e crviernaes .
Molas ele aço para CReros ...................•.......
Molas para carros, vagões e locomotiva .
Moldes ..........•.................................
Molduras ............•.............. " .....•......•
Molduras de madeira. envernizadas ou lusteadas .
Molduras douradas .
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Moringues de barro. .. . . .. . .. 7
Mós... ....• ....•............. .•.... ..•...... 7
Mudas de cafezeiros em li'ixes e outros generos si-

milares. ... .... .. . . . ..... . . .. . ..•... ... . .. . ... . 12
:Musgo............................................ 7
Mu tllns vi vos . ....•.. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19

N

Nambús vivos .•.......... , .......•.....•..•....••.
Napllta em latas llncai xotadas .
Napbtalina em latas encaixotadas...........•...•...
Nickel bruto , .. '" " o ••••••

Nickel em obra não classificada............•.•..•...
Nitratos .....•...•.....• o ••••••••••••••• ' ••••••••••

Novilhas.....................•...•...........•....
Nozes. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o' ••••

Noz-muscada..••....•..•............•..•.. o •••••••

Noz-vomica•••.••.•........................••.•...

o

]9
ô
G

]2
6
6

14 e 15
G
6
6

Objectos de arte ou luxo não classificados ... o... ... . Ô
Objectos preciosos, 1/2 % ad ,;alorcm e. . . . . . . . . . . . . 5
Objecto' de cuidado ou pel'igo não clas,ificados...... ô
OlJjectos manufacturados não classificados.. . .. . . .. .. 6
Objectos de marcenaria ou carpintaria, desmon-

tados.......................................... 7
Objectosdesirgueiro............................... 6
Objectos e obras de cabelleireiro ô
Ocre..•........... o............................... 7
Oleados .... o. •••••••••••• • •••••• •• •••••••••• •••• • • 6
Oleo de amendoas doces ...... '" . . . . . . •. . . . . . . . . •. • 6
01eo de linhaça em barris ou latas.................. ô
Oleo de linhaça em garrafões. etc .•................ o ô
Oleo de qualquer qualidn.de não classificado •... " • .. . ()
Opala, 1/2% acl tJalol'cm e......................... 5
Opio. • . • . . • ••• . . . • . . . . . . . •• • . • . . . • • • . . . . • . • . • . . . . . 5
Oratorios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. ]O
Orgãos .. '" . . . . . .....•. . .. . . .. . . . ..•. ... . .. .. . . . . . 6
Origones .. o o............................ (}
Ornamentos de ferro, bronze, zinco, folha, terra-

cotta. etc " ()
Ornamentos de igrt'lja .......•.... ,. ..•.....•. .. 6
Ossos .•....••.........•. '" o •• , ••• ••••••••• • • •••••• 12
Ossos em obra não classificada " 6
Ouro bruto ou em obras. J/2 % ad val01'cm e ,. . 5
Ostras fl'escas ......•....•.....•...•..••......... " . . 9
Ostras em conserva ..•. 0. .•. .... . .••..••..•.••.•••. . 6
Ourinóes de louç~, porcellana e ferro.. ...••.•... ...• 6
Ovas frescas, seccas ou salgadas o. . 9
Ovos despachadas como carga. ..•... 9
OVai! d!l~pachatlos CQ/'P0 encOmqle11da .•..... :........ 5
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Pacas vi voos. • .. • . .. .. • . .. .. . . • . . • . .. .. .. • . .. . . . . . . 19
Padiolas. . . . . . . . . • . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 18
PcIoina ..... , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .•. . ... i
Painço............................................ i
Paios... .•.•.•.........•..... . . . ...•.... .•...•. .... 7
Palan'luim. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Palha do Chile e outras semelhantes para chapéos.. . 6
Palba de milho, coqueiro, palmeira, ele. . ..... •... .. 12
Palb:1 de trigo, canna e outl'as..................... 12
PalitLS " .•.....•. , . . . . .. . 7
Palladio, 1/2 % ad valarem e........... .. 5
Ps.ndeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 5
Panellas de cobre ou metal esmaltado .•.. , . .. . ..... . 6
Panellas ordinOorias de forro ou panelIas do paiz, de

qualquer qua.lidade. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Panno despachado de e5tação do interior. . . . . . . . . . . . 7
Panno importado. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (j
Pão, rosca, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pitas para tamancos. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7
Pltos para tintUl'aria -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pa.pagaios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Papel de qualquer qualidade... . . . ... . .. . . . . . . . . . .• (j
Papelão......•..•.....................•. '" . . . . . . . 6
Paralleli pipedos pDm calç:1mell to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Paramentos ecclesiasticos. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . n
Pás _ 8
Passaros vi vo 17
Passaros empalha,dos , ..• ()
Passas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . l.i
Paslas de papel ou papelão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi
Patos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... .••. . . . . . . • 17
Patronas ou capanga .....•........•......•.•.•.... fi
Pavões...•...•....................••..•... " ... " • 17
Peallha .......•.......•........................... (j
Peças de artilharia desmontadas.................... 8
Peças de artilharia em carretas.. .•..•.. 18
Peças de engenho de assucar ou ca.fó " 9
Peças de 10comoLivtlS, machinas em geral, carros ou

vagões.......................................... 8
Pedl't. hume , ...•..... ,. .•. 6
Pedra pomes...••...........•...' . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6
Pedras açorianas.................................. 6
Pedras de afiar ou amolar......................... ti
Pedras de cantaria ou app trelhadas 12
I edras de cantaria apparelhadas no interior. . 13
Peclras de alveuaria pal'a odificação ou calçamento.. 13
Pedras de til tl'ar. . . . . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pedras lithographicas.............................. 6
Pedras preciosas, 1/2 % acE valarem e... . . . . . . . . . . . . 5
Peixe fresco, salg-ado ou secco ,. . 9
Peixe em latas..................................... fi
Pelles preparadas. . .. ......•......... 7
PelItlfl elll br·uto........ ............•.............. 7

617
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Pendulas para re,logios .. , .. . . . . 6
Pellica............................................ 6
Peneiras de cll.bello. seda ou tela metallica......... 6
Peneil'as de palha do paiz ,... 7
Pilnnas de ave para enchimento e outras. 6
Perdizes vi vas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Perfumarias , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi
Perol as. 1/2 r/o ad "'al01'em e. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Perús............................................. 17
Pesos p lra balanças................................ fi
Petrech03 belLicos não explosivo " .. , .. , . 6
Petrechos de caça não explosivos................... fi
Petroleo em latas encaixotadas , " . " . .. fi
Pez ,........................................ fi
Phosphoros em latas encaixotadas ,. . . . fi
Phosphoros em latas cheias de agua. . . . . . . . . . • . . . . . . 5
Pianos...................... la
Pias'ava '" . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Picaretas ou alviões ,.............. 8
Pichoá............................................ fi
Pilhas electricas '. . . 6
Pimenta da ludia , . " , •. ' , . . . .. . . fi
Pimenta do paiz. , .. , , , , , , . , , , 7
P~nos'para rodas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 7
PLDcelS , , .. ,.,............ fi
Pinhõas seccos ou verdes ' ,. . . . 7
Pipa.s vasia,...................................... 9
Pistolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . fi
Pixe. '" , " .. 7
Platina bruta ou em obra, 1/2 % ad ",alOl'em e...... 5
Plantas medicinaes .•. ,............................ 7
Plantas vivas ...........•............. '......... . . 7
Plombagina " '" .. , . .. . 12
Plumas .......•.............•... , . fi
Polvilho.... . . .. 9
Poltronas ,.... la
Polvora e todos os mais artigos perigosos inlltlm-

mavei " .'............. 5
POlvol'inhos e cartucheiras de caça. vasios........... fi
Pomadas para cabello.............................. 6
Pombos................ 17
Porcellana ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Porcos da India vivos............................ 19
PorGos............................................ 16
Porphyro bruto................................... 12
Porphyro em obra....... . . . . .. . . .. . . . . . G
POl'tns, portadas, portaes e jauellas de madeil'a ou

ferro............................................ 7
POl'teiras de madeira ou ferro.................. . . . . 7
Pós de sapa tos. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi
Postes telegraphicos e seus perteuces de ferro ou

madeira..................... 8
Potassa perlassa................................... 6
Potes ue barro do paiz............................ 7
Potes diversos " . ..• (j
Pranchões ....•...•.. , •......•.. '" .. , '" '" .•.., l~
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Prata bruta ou em obra, 1/2 % ad valorem e....... 5
Prata ingleza ou casquinba, christofle, etc. •. .••. .•.• 6
Praleleil'as ordinaria. e de ferroo................. la
Pl'ate\eiras envernizadas ..•.... " o... .•.•.•.•..•..• la
Pratos de ferro, estanho ou madeira •..•.• , •. .• . • . . . 6
Pregos de farra,' cobre, latão ou zinco .......•... o., 8
Prelos ........•..•........••... o.....••.•••... o... 6
Prensas de copiar cartas .... o•... o....•..•.•.••.. o• 6
Premas para algodão e outras..................... 9
Prensas rli versas ....•.•...• o. •. • . . . . . . . • . . . . • . . • . . 6
Prensas hydraulicas .........•.••... o......••.. o. . • 6
Prensas para. mandioca. ••.•.•.•.•.......•.••. '. . . . • 9
Presuntos ..•.....•..••.. o • " ••• o •••• o •• o o • • • • • • • • • 6
Preis vivas .•....... o•.•.••.... o..........•. oo o. o. • 19
Productos chimicos e preparações pharmaceutica.s... 6
Pudrolytboo .•.. '" ., ... o o••.••....•.....•...•.. '" 5
Puuhaes o" o.••••....... oo. o.............. 6
Puxadores para gavetas, portas, etco o" o.. o...... .• 6
Puzzolana o' . o• o. o..... o o •••••• o •••••••• o • , ••• o • • • •• 12

Q

Quadros o' .•... o o • o • ••••••• ••• 6
Queijos de Minas e outros do paiz " o. o ••• o•..... o 9
Queijos estrangeiros •......... o.......•.. o. oo •• o. • . 6
Quilhas de jogos..••. o..... o.. o.. o ••••• o.... o..•. o' 6
Quina.........•...........•..• o..•..... oo. o ••• o... 7
Quininao .. o... o..•...• o,, o ••••••••••••••• o•..• o. o' 6
Quinquilharias...•.. o. o......• o.•.... ; .. o' .. o' •• , • • 6
Qaeixadas e caetetús . o. o.. o ••••••••••••• o •• o ••• o • • 16

R

Rabecas e rabecõeso .• o.••. o.•.. oo......•.... oo.. , o. 6
Rackarock .. o o.. oo.. o oo•. . . . . . . . . • . . . . . . • [)
Raios pariL rodas. o' o. o.. o. ooo o ••••• o. . . . . . • . . . . 7
Raizes tintureira •o o •••••••• , ••• " •••• , • o 7
Raladores para. mandioca o..•..•• o.. oo.. o. . . 9
Ramas de a.ipim, mandioca e outros generos similares 12
Rami. oo.• o.••..•......... oo.•.. oo................ 13
Rapadura o., .. o" oooo' .. o' .. oo o..••. o.·.. 9
Rapé o oo' o...••... oo" o o' oooo" o... 7
Raspas de pontas de veado o........ 6
Ratoeiras o.•. o •••••••••••••••• o o•...•... o •• •••• 6
Reale.;os.•••..•...•...••••....... o.•... o' o......... 6
Rebolos (pedra de) .....••• " o... o••.•.. o ••• o" •• • • • 6
Redes .........•........... o" o.•.•....••... o....... 7
R domas de vidro. ooo..•.•.. o... o' o' . o' ooo oo. o la
Reguas. oo. oo. o'" o" .. o •••••• oo' ..•.. o. o , .. oo G
Relogios de mesa, parerle ou torl'e o. oooo.• o• oooo. . • . 6
Relogios de algibeira, '/! % ad valorem .••. ....... o 5
Remos o" ...•..... " o..... o.....•.. oo.....•. o., . . . 12
Rendas oo'. o •• o o" oo" o,, o o..... 6
Reservatorios de ferro ou madeira o...••.... o • • • • 7
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Residuos de açougue ... o •• • • • ••••• • • • ••• • • • • • • • • •• • 7
Resinas não classificadas ; o 7
Retortas de metal ...•........ o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6
Retretes de vidro ou 10uQ:\...............•.......... ' 5
Retratos de família. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 6
Retretes ordinarias . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Retretes envernizadas. .. .. ....•.. 10
Rbuibarbo .... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rhum.... ........•...........................•.... 6
Ricino (oleo de) , . . 9
Ripas. .........••.....•. . .......•....... 13
Ripas simplesmente serradas o • •• 12
Rodas de madeira para carrvs e canoças.. , 7
Rodas de fllrro para carros, vagões e locomotiva.. . . . 8
Rodas e rodetes para machinas o • • 8
Rolbas............................................ 6
Resalgar.............................. 4
Roscas .•......•.. , ...•.....•...•... , . . . . .. . .. . . .•. 9
Rotim. •........................................... 6
Roupas................................ 6
Rubi, 1/2O/o acl 'IJalo?'em e.......................... 5

Sabão ordinario do paiz...................•.... o • • • 7
Sabonetes. . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 6
Saccos vasios , .. . . . . . . 9
Sagú: , •..............•.... O" ••• • • ••• • • • • • • • • 6
Salames ' " .. ,. " ,. . 6
Sal bruto em expedições de mais de 10.000 ldlo·

grammas........................................ 20
Sal ordinario.. . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sal refinado......... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q
Sal :J.mmoniaco o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6
Sa.l de azedaS'........................... ....•..... 6
Sal de Epson ..........•..•... , . . . .. .. .. .. ... . . . .. • 6
Salitre ....•.....•... '" . . . . . . . . . •• . . . . . . . •. . . . . . . • 7
Sangue de boi. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sanguesugas . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6
Sapatos... 6
Sapé........... .•. ........•..... 12
Sapbiras, 'I. % aclvalo?'em e...................... 5
Sarrafos. • . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . 12
Sebo.............................................. 7
Seda bruta..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • (~

Sellins e pertenças................................. 6
Sementes de especiarias..•.........•.. , .. . . .. . . . 6
Sementes para agricultura......... . 9
Serpentinas de vidro, cryatal, ele... . . 5
Serpentinas para alambique........................ B
Serragem. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~
Serralheria (artigos não clallsificados)............... 12
Serras '" . o o •• , •••••• '" " • • • ••••••• 6
Serrotes .........•......................... o • • • • • • 6
Sinos ...•..... " •. . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . .•. 6
Sipps ..... ~ ... o o •• I • , •••••••• , o ••• o. • • • • • • • • • • • • • • 7



Sirgueiros, artigos não classificados................. 6
Soda.............................................. 6
Solas............................................. 7
Sola estrangeira. . .. . . . . . .. . .......•..... . . ..... .•. 6
Suadores para seIlins............................. 6
Stearina ..... ...................................•. 6
Substancias de pouco valor utcis á lavoura , 13
Sulpbureto de carbono............................. 5
Surrões vasios... . ........•..... .. .•.. .. .•.. ......• 9

Ta.baco , ...•.... t •••• , , ••• I t •••• , ••••• I • • 7
Tabatinga. . . . . . . .. .. . . . . .... . . • . . .. . .. . . 13
Taboado... ..........•.. .....•... ..• 13
Tabocas................................... 7
Tabolas de gamão... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Taboleiros .. .. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 7
Taboleiros ordinurios.............................. 7
Taholetas . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . •. . •. . . . . . . . . . 10
Tachos para o fu.brico de assucar ou farinha......... 9
Tacbos de cobre ou ferro para outros mi~teres....... 7
Tacos p:lra bagatella ou bilhar..................... 5
Talhas de barro para agua, engradadas............. 6
Talheres e objectos de cutelaria...... . . .•.. .. . .. 6
Tamancos.............................. ....•. 7
Tamarindos em conserva.......................... 7
Tambores de musica...•.........•..• , . . .. . .. .•.... 6
Tambores para engenho..... •. 9
Tanques de mel................................... 9
Tanques do madeira ou metal para engenhos........ 9
Tapetes , 6
Tapioca...................•.............. :. . . . . . . . . 9
Taquarassú. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . ••. . . . . . . . . •• 12
Tarrafas........ 6
Tartaruga bruta.................................. 7
Tatus...... .... .......................•.........• 19
Teares.............. 6
Tecidos de fa.bricas nucionaes despachados em eslação

do interior , , .. .....•. . .. 7
Tecidos diversos................................... l:l
Tela metallica........................... 6
Telhas de barro " .. . .. .. 13
Telhas de vidl o ou louça ..................• , . .• . . . . 6
Tendel'S desarmados............................... 7
Teosil1le ,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Terra salitrosa.................................... 13
Tijolos de barro................................... 13

J T~jolos de limpar facas............................ 13
TIJOlos de marmore, louça e outros........ 7
Tinas vnsias...................................... 9
'rinla de qualquer qualidade. . ..••.... . . . . . fi
Tipitis , . . . . . . . . . . . . 7
Topazio bruto..................................... 6
ropazio la.pidauo 1/2 "lo ad valorem e , q



652 DEORmTo3

Topinambor oooooo•.... oo. oo.•• oo' ... oooo.•. oo. o. o. 13
Torradores de café.... o..... oo.••.•. o....• ' •.•. o. • 6
Toucinho.....•..•. o...•....... " ...•.......••.•.. o 7
Transparentes de panno ou madeira para janellas. . . . 5
Trapos..... o.•..•..•. , ••..••... oo......••... o• . • .• 7
Travesseiros •o••.••......•.•............... o. . •• •. 7
Trem de cozinha, de cobre ou de ferro.............. 6
Tril!o .••..... , o....•.•........•.••.• o.••........ " 9
Trilhos e seus accessorios, agulhas e seus accessorios

pa.ra estradn. de ferro •... o.. o...• oo•.. o•••• o. . . . • 8
Tripas .. o....•.........•... o....•• o o o... 9
Tubos d barro.................................... 12
Tubos de metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tubos de louça o o. . . . . . . 6
Tubos de vidro o 6
Tumulos desarmados.............................. 6
Turfa o. . . . . . . . . . . . . . . 13
Turqueza, 1/2 D/. ad valorem e..................... 5
Typos o.. o' o o... fi

u

Unguentos ' ; .•.••.• '" 6
Unhas de animaes •... , •.•...••.. '" .•..•...•••.. o• 9
Urnas de mal'more ou madeira..................... 5
Urucú. oo...•.•••.•.•.• o, 0 •• 0.0· ••••••••••• o....... 7
Utensilios domestieos não classificados .••.•.•• o. . . •. 6
Uva8 frescas importadas o oo.•...... ~

Uvas seccaso ..••••••••••.•....•.•••• o.• o" o o..• fi

v

Vaccas ordinarias .•.•.• o.•..•.• oo..••.••• o••• '" o' •
Vagões desarmados ou armados •. o. o.•..•••..•.. o.••
Vanadio, 1/2°/. ad valol'em e••. o..•.. '" o••.•.•.•.
Varas .. , .........••.. o•.• o...•. o" o.' •...•..•....•
Vaswuras de cabello ou crina•....••.•.••.•.•.•..••
Vassouras de palha, piassava, etc ......••.•.•..•...
Veados amarrados ou engaiolados ...•.••............
Velas o., oo•.•• o o o' ••.•.....•••......
Velas nacionaes•..... " o•••.•.• o. " o. '" ......• o..•
Velocipedes o.•••.•.•
Venezianas •••• '" •..••••.• o••• , o•. , ••.• , o.•..•. " .
Ventar'olas o•••••••••••••..•.••...• o' ..•
Ventiladores. o. o O" •••• '" ••• o. o o•o .
Verdete o' •.......... o O' o....•...••....
Verduras o o.............••.....
Vermelhão .••.••.•.•.• o.••.••••••.••••••..••••••••
Vermouth ..............•••.••••..•.•• 0 •• 0 •••••••••

Vernizes ...•....•.•.•.•. o. oo•o..•...•... o.....•.•
Viajantes ...•...........•....•.•...•...... '" .••••
Vidros em obras (objectos de uso domestico) .•...••••
Vidros ordinarios encaixotados ...•••.••• o•. o••• o..•
Vidl'oS finos •.....•••..... ooo•o..••.•••.•••..•.•...
Vigas de madeira •.••••.•• o.• o•••.••. o .

14 e 15
18
5

13
6
7

16
6
7
6
fi
6
6
6
9
fi
6
6
1,2,3e4
6
6
6

12
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Vime ...•...........•............. ,......•....... ,
Vinagre .....••..............•................••...
Vinagre fa.bricado á margem da estrada , .
Vinho ..•..•.••.......•.........•...•...•.•......•.
Vinho fabricado no interior .
Vitelas•....•••.•••...••....•......•........•.....•
Vitl'ier, 1/2 °10 ad \'alarem e .
Vitriol0••.•..••.••.•.•.....•...... , •..•.. , ...••...

x

12
G
9
6
9

14 e 15
5
5
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Xaropes ....•....•.. , , ...•••.....•... ......•.•.•••. 6
Xarque........................................... 9

z

Zub les........................................... 19
Zabumbas ....•.•....•................. ; . . . . . • . . . . ()
Zl1rcão. " " .••.. " ....•....•......••...... , . . . . . . . 8
Zinl'O bruto.•.••••....•...•.•• ,................... 12
Zinr~o em obra não classificada................. . .. . . ()
Zircon lapidado, 1/2 % acl valarem e............... 5
Zir(;onio, 1/2 % ad valarem e...................... 5
Zirconia . •.••. .• •. . ••• . . . • .. ••• . ..••• .. . •. .• .. . . .• 6
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B

DECRE1'OS

ES DAS TARIFAS

TARIFA N. I

PA SAGEmOS DE I" CLA SE

Até 100 kllometros - 60 rei por kilometro.
Da 100 a 200 kilometros - 40 reis por kilometro.
De 200 a 300 kilomelros - 30 reis por kilometro.
De 300 kilometros em deante - lO réis por kilometro.

TARIFA N. 2

PASSAGEiROS DE 2" CLASSE

Até 100 kilometl'os - 40 réis por kilometro.
De 100 a 200 kilometros - 30 reis por kilometro.
De 200 a 300 kilometl'Os - 10 reis por kilometro.
De 300 kilometros em deaute - 5 reis por kilometro.

TARIFA N. 3

PASSAGEIROS DE la CLASSE (ida e volta)

Abatimento de 25 % sobre a tarifa n. I.

TARIFA N. 4

PASSAGEIROS DE 2" CLASSE (ida e volta)

Abatimenlo lle 25 % soura a tarifa n. 2.

TARIFA N. 5

BAGAGENS E ENCOMMENDAS

Até 200 kilometros - 600 reis por tonelada-kilometro.
De 200 kilometros em deante - 300 réis por tonelada·kilomelro.

-



DECRETOS

TARIFA N. 6

GENEROS DE HJPORTAQÃO

655

Até 100 kilometros - 200 reis por tonelada·kilometl'o.
De 100 a 300 kilometros - 150 réis por tonelada·kilometro.
De 300 kilometros em deante - 100 réis por t(lnelada.·kilometro.

TAIUFA N. 7

GE~EfiOl DE EXPOnTAÇÃO

Até 100 kilometros - 150 reis por tonelada-kilometro.
De 100 a 300 Il-ilometros - 60 reis por tonelada·kilometro.
De 300 kilomelros em dettnte - 30 réis por tonelada-kilometro.

TARIFA N. 8

FERRO EM OBRA

Até 100 kilometros - 100 réis por tonelada-kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 80 l'éis por tonelada·-kilometro.
De 300 kilometl'os em deante - 60 réis por tonelada-kilometro.

TARIFA N. g

(; ENEROS ALllllENTIGIOS

Atê 100 kilometros - 80 rêls por tonelada-kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 20 reis por tonelada·kilometl'o.
De 300 kilometroB em deaote - 10 réis por tonelada-kilometr6.

TARIFA N. 10

MOBILIA

Até 100 kilohletros - 160 reis por tooelada-kilol11ehio.
De 100 a 300 kilometros - 100 reis por tooelada-kilometrd:
be 300 kilometros em deaote - 50 réis por tonelada-ltilometi'o.
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TAR11!'A N. II

MEL DID ASSUCAR E.III PI PA;S

Até 100 kilometros - 80 réis por pipa e por kilomeLro.
ne 100 a 300 kilometros - 60 réis por pipa e por kilometro.
De 300 kilometros em deante - 40 réis por pipa e por kilometro.

TARII!'A N. 12

CARVÃO, MADEIRA, I1IETAES EM BRUTO, MEROURIO LIQUIDO, ETC.

ALé 100 kilometros - 70 reis pOl' Louelada-kilometro.
De 100 a 300 kilomeLros - 35 reis por tonelada-kilometro.
De 300 kilometros em deaute - 20 reis por tonelada-kilometro.

TAR11!'A N. 13

CAL,1IlATERIAES DE CONSTRUCÇÃO NÃO CLASSJl?ICADOS, MINERIOS DIVERSOS,
ESTRUMES E ADUBOS PAR.A TERRENOS, PEDRAS APPARELHADAS EXTRA.
HIDAS Á MARGEM DA ESTRADA, ETC.

Ate 100 kilometros - 20 réis por tonelada- kilometro.
De 100 a 300 kilometros - lO réis por toneladll.·kilometro.
De 300 kilometros em deante - 5 réis por tonelada-kHomeLro.

TARIFA N. 14

ANIMAE' VACCUNS, CAVA.f.,LARES E MUAR (;Js EM EXPEDIÇÕES CAPAZES DE
COMPLETAREM A LOTAÇÃO DE UM CARRO DE orTo RODA_S

Por cada cM'ro

Até 100 kilometros - 400 réis por kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 150 réis por kilometro.
De 300 kilometros em deante - 75 réis por kilometro.

TARIFA N. 15

BOIS, CA.VALLOS, BURROS E JUMENTOS

Pm' cabeçlt

Até 100 kilomeLr09 - 50 reis por kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 25 reis por ltilometl'o.
De 300 kilometl'os em deante - la reis por kilometro.
Estes animaes devem trazer corda ou cabresto na cabeça.



Por cabeça

DECRETOS

TARIFA N. 16

CARNEIRO , CABRAS, PORCOS, ETC.
~,

,~

Até 100 kilometros - 6 réis por kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 3 réis por kilometro.
De 300 kilometros em deante - 2 réis por kilometro.

TARIFA N. 17

AVES DOMESTICAS EM CAPOEIRAS OU AMARRàDAS

"
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Até 100 kilometros - 400 réis por tonelada-kilometro.
De 100 a '300 kilometros - 150 réis por tonelada-kilometro.
De 300 kilometros em deante - 100 réis por tonelada-kil0

metro.

TARIFA N. 18

CARROS DE DUAS RODil

Até 100 kilometros - 400 réis por kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 150 réis por kilometro.
De 300 kilometros em deá,nte - 100 réis por kilome tI'O .
Os carros de quatro rodas terão um augmento de 50 %.

TARIFA N. 19

PASSAROS E ANIMAES PEQUENOS AMARRADOS OU ENGAIOLADOS, CAIXÕES,
ETC., DE PEQUENAS DIMENSÕES

P01' cabeça

Até 100 kilometro - I real por kilometro.
De 100 a 200 kilometros - 1/2 real por kilometro.
De 200 kilometros em deante - 1/4 de real por kilometro.

TARIFA N. 2Q

SAL EM EXPEDIÇÕES DE MAIS DE 10.000 lCILOGRAUMAS

Até 100 kilometros - 50 réis por tonelada·kilometro.
De 100 a 300 kilometros - 10 réis por tonelad.a·kilometro.
De 300 kilometros em deante - 5 réis por tonelada-kilo

metro.
E. H.- 42 Vol. Y
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TARIFA N. 5- Ba[a[ens ecnoomm6ndâs
Por um kilograml a
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TARIFA N.6 --- Generos de imporlação
Por 10 kilogrammas
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TARIFA N, 7- Generos da 8xDortação
Por iO kilogrammas
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TARIFA N. B- Ferro em obra
Por 10 kilometros

d d '" '" d do d .;:; >1
d ;.. >, .5 d .:o d o

':::; Id d 'õ; >, -d ...~ >, .. o ,..,.. .c: " 't:l " d C) C" d e tlO .~
-o ~ -.::l .....< p... d .~ z E '"' C)o. d c: ce '"' .:o .. c ..

'" '&, ~ ce c:
'"i.í.i d e ';: !>D o .S ::l ." d

1 c: d '"" ..
~

,g 't:l C) .. ~ d d '" c:
'"' .:= dbo oS

'" '" oS .... o o CD <: ..., c: p... o< .....< rn rn ê o '" " E-< ,;: d o ....
~

Çj ...,
C/)

~ 06 314 8319 :)3(13 15374 ,176
!;'297 8306 831l S355 $31) 36
82 5 '294 S299 343 S354 $356
.·27!J .'289 .'294 8338 ':;349 .'351

27t $282 $27 ij332 >;31:1 3~1

260 $271 ~7 ~'323 ,"335 '336
'944 255 ,"262 :-;312 '323 ~25
224 1;235 :':;242 :297 ,303 :<;310
'195 $206 ~13 ~272 :}28ô ';2
168 179 "186 245 '260 1<262

~146 ~157 $16+ ,223 $238 240
.'131 ..142 .'149 ,'208 ~223 , 225

-114 8127 13+ 193 '~O-.; ~21O

"'U90 '104 113 S174 'L 9 , 191
'062 ."070 SOS4 151 166 '16
'049 U63 '072 l-l1 :156 ;;15
038 051 $OGO L32 . 147 149

03 047 ~120 sl36 '13'
._ ... , .' 033 ."L07 ~125 ;;127........

'09 ' 'U7 '119
0.0 0 '0 •• ........ 072 001 094

042 '061 '063. .... ... ........
.044 .'046.. ... ... ........

'027........ ........

S077 090 SUO '162 '18!J 226 241

1

260063 $077 09ó :L51 ~i78 215 $230 ~49043 057 $076 $135 162 199 $2L4 233035 S048 '06 128 '155 L92 207 '226$038 $057 $119 147 '1 4 199 ~218
'OH SL05 $136 $L73 S188 $207

$086 120 158 [72 192
$061 '094 '138 '152 $L71

$058 "105 $123 '142
'071 $089 113
044- '062 06

S043 $067
';048

....... . . " .

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

$067
$U63
,033

........ ........ ::':::::1::::::::

---------1--- ---If---I--- --- -- _

Alagoinhas , . . . $038
Aralllary .••••.•..•••••.•••.•.........
Ouriçanguinhas...•..........• \ ..
E.nt;oncamento , . , . .. ., ,.

tFm~~t~~~:::::::::::::::::::: ::::::::
Serrinha.........•............
algada...•.•..........•......
anta Luzia.....••...•....• ,.

Rio do Peixe .
Queimadas .•....... , ....•....
JacUl·icy " '" •.•..

~i~ii~f~~.·",:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Craiacá. •......•... ..•......•• . " .. 1, .•
VillaNova.... r
Ca~uny .•.••...•.•............
Jagnarary .

~~Et·:::::: :::::::::::: ::: ::::::::
p~rnahYba ...•.•....••.......••••..•..

Iranga.....•.... " .......•..•.••..•..

Pago 65 - 9





TARIFA N. 9- GCllcros alimcnticios
Por 1Okilometro~
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TARIFA N. 10 - Mobília
Po r iO kilomotros
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ol S o bO

~ <l ::: ... ii: o<: ..... ... o-l rn rn c:I o c .... o ol .... aS ....... .... <: oS ..... Ci ;> .... op c:I rn p::;o t=1

AlagOinbas···················.I----; $02~ ~0~2-: ----;~~ ----:: ~~5 $2:12~ --; $354 $382 --; S?95 $40~~-;-:, $~~l ---::' ~~~~--;
Aramary....... $0<>0 :sOlO $U86 tu8 139 179 S2l $~ol :;.279 $29 $316 $.340 :>36 $-3:31. aso 9<> $402 $406 41~ 13l 113 . hol SI<>I
Ouriçanguinbas...... $OJ8 0-5 '076 '10 l48 S198 :s~32 259 :;;27 $296 $.'320 $349 :;;36l 373 l5385 $392 99 109 1"5 '13:3 . H3 141
Entroncamento I ........ $041 063 SU4 $134 $19 $22.3 $250 $269 $288 $312 s.'140 $353 l5364 $377 88 ..392 $105 4'0 .4291 -I ·t~O
Sipó :: : , :;;046 9,027 ~i1 $176 ~2l3 ~W ~259 ~~77 ~01 l5310 ~~2 1P,54 S3~7 $3 ~ $3 7 400 i~ '12·1 :~:ll ~~ I
Agua~ll& .. ·• · ·I ··.. O<>G ~O~? $l~4 $1~9 ~22Q ~16 $264 $288 ~16 $329 $3~1 $3<>4 .361 $~76 393 ~U;> ._1171 ;;,4<6 ;,42
Lammo............................. :;;00<> $1_1 $117 ~201 $.26 $244 $268 $297 $3U9 $32-1 $334 $348 $356 $382 .399 407 117 LI
SerrJDha 1.... .... $0~3 ~1~8 $1 O $2~1 $~I? $243 ~272 ~284 $296 $309 $323 . 33~ $357 ~_ j '39- ':. 10~ 105
Salgada : .. . .. .. .. .. .. . .. ........ iiiO, 8 $122 $1 <>3 ~ l82 ~07 ~235 ~48 ~60 $273 $~~6 $29<> ~21 $3 I , 'lG~ '.: _ti $1~7
Santa Luzia ........•...... " . $068 099 , 128 iii1.66 $202 ~14 $230 $239 $2<>3 $261 87 ii 33"1 .3,,4 56
RIO do Peixe................. $055' O 5 $123 $168 ,-1 7 199 $212 $223 5234 $260 ?OO :::0 '327 .. 2.
Quei~adas.................... -u5~ $092 $138 158 $177 $193 ..206 215 241 271 2' 307 31
Jacurlcy...................... $063 :sI O $128 $1.47 168 $1 197 222 2-3 ~70 -2 9 ..291
Hiúb~. .., "OiO ~09Q $109 $130 152 166 193 • 29 111 }5 f
TlrJrlCa .. '" .. ,,04<> $063 $084 $106 120 1.61 00 . l8 ~.n ~3
Cariacá....... .., I" .' :$0,j3 $064 $086 100 141 '1. 8 '205 224. $227
ViIla Nova "... . 045 $067 08l $122 ...171 lO' $212 ' 15
Catuoy." " $046 $060 $lOI 150 '178 $i'J9 ,:202
Jaguarary. , . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . " ..•.•.•. $038 O O 12 15!) • 186 :1
1tumel'im .' ,. $066 IH 1-12

1
$173 li6

Angico........................ 0;3 IOl fll 135
burema... .. .. .. . .. . ... . .. .. .. ... .." "'" •.. . .. • ..... ",' ... . • .. 052

1

"083 O 6
p~;nahyha.......... . ..•.. ... •.•.•.......... I •••••••• ,........ •••••••• U55 ~0:98

anga ., . . . • . . . • . . . . • . • . . • . . • . . . . . .. ..••..•. , . . . . . .• .....•.. • ••••..• I. . . . . . .. . ...•... \ •
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13$571 15 008 16 7'11 11.'-169 18~'L72
1,2$763 14! 20 15$903 16 651 17:354
1t~592 13~029 14~732 15$489 16~L93
1Oól>084 H$521 1352240 13'981 14 534
7~.76 9$3t4 U'047 11' 04 12$507
5 L79 7$095 9<l1025 9$782 10.$725
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TARIFA N. 11 - Mel de assncar BDl pipas
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1$077 4$650 7$552 9;;.6 6
3$572 6$H5 8~78
2$011 4,$913 7$610

2~902 5~59
2~696

o ••••• ,. ........
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, .

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

ESTAÇÕB:S

Alagoinhas " . • 1$097 2S679
Aramary oo• oo. • •• • . • • . . • . • 1.. 581
Ouriçanguinbas ..• o•.•••.••.••
Entroncamento.... , .••..•. o.••

ipóo ...• o.•..••.. oo.. oo....•.•••••. o' • o...• o.
Agua Fria•••....•••..•..•..••••.•..•...•.•.•.
Lamarão ...••.• o••.•.•....••.....••••• o..••..
Serrinha .•.•••...•.........•... o... '" •..•... o
algada .•• o..•....••..•.•.••..•.•••.•. o..•..•

Santa Luzia •....•... o...•.•.••...••.•..••••. o
Rio do Peixe................. . •...•.•..••.••.
Queimadas. , ..•..... , • o" ,. o' .•• , •. , 'I ........
Jacuricyo o, • , , , •••.. , ....• , . o' •.•••.•. .," •••.
Iluiba ..•.. o.,." •• ,.,, o., o•••.•. ,' .•..••• o.,.
Tiri rica, ...• , •• , ..•..••• o, . •. • ..•••• ' .•••••. ,
Clriacá •...•••... , ....•.•.• , . I •• , •••• ,

ViIla Nova•. , •...•• o' •• , •• ' •••• , •••••

Catuny ... o.. " .• o.' ....•..•.•
Jaguarary o•..•••••.•.• o.•••.
~umerim..•. , ....•..• ,. o.•...

ngtco .• '" •.... ' ...••....•..•
Jurema .
Carnahyba ' o" o
Piranga ..•• ,. o•.. , •••••••• o" •..• o' ..••••. , ••.•••.•• ,I .
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TABELLk N, 12 Carvão: madeiraI mBtaBs eill brnto, illercnrio liQuido, etc,
Por 10 kilometros
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$040 $065 :s<l79 $083 $096 $102 ~110 120
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E TAÇÕRS

Alagoinbas ,.
Aram·ll'y ' ' .
Our'çanguinbas .. , '
Entroncamentll ' .' .
Sip6 ' .•. " "
Agua Fl'Ía '
Lama'·[o .
S~l'l'Íllba , .
Salgada .

anta Luzia. '" ". " .. , .. ' ..
Rio do Peixe ..
Queimadas .

h~Ób~i.~~: ::::::.::::::::::::.:
Tirit·ica '.
Cariacá .
Vil!:l No,·a .
Caluny .
Jagual'ary .

~~?l~~::::: ~:::::::::::::::
Carnabyba .
Pil'anga , .
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TARIFA N, 13 - CaIs lllatflriaes de cOllsh'llC~ão não classificados,lllineraes diversos, estrullles eadubos para terrenoss pedras apparelhallas flXírahidas ámargem d~ estrada, elo.
Por 10 kilomotros
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o! o ti:, ... I:l oS H Pi oS ,o .;:: <> Z M .;:; <> 8 ,o I:lESTAÇÕE 8 to "" oS .~

8 ... .;:: o! .:; oS '"<>
ü3 oS 8 ... to o ::l ',5 .;:;

~
oS '" '6"0 '" o! '"o! I:l c

'"
...

~ oS 'O 'ii> <> oS ::I El c 3 Çi .f:l oS... o!
~

d '" -;; o! >-! d o to ... o«: '" to
H rn rn o ::l .... E-< o > .. E < .... o! Pi .....;: «: d

~
a .... ...... oI:l rn::l 1=1o

--- --- -- --- --- --- --- ---- --- --- --- --- -- ---- --- --- --- --- --o- - --- ---
Alagoinhas , - - '. 002 ·'006 .008 otO .013 $017 021 024 $028 030 $032 ~034 036 $039 $040 $O.a
Al'amary -. '003 '005 '007 010 '014 019 023 $026 $029 031 033 035 $038 039 :;;D;10
Ouriçangllinh1S.. .. .. '001 '003 ,'006 010 15 021. 024 $027 029 31 03:3 $036 037 $038
Entroncamento ' . . .. 002 004 008 S013 $020 023 026 028 030 '032 $035 ::;036 .'037
IpÓ.......................... :;;002 '006 $Oit $018 '022 025 027 $u29 $0~1 $034 035 :$036

Agua Fria J,....... . $003 $008 $016 $021 ::;024 $026 027 030 $033 '034 .035
l.amarão.................... .. ' $005 $012 $019 $022 $024 $025 $028 $031 '032 'ú33

~:í;~d~'l::::: ..:: .. ::.:::::.:::: :::.:::: ::::::::<::::::: :: ~~~: $~Õ~ $~~~ ~i~ ~~~ ~~~~ :;;~~ ~~~~ :;;m
~7~ldoLp~:~~::::: ::::::: ::::: :::::::: :::::::: ::::::::::.:::::: :::.:::: ::::::: ~ :::::::: ~~~~ ~~~~ ~Õ~ ~~g ~~i~ ~ó~g s~~t
Queimadas................... . _ I........ 003 $008 $014 '016 01.9

~r~E;;:"': ;:. .:1'-:0:- .::'-.:.1::-.: ::.:;:: ··L:: .C·: .::.::- .::.::: ::·FF-g ..SI~Jil
Catuny " .. " ................•.....•...... ' ..•... , , .. , ..•.............. , ..........•.. ' ........•.......
JlIguarary , ". , .. ". .. . . . . .. '" .• ' '., .....••.•.•... ,...... ..............•............... ,.
Itumerim." , .. ,......... . , , .....•.....•.•...........•............•....•.••............. , .
~Dgico , ,' ....• , , , ,.' ..•........•.••........•..•.... ' ...• , •............. '" .•.. . , ...•. , ' .
Curema...... .. , ..
arnahyba.. . .. .. .. 'I' I • .

Piranga......•..•.. , ......• , . . . . . • .. . .. ,.,.. ., ..... , .. ,..... , ....•..• ,., ...• ,....... •.•.•... ..,:.::. ..•.••.• . ...•.....•............•...•.•..
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TARIFA N. 14 - Animaes vaccuns! carallarese muares cm enmdiçõe3 acompletar alotação de um carro de 8rodas
Por cada carro
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.~ ~ bll oS '" -;:; ol - 8 o :; o !lO ~ ...,. ... ii: d
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.... d oa a ...,. Q
::<. c (/)o I::J

----------1-- --- --- --- --- -- --- --- -- --- --- --- --- --- --- - --.- --- --- --- --- --- ---

. , . .

...... .. . .

5~085 57$171 59~Ot3 031. 797 70'770 7L 519 72~528 7tl"235
50,,027 51"113 5::>'935 59'739 79 182 7 '620 71 i93 75 206
47061 51.'H7 5 ISO L9 55'773 66$516 68 274 70 L16 73 723
45 774 49 860 52'733 55~B6 65 2·30 66 983 6B$~47 73, 080
44 217 48$303 5L 175 53 929 63$ H 65$131 67~39 7l. 3 1
42$197 46 283 4 L55 5L~JJ9 61 '552 63$410 65 369 7l. 291
38$050 43~35 ·H$227 48~93t 58$724 60$182 62'H1 6 551
27 994 38 39L 42.$'1.56 >li "HO 54'9;;3 56$7H 53' 70 65 33
13 482 24'379 3~ 03Çl 39,~382 49,,5 Li 5l'2õ3 5'3$2.28 60~44L

10.$396 18'556 25~9;) 44 't55 4~&13 43 l72 55} 185
. ........ 7~660 15 002 40 ló9 4' 1.27 4t 085 5l)20)
. ..... .. ......... 7"342 33 125 3 SOL3 4l'213 48'427
........ ........ .-...... ......... 25 932 30$636 35)8J3 4:;>573
.... .... ........ ........ ........ 16'102 2L~03J 26'313 42'1) 1
........ .. ...... ... ..... ..... .. , ....... 5$048 9.j>73â 14$959 :H '105
.... .... ........ ........ ........ 4$6B8 9$910 29 U6

.... .... ........ ......... ......... .. ....... 5$222 24 45;;

........ ........ .... .... . ....... . .. .. .. .. . ........ 19 H6

........ ........ . ..... .. ........ ......... ......... .......... i3 756

... ..... ........ ........ ..... ,.. ........ ........ .. ....... 10 292

:::::::l~:::::: :::::::: :::::::: .......... ... . , .

., 0. 0 .,'

. .

5 488 13'397 16;S82B 20$981 2~358 34 176 41"'587 47.'029
7~90) 11$339 15 492 30. 879 28'688 38'744 44S071

3$430 7$583 12'970 20'778 30S834 42'005
4 L53 9540 17$348 27$404 40$718

5 386 13'195 23$251 37 763
47$800 17~64 32·~376

10.056 2U568
........ • 0'0. o •• i 512
........ ........

........ ...... " ........ ....... ..
....... ........ • •••• o •• ••••• O" o •••••••

Alagoinbas .•.•.....••........
Aramal'Y .•............•......
Ouriçanguinhas ....••......•..
Entroncamento .

ip6 .
Agua Fria .
Lamarâo .
errrinha . " .

Salgada .••.....••.........•
anta Luzia " ......•...

Rio do Peixe ..
Queimada .
Jacul'icy ..•.. ' .
ltiúba .... , .......•...........
Til'il'ica ••.•...•........•.....
Cariacá. . ....••.............
villa Nova .
Caluny .........•...•.•.......
Jaguarat'y ....•.•••.......... ,
lLumerim .....•....•.....•....
An:,:ico .•.............•...•...
Jurema ...•••..•..... : ..•.••..
Carnahyba ..
Piranga ......•.•..•...•.....•
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TARIFA N. 15 - Btlis, .cavallos, burros ejumentos
Por cabeça
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Alagoinhas .
Aramary.....••..•..•.••.•..•.
Ouri~anguinhas .
~.n t.roncamen to .

lpO .•..••••••••••••.•••••••••

Agua Fria ..•••..•.......•....
Lamarão •.•.....••...•....•...
·errinba ..
Salgada •..•....•...•.......•.
Santa Luzia ...•.....•.••.••...
Rio do Peixe .
Queimadas.•.......•.•.••.....
Jacllricy ......•..•..••...•••..
lLiúbl ...•...•...••...•.•.....
Tiril'ica
C

..
VarIaca.••......••.•... '" .

illa Nova .•.....•.....•..• '"
ratuny.. . ••••• • ••••••.•.••.•
jagllarary .
~umerjm .•.•...••••••.•.•••..

J
nglco, .•...•..•••• , •••.•••••

\lI'em
Carna~"""':""""""" .
P. yba .

1ranga.••..••.••.••..••..•.•

S686 1 674 2$1.03 2$622 3'296 4. 272 5$264 6$L7i 7$014 7$695 8$L73 8$632 9$23i 9,39U 1O$L02 10'$2L9 10. 487 iO~7'l:;;988 1 <117 1$9313 2. 609 3.'536 4;8-!3 5$82' 6$671. 7$352 7$830 8S288 8'888 9$598 9$91.3 10 082 iO$350 1~36:$428 :s9-t7 1$62 L 2.'597 3" 54 5$334 6 1.76 6$ 57 7~8 H) 7$795 8 394 t),siOJ 9$4L9 9.$712 10$1.25 i, 39$519 1$192 2$L68 3"42:5 5$119 5$962 6$64', 7 '122 7$531 8::;L79 8$889 9i205 9~498 iO:~066 10$1.53$673 1.'640 2" 06 4~720 5$702 6S'ji:l3 6'862 7:$321 7.$920 8:629 8~45 9$238 9,'907 10$049$976 2$23:3 4047 5S366 6s0n 6, 525 6'98! 7;"58.3 8$2\l3 !I, 08 5$901 9. 570 9:ji787........ ........ 1:).257 35071 4$755 5::;55\1 6$037 S'-196 7$005 7$805 S~120 8,"l!3 9'OS2 9'2\-19
1S814 3$-199 4$ 61 5'409 5"tl63 6.'467 7$106 7; 492 7$785 8$454 :s6701$685 3$047 4$004 4$922 5$560 6~69 6;)58- 13 '78 7- '547 7.·7lH

1$362 2$319 3~37 4$43-1 5.427 5$742 6$L35 6.'704 6,'.21
'957 1$875 3 '072 4:)492 5$06 L 5p51 6$023 6;;210

$917 2~l15 ~$534 4'165 4 751 5:'5H 5.li7GI
1.' 197 2.»616 3$247· 3$833 5'0 - 5.302

1$'119 2$050 2~G36 3. 974 4{>407
$63J 1:;>217 2S-~4 2,'087
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TARIFA N. 16 - carneiros, ca~ras, norcos, etc.
Por cabeça
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TARIFA N; 17 - Avcs domcsticas cm capoeiras on amarradas
Por um kilometro

'" ,gd
d CD

,.é '" .~
>( '" d >, d

>, d CD o d d ',. •<ii d >, I> a ..o
~'" 8 loS as -cs o >, '" o d .... d

d ';j ~ ... ,.é 'Ó ::l p.. 'Ó .~ d .~ (,) Z <I os .;:: <> a !lO-o .:: d H d ..o .~
.. ..c 'õE TAÇÕE 8 to c;I "" c;I ... ... " '" 'to<: u 8 !lO o .§ ::l ." .~
d a '" <IS d <IJ

d '" i:i:i d ... "2 d .~ ... .. d d ::l c:l ... Cl ... d... d ::l d ... 'Ó CD
(,)

8
.. ;:::l !lO Z <l :l ;; o

.~ ~ '" d d H o o .., ii:...: to H rn o ã .." <IS .."rn ;; ...... o...
"

..: c;I P3 .."cno l:1

.. "" .. .. .. .., ..

, "o .

.. .. .. . . ..

. .... ,......

Alagoinhas .
Aramary ........•..•..•......
Ouriçanguinhas ..•.....••.•...
Entroncamento " .••....
Sip6 .......•.....•............
Agua Fria ..
Lam"l'ão ..•.....•........•..
Serrinhn ..
Salgado .....•................

anta Luzia ......•..........
Rio do Peixe , ...•....•..••
Queimadas .
.Jacuricy " .
Hiúba..•.........•.•.........
Tiriricu .......•..............
Cariacá '"
ViIla Nova .
Catuny.......•...........•...
Jagual·ary ..................••
humerim ...••...•........•.•
Angico.....•..••.•.••........
Jurema ,
Cal'oahyba " , ..• ' .•..•.
Pil'anga: .•.. , ' .•......•.. , ...

Pago 658 - i





o..
'0;
'"d
o...,

85'231
83 58
81$ 81
8i '\lU
7P 9 5
7B;;i639
763686
74'172
70 44
65'761
61$675
58. 02
56$049
52.'156
4 $198
46$.'305
44. -47
42~- O
40.$534
37~0

27$668
i5~9d

8 576
'960

....... ,

:::::::: :::::::: ::::::::I::::::::
........ , .

d .... S al,.
1>"0 ... .;:: o <1\ ,D do lO ..

'" <J 8 >-. to
Z E

... s .~ ~ "ai '" <II

8 d ::l '" c l- o l-

o CD 00 <11 ::l .. ii:os .1
..., <II...,

O..... .....

73' 05
72'632
70,455
68;:.917
67$3!l9
65$3ó9
62.,~4i

58'670
53$228
48.'172
44.086
41 213
3- ':193
26~313

14.\1:59
.91.0
~.22~

71·027
69'482
66 516
65'"230
6 673
6t 652
58.'724
54·'953
49,,51l
4J:>455
40$369
33$325
258982
16'402
5.:·0~8

69$617
67 589
64.'623
63$337
6l 77'J
59"759
56' 3l
53:060
478618
42$562
'35:'937
28'277
20$934
11$364

52.085
50'02i
47 06i
45 i74
44:$217
42."19i
3ti'050
27.'9!l4
13'482

l.lO"'981
15 ·~92

7.·~ 3
4 153

I •••••• ,

16,' 28
11 339
3:'430

13'397
7"900

::::::::I::::::::

5$488

.. , .....

TARIFA N. 18 - Carros de duas rodas
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TARln N. 19 - Passaros eanimaes DBQllen03 amarrados ou Bm ~aiola, caixões de DeUllenas dimensties, etc.
Por cabeça
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TARIFA N. 0-S11 em eIDedi~ões de mais de 10.000 kilo[rammas
Por iO kilogrammas
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DECRETO

:bEcR.ETOS

1720-DE 30 DE MAIO DE 1894

659

Dec.:lara caduca a conces3ào para a conslrucção, uso e gozo de uma esLrada
de ferro entre a viUa de Huma)·t{~, a margem esquerda do rio i\Iadeir<l,
no estado do Amazonas e a confiuencia dos de Guaporé com o Mamoré,
no es tado d 1I1a t to Grosso.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
aI tendendo que a companhia estrada de ferro do Madeira ao Guaporé,
concessionaria dn. estrada de ferl'o entre a villa de Humaytá, á mar~em

esquerda do rio Madeira, no estado do Amazonas, e a confiuencia dos
de Guaporé com o Mamará, no estado de Matto Grosso, pelo decreto
n. 365, de'30 de maio de 1891, deixou de dar começo aos trabalhos
dentro do prazo de dous annos estipulado na clausula. 3" do referido
decreto, resolve declarar calluca a mesma concessão, com revel'são, em
beneficio dos cofres publicas da União, da quantia depJsilada no the
SOUI'O federal, nus termos da clausula 4· do supradito decreto n. 365,
de 30 de maio de 1891,

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas, assi m o faça executar.

Capita.l Federal, 30 de maio de 1894, 6° da Republica.•

FLORlA.NO PEfXOTO,

Bibüno Sergio Macedo da Font&ura Costallat.

DECRETO N. 17°1 - DE 2 DE JUNIIO DE 1894

Declara caducos o pri l'i1egio, a gara u tia de juros e ma is fa vores do decreto
n. 10 ..150, de 5 de janeiro de 1889, para construcção, uso e gozo da e8
tracla de ferro de 'l'aubalé a Ubatuba.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos rio Brasil,
attendendo que a companhia estrada de ferro norte de S. Paulo, na
qualidade de cessionaria da estrada de ferro de Taubaté a Ubatuba,
deixou interromper a con trucção das obras da mesma estrada por
mais de tres mezes, resolve declara.r caducos o pl'ivilegio, a garantia
de juros e mais favores do decreto de concessão n. 10.150, de 5 de
janeiro de 1889, nos termos da clausula XXX Y das que acompanham
este ultimo decreto.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas, assim o faça executar.

Capital Federal, 2 de junho de 1894, 6° da Republica.

FLORIANO PEIX01'O.

Bibiano Sergio Macedo (la Fontoul'Q Costa lla t •



660 DECRETOS

DEQRETO N. 1722 - DE 2 DE JU 'HO DE 1804

AI prova com modificações os estudos definitivos ela estrada de ferro de
Alcob1J,ça ii. Praia da Rainba, na extensão de 184k ,200.

o vice-presidente da Republica dos Estados-Unidos do Bra il,
attendendo ao que requereu a companhia viação ferrea. e fluvial do
Tocantins e Araguaya, e nos termos do decreto legislativo n. 131, de
25 de maio de l893, resolve approvar os estudos del1nitivos na extensão
de 1841',200 da eSITada de ferro de Alcobaça á Praia da Rainha, de
que é cessionaria pelo decreto n. 11, de 7 de março de 1891 j obser
vadas, porém, as modificações assignaladas a tinta preta, nas plantd.s
que com este baixam, rubricadas pelo director geral da directoria de
viação.

O ministro de Estado das negocias da industria, viação e obras
publicas, assim o faça executar.

Capital Federal, 2 de junho de 1894, 6n da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Sergío Macedo da Fontof,wa CostalZat.

DEORETO N. 1741- DE 26 DE JUNHO DE 1894

Torna provisoriamente applicavel li. estrada de ferro norte das Alagôas o re
gulamento approvado pelo decreto n. 721, de 6 de setembro de 1 90.

O vice-presidente da Republica dos E tados nidos do Brasil, no
intuito de regularisar desde já os serviços a cargo da estrada de ferro
do norte das Alagôas, de que trata o decreto n. 1705 A, de 30 de abril
proximo passado, resolve :

Art. 1.° E' provisoriamente applicavel à estrada de ferro norte
uas Alagõas o regulamento alJprovado pelo decreto n. 721, de 6 de
setembro de 1890, referente as e tradas de ferro central e sul de
Pernambuco.

Att. 2. ° O pe soaI da estrada de ferro norte das Alagôas será o
constante das tabellas annexas ao presente, assignadas pelo ministro
respectivo, sando os vencimentos do dito pessoal o das tabellas do
citado regulamento das estradas de ferro central e sul de Per
nambuco.

Art. 3.° Serão igualmente appllcaveis á estrada de ferro norte
das Alagôas as observações concernentes ás tabellas 1 a 3 e as geraes
do regulamento de 6 de setembro de 1890.

O general de brigada Dr. Bibiano Sergio Macedo da Fontoura
Costallat, ministro de Estado dos negociol:! tla iDdustria, viação e obras
publicas, o faça executar.

Capital Federal, 26 de junho de 1894, 6° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da Fontou1'a CostaUat.
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Tabellas a flue e refere o decreto n. 1741. desta data

TABELLA N. 1

1" divisão - Administração central

DIRECTORiA

Director. engenheiro -chefe.

SECRETARrA

SecrÊltario, I.
Primeiro escripturario, 1.
Seundo dito, 1.
Amanuenses, 2.
Continuo, 1.

THESOURARIA

Thesoul'eiro, I.
Fiei, 1.

ALMOXARIFADO

Almoxarife, 1.
Fiel do almoxarife, I.

CONTABILIDADE

I" SECÇÃO

Contador, I.
Primeiro escri pturario, I.
Segundo dito, i.
Amanuen. es, 2.
Praticantes, 2.

2" SECÇÃO

Guarda· livros, 1.
Segundo escripturario, I.

TABELLA N. 2

661

2a divisão - Trafego, locomoção e linha

ESCRIPTORIO

Chefe do trafego (superintendendo os serviços de trafego, movi-
mento, locomoção e linha), I.

Primeiro escrípturario, I.
Segundo dito, 1.
Amanuenses, 3.
Praticantes.
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ESTAÇÕES

Agente da estação da União, ).
Di to de la classe.
Ditos de 2" classe.
Dito de parada..
Telegraphista8 ce I" c1383e.
Ditos' de 2" classe.
Conferentes.
Fitis.

SIilRVIÇO DH: TRENS

Chefes de trem de I" cla.se.
Idem de 28 cla se.
Pratica.nte.

TRACÇÃO

Machinistas de l' classe.
Ditos de 2" olas~e.

Ditos de 3" clas~ s~.

OFFICINAS

~Iestre geral, 1.
Contra-mestre, ).

DEPOSITO

Encarrega.do, 1.

LINHA

Condu~tores de Ia clas3e.
Ditos de 2' classe.

TABELLA N. 3

3a divisão - Construcção

PrimeiL'o engenheiro.
Chefe de secção.
Engenheiro de IU classe.
Di to de 2" classe.
Auxiliar de Iu classe.
Dito de 28 classe.
Desenhista de 1" classe.
Dito de 2& classe.
Pagador.
Continuo.

Capital Federal, 26 de junho de 1894.- Bibiano Sergio Macedo áa
Fonlm,wa Cose,aUat.
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DEORETO N. 174:3 - DE 30 DE J UNHO DE 1894

pô3

Declaro. caduca a concessão constante do decreto n. 504 ele i7 de outubro de
1 91 para construcção da estrada de ferro Pacifico.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, con
siderando que, pelo decreto n. 594, de 17 de outubro de 189I, foi
concedido ao engenheiro Antonio Paulo de Mello Barreto e outt'os
privilegio por 90 annos, além de mais favores, para construcção,
uso e gozo de uma estrada de ferro denominada - Pacifico, que,
partindo da <:idade do Recife fosse terminar nas fronteiras do estado
do Rio Grande do Sul com a Republica. Oriental, e que na clausula 3"
das que acompanham o referido decreto foi estatuido que 08 estudos
teriam começo no prazo de 30 mezes, a contar da data do contracto, e
a coostrucção no prazo de um anno, a contar da approvação dos estu
dos; que pela clausula 4" foi estabelecida a obrigação para os concessio
narias, de depositarem no Thesollro a quantia oe cem contos de réis
em garantia. do estatuido na referida clausula 3,', mas que até ao
pre ente não ha sido celebrado contracto, nem efl'ectuado o depo
sito;

Resolve declarar caduco o priviiegio e mais favores constautes do
mencioUttdo decreto n. 594 de 17 de outubro de 1891.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 30 de junho de 1894, ÔO de\ Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

BibífJ.tlo Sergio Macedo da Fontou7'a ·CostaZlat.

DEQRETO N. 1762 B - DE 31 DE JUI"HO DE 189!

'l'orllo. applicavel li estl'ada. de ferro de Timbaiiba a Nova Cruz o regulamento
approvado pelo decreto n. 713 ue 2 de setembro de i890.

O vice-presidente da Republlca dos Estados Unido do Brasil
resolve tornar applicavel provisoriamente â. estrada de ferro de Tim
baúba. a Nova Cruz o regulamento approvado pelo decreto n. 713 de 2
de setembro de 1890.

O general de brigada Dr. Bibiano Sergio Macedo d" Fontoura
Costallat, ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas, assim o faça executar.

Capital Federal, 31 de julbo de 1894, 60 da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

Bibiano Se'"gio Macedo da Fontoum Oostallat.
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DECRETO N. 1771- DE 17 DE AGO TO DE 1894

Atllbrlsa a B1'cr,sil g1'cat sonthcl'n l'ailtoay company, limitcd, para modil1car
sua linha fei'rea no trecho que vai ter (lO caes de Quarahim,

O, vice-presidente da Republica dos Estll.dos Unidos do Brasil,
ãttendtmdó ao que l'equereu a B;'asil great sotlthern milway com
paJty, Umited, resolve conceder,lhe autorisação para que no trecho da
súll. linha ferrea comprehendido entre a estação de Quarahim e o
cll,es, approvado pelo decreto n. 9582 de 17 de abril de 1886, sejam
fuitas as motliftcãçi'les constantes do projecto que com este baixa, ru
brlbàdó pelo director geral da directoria da viação, podendo deapender
t!tli1i as refel'idas modificações a quantia de 10:705$800.

O niinistro de Estado dos negocios da industria, viação e obras pu
bhcits assim ó faça executar,

Capital Federal, 17 de agosto de 1894, 60 da Republica.

FLORIANo PEIXOTO.

Bibiano Sergio lifacedo da Fontotu'a Costallat.

DEoitETO N. 1779 - DE 27 DE AGOSTO DE 1894

Proroga por dous annos os prazos estatuidos na clasula 3a do decreto n, 862
de 16 de outubro de 1890, para inicio e conclusão dos trabalhos de
construcção da Estrada ele ferro de Ub~raba a Coxim,

O vice-presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brasil,
àttendendo ao que requereu o Ba.nco União de S. Paulo, concessip- .
nario, nos termos do decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890, de
privilegio egar,mtia de juros para construcção, uso e gozo de uma
estrada de ferro que partindo da via·ferrea Mogyana, entre Uheraba
e tJberabinba, vã ter a Coxim, no estado de Matto Grosso, resolve
prórogar P01' dous annos os prazos estatuidbs na clausula 3" do men·
crobado decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890, para inicio e con·
clusão dos trabalhos de construcção da referida estrada de terro, na
conformidade dos§§ III e VI, disposição n. 22 do art. 6° dalei n.152B,
de 21 d'e novembro de 1892, mediante as clausulas que com este
baixam assignadas pelo ministro de Estado dos negocios da industria,
viação e Obras Publicas, que assim o faça executar.

Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, 27 de agosto de 189l,
50 da. Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bib'Íl.tno Sergio Macedo da FontQura OostaUat.
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Clnu8ulal!l a que 1!I J' f'ere o decr to n. 1"'7'9 del!lta
data

I - E' concedido ao Banco União de S. Paulo, concessionaria, nos
termos do decreto n. 862 do 16 de outubro de 1890, de privilegio e
garantia de juros para construcção, uso e gozo de uma estrada de
ferro que partindo da ferro-via Mogyana, entre Uberaba e Ubera
binha, vá. ter a Coxim, prorogação por dous annos dos prazos esta
tuidos na clausUla 3" do decreto n. 862 acima citado, para inicio e
conclusão dos trabalhos de construcção da referida estrada de ferro,
na conrormidade do § VI, dispoSição n. 22 do art. 6° da lei n. 126 B,
de 21 de novembro de 1892. .

11 - Ficam de nenhum etreito os §§ l° e 4° da. clausUla Ia do
decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890, com referencia sámente ao
Banco União de S. Paulo.

III - O Banco União de S. Paulo fica obrigado a recolher ao the
souro federal a quantia de 12:000. annualmente em duas prestações
semestraes adeantadas de 6:000"' cada uma, para as despezas de fisca
llsação.

,Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, 27 de agosto
de 1894.- Bibiano Sergio Macedo da Fontoura CostaUat.

DEORETO N. 1786 - DE 30 DE GOSTO, DE 1894

Approva o projecto da nova estação de Belém da estrada de ferro de Caran
gola, e o re~pectJvo orçamen to.

O vice-presidente da Republica dos E tados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia estrada de ferro Leopoldina,
cessionaria da estrada de ferro de Carangola, nos termos do decreto
n. 734 de 6 de setembro de 1890, resolve approvar o proj ecto da nova
estação de Belém, da refel'ida estrada de ferro da Carangola e bem
assim o respectivo orçamento, oS quáes com este baixam rubricados
pelo director geral da dIrectoria e viaçã\!o

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, 30 de agosto de 1894,
6° da Republica.

FLORlANO PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura OostaUat,
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DEORETO N. 1787 - DE 30 DE AGOSTO DE 1894

Fixa pl'ovisorlamente em 10:000' o capitall'elalivo :\. 1" secção do prolonga
mento da estrada. de ferro Barão de Aral'uama.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, at
tendendo ao que requereu a companhia e trada de ferro L'3opoldina,
cessionaria, nos termos do decreto n. 734 de 6 de setembro do 1890, da
estrada de ferro Barão de Araruama e prolongamento, resolve fixar
provisoriamente na quantia de 810:00 '$ (oitocentos e dez contos de
reis) o capital garantido par-.> a construcção do referido prolongamento
com relação á lo secção, da extensão de vinte e sete kilometros, cór
respondendo a quantia ao maximo de trinta conto de reis por kilome
tro estabelecido pelo decreto n. 10.215, de 31 de maio de 1889.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas a sim o faça executar.

Capital Federal, 30 de agosto de 189J, 60 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bib;ano Sergio Maceclo da Fontoura CostdUal.

DEORETO N. 1789 - DE 3 DE SETEMBRO DE 1894

Substitue a clausula 32" (com referencia sómente á companhia Mogyana de
estradas de ferro e navegação) do decl'eto n. 862 de 16 de outubro dc 1 90.

o vice-pL'esidente da Republica dqs Estados Unidos do Brasil, at
tendendo ao que requereu a companhia Mogyana de estradas de ferro
e navegação, concessionaria do privilegio e garantia de juros para a
construcção do prolongamento de sua linh<l fel'l'ea a partir da estação
ue Jaguara á margem do Rio Grande ate a cidade de Catalão no es
tado de Goyaz, nos termos do decreto u. 862 de 16 de outubro de 1890,
resolve substituir a clausula 320 do refel'ido decreto (com r 'fel'encia
sámente á citada companllia) n. 862 pela que com este baixa assi·
gnada pelo ministro ue Est~do dos negocios da illdustl'ia, viação e
obras publicas, que assim o faça. exe.mtar.

Capital Federal dos Estados Unidos do BraziJ, 3 de seLembro de
1894, 6° da Republica.

FLORIA NO PEIXOTO.

Bibiano Sergio Maceclo da Fontoura CostaU Lt.

Clausula a que se re1"ere o deCl'eto u .•789 desta cinta

A garantia de juros far-se- ha elfectiva,li vre de qualquer imposto,
em semestres vencidos nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada
anno e os respectivos pagamentos dentro do 30 mez, depois de finuo o
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semestre durante o prazo estatuido no decreto n. 862 de 16 de ou lubro
de 1890, do seguinte modo:

§ 1.0 Emquanto durar a construcção das obras, os jnros de 6 %

serão pagos sobre a importancia que semestralmente se verificar ha
ver ido empregada, segundo a tabella de preços approvada.

As de pezas ó serão consideradas para os etreitos desta disposi.
ção até ao maximo do capital garantido. e em caso algum o Estado Bera
obrigado a pagar juros sobre quantias que não tenham sido despendi
das com obras e material de estradas em serviço que. a juizo do go
verno, a esta interessarem directamente.

Estas circum. tancias, porém, não eximirão a companhia da obri
~ação que assume de concluir as sobras e os fornecimento relativos
á. estrada de que trata a. present.e concessão, independentemente de
qualquer augmento de onus para o Estado.

§ 2.° A acquisição do material tixo e rodante terá. lagar nas pro
porções que o governo julgar conveniente, autorisando previamente
as respectivas despezas para. que pOEsam ser levadas á. conta do capi
tal garantido.

§ 3.° Entregue a estrada ou parte desta ao transito publico, os
juros correspondentes ao respectivo capital setão pagos em presença
dos balanços e liquidação da receita e despeza do custeio da estrada,
exhibidos pela companhia devidamente examinados pelos agentes do
governo.

Capital Fedel'al dos Estados Unidos do Brasil, 3 de setembro de
1894.-Bibiano Sel'gio Macedo da FOr/toura Costallat.

DEORETO N. 1799 - DE 1 DE. ETEMBRO DE 1894

Appt'ova os esLudos definitivos do prolongamento para Santos da estrada de
ferl'o Sorocabana na extensão Lotai de i18,966 kilemeLros; a sabel': do
kilometro 9 ao kilometro 97,326, a parlír de Manduzinho, e do kilomeLro
20 ao kilom tI'O 4t.6~10 a partir de Santos.

o vice-presiJente da Republica dos E,tados Unidos do Bl'asil, at
tendendo ao que requereu a companhia União SorocJ.bo.na e ltuana,
formada pela fusão da companhia e trada de terra Sorocabana com a
companhia ltuana, conforme o termo til'mado a 28 de agosto do cor
rente anno, resolve aopprovar os estudos do prolongamente ela linlia
ferreo. para Santos, a que se refel'em os decretos ns. 10.090 de 24 de
novembro de 1888 e 436 F de 4 de julho de 1891, com relação aos tre
chos comprehendidos, de um lado, a partir de Manduzinho (kilometro
73 da linha Sorocabana em tra.fego) do kilometro O ao kilometro
97.326; e de outro lado a partir de Santos, do kilometro 20 ao kilome·
41.640, na extensão total de 1l8.966 kilometros, ficando a companhia
obrigada a executar qualquer modificação que lhe fôr indicada pelo
governo na ccca iãQ da' locação, relativamente aos mesmos estudos
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q~e ~om este baixam, rubricados pelo dÍl'ector geral da dil'ectoria de
vlaçao.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 13 de setembro de 1894, 60 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Sel'gio Macedo da Fontoura Costallat.

DEORETO . 1800 - DE 21 DE SETEMBRO DE 1894

Altera as instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro ceD trai
das Alagõas approvadas pelo decreto n. 9J7ü, de 10 de abril de i 1.

O vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a AZagoas "ail'loay company, limited, resolve
substituir as disposições contidas nos arts. 21 e 22.das instrucções re
gulamentares e tal'ifas, approvadas pelo decreto n. 9516, de 10 de
abril de 1886, petas que vão abaixo mencionadas:

Art. 21. o Os passageiros poderão transportar gratis, e sob sua
unica responsabilidade, um volume de bagag-em cujo peso não exceda
de 15 kilogrammas, e que possa ser collocado em baixo do respectivo
logar sem incommodar aos outros passageiros.

O excedente será taxado de accordo com a tabella n. 3. Em todo
caso as bagagens, quer estejam quer não dentro dos limites supramen
clonados, são sujeitas á taxa ad vaZarem se contiverem d·inheiro ou
objectos preciosos, e ás regras estabelecidas para. as encommendas em
geral se esses objectos forem manifestados.

Paragrapho unico. Os menores que pagarem meias passagens
terão direito a. transporte gratis de sua bagagem até á metade da que
corresponder a uma passagem inteira.

Art. 22. 0 Toda a bagagem do plll1sageiro será despachada, e se·
guirá pelo mesmo trem que e11e, se f6r apresentada de 15 a 25 minutos
antes da partida do mesmo trem; no caso contrario, seguirá no trem
immediato, se estiver com as devidas indicações, ou, seguindo pelo
mesmo trem, poderá ser despachado no trem pelo bagageiro, paga~do
frete duplo. A companhia não responde pelos objectos que o passageIro
levar comsigo no seu carro.

Paragrapho unico. Os volumes de bagagem deverão ter em logar
visivelo nome do passageiro e it estação do destino.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, 21 de setembro de
1894, 60 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da Fontoura GostaUat.
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DECRETO N. 1815 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1894

Allera as tarifas em vigor na estrada de ferro do Rio Claro

669

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a.ttendendo ao que requereu a companhia paulista de vias ferreas e
fiuviaes, re 01 ve alterar as tarifas de passageiros em vigor na estrada
de ferro do Rio Claro, de accordo com as bases que com este baixam
assignadas pelo ministro de Estado dos negocios da industria, viação e
oras publicas, que assim o faça executar.

Capita.l Federal, 27 de setembro de 1894,6° da Republica.

FLORIANG PEIXOTO.

Bibiano Sel'gio Macedo da Font0111'a Oostallat.

Bases para a alteração das tarifas de passageiros da estrada de
ferro do Rio Claro a que se refere o decreto n. 1815, desta data

PEROURSO ia CLASSE 2" CLASSE

De Ok a iOOk ., •.............•.... : . !$070 por kilometro!S040 POl' kilometro

" iOOk a 200k 1$060" " \$030" "

.. 20ik para cima 1$050 • li 1$020 • •

M'inistel'io da industria, viação e obras publicas, 27 de setembro
de.l894. - Bibiano Sergio Macedo da Fontoura CostaUat.

DECRETO N. 1853 - DE 22 DE OUTUBRO DE 1894

Declara caduca a concessão da estrada de ferro do Estreito ao Chopim

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o decreto n. 896, de 18 de outubro de 181JU, que

concedeu privilegio por 70 annos para construcção, uso e gozo de uma
e tl'ada de ferro desde o estreito no littoral do Estado de Santa Catha·
rina, até a foz do rio chopim, no do Parana, declarou fazerem parte
integrante daquella concessão, salvas as modificações neUe expressas,
todas as clausulas do decreto n. 862, de 16 do dito mez e anno;

Considerando assim, que, nos termos da clausula 2" do sobredito
decreto n. 862, a concessão ficaria caduca. se, no prazo de um anno não
estivesse encorporadatl re pectiva companhia;
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Considerando outrosim que, organizada esta, sob. a denominaç~o
E treito e S. Francisco ao Chopim, foi contra ella. mtenta~a .ac:çao
ordinaria e declarada nuila de pleno direito a respectIva con tltUlçaO e
mandada dissolver por accordo da camara commercial do tribunal
civil e criminal, de 7 de junho de 1892, accordão confirmado pelo da
côrte de appellação, de 19 de setembro do mesmo anno.; . _

Considerando finalmente que, annullada a constltUlçao da c~m
panhia pelas razões e para os effeitos constantes dos ditos aceordaos,
resulta. não haver sido cumprida a clau ula. 2" do decreto D. 862, de 16
de outubro de 1890 ;

Decreta:
E' declarada caduca a concessão da estrada de ferro do Estreito ao

Chopim, feita pelo decl'eto n. 896, de 18 de outubro de 1890.
O ministro e secretario de Estado dos negocios d,\ industria, viação

e obras publicas assim o faça executar.
Capital Federal, 22 de outubro de 1894, 6" da Republica.

FLORIA o PEIXOTO.

Bibiano ergio Maced() da Fontotlra Co3tallal.

DECRETO N. 1855 - DE 23 DE OUTGBRO DE 1894

Declara caduca a concessão a que se refere o decreto n. iO.370 de 28 de
setembro de i 89 para a cons\rucçào da estrada de ~ 1'ro do Natal ao
Ceará-m irim.

O vice-presidente da republica das Estados Uoidos do Bt'tlsít, con~

siderando que a empreza de obras publicas, no Brasil, cessioD<Lria, em
virtude do decreto n. 992 de 8 de novembro de 1892, de privilegio, ga
rantia de juros e mais favores para a construcção, uso e gozo d,L estrada
de ferro do Natal ao valIa do Ceará-mirim, a que se refere o decreto
D. 10.370, de 28 de setembro de 1889, deixou de concluir as obras da
referida estrada dentro do prazo para isso estipulado, resolve deolarar
caducos o privilegio, a garantia e mais lavores, nos termos da clausula
34" do mencionado decreto n. 10.370, de 28 de setembro de 1889.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

ea.pital Ft:dero.l, 23 de outubt'o de 1894, 6° da Republica..

FLORIANO PEIX01'0.

Bibiano Sergio Macedo da FonlOtl1'a Coslalta!.
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DECRETO 1T. 1860 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1894

671

Declára sem om~ito o decreto n. 146 do 13 de julho de 1.803 que declarou
caduca a concessão rdlaLil'a:\. estrada de ferro de Macei6 a Leopoldina.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo no que requereu a companhia promotora de industrias e
melhoramentos, resolve declarar sem e1feito o decreto n. 1468, de 13
de julho de 1893, pelo qual foram declarados caducos o privilegio, a
garantia e mais favol'es para a construcção, uso e gozo da estrada de
ferro do Maceiô a Leopoldina. com ramal para Porto Calvo, a que se
refere o decreto n. 955, de 5 de novembro de 1890; devendo, porém,
a linha partir do kilometro 52 do. estrada de ferro central de Alagôas
(tronco) e não podel1do desse pon to ser prolongada a Maceiô, conforme
propõe a companhia.

O mini tro de Estado dos negocios da industria, viação e obl'as
publicas assim o faça executar.

Capital Federal. 27 de outubro de 1894, 60 da Republica.

FWRIA NO PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da llontoura Costallat.

DECRETO N. 1.8 O- DE - DE NOVEMBRO DE 1894

AlIera as larifas classificação de mercadorias e condições regulamentar~s

em vigor na estrada de ferro Cen traI das Alagôas.

O vire-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nttendendo ao que requereu a Alagoas "ailw1Y company, Umited, re·
olve alterar as tarifas, clasificação de mercadorias e instrucções regu

gulamento.res em vigor no. Bua estrada de ferro, approvadas pelo
dCcl'eto n. 957G, de 10 de abril de 1886, de accordo com as modificações
que com este baixam, assignadas pelo director geral da directoria de
viação.

O minislro de Estado dos negocios da industria, Yiação e obras
publicas assim o faça executar.

lUo de Janeiro, Capital Federal dos Estados Unidos do Brazil, 5 de
novembro de 1894, 60 da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da Fontow'a CastaUat.

Alteração (os intrucçé,c>I I'cgulamcntarcs quc baixaranl
com o dCCI'cto n. 9'~"'6, de.lO dc abril de 1886,
I:l que e ref"el'c o c1CCI"CtO n. 1880, dceLa data.

Fica redigido da seguinte fôrma o lodo art. 24;
§ 1. o Quaesquer substancias perigosas e todas as mercadorias

indicadas nas classes 8 e 9.
Directoria Geral da Viação, 5 de novembro de 1894.- JO(lquim

,Varia Machado de Assis, director geral.
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ALAGOA RAILW AY

CE. DE F. CENTRAL DA ALAGÔA)

TARIFA NORMAL (OAMBI020)

FORMULA. - T = C + t X d.o.

ESPEClFICAÇAO

i Passagens de ia. classe simples .
2 Ditas de 2a. dita idem .•....•.....................
::l Bagagens e encommendas - por toneladas ....•...
3 A Peixe fl'esco, ostrai, caça, carne fresca, verduras,

fructa, gelo, ovos e pão, em trem de passageiros
- por tonelada •...•...•..................•.. '"

4 Generos destinados principalmente li. exporLação,
como assucar refinado e turbinado, algodão, fumo,
café, couros seccos, generos fabricados no paiz,
como tecidos de algodão, aguardente e outros
não classificados nas ou tras tabellas - por tone-
lada .•...........•.....•.....•...•.••.•..•.••...

4 A Assucar bruto - por tonelada .
5 Generos alimenticios de primei~'a necessi.dade, mel

e sal, quantidade inferior a uma tonelada-
por tonelada.....•••..•.........................

5 A Milho e caroços de algodão - tarifa fixa por to
nelada 6$400 entre quaesquer estações.

6 Coure, cbumbo, ferro não tl'abalbado, trilhos para
estradas de ferro, tubos, ferragens em geral des
tinadas li. construcção e bem assim utensílios
para a agricultura, e os generos da tabella i3 em
quantidade menor de uma tonelada, petroleo-por
tonellada.••.•..•........... ....••.••..•. ........

7 Generos principalmente de importação, como s"jam:
louça, tau to em gigos como em caixões, e os vidros
ordinarios, sal refinado, alcool importado, agua
raz e outros espíritos, se forem de importação e
não estiverem classificados nas outras tabel1as-
por ·tonelada.•........•........................•

Objectos de gl'ande volume e pouco peso, como mo
'Ulias, caixões com cbapéos e outros semelhantes,
quer sejam de importação ou exportRÇão, e os
objectos frageis e de grande responsabi lid.'tde,
como pianos, espellio~, vidros e todos os mais
classilicados nesta tabella - por tonelada .

9 Polvora e outras substancias iuf1ammaveis ou ex
plosivas, como phospboros, fogos artificilies, etc.,
- por toneladll. , .

iO Perús, ganços, ga.llinhas, patos e aves semelhantes
e animaes pequenos, um 200 réís, mais de um
iOO réis cada um de qualquer estação para qual
quer estação.

11 Bezerros, carneiros, cabras, porcos, cães amorda
çados e outros quadrupsues semelhantes - por
cabeça : o •••••••••••••• , .

500

500

500
-00

·00

-00

500

$500

500

100
$065

1$100

$550

450
40

$330

$670

1 400

i$800

$020
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14

15

16
17
18

Bois, vaccas, touros, cavallos, bestas e jumentos-
por cabeça ..

Madeiras serradas, lavradas ou brutas, não com
prehend idas nas outras tabellas, carvão veg tal
ou mineral, telhas, tijolos tubos de barro, be
tumes, pedras de construcção e peças de madeira,
pequenas, menores de 4m ,5 de comprimento, como
vigas, moirões, achas de lenha, sal e mel. (O
capim, estrume e outras substancias uteis á la
voura e de valor insignificante em relação ao
volume terão o abatimento de 50 %) por carro ...

Caibros, vigas e varas ate gm,O de comprimento,
- por dous carros unidos .

Carro ou carroça de qualquer especie - cada uma
(mais 50 % para os de quatro 1'oc\as) .

Carros de estrada de feno rebocados-cada um .
Locomotivas 011 tenders rebocados-cada um..•...
Telegl'amma - por 10 palavras ou fracção de 10

-500 réis entre qualquer estação.

TARlFA MOVEL

.BO

600

800

300
250

1. 00

4 - 5 0/. de augmento por dinheiro de depressão cambial até 10.
(Exceptua-se o algodão.) -

4 A - 6 % de augmento por dinheiro de depressão cambiaI,
até 10.

7 e 8 - 5 % de augmento por dinheiro de depressão cambial,
até 10, relativamente ao espiritos, vinhos e licores.

TARIFA. DA. PONTE, SERVIÇO DE CARGA. E D&SCARGA.

Considerada normal ao cambio de 20 a tarifa approvada por por
taria de 17 de sotembro de 1892, para o serviço de carga e descarga da
P?nte marítima de Jaraguã., é concedido o augmento de ,5 0/. por
dlOheiro de depre são cambial até ao limite de 10. .

Fica supprlmido o art. 3° do regulamento approvado pela citada
portaria.

Considerados normaes ao cambio de 20 os preços estabelecidos nos
a1'ts. 51, 53 e 54 das instrucções regulamentares approvadas por de
creto n. 9.576, de 10 de abril de 1886, é concedido o augmenta de 6 %

por dinheiro de depressão até 10.

TltENS ESPECJA.ES

Considerados normaes ao cambio de 20 os preços estabelecidos nos
arts. 128, 129 e 130 das instrucções regulamentares approvadas pelo
citado decreto n. 9.576, de 10 de abril de 1886, fica concedido o
augmento de 6 % por dinheiro de depressão até 10.

E, li. - 43 voL V
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OTI ERVAÇÕE~

~400

1'000
7$500

10$000
2.$500
5 010

20$000

Todo o kilometro encetado é con iderado como pel'corrido para o
calculo da pas agem e frete.

A distancia da applicaçáo para Maceió e Bebedouro é considerada
a mesma.

A' importancia calculada com o valor de t para passagens de la e
2" classe deve se considerar adrlicionada a relativa a impoato de
passagens.

Para os generos da classe IIa O frete minimo será. de .......•
Para os ditos da classe 12" o frete minimo será de , o' ••

Para os ditos da cio. se )3' o {l'ete minimo será de o

Para os ditos da classe 14" o frete minimo será. de .
-Para os ditos da classe J5" o frete mini mo será. de ..........•
Para. os ditos da classe 16a o frete minimo será de o •••

Para os di tos da classe 17a o frete mi nimo será de .......•..

TABELLA N. 19

QUADRO DAS DISTANCIAS KILOMETRICAS

~~~~ó:~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bebedouro o o •• o ••••• o" 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ••••• o

Fernão Velho o ••• , o ••••••••••••••••••••••••••••••••

Satub'l. o' ••••••••••••••••••••••••• o

Utinga .•.. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••• o

Cachoeira , , .
Lourenço de Albuquerquo - Elltl'oncamento do ramal. ..•...
Urupema ,.· , , " .
Bittencourt , o •••••••••••••••••••

Atalaia , o •••••••••••••• o ••••••• o.

Co.oella ' o •••• , •••••••••••••• " ••••• , ••••• , '" ••••

Cajueiro , .
Gamelleira , .. , o •• , , • , • , , •••••• , •••••••••••••••••••

Viçosa , .. , , , . , , , , , . , . ,., , , .
Bomjardim , , ,' , .
ltamaracó.. , , , .. , , , , , .. , , , .
Muricy ,.,., .. ,." ,.,. O' •••••••• , ••• , •••• , •• , ••••

Nicho , , , ,', . , , .. , . , , , , , " .
Bl·~~queirn o ••••• , , • , , •• , •••• , • ,., • ' •• , ••• , ••••••••••••••

Unlao. , , .. , . , . , , , . , , ' . o, , , ••••••• , •••••

O.
2.5
8.5

14.6
19.5
26.5
32.0
35.0
4'7,2
54.8
G1.0
73.7
83.5
7.9

97.0
44.8
53.5
64.3
70.8
75,0
88.0

CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS EM ORDEM ALPHABETICA

A

Abanos de pennas ou venlarolas. O" •••••••• '. O' •• o' ••• ,

Abanos de p~\lha ...........•..........................•
Abelhas. o ••••••••••••••••••• '. o ••••• o •••••••••••••• o •••

Abobaras., .............•.. , .........•... o ••• o •••• o ••••

'l'abollas
7
4
8

3 ou 5
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Aç.qfates.e semelha.ntes .
ACIdas mlnerae ..........•.............. , ..•.........•
Aço em obra ...................•..........•.•.........
Aço em bruto ..............•.....•....................
Accordeons...................•.....•....•.............
Aduelas.•.............••............. , .....•..... , .
Agua ..............•....•................ , .
Agua de Cologne ' " .•............•..•..
Agua3 medicinaes '" " ....•... , ..........•.....
Agua.-raz..............•...............................
Aguarden te do paiz ..........•........•.......•.••.....
AguarJente importada ......••...•....................•
Agulhas .•.... · ...•....................................
Aipim................•................ , ..• , .......•...
Alabastro em bruto " .• , ..................•....
Alabastro em obras............•...............•.•.....
Alavanc!loS de ferro ou aço .....•.........•........ ' .
Alcool ......•... " ... , .......•.......... '" ...•... , .
Alcool do paiz ....•.....•...•...•.............•........
Alambiques e pertences '" .
Alcatifas .....••.............•.. , ...•.••...............
Alcatrão, pixe, etc .•...•.•.......•......•.•.•....••....
Aletl'ia ...............•.•...•................ , .
Alface ..•.....•..........•... , •......•.......•..... " .
Atrafa " ...•.... , , ., , ...•......•..•...
Alfazema ...•......•...........•..•............•.......
Alfinetes ...............................•.........•....
Algodão , ..............•....•... " .
Algodão em rama .....•.•.....•........•......•.......
Alhos ..........•...... , o ••••••••••••••••••••• "

Almofadas ........•............................•..•...•
Almofal'izes " ..................•.................
Alpiste , , o .

Alvaiade o •••••• o •••••• , ., ••••••••••••••••••••••••

Amendoas da Europa.................•...... o ••••••••••

Amendoas do paiz .
Amendoim .................................•....•.....
Ancoras. o ••••••••••• " ••••••••• 'o, ••••••••••••••• , ••••

Ancoretas vasias " " o ••••• o •••••••••••

Angico, resiDa, gomma ou folhas o •••••••••••••••

~~lf.~~~:::::..::::::.. :::::.':::::::::::.' :::::::::::::::
~n!ma s pequenos, presos ou engaiolados '"

n!maes empalhados ou embalsamados o ••• " ••

AUlmaes ferozes (frute convencionol) ..
Anzóes ... " .•.•.... o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••

Appnrelhos tle mesa, de prata, etc. 2', ad valO1·em . .•..•.
Apparelhos de mesa, de porcellana, l'.luça. e vídl'o .......•
Aparadores .

. Arados e instl'umentos uleis â lavoul'll, .......•.... o •••••

Al'ame .... o ••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• "0 ••••••••

Arandellas , ...............•....•.....•......
Araruta. .....•..... o" ••• , •••••••••••••••••••••••••••••
Archotes......•.........•.............••.....•........
~rc~s de ferro ou madeira .

rçoes para selli rn .........•.....•....•••.. o ••••••••••

675

8
9
7
6
8
6
5
7
1
7
4
7
7
5
7
8
6
7
4
6
8
6
7

3 ou 5
6
7
7
4
4
7

7.,
7
7
4
4
7
7
4
7
7

l(J

8

7
8
8
8
6
'Ô
'8
'5
7
'Ô
7
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Ardosias .
Areia ...........•..........•.....•...................•
Argila : ...•...................•..•......•....
Argolas .. , •.. , " " .. '" .
Armações para chapéo de sol .
Armações para igreja. . . . .. . ......•....•.....'........•
Armações para lojas ...............................•...
Armamento••..•.•......•.......•..........•........•.
Armarios .....•...................•....................
Arreios••......•................•.....................
Arroz .
Artigos de desenho e escriptl)rio ....•.............•.....
Artigos de folha de Flandres não classificados " ..
Artigos de luxo não classificados .
Arvores e arbustos vivos .
Asphalto•.......•...............•.•.......•.•.........
Assucal' ...•...............•.....•................•....
A sucareiros de prata, 2 % ad 'l:alorem • •.••.••••...••.••
A ssucareiros de louça ou vidro ..................•..•...
Assucareiros de metal ou folhas de Flandes , .....•..
Aves engaioladas ou em capoeira .
A voo empalhadas , ....•..
Azeite doce ......•.........•......•....................
Azeite de mamona, peixe .
Azeitonas ..... " ......•......... '" ...................•
Azulejos ....................•....•.•.•...•..•..........

B

:l3acalháo............•.... " " , .....•......
Bacamartes .......................•...................
Bacias de estanho ....•............................•...
Bacias de porcellana ou vidro ................•......•..
Bacias de ferro estanhado ou· Flandres .......•.•..•• , ...
Bacias de prata, 2 010 acl valorem .•...•••••••••••.••.••.
Baetas ...............................•...........•....
Bagagem............•..................•..............
Bagagem pelos trens de carga .
Bahús , .
Balaios ...................•..........•................
Balanças ..............•...•....... ' ...•.. , .
Balos de chumbo ou de ferro. . . .. . ........•...........
Baldes .
Balõe' ...............•............. , .
BambinelIas .........................•...... ' .
Bambús ..•...............................•............
Bancos ......•........................................
Bandeiras '" ' " .•... ,.
Bandeiras de porta .
Bandeijas de pl'uta 2 % all valorem •. .••••...... , •.•..••
Bandeijas divar as ' .. , ,
Banguês e liteiras " ...•.............•......
Banha de porco nacional. .
Banha de porco imporlada , " .. '" .
Banheiros .•.....................•....................

13
13
13
7
7
8
8
7
8
7
5
7
7
8
8

13
4 ou 4 A

8
8
7

10
8
7
4
7

13

7
7
7
8
7
8
7
3
7
7
8
7
7
7
8
8

13
8
7
8
8
7

15
5
7
7
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Barbante .•....•.•.........•.......•..•................
Barbatanas de baleia .. " , ....•...•...... " .
Barracas desarmadas .............•.....................
Barricas e barris Vil, ios ..............•.................
Barriguda .....................•.............•....•...
Barro .
Barrotes....................••... , ...............•....•
Batatas alimenticias.................. . ..........•....
Baunilha ......................•.................•.....
Bayoneta .
Be~~das espirituosas não classificad'ls ..•..•.............
BeJus .

~:~~~s: ::.. : '.. : :::::::::'. :::::::::::::::::::
Berços...•...............................•............
Bestas ' .
Bezerros .
Bigornas .............•...............................
Bilbares on bagatellas .....•........................... ,
Bilros .
Biscoutos " .. , ...........•....................
Bitume.......•........•..............................
Boiões vasios ............•.............................
Bois..................................•..... ' ... , .•....
Bolacha..•.•...........•......................•.......
BoI as de viagem vasias .
Bombas para agua '" , ....•.....•
Bonecos , '"
Bonets..................•............................•
Borra de azeite, vinho, gaz ou vinagre .
Borracha ....•.......•...•...... , ...............•.....•
Botijas vasias ..............•..•....•.•..••.....•......
Botinas ..................•..•.•....•.•.....•...•.....•
Botões de ouro, prata etc., 2 % ad valO1·enl .•. .•••...••
Botões diversos , ...........•....•..
Breu....•..........•.•...•............................
Bridas '" ....•....•.. '" .....•..... '" .
Brinquedos .
Brochas para pintar ou caiar ....••......• · ....•.......
Bronze em objectos de arte ....•........................
Bronze bruto.. • .......•......•...••.......•
Bules de prata, 2 " ad valorem . ..•••..•••.•.•.•.•••...•
Bnles de louça ou metal fino ..•...........•............
Bules de folha de Flandres .............•.•..........•..
Burras de ferro ..•..•...•.•.............•..••..........

o

Cabeçadas '" ............•..
Cabeções para a.nimaes .................•.......•.......
C8oOOll0 ' ...............•.............. '" .
Cabides '" ..•....•.......•..•.•.•..... " •........•..
Cabos de linbo, canbamos, etc....................•.....
Cabos de arame.....•...........•...............•.....
Oabos de ferramentas, vassouras, etc ..•......... , .. , ..

617

7
7
7
7
7

13
13
5
7
7
8
5
'í
7
8

12
11
6
8
7

5 ou 7
13
7

12
5 ou 7

7
7
8
7
7
7
7
7
8
7
6
7
8
7
8
6
8
8
7
7

7
7
7
8
6
6
7
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Cabriolets••...•....•..............•...................•
Cabritos ......•........................................
Caça•..........••..................................•...
Cacau ..........•...•................................. ;
Cadaveres .•................•...................•.......
Cadeados .............•................................
Oadeiras .............................•....•...........•
Cl1dernaes......................................•.•....
Cate em grão .....•.........•..•..•...................•
Café moido .
Cafeteiras de prata, 2 % ad 'Valorem ••. .••••••...•.•••.•
Cafeteiras de louça ou metal fino .
Cafeteiras de folhas de Flandres ..
Caibro::í ..••........................... , .
Caixas de rapó, de ouro, pt'ata, etc., 2 "u ,td valarem . •••..
Caixas de rapé de tartaruga e outra de louça. .. . .•...
Caixa de rapé orlillariu .

'Caixas de guerl·a .
Caixas dl\ :1;aJeir'a., f,,Jlha ou P i1)oli'io .
Caixõl's funehres , , .
Caixõrs .
Caixilhos .

- c"t .
Galçado .
Caldeiras e seus pel'leuces .
Camas en vernizadas .
Camas de ferro ou madeira ordinarias .
Gamas de lona .•.......................................
Camarões ..••.....•.......•.•.......................•.
Camphora.......•.......................•............•
Campainbas ...........•.... , , " .
Cauna da rndia ................•... '" " .......•..••
Canna de assucar ........•.............•............•.•
Candieiros. : .
Canivetes .
Canella ••......• , , " , .
Canetas de ouro ou prata, 1/2 % ad 'Valorem .••..••.•••.
Canetas de madreperola, marfim, etc " .
Canetas ordinarias ...••................. , , '"
Cangalhas ............................•......•.........
Canôas, em um ou dous vagões .
Canos de cobre, chumbo, ferro ou zinco , ...•......•..
Canos de barl'o ....................................•..
Capachos '" •.... , , " .
Ca.poeiras vazias......................................•
Capotes , .................•... , .
Capim.......•...........................•............
Carangueijos e semelbantes ..
Carnaúba ..............................•....•.........
Carne salgada secca. , .•.....•....•...••..•...•.........
Carne fresca •..••.............•..•.......•..........•.
Carneiros .........•........•..•...••.•.......•.....•.•
Caroços de algodão ......•.....••.....••.•.•....•••. ; .•.
Carrinhos de mão .......••..••........••..•.......... , .
Carros e vagões para estradas de ferro, rebocados ....•..
<;)arros e vagões desmontados •••.••••.••••...••.. ; .•..••

15
11
3
4

13
7
8
6
4
4
8
8
7

13
8
~

7
R
7
7
7
7

13
7
5
8
8
7
3
7
7
7

5 ou 13
7
7
7
8
8
7
6

13 ou 14
6

13
7
5
1

13
.3

5A
5

3 ou 5
11

5A
6 ou 13

16
13
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Carros e carroças .....•............... , ......•...•.....
Carros de quatl'o rodas, mais 50 %,

Cartas para jogar .
Carteiras .
Carl'ão...............•................................
Cascas de arvores para cortume .
Ca cas de-coco ...........•..............•.............•
Cassara las•............. , •.....•....•.....•............
Castanhas .•........._ ..................•............ '.•
Castiçaes de pl'ata, etc., 2 % ad valOl·em . .•......•.•....
Castiçaes de metal, madeira ou vidro, etc ..... : .... : ....
C:tvallos ........•......•........•.........•....... : ...•
Cebolas e ceb::>linhas........•.......•..................
Centeio .. " .............•.•.••...•.....................
Cêra em bru'o .
Cera em obras .
Cerveja .•.... " ' " .
Cestos ' .
Cevada .
Chá .
·Cha.l.~ .................•...............................
Chaleiras ordiultrias .....•.............................
Chaleiras de prata, 2 % ad valarem .
Champagne ...• , .
Chapls de ferro, zinco, etc., para. cobrir casas .
Chapas de fogão ........•....................•..........
Chapéos.....•...........•...................•..........
Chapflos de sol .•.•...................•...•.............
Chapelaria, artigos não classificados ..•....•..•...•.•...
Chapeleiras vazias .••.....•..•...••............... '" ...
Charutos ........................•........•......... " •
ChicarJS....................•.•.................•.....
Chifres em brl:to .........•...........................•.
Chifres em obra '.' .
Chocoh\te ...•........•..............•......... '" .•....
Chouriços ....•....................... , ....•.............
Ch umbo em bruto ....................................•
Chumbo de munição ou obl'as não classificadas ....•...•.
Cigarros. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . '. . . • . . . . . . . . .. . .....
Cilhas ..•.•...••...................•............ , ....•

- Cilhões .••......•....................••......•........
Cimento .•..•... , .
Cobertore ...........•.........•.•...•..••............
Cobre velho, em bruto ou em Mua , , .
Cobre em obrJs não cbssificadas "
Cucos para tirar agua.•.............................•..
Cocuonilhlt ..........................•... , , .•.....
Cofres de fert'o ou madeircl .•......... , .
Cog-nac , , ..........•....•.•.......
Coke .•.....................•.........•..•........ , •...
Colchas....•.•............... , .•....•................•
Colchetes .
Colchões e partences ..........•. , ........•........... ' .
Coldres ' .•• " " .. , , .
Colueres de out·o, prata eto., 2 "/o ad valarem . .•. '" .. , .•
€lolheres de metal. I ••••••••••••• I I •••• I •••••• , ••
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680 DEORETOS

Colheres de madeira do paiz .•.......•.................
CoHa .......................•..........................
CoIumnas de farTO fundido .
COminhos · .
Confeitos " " .
Conservas nacionaes em latas .
Conservas estrangeiras .
Copos de ouro, prata, etc., 2 % ad valO/'cm ...........•.
Copos de vidro. etc .
COp03 de folha., barro, elc...........................•..
Cordas de embira, pia sava e outras do paiz .
Cordas de instrumentos .........•.................... , .
Cordas diversas .
Correanme para tropa ...............•.................
Correntes de ferro ou metal ....•........•..............
Cortiça ........•................•........•.............
Couçoeiras ....•...•..........•.........................
Couros frescos, seccos ou salgado ......•...............
Couros trabalhados .
Couves .
Cravo da rndia .............•..........................
Cré ..•....•..•........ , .............................•.
Creosoto ....••....••..................................
Crina..•...•....................•...............•.....
Crystaes '" ....•............•........•........
Cubas para distillações, em engenhos, etc .......•.....•.
Cubos, pinas e raios para rodas .. , " , ,
Cuias .............•..............•.....................
Cuteleria, artigos não cIo. ificado .
Cy1indros de ferro ou metal. ...•......................•

D

Dedaes de ouro, prata, etc., 2 n/o ad valarem•..........
Dedaes ordinarios ......................•..............
Diamantes e mais pedras priciosas, 2 % ad "ala"e'lL .....
Dinheiro, 2 % ad 'Valarem " .•..•............•..
Dobradiças .
Doces estrangeiros ...............•.....................
Doces do paiz ' .
Dormentes de madeira ou ferro '" , .
Dragonas · ....•....•....•................ , .
Drogas ..• " .•........ " " .•...............

E

Eixos .•.•.......••.••.••..............................
Elasticos ....•. ' ..•...................•...............
Embira. '" ........•..•.••.......•......•...•.... , .....
Encerados ...•...................•...•.................
Enchadas .
Encommendas " .
Engradados ...•.............................•.........
Enxergões , , . t •••••••• : ••• •••••• , ••••••••
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DECRETOS

Enxofre ... , ..•.........•.. o • " o" ••• o o ••••••••• " •••••

Equipamento militar não classificado o •••••••

Ervilhas .....•. '" .•.......•.. , .•. " ' ..........•...
Ervilbas do paiz .
Escarias de mão o •••••••••••••••••••••••• o ••••••

Escalares em um ou dous vagões o •••••••••••••••••••••

E carradeiras o ••••••••••••••••••• o •••••••••••••••

Escovas o ••••••••••••••••••••••••••••

Escrivaninhas de prata ou ouro, 2 % acl valorem .
Escri vaninhas ordinarias .... o •••• o •••••••••••••••••••••

Espadas .................................•.............
E panadore ............•..............................
Espartilhos " ...............•....
Especiarias não classificadas o •••••• o o •••

Espelhos o ••• • •••••••••••••••••• o ••••••

E permace te ....................•........... o ••••••••••

Espetos de ferro pal'a cozinha o •••

Espinga.rdas.....................................•.....
Espirita não ela ificados importados .......•...•.•....
E paletas .
li:sponjas .......•......................................
Esporas de ouro ou prata, 2 % ad valorem ... ..•...•.• , .
Esporas de mental, etc ..
Espumadeiras .
Esquifes ...•.... , ' .. o ••••••••• , •••••••

Essencias não classificadas •............ o ••••••••••••••••

Estacas ... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estampas .. " o ••••••••••••• o •••••••••••• ' •••••

Estanho em bruto..........................•..........
Estanho em obra .........•.......•...•. o •••••••• o •••••

Estantes ..••...........•........•.•. o •••••••••••••••••

Estatuas •.............. o •• , •••••••••••••••••• , ••••••••

Esteiras da India.....•.........•.... : ..........•......
E teiras do paiz ... o ., •••••••••••••••••• , ••••••••••••••

Estojos cirurgicos e mathematicos .
E topa ........•..........•. '" ....•...................
Estopim ............•... , ... o •••••••••••••••• : ••••• o ••

Estribos de prata 2 % ad valorem . ...•...•.••.........•.
Estribos de metal. ..........•...•... '" •. " ......•....
Estrume ..................•...........................
Extractos .............................•..•.............

F

Facas•................•...........................•...
Facões .•............ , ... '" ..••...•.....••...•.. , ..•..
Farelo..........•.......•...••.....•..................
Farinha de araruta., mandioca, milho, trigo, etc ' .
Favas o ••••••••••••••••••

Fazendas diversas não classifica.das , ...........•
Fechaduras •....... o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••

Feijão '" ......•..........•......•..........••.
Feltro ..................•..........•. o •••••••••••••••••

Feno ' ............•..•....•....•.. , ..•.. , ..........•
Ferro , , t .
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682 DECRETOS

Ferragens ordinaria não classificadas ............•.....
Ferraduras , .
Ferramentas de carapinas, carpinteiros. ferreiros, mar-

cineiros, torneiro , etc., não claesiflcada9....•.....•..
Ferrolhos .
Ferro bruto para fundição .......•.............•.......
Ferro forjado,-não cl<;!.ssiflcado ..
Ferros de engomar. encrespar, frisar, etc........•.....•
Ferro velho , ....•. , ...•.....•..
Fibras vegetaes para cordoaria : .
Figos saccoS•........•.•...•.....•...... , ..•...........
Figos frescos •............ " .
Fios ' ....................•................... , .
Fitas .....................•...........................
Flores artificia'3s , , '" ' '" .
Flores naturaes .
Flor de canna e outras para encllimento .
Fogareiros .............•..............................
Fogos artificiaes ..................•....................
Fogões de ferro.. . .........•...............
Folhas me Iicinaes " .. - , .
Folhas tle cobre, chumbo, estanho, etc .
Folies .................•.............................
Forjas portllteis .
Fôrmas para assucar .
Fôrmas diverdas .....••...............................
Fornalhas e fOl'OOS de ferro .
Fornalhas para engenho .. , ....•.......................
Fouces .
Frascos ...........•..... '" ......•. , ...•..•...... , .
Fl'eios " .......•...•..... " .
Frigideiras •. " , . " ., '" .
Fructas confeitad'\s e seccas, naciona.es ..........•...•..
Fructas confoitadas seccas, estrangeiras " .
Fructas fresca9 ..................................•....
Fuba. , ...........•.
Fumos do paiz .............................•..........
Fumo estrangei ros , •..........................

G

Gaiolas .•.......... , .•.•................ '" ... , .... : ...
Gaiolas com p·1ss.lrinh0s ...................•...........
Galheteiras , .......•.. ' ......•........
Gamellas .
Garfos e face lS ue pt'ala., 2 % ad vltOl·em . ....••......•.•
Garfos e facca de metal e outros .
Garra.fas de cl'yst9.1 ou vidros finaL .•.................•
Garrafas ardinarias ..................................•.
Garl'afões vazios ....• , " ....................•..........
Gatos de ferro ..........•......•........... , ., .
Gelatina .•........•.....•...•. ;....•...................
Geleas. -... , . '" ....................•........•........
Gelo ..•.••....•....•••.................. , ..........• ,.
Genebrc\ ..•..................... , , ..

6
6

6
6
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DECRETOS

Gengibre ....••.......•......... '" .
Oeremuns " ...•...•..•.....•.....•........
Gesso ........•......... '" .
Oigos e cascos vazios .•....... , .........•...............
Giz ......••...•........... , , ..... '" .....•....•...•
Globos de vidro ou louça , ................•.......
Globos geographicos ....................•...•...........
Goiabada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .....•.•.. o.
Goma arabica e outras não classificadas ..•.•............
Gomma de mandioca e outras do paiz .................•.
Orades para lavoura ...•.......•.........•......•.....
Graxa. animaL , ............•.......•..........
Graxa para calçado ....•...............................
Orelhas de ferro ' .......•...........
Guano .........•.............................•.....•..•
Guarda roupa .
OU<1rda chuva .
Guarda comida , " , , .
Guin lastes .. ' ' ...•.... , .. " , .
GuitarJ-a;s .

:n:

Harpas , ........•.........
Herva doce ...........•... '" '" .
Herva malte ......•................................ " ..
Herva medicinaes e outms não classificadas .
l:Iortaliças em conserva , .
Hortaliças frescas .

I

Imagens , , ..................................•....
1mpressas .•.• , ....•....•..•..............•....•.......
Incenso..................•.•...........................
Inhames e out['as raizes semelhantes .....•.... '" .
Instrumentos de cirurgia, engenharia e medicina .
lnskumentos de musica, optica e semelhantes .
Instrumentos uteis à lavoura : , , .

J

Jacàs vasios .......•.............•...........•.......•.
Jardinei ras ....•...........•..........•.... , .
Jarras de prata. etc., 2 % (td 'lJ.:llol·em •.•.•.••••...•••.•.
Jàrras diver'sas ,. , ........•.•...... , ..• ' .•..
Joias 2 % ad 'lJalO1·em. . • • • •• . ••.••..••..••••..........•
Junco da India .•.......•...... , ..... J ••••••••••••••••••

Junco do paiz ....•.........•..•...•....................
Jumentos.....................•........................

li.

Kerosene ......••............•.•.......•.....•..•.....••
Ir irach ~ ... ; ..• '" ... I •••••••••••••• I I ••••••••••••• t • , ••
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684 DECRETOS

L

Lã em bruto...........................•..............
Lã em obras não classi ficadas .
Ladrilh(\, azulejo ou marmore, louça, etc ,
Lampeães e lanternas ...•..............................
Latão em obras não olassificadas ..................•... , .
Latão velho ou bruto , '" ..
Lavatarios .
Legumes em conservas " .
Legumes frescos ' .
Leite em con erva .. '" '" ......•....
Leite fi'e co o ••••••••••••••••••••••••••••••

Lenha o ••••••••••••••••••••••••••••• o .

Leques .
Licores " " ' o •••••••••••••••

Limalha de ferro, latão, etc ...•.................... " ..
Limas de aço o •••

Linguas salgadas ou seccas .•...•...• o •• , •••••••••••••••

Línguas frescas o

Linguiças .
Linha para costura ......................•.......•.....
Linhaça.....•..........................•............•.
Liteiras ou bang-ués. . .....• o •••••••• , ••••••••••••••••

Litros (medidas) .
Livros ............••••.•...• ' .
Lixa.•.......•..•.........•........•..•........••.•...
Locomotivas rebocadas .
Locomotivas desmontadas ...•• o •••••••• o' O" •••••• o •••••

Lombo de porco salgado .•......•... o •••••• , ••• , ••••••••

Lona....•.............•. o •••••••••••• , •••••••• o ••••••••

Loros ...........•..•.........••.•......... " ........•.
Louças....• '" ...•.....•.•........ ' " .. , .. , .
Lustres com vidros ou crystaes , "
Luvas.....•....•......••.....••..... o •••••••••••••••••

M

Macacos de ferro ...•...........•...•.......•..••.......
Macarrão e outras massas alimenticias•.........•.. " ...
Machados ..•.• o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o.

Machinas de costuras ..........•...... o ••••••••••••••••

Mach!nas photographi~as .•.•••.•....•.............•...
Ma.~hLDas de fazer farmha .....•.•...........•...... o .,

Machinas de desoaroçar I\lgodão .
Machinas de fazer tijolos ...............•.........•.....
Machinas diversas uão classificadas ...•...•.•......•..•.
Madeira em bruto, lavrada ou serrada .
Madeira para tioturaria .
Madreperola o ••••••••• o ••••

Maizena .........•.............•......................
Malas de viagem .•...............•.....•..•.....•.... o

Malhos para ferl' iras ........• o ••••••••••••••••••••••••

Mamona .....•...•..•... o •••••••••••••••••••••••• o •••••
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Mangas de vidro .•....•......•...•..••......•..••...••.
Mandioca ...•.....••....•.....•........•.........•...••

_Manteiga ..
Manteigueiras de prata, etc., 2 % ad 'Valarem .••.......
Manteigueiras de metal, louça, vidro, eté .•.....•..•...
Mappas ou manuscriptos .
Mariscos ....•.•..•. " .......•.•..•...•............ o' .
Marfim .....•.......... oo o........•........
Marmore em bruto .•.. o••....• o•.... oo. oo...•.... oo' o"
Marmore trabalhado .. o.. o...•...........•... o... o. oo..
Marquezaso .....................•...........••....•..•.
Marroquim...........•.... o..•..•.•.. o.. oo o
Martelos .. ooo o o" o.....•....
Ma caras o o o" o o'
Medicamentos .. o..........•......... o.................•
Madidas diversas oo o o...•..... o.........•.
Mel de abelha..•.•.............•.......•........... , .•
Mel de as ucar .....•..•... o•.... o•. o•. o. o..•..... o••..
Mel de fumo o o' o.••....• o...• o......•.......•
Mesas ..•.........•......•...................... o .
Milho .... o o....•.••......... o.......•.... oo...••..
Miudezas. o. o o•................. ooooo .
Mobilia não classificada o o....•.•..•
Mobilia ordinaria ou em mau estado o .
Moendas para en~enhos e pertences .. o o .
Moinhos para ca~ , pimenta, etc , . o " o'
Moinhos para lavoura. o........••.... " ..•
Moitões e cadernaes..•. '" .••••...•..•.••..•.......•..
Molas ••...•. '" . o..•..•....• o' .•... " .... , .... o....• ,.
Molduras ....•.. o.•.•...•. , o......•.••..........•.•...
116s .• , ••... " ., •...••.. " ..•••.•..•.......•.•...••••.

N

Naph la. .•..•••..••....•.•... , ..•••.•.••.•..•..••.•.•.•
Na.valhas ..••.........••••..••....•.••.•••......•.••..•
Nozes .•.••.....•••.•.••••..••••••...••.•••....••......

o

Objectos preciosos de arte, 2 % ad 'V.LZ01'em .•••••.. .••••
Objectos de luxo não classificados .
Objectos de grande responsabilidade•.•....•......•..•. "
Objectos manufacturauos não clas_ificados •...••....••...
Objectos de marcenaria e carpiutal'ia, desmontados ....•..
Oleados ........•...•.••...•..•.•••..•..........•.....•
Oleo de qualquer qualidade não classiacado.••..........•
O1'3otorios ...• o ' •...••.•
Orgãos .•.• o....•....•.•..••.•••.• , •.•........•..••.•..
Ornamentos para igreja .
Ossos ..• " '" .•......•......... '" .••...•..••..........
Ostras em consel'vaso •.....• , •......••.•.....•..•.. ,. o. o
O~tras fresca .....•.•.••••..•.••.••.•.• o•.•........•..
Ouro em bruto ou em obras, etc., 2 D/o ad 'Valarem •.••. o
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6 G DECRETOS

Ovas frescas...•...•.... , ..•............•.....•...•...•
Ovas seccas ou salgadas '" •. '"
Ovos...•...•....... , tI •••• t ••••••••• t •••• t" t. t ••• t •••

p

Padiolas ...••..•.•••...•......•...•..............•...•
Paios .•..••.•.............•...........•....•...•....•.
Palas para bonets, etc ..........•.•••....•..•.......•. "
Palanques .•.•.....•..•.......•.......................
Palhas ele coqueiro ou palmeira .
Palhas 00 Chil e outras de valor semelhante.3 para

chapéos..........................................•
Paliteiro de ouro ou )'rata, etc., 2 % ad valorem ..•.••
Paliteiros diversos ...•............. , .. , ...............•
Palitos .............................•................•.
Pandeiros .•.••..•..•...............................•..
Panella ..••....••...•..•.........•..•......•....•.•.•
Pão : .
Papel de qualquer qualidade, não classificado........•..
Papelão .........•...............................•...•.
Parafusos .......•.......................•.•...........
Paramen tos ecclesiasticos•....................•........
Pás .................•.................................
Passas •..•.............•..••.•..•....•......•.........
Passaros empalhados ...•.....•...........•....•..... , .
Passaros vivos engaiolados , .
Pastas de papel ou papelão .............•..•.......•...
PatL'onas .....••.......•...........•...•..•.....•..•...
Paus para tinturarias .
Pavios .................•.......•..•................•..
Peanhas .•..............•............... '" .•........•
Ped r<\s ue afiar ou de amolar .....•.•..•....... , .•••....
Pedras calcareas de cantaria e outras para edificação e

calçamento ......•.......•.........................
Pedras de fiLtrdor .........•.............. ' .
Pedra, litbographicas e de porcellana para escrever •....
Peixe fl'eSCi> ...........•.•.............................
Peixe sal5'ado ou secco ...•..... " ..........•.....•....
Palies em bruto .......•.................•.•....•.... "
Pelles preparadas ....•..................•..............
Penclula para relogios '" ..•...........
Peneiras de arame, tella metallic:1............•...•.....
Peneiras de caballo ou seda .....•.................•...•.
Peneiras de palha do paiz ....•.........................
Pennag de ouro, 2% arl valorem .
Pennas para enchimemto e ornato ..............•......•
Pentes oru inados ..........•....•.................•....
Pentes de tartaruga, madreperola, marfim, etc.•.......•
PerCu mario. .
Perolas, 2 "/0 ad v tlorem • ........••..................••
Pesos para balanças...................••......•.......
Petrechos bellicos ou de caça.....•...•............•....
Petrotao .......•.....................•.•..............
Pt:z .... ......•. , .... t ••••••• I •••••• t ••••••••••• , ••• ' ••
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Phosphoros ...•.•......•...............•..•..•.........
Phosphoros de segurança... , ...................•...•..•
Pianos ......•................................•........
Piassava .
Picaretas ..•...................•................•....•..
Pimenta•...........•..................••.........•....
Pinceis•.......•...... '" .•.......•...................•
Pipas vazias ..........................•...............•
Pistolas...................•..........•................
Pixe ..•........................................•.....•
Plan tas medicinaes ..•.•.........•.....................
Platina em bruto ou em obras, 2 % ad valarem ....•...••
Plumas ...................•..........•...•............
Poltronas ~ , •........ " ...•.......•
Polvora , ................................•. .
Pulvorinllos ......•..•.......•................. ; .
Porcos ........•....•....•..............•...•..........
Pranchões '" ' ., .....•.•
Prata em bruto ou em obras, 2 % ad valorem.•.•.•....•
Prat'Js de prata, etc., 2 % ad v.tlorem . .•.. '" .•......•.
Pratos diversos ..••...•........................•..•....
Prego3 .
Prelos ........•......•.........................•.••.••.
Prensas para algodão e outras, não classificadas.•..•..•••
Presuntos .
Productos cllimicos e preparações pharmaceuticas , ..

Q

Quadros ..............................•........ t o •••••

Queijos estrangeil'os ....••.•..•....•.. " ...........•...
Queijos do llaiz ................•.......•.••...•....•.•.
Quinquilllal'ias .... " .................•.•........,.... , .

R

Rabecas e rabecõ3s ....•............................•.•
Raios, pi nas e cubos para rodas .......•................
Raizes alimenticlUs ..
Rapaduras , .
Rapé•.....•.•....•...............................•....
Ratoeiras. '" .. " .......................•.............
Realejo .
Redes ..•............•.........•... , •...... , .•.........
Redomas de vLdros ..•...•••...•..•...•...........•....
Reguas /...............•........••.........
R loglos ...........•...•......•...............•.......
Relogios de ouro ou prata, 2 % ad valarem ....... •..•..
Rendas .........•.....................................
Repolhos ................................•............
Reposteiros .........................................••
Resinas não classificadas .
Retortas .... , , ....•... , .....•....................
Retortas para gaz .
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Ripas ........•........................................
l~odas para carros ou carroças .
Rodas e rodetes para machinas .
Rolhas .
Roupas ...........................................•...

s

Sabão.........•....•.••.............................•..
Sabão nacional .....•..........................•.......
Sabonetes " ...•..........
Sacca·rolhas .
Saccos de algodão e outros do pais .
Sagú .................•........•..................•.•..
Salames ••........•...•......•......•.••.•.•...•......
Sal ordinario ..............•.........•........•...•..•.
Sal refinado ..........•..•...•..•...•...•...•..........
Salitre ........•.... , '" o •• " •• o' •• o' o o" • " •

Sll.nguesuga . o o ••••••••• o ••••••••••••••••• o ••••••••••••

Sap~tos o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sape........•........•.•..........•....•..............
Sebo ... o •••• o o ••••••••••••••• o' •••••••••••• • , o •••• o •••

Sedas.•...•..•... o ••••••••••• o ••••••••••••••• o •••••••• o

Sellins e pertences o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••• o o •

Sementes o ••••••••••••••• o • o ••••••• o ••••••• o ••••

Serpentinas de vidro, crystal, bronze, etc ...•.... o ••• o ••

Serpentinas para alambique •....•....... o ••••••• o •••••

Sinos o •••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••

Sipó .................................................•
Sola estrangeira .
Sola nacional. ........................................•
Sovellas e instrumentos de sapateiro o ••••••••• " o

Suadores pera sellins. . . . • . . •. . .....................•..
Suspensorios o •••••••

T

Tabaco estrangeiro o • o ••••••••• o' •••••••••••••••

Tabaco nacionaL .. , o •••• o ••••••••• o o • o •• o •••••••••••••

Taboado o ••••••••••••• o •••••••• 0 ••••••• o •••••••

Tachos " o ••• o •••••••••••• • ••••••• o" o •••• o"

Talhas' de barro para agua o" ••• , o •••••• o o' ••••

Tamancos .....• o ••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••

Tambores de musica. o •••••••••••••••••• • •••••••••• o •••

T80m bores para engenhos ... o ••••••••••••••••••••••••••

Tanques para engenhos ...................•............
Tapetos o ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••

Tapioca o ••• o •••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••

Tartaruga em obras não classifica.das o • o ••••••••••

Tecidos o •••••••••••••••••••••••••••••

Tecidos de algodão fabricados no paiz .....•.............
Tela metal1ica o •••••••••••••••••••• " ••• o •••••••••

Telhas ele barro .
Telhas de vidro. o" ••••••••• o •••••••••••• o' •••••••••••

13
6
6
7
7

7
4
7
7
4
5
7

5 e 13
7
7
7
7

13
6
7
7
7
8
6
7

13
7
4
7
7
7

7
4

13
6
7
4
8
6
6
7
5
8
7
4
6

13
8



DECRE"1'OS

Tesouras ..... , ..........•.......•...............•. o •••

Tijolos de marmOl'e ou louça ..•.................•......
Tijolos de barro o • o ••••• o o ••••••• '" ••••••

Tijolos de limpar facas o .

Tiua "Llsill o" • '" •• o ••••••••• o ••••••••••••••••

Tintas tle qualquer qualidade o" ..
Tinteil'os de vidl'o, louça, ele o •••••••••• o' ••••••• '"

Tmleiros de pl'ab 2 % ad valorem o •••••••••

Torcida o ••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••

Torneiras '" o' o •••••••••

Toucinho o •••••••••••••••••

Transparentes para janellas.............• o ••••••• o • " •

Trapos ...........• o ••••••• , " ••• o ••••••••••••••••••••••

Tl'ens de cor.inha o" '" •••••••••••• '" o •••• '" •••

Tubos ou canos o •• o •••• o ••••••••• o •• o •

Trilhos, agulhas e ,eus acces~urios .
T.I'pos ... '" .. o •••••••• , ••••• o ••••••••••••••••••••••••••

u

Uuhas " ............•..........•.................
Urnas , o o ••• o' ••• " o •••••••••••••••••••••••

vas eccas ..........•...... o •••• o, • o' o • o •••••• '" ••••

Uvas fre cas ..•....... o •••••••• o ••••••••••••••••••••••

v

Varas .
Vas, ou.ras. o .

Vela•.................. o •••••••••••••••••••••••• o •••••

Velas nacionaes o •••••••••••••••••••••••••••• o

Velludo .
Veneziana•....... , o ••••••••••••••••••••••

Verduras .
Veruiz , .
Vidros ordinario ...........................•...•. o ••••

Vidros de grande responsabilidade ... o •• o •••••••••••••••

Vigas o •••••• o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••

Vinagre , .•....•......•.... o" •••••• " •••••••• o"

Vinho 0 ••••••••••••••••••••••••••••••

Vitelltls , .. " , , ..

z

Zinco em bl'uio ou em folha : ..
Zinco em obras o •••••••••••••••••••••• , •••• o
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Directoria Geral de Viação, 5 de novembro de 1894,- J. M. Ma·
chado ele Assis director geral.

E. U. - 41 VaI. Y
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DEORETO N. 1881 - DE 7 D3 NOVEMBRO DE 1900

Approva as instl'Ucções regulamentares, classificação geral de mercadorias e
tarifas da estrada de ferro de Caxias li. Cnjazeiras.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia geral de melhoramentos no
Maranhão, resolve approval', para vigorarem na estrada de ferro de
Caxias e Cajazeiras, as in~trucções regulamentares, classificação geral
de mercadorias e tarifas que com este baixam, assignadas pelo director
geral da directoria de viação.

O ministro de Estado dos negoci03 da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 7 de novembro de 1894, 6° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibin,no Sergio Macedo da Fontoura Oostallat.

losLrucções regulamental'es e tariCas para o 1;['nns
porte de pl~ssageiro8 e 1Uercado..ias pelo estr'ada
de Ce....o de Caxius a Cajazeiras no Estado do 1\la
ranhao.

TRANSPORTE DE VIAJANTES

BILHETES ORDINARlOS

Art. I. ° As t~trifll.s ns. 1 e 2 applioam·se ao transporte de via
jantes divididos em duas classes.

Art. 2.° Os meninos menores de oito annos pagarão meia pas
sagem, ficando, porém, á estrada salvo o direito de accommodal' no
mesmo logar dous nestas condições, embora não da mesma fll.milia.
Os menores de tres annos de idade, conduzidos ao coHo, terão passagem
gratuita.

Art. 3.° Os viajantes só terão entrada nos carros com bilhete ou
ou passe em fárma, dado por funccionario da estrada, para isso auto-
risado pelo representante da companhia. . .

Art, 4.° A venda dos bilhetes começa meia hora e ce/lsa oinco
minutos antes da hora marcada para a partida do trem, e dous minutos
antes da mesma hora fechar-se-ha a porta da entrada para a plataforma
de embarque.

Art. 5. ° OA bilhetes e pas es elevem ser apresentados na entrada
para a plataforma das estações, conservados para serem entregues oU
exhibidos sempre que os exigirem os empregados da estrada.

Art. 6,° A entrada na plataforma das estações é vedada ás pessoas
não munidas de bill1etes.

Art. 7. o O viajante que recusar-se a exhibir o bilhete ou passe,
quando isso fõ7 exigido pelos empregados tia estrada, eCOIl iderªdo.sem
bill1ete, e como tal sujeito ás penas comminadas no art. 11°, embora
venha a exhibil-o mais tarde.
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Art. 8. o Os bilhetes simples e passes só darão direito á. passagem
no trem, dia, cio. se e até a estação neUea indicados.

Art. 9. 0 Os pus es concedidos em serviço do governo ouda estrada
não são transferiveis: seus portadores não pódem viajar em carro de
classe superior á neUes designada, ainda que paguem a ditrerença cor·
respondente.

Art. 10. 0 A estrada tem o direito de tomar qualquer dos passes de
que trata o artigo antecedente, quando apresentados por outras pessoas
que não sejam as neIles designadas, cobrando o duplo do preço da
passagem e arrecadando os passes.

Art. 11.0 Os viajantes sem bilhetes, portadores de bilhetes não
carimbados, ou que tenham carimbo de outra dia ou trem, salvo as
disposições relativas aos bilhetes ,le ida e volta, pagarão o preço de
sua passagem com a multa de 10 %, sendo o minimo de 200 réis, a
contar do ponto inicial da partida do trem, e no caso de terem
procedido de má. fé, ficarão igualmente sujeitos á multa de 10$ a
20$000.

Art. 12. o Os viajantes que excederem o trajecto a que tem di
reito, pagarão a viagem addicional, munindo-se de novo bilhete na
estação terminal do percurso indicado no bilhete.

Os viajantE's encontrados em classe superior á indicada em seus
bilhetes ou pas es, pagarão o preço de sua viag-em contada do ponto
de partida do trem, se não estiver provada a estação de sua proce
dencia, ou provada e ta, o preço contado della, nas condições 00 ar
tigo anterior: em qualquer dos casos, sem levar em conta o que já
houver pago.

No caso de dólo flagrante, ficará mais sujeito ás penas do art. 104
do regulamento geral de 26 de abril de 1857. .

Art. 13. 0 O viajante que quizer passar de um carro ordinario
para algum dos lo"'ares reservados, podel-o-ha fazer, pagando a taxa
addicional correspondente ao logar reservado, a partir da estação em
que tiver embarcado.

Se o bilhete de que estiver munido fôr de 2· classe, tera de pagar
ao mesmo tempo a di:lferença entre o preço desta e o da 1", a partir
ela estação em que tiver embarcado.

Art. 14. o O viajante portador de bilhete simples que ficar em
qualquer ponto aquem do designado em seu bilhete, deve entregar este
ao agente da. estaÇ<'io, e perde o direito ao resto da viagem, que só
poderá efi'ectuar comprando novo bilhete.

Bilhetes ele ida e volta e de assignat«?'as

Art. 15. 0 Concedem- e bilhetes de ida e volta em 1" e 2· classe
sómemente nos trens ordinarios, de Recordo com as tarifas ns.
3 e 4.

Estes bilhetes serão valido por oito dias, inclusive o em que fór
comprado, e só poderão ser utilisados para a estações ou até as es
tações neUes designada .

Art. 16. o Os bilhete de ida e volta dão direito a uma só viagem
em cada sentido.

Se o viajante ficar em qualquer estação intermediaria, considerar
se·ha vencido o direito ao resto da, viagem, no sentido em que for
ella feita.
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Ad. 17. 0 A companhia podera emiltir bilhete de a i"'natura,
nos trens ordinario~, para a Ia cla se, ida e volta, para quatro ou
mais viagens mensaes, entre pontos certos, com os seguintes abati-
men tos 80 bre a tari fa geral: .

Para um mez .............•.•....•........
» trcs mez s, .. , , ..•.•...
» seis mezes., .

10 %

20 "/0
30 %

Estes bilhetes serão nominaes e lntransferiveis.
Art. 18. o As companhias Iyricas, dramaticas ou equestres, coUe·

~ios, bandas ou sociedades de musica, quando viajarem incorporadas
em numero superior a 10 pessoas, gozarão do abatimento de 40 % em
seus bilhetes.

TRANSPORTES PU 'IDBltES

Art. Ig. o Os cadaveres transportados em vagões de cargas em
trens mixtos ou de mercad~rias, pagarão a taxa da i;arifa D. 8,
com o abatimento mencionado na Dota dessa talifi'. Se forem trans
portados em carros de pa sageiros de 1a ou 2a classe, ficarão sujeitos,
quanto a taxa, a Que estipulam os arls. 320 e 34. 0 O minimo do
frete neste caso será de 20 000.

Art. 20. 0 As pessoas que acompanbarem estes transportes pa
garão segundo a tarif<l. dos viajantes. "ómente duas pessoas serão
tl'ansportadas gratuitamente, se se coUocarem no carro que contém
o cadaver.

Art. 21. o Nenhum cada.ver serà transportado sem licença. dãs
autoridades competentes e, quando a causa da morte tiver sido uma
molestia epidemica, não será. transportado, nem mesmo com esta
licença.

TRAN~POR1'E DE AT.1ENA.DOS

Art. 22. 0 Nenhum alienado póde ser admittido nos trens, se
não lôc ncompanhado por pessoa encarl'egada de guardal·o.

O alienado e seu guarda não po em tomar lagar em um mesmo
compartimento com outros viajantes, devem ser coliocados em
compartimento reservado ou carro especial.

Art. 23. 0 O preço do transporte neste caso é o duplo das
passagens ôrdinarias, sentlo o minimo igual á metade da lotnção
completa do compl1rtimento ou do carro, se este Mio tiver mais de
um compartimento.

Art. 24. 0 S3 o estado do alienado exigir muis de um guarda,
pagarão elles suas passagens.

As bagagens .ão taxadas separadamente aos preços da tarifa.
Art. 25, o Os transporles desta espeeia devem sel' annuociadoS

com 24 horas de antecedencia ao agente da estação de partida.

TRANSPORTE DE DOENTES

Art. 26. 0 As pessoas em estado de enfermidade tal que po sam
iocommodar ao demais viajantes só podem viaj' r em carro separado.
Os doentes cujo estatlo exija con tante cuidado devem ser acom·
panhados por medico, pessoa da familia ou amigo,
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Art. 27,0 Aos transportes de doentes em carros separados são
applicadas as disposições dos arts. 230 , 240 e 25'.

Art. 280
• As pessoas accommettidas de molestias epidemicas

não poderão ser transportadas de maneira alguma.

ALUGUEL DE CARROS

ArL 20,0 Os peuidos de aluguel de ca,r1'os devem ser feitos
com antecedencia de seis boras, na estação de Caxias, e de 12 nas
demais estações. O aluguel dos carros é pag-o adeanta.do.

Art. 30. o Quem ai ugar um ou mais carros, e, depois de tel-os
á sua disposição, rejeitaI-os, só tem àireito a exigir metade do
aluguel,

Art. 31,0 Um carro, embora integralmente alugado, não póde
levar mais viajantes do que com portar a respectiva lotação, e a
bagagem destes será sujeita as me ma condições que a bagagem
de qualquel' viajante,

Art. 32,0 O n.luguel de um carro para viagem simples ou de
ida, e volta., é determinado pelo producto do preço de um bilhete
no primeiro caso; e de dous, no ~egundo, da mesma' classe, pro
cedencin. e destino, pela lotação do carro da mesma classe, ou
"pelo numero dos viajantes, segundo fôI' este numero inferior ou
não áqueIla IotaÇ<"io, ~al vo a disposição do artig<J seguinte.

Art, 33.0 O aluguel minimo de um carro é fixado em 50$000.
Art. 3-10. 0 Quem alugar integralmente um carro ordinario terá

o abatimento de 20 %, e quem alugar dous ou mais carros te~á
o a.batimento de 30 %.

TRENS EiPEClAE3 DE vIAJANTE

Art. 3-. 0 A estratia póde coucedeI' trens especiaes de via,jantes.
O frete é pago u/leantado.

O pedidu deve ar feito com antecerlencia tle 12 horas, á
estação de Gaxin.s e de 2-1 boras aos agent'3s das ouLras estações,
e mencionar:

l°, o numero de carros de viajantes de cada classe e de que
trem deve ser composto;

2", a quantidade das bagagens;
3°, A natureza e importanc a dos outros transportes, como

cavallos, carros, etc., etc.
Art. 36 o O preço do trem especial é determinado:
lo, .pe111 applicn.ção dos preços da tarifa do~ viaja.ntes aO n~

mero dos logares de cada classe de que se compuzer o trem, seja
qua.l fór o numero dos logares realmente occupados;

2°, pela applicação das tarifas ás bagagens, cães, cavallos,
carros, ataúdes, etc., ete., que tenbam 4e ser tra,nsportados.

Art 37 o O i'l'ete minimo de um trem especial sem volta é
fixado em 4$ por kilometro ou fracção <.le kilometro, e nunca
s~ra inferior a 100!OOO. As di tancias para applicação das taxas
kllometricas cont~\m·se a partir do deposito de locomotivas mais
proximo. '

Art. 38. 0 As taxas e os minimos terão reducção de 20 %

nos dou perclll'SOS, se o trem especial fór utilizucl0 na ida e
na volta.
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Art. 39.· Quando a viagem fór de ida e volta conceder-se-hão
gratuitamente cinco horas de demora no ponto terminal do trajecto
de ida, cobrando-se 20 por cada bora ou fracçiio de hora exce
dente até o prazo maximo de 10 horas. findo o qual, poderá
a estrada dispor do tl'em, perdendo o concces LOnario todo dileito
ao mesmo.

A taxa de 20, por hora excedente deve ser paga ao agente da
estação de chegada antes da volta do trem.

Art. 40.· As concessões de trens especiaes serão feitas por
escripto, indicando·se o numero de carros de cada. especie, a estação
de partida e a de chegada, o dia e a hora da pl\rtida e a impor
tancia do frete pago

Art. 41.· Conceder-se-bão gratuitamente 15 minutos de demora
para a. partida do trem da estação inicial, findo os quaes cobrar
se-hão 10$ por cada. meia hora que exceder.

Art. 42.· S , depoi::. de duo s boras de espera, não e apresen
tarem as pes"oas para. as quaes foi o trem fretado, considerar-se-ba
este como rejeitado e o concessionaria só terá direito a receber
metade do frete que tiver pago.

Art. 43. 0 Só terá tambem direito a receber metade do frete
pago, quem rejeitar o trem depois de tel-o fretado, embora mande
aviso antes da hora marcada para a partida.

DISPOSIÇÕES POLlClAES

Art. 44.· E' expressamente prohibido a qualquer viajante:
§ 1.0 Viajar em classe superior a que designar SJU bilhete,

salvo pagando a dilferença da passagem.
§ 2. o Passar de um para outro carro, e3tando o trem em

movimento.
§ 3. o Viajar nas plataformas dos carros ou debruçar-se para fóra.
§ 4. 0 Viaj r nos carros de 1& classe, estando descalço ou apenas

de chinellos ou tamancos.
§ 5.· Entrar ou sahir dos carros estando o trem em movimento.
§ 6. o Sahir em qualquer logar. que não seja nQS pontos de

estação. pela platat'orma e porta para e se fim designadas.
7.· Fumae durante a viagem no carros em que não houver

expressa designação para es e fim.
§ 8. o De qualfluer modo inaowmodar os demais viajan tes.
§ 9. 0 Ent)'ar nos carros, embora com bilhete, em estado de em

briaguez, indecentemente vestido, ou levando comsigo cães ou qu~l
quer outro objecto que aos outros incommode, materlas in[1ammavels,
armas de fogo ou quaesquer outras.

O final desta disposição não comprehende os agentes da força
publica, que viajarem em serviço do governo.

§ 10. 0 E' expressamente prohibido !lo qualquer viajante atirar em·
brulhos ou outros objectos róra dos carros, estando o trem em mo-
vimento. .

Art. 45.· O viajante que infringir qualquer das disposições do
artigo anterior e, depois de advertido pelos empregados da estrad~,
persistir na· i nfeacção, será obrigado a retirar-se da estação, restl
tuindo-se·lhe o valor do bilhete que houver comprado, se não tl ver
começado u. viagem.

Se a i nfracção róI' commettida dUl'ante a viagem, o viajante in
correrá na multa de 20$ a 50 , e no caso de recusar-se a pagai-a,
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ou se depois de ta paga não corrIgIr-se, o chefe de trem o entre
gará ao agente na. eiltaç.'lo mais proxima pa.r'L remettel-o li. au
toridade policial, de conformidade com o regulamento de 26 de abril
de 1857.

Se o viajante não tiver dinheiro para pagamento da multa em
que tenha incorido, ou do preço da passagem, o conductor poderá
exigir deUe, como penhor, algum objecto de valor, passando
recibo.

BAGA.GENS E ENCOMMENDAS

Art. 46. o A tarifa. n. 5 applica-se ao transporte de bagagens e
encommendas.

O frete minímo de uma expedição de bagagens e encommendas é
de 300 réis.

Art. 47. o A bagagem comprehende os objectos de uso pessoal dos
viajantes. ou destinados a prover as necessidades ou condições da
viagem.

Art. 48. 0 Cada viajante só poderá levar comsigo, livre de frete,
um pequeno volume com roupa ou artigos para seu uso durante o
trajecto, devendo o volume ser de dimensões taes que possa ficar sob
os bancos dos carros sem inconveniente para os demais viajantes, a
juizo da administração da estrada.

Para estes volumes não haverá registro, e serão transportados
• por conta e risco do viajante a quem pertencerem.

Art. 49. o Uma família ou grupo do pessoas viajando juntas, não
podera, allegando esta circumstancia, augmentar as dimensões do vo
lume, cujo transporte gratuito é permittido a cada passageiro; assim,
em nenhum caso será admittido no carro um volume cujas dimensõea
excedam ás do vão livre debaixo do assento concedido a cada pas
sageiro.

Art. 50. 0 Não podem, outrosim, ser, nos carros de viajantes,
introduzidos objectos que, pelo máo cheiro ou perigo, a juizo do con
ductor do trem, puderem causar incommodo aos outros passageiros.

Art. 51. o A demais bagagem de qualquer ordem será despachada
e conduzida em carro especial, pagando- e no acto do despacho as taxas
rêSpect!vas.

O despacho da bagagem deve ser feito á vista do bilhete de pas
sagem.

Art. 52. 0 A bagagem e encommendas apresentadas a despacho
devem estar convenientemente acondicionadas, de modo a poderem
resistir aos choques ordinarios inherentes ao transporte em e trada
de ferro.

As malas, caixas, cana tras, etc., devem estar fechadas.
Art. 53. 0 Se um volume estiver aberto ou mal acondicionado, o

viaja.nte ou expedidor será convidado a fechaI-o ou a bem acon·
dioional-o.

Se o viajante ou expeditor não o puder fazer, será o volume ac
ceito mediante boletim de 1'e ai va; se, porém, se recusar a acondicio
nar o volume, ou a dar o boletim de resalva, a bagagem ou encom
menda seI'á. recusa.da.

Art. 54. 0 Registrada a bagagem, dar-se-ha ao viajante um bo
letim, que lhe servirá de titulo, emquanto não estiver de posse da
bagagem.
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Art. 55.° A bagag-em e as encommendas entregues ao e criptorio
até 15 minutos antes da. 110ra marcada para a partida do trem, serão
expedida juntamente com os viajante.

As que forem entregue depois poderão ser recusadas 011, e Dis o
convier o viajante ou expedidor, expedidas como mel'cadorias, á taxa
da I" classe da tarifa n ..6, pelo trens seguintes.

Art. 56.° A bagagem e as encommendns serão postas á disposição
do viajante ou destioatari logo após a chegada do trem e serão en
tregues mediante a apresentação do boletim.

Art. 57.° Se fór allegada a perda do boletim de bagagem ou en·
commenda, o agente da e ·tação vel'ificará se a bagagem ou encom
menda pertence ao reclamante, fazendo e te adduzir provas, corno: a
appresentação das chaves, relação do contetido, o testemunho de pessoas
fidedignas, et').

Feita a verificação, póde o agente da estação, se julgar provada a
identidade do proprietHio, entregar-lhe a bagagem ou eocommenda,
passando o dono recibo.

Art. 58.° A bagagem regi h'ada, não reclamada logo apó" a
chegada do trem. será recolhida a um depo ito e, 24 hora depois. ficará
sujeita á armazenagem.

A bagagem de que trata este artigo será posta dial'iamen te á dis
posição do dono, das 6 horas da manbã ás 6 da tarde, excepto nos dias
1eriados.

Art. 59.° Serão, tambem, recolhidas a um deposito a bagagem e
encommendas apl'esentadas de vespera. ou antes da hora marcada para
começar o despacho: o deposito é certificado por um recibo entregue
ao viajante ou expedidor, e que serve de titulo para elIe poder entrar
na posse de sua bagagem ou encommenda.

Pelo deposito pag rá o viajante ou expedidol', no acto de despachar
a bagagem ou encommenda, a taxa de 200 réis por volume, que será.
addicionada ao frete.

Se a bagagem ou encommenda não mr prdcurada no dia immediato,
ficará tambem sujeito á Il.rmazenagem.

Art. 60.° Os volumes de bagagem ou encommendas, qne se encon
trarem não registrados nas estações serão recolhidas a um deposito
e ficarão sujeitos á arma7.enagem.

Art. 61.° A b' gagem ou encommendas nos casos dos arte. 58° e
59° serão consideradas, quanto á indemnisação a pagar por perda ou
avaria, como estando em CUl'SO de transporte.

Art, 62.° A bagagem e encommenda de que tratam os arts. 58°,
59° e 60", que não forem reclamadas no pra'to do 90 dias, a contar da
data em que tiverem sido recolhidas ao deposito, serão vendidas em
leilão, e o prod ucto recolhido ao deposi to pubLio.o, depois de ded nzido
o que pela mesma bagagem ou encommenda fór devido á estrada.

Art. 63.° Os volumes de bagagem e encommendas que tiverem
mais de um metro cubico ou pesarem mais de 100 kilogrammas, po
derão ser recusados ou mandados como mercadorias, sujeitos aos preços
de I" classe da tarifa n. 6.

MERCADORIAS EM GERAL

Art. 64.° A tarifa n. 6 applica-se ás mercadorias em geral, di
vididas em seis elasses, segundo a p:.luta annexa a estas condições.
As mercadorias não designadas na pauta serão incluidas nas classes
dos artigos similares, e as incluidas nas 5" e 6" da tarifa D. 6, seI'ão
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sujeitas áquella ou a esta, quando o seu peso rôr inferior ou superior
a 1.000 kilogrammas.

A pauta poderá ser revista annualmente.
As machinas e os apparelhos tle qualquer natureza, fabricados no

paiz, terão abatimento de 20 % sobre os preços das tariras, quando
expedidos pelas tabricas e a estrada puder verilicar que são realmente
productos nacionaes.

Art. 65. 0 O frete minimo de uma. expedição de mercadorias
é 1$000.

Art. 65. 0 As mercadol'ias não susceptíveis de serem carregadas
com outras, não são admi ttidas senão aos preços da carga minima de
500 kilogrammas, seja qual fôr o peso da expedição.

Art. 67. 0 Quando um expedidor necessitar de vagões para carga
completa de sua mercadoria, deve fazer a requisição com antecedencia
lIe 12 horas á estação de Caxias, e de 24 horas, ás outras estações.

Fica subentendido que o prazo acima mencionado está sujeito ao
horario dos trens ordina.rios de mercadoria ou mixtos.

Art. 68. 0 O expedidor Jicará ujeilo a multa de 5' por vagão e por
dia, se a mercadoria não fôr remettida para a e tação de partida
no dia convencionado, e a estrada poderá, além disso, diE'por do
material.

A importancil1 da multa pode ser exigida no acto da requisição,
sendo depois re tituida se não tiver de seI' applicada.

Art. 69. o O agento da estação previnirá ao expedidor o dia e
hora. em que OS vagões pedidos serão postos á sua disposição.

Se dentro de oito horas depois de entregue o vagão, o carrega
'mento não fôr feito pelo pessoal do expeditlor, este fica sujeito á multa
de 1$, por hora de demora e por vagão.

Não se contam as horas decorridas das 6 hor-as ela tarde ás 6 da
manhã.
, Art. 70. 0 Quando o carl'egamento tiver de ser feito por pessoal da
estrada, a mesma multa: será applicada, se decorrerem mais de oito
horas entre a recepção da primeira parte da expedição e a recepção e
de Eeu complemento, i to a, se a expedição toda não fõr remettida
para a estação dentro de oito hora.

A mesma multa de J 000 por hora serà applicada pJr cada vagão
cal'J'egado que por falta dos documentos pre criptas, não pudeI' er
expedido pelo trem que o deveria levar.

Att. 7I. o Nenhum expedidor de um ou mais vagões poderá exceder,
sob qualquer pretexto, a lotação dos mesmos vagões. O expedidor é
l:esponsavel por qualquer avaria causa.da por eus agentes aos
vehiculos da estrada de ferro no carregamento ou descarregamento,
ou por excesso de lo tação .

Art. 72. 0 Para as mercadorias que tiverem o mesmo destino, as
expedições serão feitas pela ordem da apresentação dos despachos na
e tação de partida, s\llvo os caSlS de prefereucia por objecto de
serviço publico. As mel'cudorias sujeita á prompta deterioração E'erão,
porém, expedidas de preferencia ás outl'as.

Art. 73. o As mercadorias como ovos, fructas, leite, pão, gelo,
legumes fl'escos, hortaliças, carne fresoa, pequenos animae , aves,
peIxes frescos e outras similares, apresentadas até 30 minutos antes
da hora marcada para a partiLia de um trem, seguirão por esse trem.

Estas mercadorias poderão ser expedidas pelo trom dd viajantes,
que partir depois do despacho, sempre que fõr passivei, comtanto que
o carregamento não cause embaraço á marcha do trem, nem exceda á
lotação do mesmo.
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Art. 74. 0 As mercadorias que exigirem vagões especiaes para seu
transporto s rão expeiidas, sem demora, qun,ndo completarem a
lota :ão dos vagões proprio para esse transporte, ou quando, não com
pletalldo, pagar o expeuidol' o valor da lotação dos mesmos va~ões.

No caso contrario, as mercadorias podel'ão ser demoradas ate que
completem a lotação.

Art. 75. 0 Quaudo a estrada autorisar o carregamento ou des
carregamento fóra das estações, estes serviços serão feitos obriga
toriamente pelos cuidados e á custa. do expedidor ou do destinatario.

Art. 76. 0 O carregamento e o descarregamento de todas as merca·
dorias a granel, despachadas por carga completa, deverão geralmente
ser e.tTectuados pelos cuidados e á cU:lta do expedidor ou do destina
tario, sob a vigilanoia dos empregados da estrada.

O carregamento ou descarregamento das mercadorias das 5° e
63 classes da tarifa n. 6 devem, tambem, ser feitos pelos cuidados e á
custa do expedidor e do destinatario.

Art. 77. 0 Medeante requisição do expedidor ou do destinatario,
póde o carregamento ou descarregamento das mercadorias de que
trata o art. 76 'er feito pela estrada, cobrando esta a taxa de
100 réis por fracção indivisivel de 1.000 kilogmmmas, para qualquer
das duas operações.

Art. 78. o O carregamento ou descarregamento das mercadorias
fóra das esta ões não dá logar á reducção de taxa.

Art. 79. 0 O expedidor ou o destinatario tem o direito de exigir a
passagem de suas mercadorias na estação do destino, ainda que nada
indique que o carregamento tenha sido alterado, ou os volumes
nenhum indicio apresentem de avaria.

Art. 80. 0 Se a differença encontrada para mais ou para menos
não exceder a I % do peso mencionado na nota de expedição, a es
trada não será responsavel pela differença encontrada, e nem haverá
rectificação de frete.

Joias, pedras e metaes preciosos, clinheiros e outros valores

Art. 81 tOA tarifa n. 7 applica·se ao tran porte de ouro, prata,
platina e pedras preciosas em obra, joias, casquinha de ouro, prata,
cobre, nicltel, papel·moed e de quae quer papei ·valores.

As pedras preciosas, brutas. o ouro, a prata e a platina em pó ou
barras, tem abatimento de 50 % sobre o preço da tarifa. .

Considera·se fraude toda a declaração inexacta quanto á natureza,
ao valor, ou peso dos objectos acima especificados.

Art. 82. 0 A taxa é applicada por 1:000 j toda fracção inferior a
esta cifra conta·se como um conto. O frete minimo de uma expedição
de ouro, joias, etc., é de 3$000. .

Art. 83. 0 Estes objllctos devem ser cuidadosamente pesados, e só
serão expedidos em trens de viajantes ou mix:tos.

Art. 84. 0 O dinheiro amoedal0, as joias, a pedras e os metaes
preciosos, devem estar acondicionados em sacaos, caixas ou barris.

O transporte a descobel'to é prohibido de modo absoluto. 1

Al't. 8;;.0 Os saccos devem ser de pallno forte, cosidos por dentro
e perfeito, isto é, não dilacerados, nem remendados.

I Estas expedições devem ser apre3entadas pelos expedidores, já acon
dicionadas, como aqui se exige; nilo devem Bel' acondicionadas pelos agentes
ou oulros empregados da estrada.

r
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A bocca destes saccos sera fecbada por meio de corda ou cordel
inteiriço, cujo nó erá coberto por sinete em lacre ou chumbo, e cujas
extremidades serão mantidas por sinete igual, sobre uma ficl!a solta.

Em falta de sinete, as extremidades da corda ou cordel poderão
ser, perto do nó, introduzirias em lacre ou chumbo.

Art. 86. 0 As caixas ou os barris serão pregados ou arqueados
com solidez, e não deverão apresentar vestigio algum de abertura en
cobel'ta, nem de factura.

As caixas serão fortemente ligadas por meio de corda inteiriço.
coUada em cruz, com tantos sinetes em lacre ou chumbo, quantos
forem necessarios para garantir a inviolabilidade dos volumes.

Nos barri , uma corda applicada, em cruz nas duas extremidades
será. fixada por meio de sinete em lacre ou cbumbo.

Art. 80. o O papel-moeda ou nota de banco, as apoUces e as
acções de companhias e outros papeis ·valores, devem ser apresen
tados em Eaccos ou caixas, ou formal' pacotes revestidos de envol
torios intactos, em papel ou panno encerado.

Todavia, os volumes apresentados em envoltorios de papel poderão
ser acceito , se, em relação á solidez e ao acondicionamento, estes en
voltarias nada deixarem a desejar.

Todo o pacote deve ser fechado por meio de sinetes em lacre,
sendo estes em numero sufficiente para assegurar sua inviolabilidade
(tres pelo meno ).

Art. 88. 0 Na nota da expedição que acompanhar um transporte
de ouro, joio., etc., deve·se mencionar, independentemente das indi
cações ordinarias, o valor, por extenso, do artigo, e deve haver sinete
em lacre, conforme o apposto sobre o volume.

Art. 89.0 Os endereços não devem ser cosidos, nem coUados, nem
pregados nos volumes, afim de que não possam encobrir vestigios,
da abertura ou fractura; podem ser ou escriptos sobreos volumE:s ou
atlixados a elIes por meio de cordel.

A declaração do valor do artigo será mencionada por extenso no
endereço.

Art. 90. 0 As iniciaes, legendas, armas firmas sociaes, ou os nomes
de estabelecimentos, impressos sobre os so,ccos, caixas, barris e pacotes,
devem ser perfeitamente legiveis.

Os sinetes feitos com moeda são fOl'malmente probibidos.
Art. 91.0 As expedições de joias, pedras e metaes precioso di

nheiro e outros valores devem ser apresentados a despacho pelo munas
uma hora antes da marcada para a partida do trem, para poderem
seguir pelo mesmo.

Vehic«los

Art. 92.0 A tarifa n. 8 applica.-se ao transporte de vehiculos de
qualquer especie, armados ou ctesarmartos.

Comprehellde carl'OS funebres, diligencias, caleças, carros para
caminhos de ferro de tracção animada, e outros vehiculos de dnas a
quatro rodas, para transporte de pessoas e de generoso

Art. 93." O cal'regamentq. e descarregamento são feitos pelos cui
dado' e por conta e risco ·des"expedidores ou dos destinatarios.

Art. 94.0 O vagõe , os locomotivas e os tenders des,trmados são
taxados aos preços das 5" e 6" classe da tarifa n. 6. O" vagões, as loco
motivas e os tenders rodando sobre o eixos pagarão, cada um, 500 reis
por kilometro ou fracção de kilometro .

...
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Animaes

Art. 95." A !arira n. 9 applica-"e ao tl'ansportr de animaes, divi·
didos em tres classe :

1\ comprehende animaes de montaria e cargueiros;
2", comprehende bois, vacca , vitellas ;
3a , comprehende carneiros, cabras, porcos, cães, etc.
Art. 96.° Só po:lem ser transportados em trens de vinjantes ou

mixtos:
l°, animaes de sel1a ou de c rga, vilellas, bezerros, carneiros,

cabras, cães e animaes ~melhantes;

2°, pequenos animaes e aves domesticas ou silvestres em gaiolas,
capoeiras ou caixões engradados, despachados como encommendas.

Art. 97. 0 Os cães acompanhando viajantes pagam, seja qual fôr o
seu tamanho, o preço de 2" cla se da tarifa dos viajantes; no caso con
trario. pagam pela 3' classe da tal'ifa n. 9.

Art. 9 ,o 0.3 cães poderão ser recusados, SI) não estiveeem bem
açaimados e presos ii. corrente; em neuuhm caso serão admittidos em
carros de viajantes.

Todavia, os cãe. pequenos. chamados de salão, que acompanharem
viajantes, podem ser adrnittidos nos carros de pussageiros, sob as con·
dições seguintes:

I". estarem dentro de uma cesto. j
2", o peso total do cão e da cesta não ser superior a quatro kilo-

grammas;
3°, pagar passagem de 2& classe;
4", os outros viajantes não reclamarem.
O transporte de cães nestas condições é feito por conta e risco de'

seus donos.
Art. 99." Os animaes cujo embal'que ou desembarque fOr difficul

toso, só serão admittidos nos tren de viajantes ou mixtos nas esta.
ções extremas do iteneral'io do trem, ou naquellas em que o trem
tenha de demorar·se tempo para i 80 sutrlcienle, e quando forem
destinados a estações em identico.s condições.

Art. 100.0 Os aoimaes perigo os em nenhum ca.9o podem ser
admi ttidos nos trens de viajantes e serão admi tUdo n08 trens de mer~

cadoÍ'ÍlIs, se estiverem com toda a sogurança acondicionanos em jaulas.
O frete deste animaes será cobrado á I'azão de 500 réis por vagllo

especial e por kilometro ou fl'acÇ<1,o de kilometro.
Os expedidores são responsaveis por qualquer desastre ca.u,ado por

taes animaes.
Art. 101. 0 0.3 animaes, excepto os do § 2" do art. 96, deverão ser

apresentados na estação, pelo menos uma. hora. antes da regulamentar
para a partida do trem.

Os transportes que necessitarem o emprego de um vagão inteiro
ou de mais de um vagão, devem ser communicados com 24 horas de
ant~cedencio., pelo meno;;.

Art. 102. 0 O embarque e o desembarque dos animaes são feitos sob
os cuidados e inLeil'11 responsabilidade e :1 cmta dos expedidores e doa
destinatarios.

Art. 103." Os animaes devem ser acompanhados por conductol';
não o sendo e nem estando presente o destinatario á chegada do trem,
serão remeLtidos para ó deposito publico, por conta e risco de seuS
donos.

Os conductores, pag-ando Cada um passagem ue 2" classe, pode\'ão
viajar nos trells que trãnspol'tal'em gado, no carro do chefe do trem,
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se houver compartimento para isso, ou nos vagões de .!rado, não exce
dendo, porém, o numero de condnctores a um por expedição ou vagão.

A estrada não é respon avel pela fuga dos animaes, salvo pro
vando-se culpa do pe soai da estrada.

Os animaes do s. 2° do art. 96 estão sujeitos ás mesmas pre
scripções.

Art. 104." Quando o transporte de animaes comportar a carga de
cinco vagões, no minimo, para um mI' mo destino, póde ~er effecluado
em trem especial, aos preços da tarifa n. 9, com tanto que o pedido
tenlla sido feito á estação de partida, com 48 boras de antecedencia.

PedI., gansos, gallinhas e outras alies

Art. 105.° Passaros, aves domesticas ou silvestres, ou outras aves
de qualquer especie, pagarão frete segundo no tarifa n. 10, o qual
será cobrado adeantado, devendo os mesmos anirnaes ser retiradas
den lro de quatt'o boras depois da chegada do trem.

Art. 106." Todo o animal desla cla se. não retirado no prazo men
cionado, será mantido peja estt'ada durante dous dias, e depois deste
prazo, será vendido para pagamento das de pezas. .

Art. 107.° As aves não setão trtlnsportadas em quantidade menor
de 10 pelos preços desta tarife\.. Qualquer quantidade inferior a 10 sel'á
transportada como 10, ou pela tarifa de ellcommendas, e em todo o
caso a risco uo dono.

Art. 108.° Todas as aves devem ser acondicionadas em gaiolas ou
capoeiras.

REME SÁ A DOMlCIIJO

Art. 109.° A remessa a domicila applica·se ás expedições de
mercadol'ias, de encommendas e ás de animaes da tarifa n. 10.

Art. 110.° A reme sa a domicilio de merca.'Íorias de encommen
da~ e de animaes extende-se ale ao perimetro de dous kilometros de
ralO em torno da e-tação.

Art. 111." A remessa a domicilio de mercadorias da tarifa n. 6,
faz-se aos preços que forem ajustados com os conductores int9r
mediarias.

Para os volumei! expresso e para os auimae d,,, tarifa. n. 10, a
taxa é de 1. a 2i; por volume, segundo a tabella A.

Art. 112.° Os volumes são remettidos ã. casa do destinatario com
a segunda via da nota de exp dição ou um boletim de remessa tirado
de um livro-talão, assignado pelo agente da estação do de tino.

O recibo do destinatariu na nota. de expedição ou um boletim
constitue a de carga dá e tro.ua.

Art. 113.· Se na occasião da entrega do volume a.o destinatario,
~presentar e te duvidas sobre seu recebimento em consequencia de
faUas, avarias, etc., deve ser trazido o volume para a estação, afim
de alli proceder-se como de direito.

Art. 114.° Se, em consequencÍ[l, de ser incompleto ou inexacto o
endereço, o entregador não couseguir descobrir o destinatario de um
v.olume, será e te volume recolhido á estação, e pedir-se·hão esclare
cImentos ao expedidor.
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VOLUMES VA lOS EM RETORNO

(Estes volumes ficam ujeitos á armazenagem e á nova taxa para
os transportes a domicilio.)

Art. 115.° Os volumes vasios em retorno (usado) não serão
admittidos como taes, se não tiverem realmente servido a expedições
de mercadorias pela estrada de ferro.

Art. lIfi.O Os barris, pipas, gigos, jacãs, capoeiras, etc., vasios
em retorno, transportados em lren mixtos ou de mercadorias, são
taxados ao peso real e ao preço da 5· ela e da tarifa n. 6, meno
25 %.

Art. 1I7. o Os saccos vasios em retorno (usados) são transportados
gratis, e devem ser reunidos em pacotes, solidamente atados.

A notade expedição de saccos vasios em retorno não deve indicar
o numero de saccos; só se admitte a indicação do numero de pacotes
e do peso englobado na expedição.

EMBARGO OU PENHORA. EM VOLUMES DEPOSITADO NAS ESTAÇÕES

Art. 1I8. 0 Os casos de embargo ou penhora em mercadorias ou
outros objectos depositados nas estações da estrada serão regulados
pelas disposições do decreto n. 141,de 13de outuLro de 1851, ou outras
quaesquer decisõe legaes no que forem applicaveis.

Os objectos embargados ou penhorados não podem ser retirados
das estações sem ter sido a estrada indemnisada do que lhe fôr devido
por frete, armazenagem e mais despezas.

Art. 1I9.o Quando o embargo ou penhora recahir em generos de
facil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão estes ficar depo·
sitados nas estações.

CONDIÇÕES GERAES

Recebimento

Art. 120. 0 Para o recebimento das expedições feitas aos preços e
segundo as condições das tarifas ns. 5,7.9 e lO, os escriptorios abrem·se,
em toda as estações, uma hora anles da partida do primeiro trem, e
fecham-se 15 minutos antes da partida do ultimo trem.

Art. 121. 0 Para o recebimento das expedições feitas aos preços e
segundo as condições das tarifas ns. fi e 8, os escriptorio abrem-se ás 8
boras da manhã e fecham-se ás 4 d~t tarue.

Art. 122. o Exceptuam-se as expedicões de verduras, fructas, aves
e animaes em capoeiras e outros artigos semelhantes que, embora feitas
ao preço da tarifa n. 6, estão comprehendidas nas disposições do
art. 120. 0

Art. 123.° Nenhuma mercadoria., para cujo transporte pela es
trada de ferro se exige nota da expedição, póde ser recebida pelos em·
pregados da estrada, se não vier acompanhada da nota da expedição,
salvo a disposição final do art. 222. 0 •

Art. 124. o As mercndorias taxadas ao preço da 6n classe da hrifa
n. 6 devem ser communicadas no dia anterior ao do uespacho.

Estas mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta; estão
sujeitas, quanto á armazenagem, ás mesmas condições concernentes ás
outras.

Art. 125. o As mercadorias e quaesquer objectos entregues á es
trada serão conferidos na estação de partida e na de chegada, á medida

r
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que forem sendo recebidos, verificando·se as marcas, a quantidade, a
qualidade dos volumes, a natureza da mercadoria, o peso ',o frete
pago, ou a pagar e as despezas accessorias.

Art. 126. o Na estação de partida será. a nota de expedição regis
tra1a em resumo no livro-talão, do qual se extrahirá. o boletim que
tem de ficar em poder do expeditor.

Oregistro deve mencionar os nomes do expedidor e do destinatario,
as marcas, o numero de volumes, a totalidade do peso da expedição, o
frete pago ou a pagar e a despezas acce sorias.

Por cada despacho das tarifas ns. 6,7,8, 9 e 10 (não se exceptuaudo
os transportes gratuitos), cobrará. a estrada a taxa de 100 réis, na qual
está. comprehendido o valor rle duas notas de expedição, das quaes
nma será. entregue ao expeditor.

Art. 127. o Todo despacho de mercadorias, valores, carros, animaes
etc., é certificado por um recibo passado no registro do expedidor, ou
por um boletim entregue a este.

Art. 128. 0 Se, dejl.ois de registrada uma expedição e antes de feito
o transporte, quizer o expedidor, por qualquer motivo, variar a con
signação da mesma ou retiraI-a, a estrada annullará. o despacho
feito, e restituirá o frete, menos as taxas de despacho, de carrega
mento e descarregamento, no segundo caso; no primeiro, far-se~ha

novo despacho, pelo qoal se cobrará a difI'erença de frete e nova taxa
de despacho, considerando·se a taxa de carregamento e descarrega·
mento como paga.

O expedidor, quer em um, quer em outro caso, deve restituir á
estrada os documentos que tiver recebido, sem o que não sera
annullado o despacho já feito.

Erltrega

Art. 129. o A entrega das expedições feitas aos preços e segundo
as condições das tarifas ns. 6, 7, 8, gelO, começa ás 6 horas da
manhã e termina ás (j horas da tarde, em todas a.s estaçõe~.

A entrega tias expedições feitas aos preços e egundo as con·
diçõ d,\ tarifa n. 5 e das expedições de verduras, fructa, etc.
feitas ao preço da tarifa n. 6, começa 15 minutos depoi da chegada do
primeiro trem e termi na á hora de fechar· e a e tação.

Art. 130. 0 O destinatario ou eu mandatario é obrigado a passar
recibo das expedições de mercadorias, valores, etc" na nota da
expedição ou no aviso de chegada.

Art. 131. o O destinatario tem direito de, antes de passar recibo da
mercadoria, examinar o estado externo dos volumes; só se permito
tindo o exame interno, se ú volume apresentar indicios de violação ou
avaria.

Nos casos de avarias, o destinatario só tem direito de recusar a
mercadoria quando esta estiver de tal modo damnificada que nenhum
valor commercial tenha, ou quando o volume formar um totlo tal
que a avaria de uma parte delle imporle perda de valor para o
todo.

, J A passagem dos volumes subl11eLLidos a despa ho deve, em geral _ser
feita pelo pes,soal do expedidor, no acto de ent,'egar o genero nas esLaçoes,
vi~to que os agentes devem exigir qne o peso indicado na nota de eXledição
..Eleja provado pelo proprio expeclidor, em presença do pessoal da estrada, que
nada percebe por pesagem.



704 DECRETOS

Sendo, por' m, a avaria ttpenas parcial, deve elle retil'ar a mer
cadoria logo depoi de avaliario o damno causado.

Art. 13~.0 os caw de demora de 1'l1rte rle uma expedição, o
destinatar;o não tem direit . ob pretexto de não e tal' eUa completa.
de recusar-se a retirar a parte que tiver cbegado, salvo se o cu o em
que a expellição Ú'accionada constituir um todo tal que tt faHa de uma
das partes a deprecie ou inulilise.

Al't. 133.° O tl'ansporte em retorno de todo objecto recusado pelo
de tinatario é sujeito a taxa.

Art. 134.° Se antes de feita a entrega da mercadoria ao
destinatario, se verificar que o frete, cobr<ldo na estação de partida,
(lU indicado para ser cobrado na estação de chegada, é iuferior ao
real, ou que se deixou de cobrar ou indicaI' para ser cobrada
alguma taxa, a estrada póde reter a mercadoria até que o expedidor
ou destinatario satisfaça a ditrerença do frete, etc.

Semelhante restituição se fará ao remettente da importancia.
cios erros que para mai se comm~tterem no calculo do frete e
taxa.

Art. 135. 0 As mCl'cadorias, carga, bagagens e encommendas s6
serão entregues á vista da nota de exped.ição ou boletim em poder
do destinatario ; e no caso de perda, deste documento, o destinatario
depois de provar sua identidade, póde passar um ['ecibo em vbta do
qual lhe ser,\ entregue a mercadoria ou volume despachado,

AvISO DE CHEGADA E PRAZOS DE DESCARREGAMmNTO, ESTADA LIVRE

Art. 136.° Os agentes das estações darão aviso aos destinat:lrioq,
por boletim, da chegada das me['cadorias de que a estrada não ti·
ver que e1fectuar a remessa a domicilio, quando a im o exigir o ex·
pedidor. Este boietim é taxado na estação de partida, á razão de
200 reis.

Ar·t. 137.°0 tempo concediLlo para o descarregamento ou u es·
tada livre, couta- e a partir da remessa. do avi~o ao destinatario ou
a seu corre pondente, pelo portadores da estrarla, ou pelo correio.

Art. 138.° Se dentro de 24 horas. depois de avi a os, não fôr o
dewarregamento feito pelo destinatarioiJ, será á cU:sta destes feito
pela estrada, mediante a taxa da tabeJ1a A. .

No caso de accumula.ção de cal'ga::;, a estra.aa reserva-SA, além
disto, o direito de fazer descarl'egar ou remover dtt estação ex-officio,
a mercadoria, por conta do expedidor. .

Art. 139.° As mercadorias, vehiculos, etc., devem ser retirados d,\s
ostações d~ Caxias e Cajazeiras dentro de 48 horas.

Este praz poderá ser reduzido a 24 boras nos casos de gl', nde
afOuencia de mercadorias e quando pela. demora. de tit nos arma
zens da. estrada, resulte embaraço para o recebimonto e transporte de
ou tra,s. Das estações in termédial'ias devem ser retiradas no prazo de
cinco dias, quando o destinatario residir dentl'o do perimetro de tres
kilometros de I'aio em torno da estação, e de oito dias, quando odes·
tinatario residir em di tancüt maior.

Descontam-se os dias feriados.
Terminado este p,'azo, a demora é calculada sobl'e todas as horas

seg-uintes, tanto do dia. como da DOute, ·sem excepção dos domingos
e dias fériados.
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ARllAZ]i)NAG E~I

Art. 14.0. 0 Não sendo as mercadorias descarregadas ou retiradas
nos prazo acima fixados. cobl'ar-se-hão as seguintes taxas, a titulo
de indemnis\ção, por folga forçada do material do deposito ou arma
zenagem das merca \oria. :

Para mercadorias descarregada, 800 réi' por hora e por va
gão, de qualquer lotaçiio. com um minimo de 10 QOO;

Para mercadorias descal'regadas, mas não retiradas, 50 réis por
fracção indivi,ivel de 10 kilogrammas e por dia. até 90 dias, sem que,
em nenhum caso, a taxa seja. inferior a 5';0 réis;

Por todos os materiaes cu objectos, qualquer que seja sua nfl.
tureza, que forem descarregados nos pateos das estações, cobrar-se-ha
a taxa acima.

Quauto aos vehiculos, a taxa é de 3$ por vehiculo e por dia.
com um minimo de 6$000.

Art. 141.· onhuma taxa de armazenagem podera a estrada co
brar pela demora das mereadol'ias nas estações anles de serem expe·
dida , salvo se a demora fór motivada pelo expedidor ou deslinatario.

Neste caso. eob1'3.r- e·ha a armazenagem pOt' cada dia que decor
rer entre alJuelle em que deveria ter- e efi'ectuado a expedição 13 aquelle
em que o fór.

Art. 142.° Nenhuma armazenagem se cobrara peli1 e,bda das
mercadorias nas e"taçõe5, além de 9ll dias.

Al't. 143.° Na cohrança da armazenagem não se contam os dias
de chegada ou do despacho da m rcadoria.

Art. 14.4.° Se a m rcadoria não fôr retil'ada da esta~ão no prazo
concedido pela estada livre. e o de tinatario allegar não a ter re
tirado por força maior ou antro motil'o attenllivel, a estrada póde.
sejulgar provlldo o ca o de força maior, ou ju'tas as r9Zões apre
sontadas pela pute, dispensai-a do paCTamento da armazenagem.

Art. 14.5.° A estrada pó-le, teudo em attenção o mào estado dos
caminh,os. a falta de conducçüo ou outra circumslancia attendivel,
espaçar o prazo da estada li vre.

Art. 146.0 As mercarlorias que não forem retirada3 das estações
destinatarias no prazo de 9 dia. a contm' da dat,\ em que tiverem
sido descarrego.das ou por terem sirlo r~cu~ada' ou não procuradas
pelos destinatarios. sel'ão veudidas em leilão publico, que sera anuun
ciado com oito dias de antecedencia.
_ Art. 147.° Se a mel'ca-lol'ias forem da que\, por sua natul'eza,

sa.o sujeitas a pl'ompla dl3t riora,çãJ, a e,t1'J,'Ia. o tem direito de ven·
(lei-as ex-o(fi.cio o sem a5 fúrmalid:l.le5 juliciaos, no fim de oito dias ou
autes, se for indispensavel.

O pl'oducto liquido da venda, deluziJo o que r01', a qualquer titulo,
d~vido á estrada, sel'á. recolhido a l'epartição fi5cal f~del'll.l mais pro
xlma, pa.ra ser re lamado, por quem ,le direito.

Art. 1.18. 0 S o prorlucto ela ven la não for sufficiente parfl. pa
g.amento do frete, at'mazena"'em e ma.is de pezas, o expedidor ou de5
tlnat9rio não é obrigada a enLear com a difrerança.

DECLARAÇÃO

Art. 149.0 Quando os expe lidares não puderem fOl'mular as notas
de expedição, podem remetter as mercadorias á estação acompanhadas
de declaração assignada, indicando:

lo, o nome do expedidor e do destioatario, e sua residencia (rua e
numero, se for em povoado) ;

E.H.-45 "ol.V
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2°, a estação de partida e a da chegada;
3°, a quantidade, o peso e natureza da mercadoria;
4°, o modo por que deve ser feita a expedição, isto é, a entrega

na estação ou domicilio; na falta, de declaração a este respeIto
a mercadoria sela expedida paes ~er entJegue na estação;

50, indicação de frete pago ou a pagar.
Se se tratar de mercadorias sujeitas a impostos geraes, estaduaes

ou municipaes, o expedidor deverá fornecer as l)eças e os escla
recimentos necessarios, afim de que o transporte e a entrega de taes
mercadorias não soifram demora ou embaraço.

A declaração escripta é dispen avel, se o apresentante da mer
cadoria puder dar verbalmente os esclarecimentos necessarios para
o despacho da mesma.

Na declaração que acompanhar uma expedição de encommendas
supprimem-se as indicações do § 5°.

Art. 150. ° Os espedidores devem declarar, se suas mercadorias são
f'rageis ou se devem ser preservadas de humidade; em falta do que
a e trada não responde por avaria desta especie.

Art. 151.° Se a estrada su peitar fraude sobre a natureza ou o
valor da mercadoria, ou a presença de materias nocivas ou perigosas,
entre outras mercadorias, poderá exigir a abertura dos volumea, antes
ou depois da expedição.

Não consentindo o expedido!' na abertura dos volumes, a estrada
poderá recusar o transporte.

Art. 152.° O eXIJedidor é responsavel por qualquer fraude reco
nhecida, antes ou depois da expedição.

Art. 153.° Toda declaração falsa ou insufficiente .sobre a proce"
dencia, destino, natureza ou valor das mercadorias expedidas, dã.
lagar a applicação de uma multa de 10. a 50.\ além do pagamento do
duplo do supplemento da taxa da mercadoria fraudada, sem prejuizo
de qualquer acção judicial que no caso couber.

Art. 154. Sendo as mercadorias nocivas ou perigosllos a multa
será de 50 a 100$000.

Em caso de aceidente será o expedidor, além di to, obrigado a
indemnisar a estrada do damno causado a seu ma.terial ou de qual~

quer outro que esta venha a sO.O:'1'e1', sem prejuizo da 1'esposabilidade
criminal segundo as leis em vigor.

Art. 155.° A estrada podera deter os volumes que, por fálSas
declarações, estiverem sujeitos a multas comminadas em eus regu·
lamentos. Se os volumes detidos conLiverem materias nocivas ou pe"
rigo~as, serão estas inutilisadas, se não puderem ser de prompto ven
didas.

Art. 156.° Não sendo as multas pagas no prazo de 10 dias, a
estrada procederá á venda dos objectos detidos, sem as formalidades
judiciaes. Se o produeto da venda não fôr sufficiente para o paga
mento das referidas multas, a estrada cobrará o restante executiva
mente.

MABSAS INDlVISIVElS

Art. 157.° O transporte das massas indivisiveis de peso supe~ior
a 1.000 kilogrammas ou de volume excedente a tres metros CUblCOS
ou que necessitarem o emprego de material e pecial, não é obriga
torio.

Os preços e as condições do transportes, assim como a taxa_ de
remessas a domicilio, se a estrada se encarregar de taes olleraçoes,
são reguladas por mutuo accordo.
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Art. 158.& O comprimento normal de material de transporte é
nxado em 3m,80.

A taxa das mercadorias e outros objectos de grande comprimento
é estabelecida como se segue :

De 3Dl,80 a 8 metros:
1", segundo o peso attribuido á expedição, quando fôr igualou

superior a 3.000 kUogrammas ;
2", sugundo o proprio peso augmentado de 1.000 kilogrammas,

quando fôr inferior a 3.000 kilogrammas com um maximo de 3.000
kilogrammas.

Art. 159.° O volumes que excederem a oito metros de compri
mento só poderão ser despachados mediante ajuste prévio com a
estrada.

A estrada não se obriga ao transporte de madeira cujas dimensões
sejam superiores ao vão livre dos carros.

A.CONDICIONAMENTO E MARCA.S

Art. 160.° Os volumes devem trazer marca ou endereço bem
legivel, e além disto o nome da estação de destino, e estarem acondi·
cionados de modo a poderem resistir aos choques ordinarios inherentes
ao transporte por estrada de ferro.

Art. 161.° Poderá ser recusado o recebimento de qualquer mel"
cadoria nos seguinte casos:

l°, se a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentro dos
envoltorios, que haja probabilidade de não chegar a seu destino sem
perda ou avaria;

2°, se, exigindo a mercadoria por sua natureza um envoltorio
qualquer para a resguardar de perda ou avaria, fôr apresentada sem
envoltorio i

3°, se, no acto do recebimento, a mercadoria apresentar indicios
de já. estar avariada.

Entretanto, o expedidor podera reparar os defeitos dos volumes,
e neste caso a estrada fará a remessa, sub tituindo-se por outra a nota
de expedição apresentada, se fôr necessaria.

Art. 162.° Emquaulo os volumes não forem reparados ou reti
rados, se o expedidor não quizer mais envial-os, po lerão permanecer
24 horas na estação sem responsabilidade por parte da estrada, n·
cand.> depois sujeitos ii. armazenagem.

Art. 163.° A estrada poderá expedir a mercadoria nas condições
dos §§ l°, 2° e 3° do art. 161, dando o expedidor ao agente da estação
uma declaração por elie assiguada, em que especifique os defeitos
verificados nos volumes, e allivie a estrada da responsabilidade das
avarias que puderem provir de taes defeitos.

Se, porém, a mercadoria estiver em estado tal que não possa ser
carregada com outra sem damnilical-as, não será acceita, ainda que o
expeditor se preste a fazer declaração de responsabilidade.

NOTAS DE EXPEDIÇÃO

Art. 164.0 Os transportes elIectuados aos preços e segundo as
condições da ta.rifas ns. 6, 7,.8, gelO devem er acompanhados de
nota de expedição em duas vias que indique exactamente a da.ta da

.,
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apresentação, o nome I e re idencia do expedidor e do destinatario, a
marca, o endereço, a quantidade, o peso, o modo de acondicionamento
e a. natureza. da mercadoria, a. estação de partida e a de chegada, o
frete e o ga. to acce~sorios pago ou apagar, elc. ~

Esta indicações servem para regular as indemnisações em casos
de perda ou ava.ria.

Art. 165.° O conteúdo dessas notas de expedição ficará regis
trado no talão da estação de procedencia: a primeira via acompa
nhará a mercadoria, e a segunda ~erá entregue ao expedidor, para.
com ella receber a mercadoria. de pachada..

O agente da estação do destino deverá enviar es'as notas ao in
pector geral do trafego pelo primeiro trem.

MEDIÇÃO, CALCULO DO FRETE E PAGAME_ -TO DAS TAXAS

Art. 166. 0 O frete a cobrar pelos objectos transportados pela.
estrada é calculado pelo peso bruto do volume, seja qual fór o seu
conteúdo.

Art. 167.° Quando as mercadorias forem de grande volume em
relação ao peso, medil'-se-ha tambem o volume, e se e -te corresponder
a mais de quatro decimetros cubicos por kilogrammas tormur-se-bll
para. o "peso do volume um numero de kilogrammas igual a quarta
parte de decimetros cubicos achados.

Art. 168.° O pes do carvão mineral, Jinhito, areia, barro e
outros artigos semelhante" a granel, calcula-se na razão de 1300 kilo
grammas por metro cu bico; o da cal, a 800 kilogrammas, e o do
carvão de madeira a 400 kilogrammas por metro cubico.

A cal vil'gem só será transportada em lata herme icamente fe
chada.

Art. 169.° Calcttla-se o peso da madeira em tóros, laicas, vigas.
couÇOeiras, pranchões, taboa, mttltiplicando- e o comprimento em
decimetro , pela altura e largura cm cenLimetL'os, dividindo-se o pro
dueto por 100 e tomando-se par' o peso tantos kilogrammas qUll.utl
forem os decimetros cubicos as, im nchado'. -

O peso dos caibros. ripas, moirõ'Js, achas de lenha, etc" em fp,ixes
calcula-se do m smo modo com o abatimenno ti 10 "/",

Art. 170. 1J O P 80 do milheil'o de tiJolos, l'lhas, pnro.lI Iipipcdos
e outros artigos semelhantes a granel, calcula-se no. propol',110 do peso
de 10 dos de maiores dim n<;õcs.

Art. 171." A unidade l1e medidl1 Iinol1l' o ele 'illletl' ; toda
fracção de decimetro conta-se com um aeciul 11'0.

I Pod(!m /ler accCliLHI! aI! ,wln4 d~ "1'IJdlçMI '11111 Llv \' trl LL Msgioalura
do eSJ>ediclOr Imp1'clll!a. ou au~ogl·IlIIIJlvlrl.

t • -as nota8 d~ ('xr~lllção o 110/1 Ii"J(lLln~ tI/l IIIHlIlIlIDl IILh Il dn vnlillnes :1
que fôr applíc.'lVlll li- dlflll(lfllçllo 11" IIrl. Hl7 d'lHLllfl ClllluktlM l'nKlilt.lnHIO~l1res.
deve-M IDI3IlC;Onar, não só () nl/rtl/lrll ri, dMiJI,"LI'ull Hill" OH lllllllldos p'la
medí'1M, I: IllHl dllVIl Il~rvlr da ImM jl.lI'ft /I !lI )':1110 1"1 I',','L I /lIlIH ainda o
r'ceo real vHrin';V,!/J no. Jruliln~n, IJlI/'r~ '11111 II!! f1IlLll,'nll rln IlJ\Il~I'1O AO pos.m
prova\' (Iue () vohnflo cll('WJll 'omJIII'III.

Ficam 1!~r-I·I,~uatlll.ll III! volulIIO 1111 ''''1 KI'IIIHI{t~ ri 1')91] t.ll filia não
IIsam lN1' CIIJlocIVlf111 Ilo~ro I II ltilll:I~,

~ J~tn rch'''fW (t lIIil/ll Irll vII r "VtioI'-Il'l-JW, li Il S'11l1l1l1 :
O cornll1'llflllllúl 1111'1 1"'1;1111 1101'6, Iill/,lia,) !lll! IIIj iIIHHI'II~, IUM II i\ltul'a e

largura, I'm c'·II~jm!Jlroll.
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Art. 172. 0 No calculo do frete e das taxas accessorias, as fra.cções
de 10 réi ~eriio arredondadas para 10 réis.

A fl'acçõe do peso são contadas por centesimos de toneladas ou
por 10 kilogrammas; e as de volume, por centesimos de metro
cubico ou por 10 decimetros cubicos. Assim todo peso comprehendido
entre O e 10 kilogrammas será contado como 10 kilogrammas; entre
10 e 20, como 20 kilogrammas, do mesmo modo todo o volume
entre O e 10 rlecimetros cubico , será contado como 10 decimetros
cubicos : 10 e 20 decimetros cubicos, como 20 decimetros cubicos, ete.

Art. 173. o Exceptuam-se das disposições acima as mercadorias da
6a classe da tarifo. n. 6, que serão taxadas por toneladas, contando-se
como meia tonelada qualquer fracção inferior a meia tonelada; e como
uma tonelada qualquer fracção entre meia e uma tonelada.

Art. 174. 0 A importancia do frete e das taxas accessoria~ das
expedições feitas nos preços e sJgundo as condições das tarifas
ns. 5, 7, 8, 9, 10 é paga, sem execpção, na.estação de partida no
acto do despacho.

Esta disposição é extensiva ás expedições fi itas aos preços 13
segundo as condições da tarifa n. 6, da esta~ão de Cairias para as do
interior ou de uma destas pal'a outra.

As expedições porém, de qualquer estação para a estaçAo de
Ca.xias podem ser feitas com frete pago ou 11. pagar, quando este
exceder a 10.000.

Se, todavia. a mercalloria fUI' ojeita a prompta. deterioração, ou
de valor insignificante, deve o feete er pago no acto do de pacho.

A importancia das passagens é paga quando se di tribuem os
bilhetes.

As mercadorias de qualquer natureza, remettida para as estaço
afim de erem expedidas aos preços e e"'undo a condi -e da tarifa
n. 6 e cujos trete lião forem pagos logo depois de regi trada~, ti '1m
su,iei tas a armazenagem, a meno que tenha tie ~er P 'õ o fi' to n
est,tção destioataria,

M 'l'maL\. NOOIVA O PER.IGO A
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,.

sulphuretos de arsenico, acetado e nitrato de chumbo, etc., e as ma
terias mui venenosas, como alcalis organicos, chloruretos e bromuretos
de pbosphoro, cyanureto de potassio, etc., em grande quatidade, estão
sujeitas as dispo iç5es do art. 176.

Art. 180. ° Os volumes encerrando venenos ou substancias pel'i
gosas, explosivas e inilammaveis devem tl'azer no exterior indicação de
seu conteudo, e são submettitlos ás condições seguintes:

lo, polvora - Acondicionamento em caixas ou barris hermetica
mente fechados e protegidos exteriormente por envoltorio solido;

2°, fogos de artificio - Acondicionamento em caixas de taboas de
um centimetro, pelo menos, tle espessura j

3°, mechas chimicas (phospboros) - acondiciouamento cuidadoso e
bem apertado, em caixas de taboas de um cen imetro, pelo menos, da
espessura;

4°, espoletas, capsulas, carboazotina, cartuchos de retro-carga,
estopim e pudrolitho - Acondicionamento em bocetas ou saccos dentro
de caixas de taboas de um centímetro, pelo menos, de espessura;

5.°, phosphoros, bromo e sulphureto de cal'bono - Acondicio
namento em vasos de paredes não frageis, estanques e cl1eios de
agua;

6°, materias causticas, inflammaveis e explosivM- Acondiciona
mento em vasos ou botijas de paredes não frageis e estanques, fi
xados em caixas ou cestos;

7°, materias venenosas - Acondicionamento em ba.rricas bem
construidas e cujas aduellas estejam perfeitamente juntas;

8°, materias mui venenosas - Acondicionamento em vasos fe
chados e fixados em caixas de madeira.

Art. 181. ° Todas as mercadorias mencionadas nos arts. 176, 177 e
179 devem ser expedidas sós e fazer objecto de notas de expedição
especiaes; não podem, além disto, ser comprebendidas em uma mesma
remessa com mercadorias ordinarias.

lIIATERlAS EETIDAS ou ALTERA.VEIS

Art. 182.00s l'esiduos de açougue, taes como: tripas fre cas, miu
dos, esterco, sangue, etc., as entranhas e os residuos de peixes, as
sim como quaesquer outros re tos de animaes em estado fresco, os
ossos não fervidos, não são admittitlos a transporte, senão em barris
de ferro, caixas de madeira forte, arqueadas de ferro ou saccos her
meticamente fechados, segundo a natureza do transporte.

Art. 183.° Os barris, as caixas e os saccos vasios em retorno não
são admittidos a transporte senão, depois de terem sido perfeitamente
desinfectado!,!, pelos cuidados e á custa dos expedidores.

Art. 184.0 O destinatario deve retirar a mercadoria uma hora de
pois da recepção do aviso de chegada.

Art. 185." Não são sujeitos ás condições acima os ossos seccoS ou
salgados, os ossos fevidos e os couros seccos ou salgados, isto é, toeIas
as materias primas, que, sem serem a.bsolutamente inodoras, não
podem, todavia, ser incluidas entre as materias facilmente alte
raveis.

Art. 186.° Nenhuma das expedições que precedem pMe ser ac
ceita com acondicionamento defeituoso ou in ufficiente, antes que
este tenha sido refeito préviamente, a contento da estrada.
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Art. 187.° As mercadorias não despachadas, que forem achadas
nas estaçõe , serão recolhidas a deposito até serem retiradas ou despa
chadas nas horas do expediente.

Exceptuam-se as mercadorias sujeitas á prompta deterioração, a
respeito das quaes se observara o disposto no art. 147°, e as ma
terias nocivas ou perigosas, que serão iuutUisadas quando não pu
derem ser de prompto vendidas.

Art. 188.° As mercadorias depositadas ficam s1Jjeitas á armaze
nagem, desde o dia em que tiverem sido recolhidas ao deposito até o
dia em que forem reclamarias.

Art. 189.° Se no fim de 90 dias,a contar da data da entrada no de
posito, não forem reclamadas, serão vendidas em leilão, como as do
Art. 146".

Art. 190.° Exceptuam-se das disposições acima os volumes de que
trata o art. 61 do regulamento de 26 de abril de 1857.

RESPONSABILIDADE

Art. 191.° A estrada declina toda a responsabilidade por perdas e
avarias nos seguintes casos:

l°, quando provierem de caso fortuito ou força maior;
2°, quando não tiverem sido verificadas á chegada da mercadoria,

e antes de sua acceitação ou retirada pelo seu destinatario ;
3°, quando as caixas ou envoltorios não apre~entarem exterior·

mente indicios de violeocia, quebrado, molhado ou manchado;
4°, quando forem ulteriores á recnsa da mercadoria pelo destina·

tario, do que se lavrará auto ;
5°, quando a mercadoria fôr, por sua natureza especial, suscepti

vel de so1Irer perda ou avaria total ou parcial, como: combustão ex
pautanea, effervescencia, evaporação, vasamento, ferrugem, putre
fação, etc. ;

6°;quando pstiver coberta por declaração de responsabilidade, for·
mulada em ordem e a signada pelo expedidor.

Estando a expedição coberta For declaração de responsabilidade,
ha presumpção, até prova em contrario, de que os damnos provem
do det ito ou defeito verificados na mercadoria no acto do despacho,

Art. 192.° A e trada não responde pelos damnos resultantes do
perigo que o transporte em caminho de ferro ou demora da viagem
acarretarem para os animaes vivos.

Não responde tão pouco por avarias ou morte dos anima.es no
cas9 de, sendo o carreg~mento feito pelos expedidores, ter sido ex
cedIda a lotação do vagao.

Art. 193.° Quando a mercadoria fór acompanhada por pessoa en
carregada de vigiaI-a, a estrada não responde pelo perigo que a
vigilancia tenha por fim evitar. .

Art. 194.° No que concerne a mercadorias que por ajuste com o
expedidor ou por a sim estar estabelecido nos regulamentos dilo estrada,
são transportadas em vagões abertos, a estra.da não resporlàe pelos
riscos inherentes a este modo de transporte.

Art. 195.° Quando o carregamento e o descarregamento são feitos
pelo expedirJor ou l1estioatario, a estrada não responde pelos risco
resultantes do carregamento 13 descarregamento, ou do carregamento
defeituoso.
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Art. 196.° Quando a mercadoria mr por ua natureza su ceptivel
de sofi'rer, pelo facto só do transporte, influencia atmo pberica, ou
Qualquer outra causa independente do serviço da esteada de ren'o,
quebra em p so ou medida, a estrada nilo responde pela difi'erença em
peso ou medida.

Art. 197.° Quando as mercadorias forem carregadas pelo cuida
dos dos expedidores, a e teada não re ponde pelo numero de volumes,
ainda que as notas de expedição o indiquem.

Art. 198." A estrada não se re ponsabili a pelos riscos provenien
tes da natureza dos objectos contidos nos volumes de bagagem.

Art. 199." A.estrada se responsabilisa pelo peso das mercadoria
até final entrega das me mas ao destinaf.ario ou seu preposto, para
o que as fará pesar nas suas estações, antes de carregal·as.

Exceptuam. se as mercadorias da 6" classe da tarira 6, por cujo
peso a estrada não se responsabilisa, limitando-se apenas a. verificar o
pe o para a cobrança do frete e impediL' que a carga exceda. a lotação
vagão.

Art. 200.° A respou abilidade da estrada ce~sa:

l°, a respeito dos objectos que se encarrega de remetter a do
micilio, no momento em que a elltrega é certificada pelo recibo no
boletim de remessa ou na caderneta dos entregadores;

2°, a respeito das mercadorias endereçadas-Na Estação-imme
diatamente após sua retirada, certificada. pelo recibo do deslinatario,
ou por sua remessa a domicilio efi'ectuada eaJ·officio, em virtude do
art. 138;

3°, a respeito das mercadorias destinadas a logare" distante da
estrada de ferro, no momento da entrega ao corl'espondeute designado
pelo expedidor, ou ao conductor que continuar o transporte.

SEGURO E INDEMNISAÇÃO

Art. 201. ° Os expedidores e viajantes tem a faculdade de declarar.
no acto do despacho, o valor segundo o qual querem ser indemoisados
em caso de perda ou avaria de sua mercadoria, bagagem e animaes. I

Neste caso cobrar-se·ha, além do frete e demais taxas, 1/2 % do
valor declarado para as expedições das tarifas ns. 6 e 8, I % para as
da tarifa n. 5, e 3 % para as das tarifas ns. 9 e 10.

Art. 202.° A importancia do valor declarado será paga em caso
ue perda total, e sómente uma quota pI'oporúional li. perda, se esta fôl'
apenas parcial.

Do mesmo modo, em caso de avaria, a indemnisação será paga
proporcionalmente li. imporlancia da avaria verificada.

Em nenhum caso a indemnisação póde exceúer o damno realmente
solIridu pelo expedidor; em consequen~ia de perda e avaria, e será
neste caso reduzida a importancia do ulLmno.

Art. 203.° Quanto aos objectos não seguros, a estrada não é res·
ponsavel senão até li. imporlancia de 400 réis por kilogramma de mer
cadoria, e de 600 réi por kilogramma de bagagem ou encommend:1
perdida ou avariada, sem que em nenhum caso a iudemnisação po~sa

ser superior ao valor da mercadoria, bagagem ou eueommenda perdIda
ou avariada.

I A declaração das mercadorias nas notas de expedi .5:0 nenhuma signi
flcação tem dl'sde que não róI' paga a taxa do seguI' .

r
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No caso em que uma mercadoria, etc., desencaminhada for achada,
a estrada dará aviso ao destinatario, que terá, durante 15 dias, o
direito dc reclamar a entrega, devendo restituir os 75 % da indemni
sação que tivel' sido paga.

A mercadoria avariada ficará pertencendo á estrada.
Art. 204..° Para os animaes vivos, a indemoisação não poderá

exceder a 80.', para os animaes de montaria; 50$ para bois e vaccas
etc.; 10$ para bezerro, vitella, etc.; 5 pal'a carneiros, cabras e
porcos; 2, para cães acorrentados; 500 réis para aves e pequenos
animaes engaiolados.

Art. 205.° Quando a mercadoria. formar um total tal que a avaria
de uma parte a deprecie ou inutilise, a indemnisação a pagar será
calculada por arbitramen o.

Art. 206. ° As clausulas de irresponsabUidade ou limitação de
responsabilidade estabelecidas nestas condições regulamentares não
poderão ser invoc..'l.das pela estrada, se Ee provar culpa ou dolo por parte
do seu pessoa L

ARBITRAMENTO

Art. 207. ° O arbitramento, nos casos em que deva ter IogaI" será
feito por dous arbitradores escolhidos, um pela parte e outro peh
estrada, sal 90 se ambas concordarem na escolha de um só arbitrador.

O arbitramento será reduzido a auto aS"ignado pelos arbitradores,
pelo. estrada e pela parte.

Art.208.0 Se, porém, a estrada e o destinatario chegarem a um
accordo s:obre o valor da. avaria, será o accordo reduzido a auto assi·
gnado por ambos, que tel'á a mesma valida le que o arbitramento.

Art. 209. ° Recusando-se o destinatal'io ao al'bitramento amigavel
a estrada requerel'á judicialmente um arbitrame:lto e a remoção da
mercadoria para um deposito publico, ou a vend l da me"ma em leilão
publico.

Art. 210.° O auto do arbitramento, quer amigavel, quer judicial,
deve conter, além dos factos e das cil'cumstancias gerae::; da avaria
as indicações seguintes;

lo, a especie pre~isa, as marcas, os numeros e o peso de cada um
dos volumes vistoriado':;

20, a data e o numero do despacho e os numer03 dos vagões em
que tiVerem chegado os volumes;

3°, a presença ou au eucia de indicio externos de quebl'ado, mo
lhado, manchas, etc. em cada um dos volumes, com de ignação
exacta de sua marca e modo de acondicionamento ;

4°, a importancia do damno, resultante de cada uma das avarias
verificadas;

5°, a épocha aque póde remontar a. avarifl, suas causas apparentes
ou presumidas; se elta deve er attribuida a vicio prqprio da ml:lr a·
doria, ou a seu modo de preparação; o defeito, a in ur-Ilciencia ou a
ausencia do envoltorio; em que con istem os icio ou defeitos; e, no
ca,O de estarem molhada,s as mercadol'ias e terem já viajado por mar,
essa avaria é proveniente ou não da agua do mar;

6°, a presença ouaus-ncia do reclamante ou de seu representante
se fór possivel, sua declaração de acceitar as conclusões da vistol'ia.

Art. 211. ° AO formular 03 requerimentos á autoridade judicial,
para obter a nomeação de peritos, se preci ará, além dos pontos acima,
quaesqueroutros que as circumstancias indicarem como devendo fazer

.,
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objecto da vistoria, e se pedirá que os peritos sejam autorisados a
consignar no auto o dizeres e as observações das partes .

.Art.212.0 A menos que 03 peritos sejam analphabetos ou im
pedidos por causa legitima de redigirem elte" me mo seus lau os,
estes documento" nã polem ser lavrados por empregados dt e.trada,
senão excepr.ional e e trictamellte, sobre os dados apresentados petos
peritos.

Art. 213.° O conselltimento do destillatario na vi toria ou ar
bitramento amigavel deve ser certificado por escripto.

Art. 214.° Todo o arbitramento deve ser feito dentro das
48 horas depois do descarregamento, salvo impedimento devidamente
justificado.

RECLâMâÇÕES

Art. 215.° ão serão attendidas pela estrada as reclamações por
perda ou avaria de mercadorias:

l°, que forem apreselltadas depois de um anno, a contar da data
do despacho ;

2°, que não vierem illstruidas com a nota de expedição ou cópia
authentica da mesma, ou o boletim de bagagem ou encommend,' e com
o auto de que trata o art. 216 j

3°, que forem apresentadas depois de se ter passado recibo das
mercadorias sem dechtração de perda ou avaria j

4°, quando a perda ou avaria provier de algumas das cau as
mencionadas no art. 102 do codigo commercial.

Art. 216. ° Das faltas e avarias encontradas no acto da entrega
das mercadorias ao destinatario, lavrará o agente da estação de che·
gado. auto circumstanciado.

Art. 217.° As reclamações serão entregues aos agentes das es
tações, que as remetterão com os documentos e esclarecimentos ne
cessarios, ao escriptorio do trafego, onde aguardarão despacho.

A entrega da reclamação ao agente será certificada por um re·
cibo passado por este, se o reclamante o exigir.

Art. 218.° A estrada restitue o frete que se verificar ter sido
cobrado de mais do expedidor e tem o direito de baver execntiva
mente deste, antes ou depois da entrega da mercadoria, o que se ve·
rificar ter sido c ,brado de menos no acto do despacho.

Art. 219.° Quando, porém, o excesso de frete provier de engano
na pesagem, não será attenriida a reclamação, se o deslinatariú não
tiver exigido a verificação do peso, antes de retirar a mer
cadoria.

Art. 220.° Nenhuma restituição se fará do excesso de feete coo
brado pelo transporte de mercadorias que gosarem de abatimento
sobre os preços das tarifas, se na nota de expedição não honver, no
acto do despacho, os esclarecimentos necessarios feitos pelo ex·
pedidor.

Art. 221.°' Em caso de reclamação, as notas de expedição não
sel'ão reconhecidas pela e trada, se não tiverem a assignatura do
agente da estação de partida ou do fiel do armuzem.

DEVERES DOS EMPREGADOS

Art. 222. ° Os empregados da estrada, prepo tos ao serviço rIe
mercadorias etc., são obrigados a dar aos expeclidores todos os e cla
recimentos que estes desejarem, e facilitar-lues quanto possi....el o
cumprimento das formalidades a preencher.

r
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Devem, em casos de necessidade, encher as notas de expedição.
Nenhum agente Oll qualquer outro empregado poderá dar ao

publico documento que contenba raspadura ou emenda substancial
não resal vada.

Al't. 223.° Todo documento dado pela estrada e que fôr depois,
por qualquer titulo, apresentado, se se acbar viciado, será retido e
dará lagar á imposição de uma multa de 50 a 100$, segundo a gra
vidade do caso, a pessoa que o tiver viciado.

A expedição ou entrega da mercadoria será retardada até de
cisão superior.

Art. 224.° Além do tl'anRporte de qu trata o art. 109, podem
os agentes das estações, mediante autorisação escripta, expressa, do
expedidor, contractar com quem melbores vantagens oíferecer o trans
porte da mercadoria da estação de chegada ao domicilio do destinatario
devendo para is_o a residencia do destinatario ser designada de modo
[\ evitar equi vaca.

O preço do transporte da es ação á casa do destinatario deve,
neste caso, ser pago pelo destinatario ao conductor.

Art. 225.° A estrada declina, neste caso, toda e qualquer res
pons1lbilidade quanto ao risco que posEa a mercadoria soífrer no
trajecto da estação ao domicilio do destinatario, salvo se se pl'ovar
que o transporte foi contractado com pessoa que não merecia conceito
ou em contrario ás instrucções do expedidor.

TRANSPORTE POR CONTA DO GOVERNO

Art. 226.° Os transportes por conta do governo federal ou do
governo astadual estão sujeito ás mesmas condições que os trans
portes ordinarios.

TELEGRAPHO

Art. 227.° Os telegrammas serão scceitos em todas as estações
da estrada, tanto nos dias uteis como nos dias ferisrlos.

Art. 228.0 Os t:legr,lmmas dividem-se nas seguintes classes,
que representam a ordem da tl'ansmis"ão.

I", telegramma urgente em serviço da estrada;
2", dito idem do governo federal;
3", telegramma urgente do governo estadual;
4", dito id. m ordinario em serviço da estrada;
5", dito idem particular;
6", dito ol'dinario do governo federal;
7", dito idem do governo estadual;
8", dito idem das autoridades ;
9", dito idem particular.
Art. 229.° Os telegrammas devem:
§ lo, ser escriptos pelo pl'oprio expedidor, com tinta preta, e de

modo que possam ser lido facilmeu te, lettra por lettra ;
§ 20, não conter abreviaturas, rasuras, palavras emendadas ou

inutilisadas ;
§ 3°, indicar o nome da estação do destino e o nome e residencia

do destinatario.
Al't. 230. o E' pl'ohibida a acceitação de qualquer telegramma

contrario ás leis, prejudicial á segurança. publica ou oífen ivo a moral



716 DEORETOS

e aos bons costumes, ou prej udicial á segurança e aos interesse da
estrada.

Art. 231. 0 Só ao governo ou á admini tração da estra.da é per
mittido o u o de cifras secretas.

Art, 232. o Os telel)'rammas de mais de 100 palavras p dem ser
recnsados ou retaldados para ~e tran mittirem out,'os mais breves,
embora apresentados poster'iormente.

Art. 233. 0 Muitos telegrammas de um mesmo e1:peditlor para o
mesmo ou di vel'SO' destinatario .ó podem ser acceitos quando não
houver outL'os telegramm' s a transmittír.

Art. 234.° A apresentação de tele~ramma é certificada por um
recibo entregue ao expedidor, e que deverá ser exhibido em caso de
reclamação.

Art. 235, o Nos r,asos ordinarios, a transmi"são de telegramma
será feita na ordem de sua apresentaçfí.o, re peitando-se o que dispõe
o art. 228.°

Art. 236,° A estrada acceitará de'pacllos para se transmiltirem
cópias por outras linhas, prefel'inclo as linhas da União, sal vo se o
expedidor expressamente de ignar outra.

Art. 237.° A administração se reserva o direito de interromper
as communicações telegraphicas para o serviço particular, por tempo
indeterminado no caso em que o julgue conveniente, em vista de
urgencia de serviço da estrada ou do governo.

Al't. 238.° O telegramma, antes de começar a ser transmittirlo,
póue ser retirado, restituindo- e ao commuuicante a taxa com des
conto de 10 "/O.

Princi'piada a tran"missão, póde ella ser interrompida a pedido
do communicante e l'etirado o telegramma ; neste caso, sem direito a
restituição da taxa.

Art. 239. ° Os telegramma serão ontregues ao destinatario na
estação de destino ou na casa do destinatario, quando e ta não dIstar
ma.is de um kilometro da estação de destino, e mediante pagamento
da despeza. que se fizer, a estrarla se encarregará do fazer chegar o
telegramma, com a pos,ivel brevidade, á ca a do destinatario, quanuo
esta ficu,r além de um kilumetro da estação do destino, e nunca a
mais de cinco kilometros.

No ca o de não ser encontrada com facilidade a pessoa a quem
são dirigidos, fical'ão os teJegramma guarJados na estnçfi.o de destino,
sem que haja direito de exigit'-se cio. estrada restituição da taxa 011

desta e das despezas ql1undo o destinatal'io resida. a mais de um
kilometro.

Para as distancias além de oinco ldlometros da estação do destino
serão os telegrammas enviados pelo correio, para o que pagaI á u
commun ican te a taxa tle 100 réill.

Art. 240.° O segl'edo dos telegrammas é inviolavel. As unicas
pessoas que podem tomar conhecimento deltes on requereI' cópia são o
propr'io que os assignou e aquelle a quem são dirigidos.

A nottL 1'ese)'vado, portanto, collocada no telegramma entende-se
com o d sLioatario.

Art. 241. 0 Na contagem das palavra,' observar-se-hão as seguintes
regras:

§ 1.° Tudo o que o communicante escrever entra na contagem
das palanas .

!§ 2. 0 Conta-se como uma quulquel' palavra que não tenha mais
de 10 lettras; o excedente é contado como outras tantas pa.lt),Vras,
quantas forem os grupos de 10 lettras ou fracção de 13 lettras.
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§ 3. o Toda. a palavra composta, escripta de modo que forme uma
só, como tal será. contada, de conformidade com o disposto no paragra
pho p:'ecedente; e, porém, forem escriptas separadamente as partes
de que ella se compõe, ou me tno reunidas por traço de união, serão
contadas como outrJS tantas palavras.

:s 4. o Todo caracter ai phabetico ou oumerico isolado, torla palavra
ou particula eguida de apo trophe sera contada como palavra.

§ 5,0 Os numeras em algarismos contam-se como tantas palavras
quantas forem as séries seguidas de cinco algarismos que contiverem
e mais uma palavra pelo excedente.

§ 7. o As virgulas, pontos e traços de união, serão contados como
outros tantos aloarismos.

§ 8. o Os signaes de accentuação não são contados.
§ 9. 0 Cada palavra sublinhada será contada como duas palavras.
Art. 242. o Entram na contagem das palavras:
§ I. o A direcção a as ignatura, as indicações a respeito do modo

de r emessa do telegramma ao de tinatario além de um kilometro
da estação, e reconhecimento da assignamra, quando revestida dessa
formalidade ;

§ 2. o Os pedidos de repetição para conferencia!1, essa repetição e
as pRlavras -t'esposta paga . .. palav7"as ;

§ 3. o Os nome proprios rle pessoas, cidadr-s, villas. praças, ruas,
etc., os titulas SObl'erlOmeS, particulas e qualificações se contam como
tantas palavras quanlas forem necessarias para exprimil·n.s.

Art. '243. o Não erão taxados quaesquer signaes ou palavras
accrescentadas pela estação remett ,ote no interesse do serviço tele
graphico.

loualmente oão serão taxados a data, hora da apresentação de
telegramma. e lagar de procedencia, senão quando o communicanle
escrever na minuta e exigir a transfel'encia.

Art. 244. 0 Cada telegramma. até 20 palavras, eutre duas estações
quae quer, pagara I 000.

O telegramma qn tiver mais de 20 paJavras até 30 paga mais
metade da taxa do telegl'amma simples, e assim seguidamente aug·
mentando-se metade da. taxa simples pelo augmento de 10 ou meno~ de
lO palavras.

Art. 245. o PlLgam taxa dupla ns telegl'ammas, que so serão ac·
ceitas quando o sel'viço da estracla não e.·igir o funccionamento do
tolegra pbo:

§ lo, os que forem escriptos em lingua estrangeira;
§ 20 os que hajam de ser repetidos a pedido do communicll.nte ;
R 3",' os telegrammas urgentes.
Art. 246. 0 As redacções de jornaes, casas commerciaes e em prezas

que fizerem despeza mensal de mais de 100, terão direito ,1. rostitllição
de 20 0 /. da taxas que houverem pago no mez em que se dê aquelle
excesso, o qual deve ser provado rom recibos.

Art. 247. 0 O mesmo telegramma dirigido pelo mesmo communi
cante a mais de um destinatario pagara, além da taxa da tarifa para
um de tinatario, mais metade da mesma taxa, por cada um dos desti
natarios.

Art. 248.° O mesmo telegramma dirigido a mais de uma estação
pagará a taxa correspondente <\ cada uma destas.

Art. 249. o Todas as taxas, srill distincção, erão pagas no acto
da apresentação do telegramma na estação de partida.

Art. 250. 0 O communicante póde p3gar de antemão a resposta do
telegramma que apresentar, fixando o llumero de palavras.
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Neste caso a minuta do telegramma deve ter e :ieclaração Resposta
paga para .•. pala1)ras, antes da assignatura do communicante.

Se a resposta contiver maior numero de palavras, o excesso será
considerado como um novo telegramma, que deverá ser pago pela
pessoa que o apresentar.

Art. 251.° A resposta para ser tl'ansmittida. deve er apresentada
dentro das 48 horas que se seguirem á entrega do telegramma primi
tivo ao destinatario. Passado esse prazo, ficará sujeito ao pagamento
da. taxa.

Não se restituirá ao communicallte o que houver pago para. a
resposta, se esta deixar de ser apresentada ou o fôr passado aquelle
prazo.

Art. 25~.0 O telegramma póde ficar na estação do destino até que
o destinatario o procure.

Para a execução das disposições indicadas neste artigo e no art. 239,
deverá o communicante fazer as respectivas declarações na minuta do
telegramma, do seguinte modo: pela estl'udtL, pelo cort'eio, na estação.

Na falta de taes declarações, será o telegramma expedido pelo
correio.

Art. 253.° Ao encarregado da estrada, enra.rregado da. conducção
do telegramma ao domicilio do destinatario, não é licito encarregar-se
da resposta ou de outro telegramma a. tra.nsmiltir, recebendo a taxa
respectiva.

Art. 254.° Na ausencia do destinatario, o telegramma será en
tregue em sua casa a pessoa de sua família, empregado, criado ou
hospede, salvo se o communicante desigual' na minuta pe soa especial.

Art. 255.° O destinatario ou quem por elie receber o telegramma
deverá assignar o recibo.

Art. 256.° Os telegrammas que tiverem de ser procurados na. es
tação de destino serão entregue só ao destinatario ou à pes 011. por eIle
competentemente autorisada.

Art. 257. ° O pedido para que o telegramma expedido não seja
enviado ou entregue ao destinatario, só póde ser feito pelo proprio
communicante e por novo telegramma, sujeito á taxa, que sera resti
tuida, se o pedido não chegar a tempo de ser atisfeito.

Art. 258.° O communicante tem direito á restituição da. taxa que
houver pago nos seguintes casos:

§ l°, quando o telegramma não chegar ao seu destino por qualquer
oausa devida ao serviço do telegrapho ;

§ 2°, quando o teJegramma enviado ao dostinatario estiver alte
rado a ponto de não satisfazer ao fim a que era destinado.

Art. 259.° O commullicante póde pedir que a estação de destino
lhe dê aviso de ter recebido o telegramma tran mittidoj por esse aviso
simples pagará elIe 20% da taxa de um telegramma simples.

DESVIOS

Art. 260.° Será licito á companhia esta.belecer temporaria ou
permanentemente, de accôrno com o engenheiro fiscal do governo, des
vios ou estribos para embarque ou desembarque de passageiros ou
oargas, cobrando as respectivas passagens ou fretes da estação anterior
no sentido em que houver de ser feita a expedição.

Neste caso, as mercadorias só terão o abatimento constante das
notas das tarifas quando forem trasportadas á distanoia superior a 10
kilometros.

Directoria geral de viação, 7 de novembro de 1894.
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Abacate .•.. o, o •••• o" ••••••• o •••••• o .

Abacaxis .........••.•. o •• o ••• o o • o •••••••••• I' •••••

Abanos de palha .....••..... o ••••••••••••••••••••••

Abanos de penna o •• o ••• '" •••••• " •••• o • o ••••• ,

Aboboras o •••• o •••••••• o

Absintho ...•.••. " ..•. '" .....•..•.••...... " .....
Açafrão o o o •••••• o ••• o ••• o o •• o" o', o •••••

Acces-orios da trilhos o ..

Achas de lenha•.•.• o • o •••••••••••••• o ••••••• o •••••

Acidos mineraes. o .

Aço ......••........... , .. o • o ••• , " ••••••••••• " •••

Aduelas...••. o •••••••••• o ••••••••••••••••• o •••• , ••

Agua em barris, etc o o •••• o • o ••••••••••••••••••••••

Agua de cologne•.•...............•. o •• o •••••• , ••••

Aguas medicinae ou mineraes importada .
Aguas, idem, idem do paiz o ••••••••• o o •••••

Agnaraz importada ...•...•...........••...••.....•
Aguardente nacional ...•.. , ....•...•...•.......•. "
A"'uardente importada................• o' ••••••••••

Agulhas............................•..............
Aipim (macachera) ....•.•....... o •••••••••••••• o o •

Alabastro em bruto. o •• o ••••• o. o ••••• o. o •• o ••••••• o

Alabastro em obra .. o ••••• o ., o • o " •••••••••••••••••

Alambiques e pertenças ....• o' ., •••••••••••••• o ••••

Alavancas de ferl'o ou aço .....•...•.. o • o •••••••••••

Alcatifas o o o' o o ..

Alcatl'ão .........•. o ••• o • " ••••••••••• o' •••••••• , •

Alcool.. o •••••••• o,, •••••• , •••••• o •••••• , , •• '., ••••

Alcool nacional ... o •••• o ••••••••••••••• o •••••••••••

Alet.ria ..........................•.......•.........
AlfaJa .........•..•..•....... , " .. ,
Alfazema.......•....................... o •••••••••••

Algodão em rama e descaroçado........•........•..
Algodão em caroço•...•....................... o ••••

Alhos , o •••••••••• o ••• , ••••••••••••••••••

Almofadas. o •••••••• ' ••••••••••• o o •••••••••••••••••

Almofarizes. • . . • . . .. . o ••••••••••••••• , •••••• "

Alpiste .
Alumina .
Alvaiade .....•....••..•............ o •••••••••• o •••

Ameixas ...• , ......• o •••••••••••••••••••••• o •••••••

Amendoas ......•..... , .......•........ 0 ••••• ' •••••

Amendoin 0 •••••••••• , ••••• , ••••• , •••••••

Am ndoim (oleo de) ...• o ••••••••• ,., •••••••••••••••

Amido ............•.•...... o •••••••• o, •••••• o ••••••

Ananazes ..... , .....•..••......•. "0 o •••••• o •••••••

Ancoras ...•.....•.•.•.•....•... o •••• o •••••••••••••

Classe Tarifa.

5 6
5 fi
I fi
I 6
5 6
2 fi
2 6
6 6

5 e 6 6
1 6
2 6

5 e 6 6
5 6
2 6
2 6
2 6
2 6
3 6
2 6
2 fi
5 6
3 6
2 6
5 6
2 6
2 6
2 6
3 6
3 6
3 6
6 6
2 6
3 6
4 fi
3 6
2 fi
2 6
2 6

7
2 6
2 6
2 6
4 6
4 6
4 6
5 fi
2 6
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Ancoretas vasias .
Ancoretlls idem em retorno .
Auiag m.......•..•.........•.....................
Anil .
Animaes empalhados ou embalsamados .
An!maes l?equenos, em cestos ou caixões .
Anlmaes ferozes .
Angico (rezina, gomma ou folha) .....•...........•
Aniz..........•.............................. , .
Apparelhos de mesa, de porcellana, louça e vidro .
Apparelllos para experiencias physicas ou chimicas ..
Appurelhos para gaz ............................•..
Apparelhos telegl'apllicos , .
Aparadores .
Ara.dos e instrumentos uteis á lavoura '" .. ' ..
Arados a vapor .......•............................
Arame .
Arandelas......•....... , , , .
Araras .
Araruta ; , .
Araruta em raiz .
Archotes .
Arcos de ferro ou madeil'a .
Arções para. sellins .
Ardozias .
Areia .
ArgUia .
Argollas de metal, ferro, etc .
Armações para. cbapéos de sol. .
Armações para igreja .
Armações ordinarias para lojas...............•... , •
Armamento .
Armarios..................................•.•.....
Armarios orJinarios sem vidros .
Arroz naciona.l. .................•...•...•..........
Arroz importado....................•....•.........
Artigos de armarinho ..................•...........
Artigos de desenho .........••.......••.............
Artigos de escriptorio .....•......................•.
Artigos de folha de Flandres, não classificados ....•..
Artigos de I uxo ou tanta ia. .
Artigos de pacotilhas, não classilica.dos ' .
Arvores vivas.......•..... '" .................•...
Asphalto .. '" ..........................•...••.... ,
Assucar bruto .•.....................••.•.........•
Assucar refinado, turbinado ou purgado ...•.........
Assucareiros de prata, etc .................•... " ...
Assucareiros de louça, etc .................•........
Assucareiros de folha de 1?lanclres .
Ataitdes.........•............... , •••.......•......
Avêa ....• · .....................•........•....•...
Avelãs ...................•............•.........••
Aves domesticas em capoeiras ou jacás .........•....
Aves empalhadas ou embalsama~a;:; ...•...........•.•

Classe 'l'al'Íl'a

2 6
3 5
2 5
2 5

5
I 6 e 10

Convencional
4 5_
2 6
I 5
I 5
2 6
2 fi
1 5

5 e 6 G
5 e 5 5

2 5
I 5

lO
4 6
4 ti
2 6
2 5
2 5

5 e 6 5
5 e 6 5
5 e G G

2 5
2 G
I {)

2 6
2 5
I 5
2 5
4 G
3 6
2 6
1 fi
2 6
2 G
I 6
;? G
5 6
5 ti
5 6
3 6

7
1 G
2 G
I 5 e 6
2 G
2 6

10
5
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Aves engaioladas.. . . . • • . . . .. . ........•............
11 :r.eite doce .
Azeite de mamona, peixe e outros não classificacLos .
Azeite de substancias do paiz .
A:r.eitonas '" .. , ........•..... , .
Azulejos .................•............ '" .

n
B'\calháo...........................••...... '" .....
Bacamartes '" ........•....•.............
Bacias de arame e m~tal semeLbantes .
Bacia de prata. etc..........•......•..............
Bacias de porce llana ou vidro .
B:J.et·t " .....•.......................
B:tgatellas : .
B,thús vazio~ .
B laias ,azias , '" , '" .. ,
Balanças•.......... " .................•.... , . . .. .. -
Bulas .
Baldes " , ." .
Bllões " " ' .
Bambinella, .
BJ.mbú '" ...........•
B,\nanas .
Bancas en vel'ni adas..•.............................
B:lnc03 ordinarios, etc.............................•
Bancos ordinarios, madeira' ou ferro .............•..
Banrleiras .......•..................•.•............
Banrlejas de prata, etc ......•...........•....•.....
Bandejas diversas ............••...................•
B,lUgués " , ..
Banha p:l.ra cabello ..............•................•
Banha nacionaL •..........•..•........•.•.........
Banha importarIa ........•......... , .•....•........
Banheiros .
Barbante ..............•....•......................
Barbatanas de baleia ......•...•.................•..
Barras de Cerl'o ....................•...•..........
B:lrracas desarmadas .........•. , .. , ..•...•.•..•.•.•
B:1.l'ris e barrici\S vazias .....•.•................•..
Bal'ricas e banis vaz ias em retorno ................•
Bal·rilha..•..•. " •............ , , , .....•
Barro....•......•............. " , .. , .•......
Barrotes ....•......... , •.•...•......•.•....•...... ,
Bastidores de tbeatro ............•............••..•
Bata tas alimenticias .......................•.......
Balatas doces ......•.•...............••...•.......
Batêa ...............................•.....•.......
Baunilha..............................•...........
B\)'oneta ...........................••............
Bebidas espirituosas não classificadas .•............•
Beijús... " ...•... " .......................•.......
Bengalas ................•.........................
Berços .

E.TI.-46
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Classe 'l'al'if3.

la
3 ô
4 fi
4 Ô
2 6
2 6

3 6
2 6
2 6

7
I 6
2 6
2 6
') 6
I 6
2 6

, 2 5
2 6
I Ô
1 Ô
5 6
5 6
1 6
2 6
2 6
2 6

7
2 6
2 6
2 6
4 6
3 6
2 6
2 6
2 6

5 e 6 6
2 6
1 6
5 6
2 6

5 e 6 6
6 6
I 6
3 6
3 Ô
2 6
2 6
2 6
3 6
5 6
2 6
I 13

Vol. Y

.,
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Bestas.... " .. , .. , o ••••••• , ••• '" ••••• o ••••• , o •••••

Bezerros .............•.....•......... o ••••• • •••••••

Bigornas .... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bilhares .............•...•. o ••••••••••••••••••••••••

Bilros .
Bi coutos•..•.•....................................
Boiões vazios ......•........•......................
Bolachas ordinarias .
Bolsas de viagem vazias .
Bombas o ••••••••••••••• o •••••••••••••

Bonecos o ••••••••••••••••••••••• '•••

Bonets .............•..•.•. " .. o •••••••••••••••••••

Borra de azeite, gaz, vinho, vinagre, etc .
Borracha em bruto .......•.•......•...•.......... o

Borracha em obras não classificadas "
Botijas vazias .........•... o • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •••

Botinas ..•..........•.•.....•................•...•.
Botões de ouro, prata, etc .
Botões diversos ..............•...•.....••.•.........
Breu ..... o ••••••••••••• o ••••••••••• o ••••••••••••••

Bridas.......•.............•........•.••.•.......•.
Brinquedos .
Brochas para pintor, etc .. o o .

Bronze bruto ....•.•......•.................. o •••••

Bronze em objectos de arte " .
Bronze em obra não classificada , o •••••

Brunidores de café •. o ••••••• , •••••••• o •••• '" •• , ., •

Bules de prata O" o ••••••••••••••••••••

Bules de louça ou metal fino •... '" ......•........ , •
Bules de folha de Flandres ........•................
Burras de fer1'o ....••............•..............•.
Bustos. , ..•..• " ., . ..•.• . o. • •••••••• o ••

<)

Cabeçadas ...............................•.........
Cabeções para animaes .
Cabello , .•.....•............ '" .
Cabello em obra , .• o ••

Cabides envernizados .......•....'.......•..•....•...
Cabides de ferro ou mad{lil'a " o ,

Cabos de arame .. , .. , ...............•.............
Cabos de canhamo, linho, etc.....•.................
Cabriolets o ••••••••••••••• - •••••••••

Cabritos•.........•..............•...............•
Caça o ••••••••••• o' .

Cacáo•.......• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cachimboa .
Cadaveres .....................•.....•...........•.
Cadeados , , o •••••••••••••••••••••••••

Cadeiras de feno ou madeira ordiuaria .............•
Cadel'naes .........................•...............
CarlinhoB " ' , . O' ••••• '" '" •••••••

Café em côco ................................•.....

Classe Tarifa

I 9
3 9
2 6
2 6
2 6
3 6
4 6
4 6
2 6
2 6
2 6
2 6
5 6
3 6
2 6

5 e 6 6
2 6

7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
3 6
1 (j

2 6
5 e 6 6

7
6

2 6
2 6
I 6

2 6
3 6
') ()

I 6
I 6
2 6
2 6
2 6

8
3 9
<1 6
3 6
2 6
I e esp. 6
2 6
2 6
2 6
2 6
3 6
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Café moido ou em grão .......•..•.... , .•......•....
Cafeteiras de prata, ete ..............•...•.........
Cafeteiras ele louça, etc ....•............. '" ., .
Cafeteira:> de folha de Flandres .
Caibros ...•. " •.. '" '" .•...•..... , ........•.•.
Cail'os., " ' .. , .
Caixas de guerra••..................•...••....•...
caixas -vazias, de madeira, folha ou papelão .
Caixilhos com vidros ................•....•...••....
Caixilllo sem -vidros ..•.........•..•..•........•.•.
caixãe funebres .....•..................•.........
Caixões vazios ......•..•....•...•.•....•......•....
Cujús....•..•..•...........•.......•...•.... , .....
Cal de Lisboa (cal virgem 13m latas) ....••...•.......
Cal do paiz ...•........•........•...•.........•....
Calcareos...............•....... , ............••...
Calçado...................................•.....••
Caldeiras. '" .•..•. , ................•....•.•..•.•..
Caldeiras (artigos não classificados) ..........•......
Camas euvernizadas ................•.............•
Camas de ferro, de madeira ordinarias ou lona .
Camarões ..•..........•.......•........•..........
Cambotas ..................................•.......
Campainhas.,................•......•........•.•...
Campainhas de vidro parajardim ....•....•.........
Camphora ...•.•.........•.•.........•.............
Candieiros (sem vidro) .
Caudieiros (com vidl·o) " ......•. , ..
Cauella ... , .... , .....•..........•............. " ••
Canetas de ouro, prata, etc ....• '" ...............•
CanetJs ordiuarias.....•.....................•.....
Cangalhas...............................•.........
Cangica .......•........•......•..•..•..•........••
Canhamo bruto.......•...•...••.....•............•
Canivetes ..•.•. " ..•...•... '" ................••..
Canna da lndia.................•..........••....
Ca.nna de a~sucar. . . . . . . . . .. . ............•........
Canôas .................•............•....•.......•
Canos de barro , , .
Canos lie metal. . .. . ....•.........• ~ .
Cantaria......•...........•.•.........•..•.. , .
Caoutchou bruto ....................•.............
Caoulchou em obras não classificadas ..•....•...... ' .
capacllos , .••
Capim. , ...•.... '" .....•..............•.. , , .
Capoeiras vazias , " " .
Capotes , , .. " ..•.......
Caranguejos e semelbll.ntes , .' ......•.........
Carborina .
Ca,rdas .
Carnaúba em cêl'a ...........•.•................. , .
Ca.rnaúba. em palha , ...•.•..........•.. '
Carne fresca ........................•....•....•...
Carne salgada e secca ...•.... , , .
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3 6
7

1 6
2 6

5 e 6 fi
5 6
1 6
2 6
I 6
2 6
1 5 e 6
I 6
5 6
I 6

5 e 6 6
5 e 6 6

2 5
5 6
5 6
1 6
2 6
4 6

5 e 6 6
1 fi
1 6
2 fi
2 6
1 6
2 fi

7
2 fi
5 6
5 6
2 6
2 6
5 6

5 e 6 6
fi 6

5 e fi 6
2 6
5 6
3 6
2 6
2 6

5 e 6 6
1 6
2 6
5 6
2 6
5 6
4 6

5 e 6 6
5 fi
5 fi
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Carneiros , .
Caroço de algodão " .
Carros fUllebl'es " .
Carro de mão nacionaes .
Carros idem importados .
Carro de pa seio .............................•....
Carros e vagõo para estl'arias de ferro, desmontado..
Carroça~ ·.·.·.··· .
Carteiras ...............................•..........
Carvão animaL .
Carvão mineral. .
Carvão vegetal .
Cascalho ····· .
Cascas de arvore para cortume e outros fins , ..
Cascas de cocos•...................................
Cassarala ..•....... , .
Cassuás ..........•....................................
Castanhas da Europa , .
Castanhas do paiz .
Cavallos " , .
CcbollS ......•....................................
Cebolinha · .
Centeio ....•...................................... '
Cêra bruta (nacional) .
Cêra em velas ou cm obra não classificada .
Ceramica (artigos não classificados) .
Cereaes não classificados ·
Cerveja .. , .. , '" ...•....... ' ......•. , .
Cerveja nacional. , ...........•..................
Cestos vazios " .
Cestos vasios em retorno " .........•...........
Cevada .
Cevadeira para mandioca , .
Cevadinha..•.........•.......•....................
Chá nacional .
Chá importado .. " . " .
Chales .
Chaleira de ferro, ordinarias, do metal, etc .
Chaleiras de prata ...••.......•................. , ..
Champagne .......•...•.................. ; •.......
Chapas de ferro. zinco, etc., para cobertas .
Chapas de fogão .
Chapelaria, artigos não classificados.........•.......
Chapeleiras vazias ......•... '" ...................•
Chapéos..............•............................
Chapéos de sol ' , .
Chal'ruas......•.....•.............................
Charutos•.... " , " " .
Ullicaras de louça, etc......•........... , ....•......
Chicaras de folha ou madeira .
Chifres em bruto .............•........... , .
Chifres em obras Hão ela,siJlcadas .
Chlorureto de calcio " ., .
Chocolate nacional. .....•.•......•.•...••..•.......

r

3
5

5
4

5 e 6

1
2

5 e 6
5 e fi

6
5.
5
2
5
3
4
1
2
2
2
4

, 2
2
3
')

2
I
3
2

5 e 6
2
3
2
2
2

2
5
2
2
2
2
2

5 e 6
2
1
2
4
2
2
3

H
6
8
6
fi
8
6
8
6
6
6
6
fi
fi
fi
fi
6
6
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9
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G
6
6
fi
6
fi
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fi
fi
fi
G
fi
fi
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Chocolate importado : ..
Chouriços nacionaes ....•........•.................
Chouriços importados ..•...... " .
Chumbo em bruto , ............•.. '" .
Chumbo de munição .•.............................
Chumbo em obra , ...•.....................

igarros .
Cimento ......................•...................

inzas .
Coadores de mandioca...•............•.............
Cobertores., .. , , .
Cobre em folhas. barras ou velho ....•.. ' .
Cobre em obras não clas~ificadas .
Cochonill1a ........................•...............
Cocos seccos ou verde ....•........................
Cofres d3 ferro ou madeira .
Cog-nac , ..•
Coke .
Colcl1ões e p rtença de cama , .......•....... , .
Colheres de prata, etc , " , .
Colheres de metal, etc......•..........•...........
Colheres de madeira do paiz ..........•.............
CoUa .
Colmêas...........................•...............
Columnas de ferro fundiJo " ..........•..
Colza em O'rão ................................•....
Colza em oleo.................•...........•.......•
Combusti veis não classiflCcldos...... . . . . . . .. . .
Comestiveis não classificados " .....•......... , ..•
Oominhos .
Confeitaria (artigos não classificado) .
Conserva em latas ou vi1ros '" .
Consolos.............................•......•......
Copos de ouro, prata, etc .
Copos de vidro, et .
C pos Je folha, madeira ou barro .............•.....
Coqueiros para pUlUtar " ....•
Coquilhos .•...............................•.......
Coral. , " ' .
Cordas de linho, cauhamo, piassava, etc " . '" .
Cordas para instl'umentol de musica .
Correame para tropas .
Correntes de ferro e outros metaes ' .
Cortiça bruta ' ....•.....•..... '" .
Cortiça em obra não classificada .
Cortinas e cortinarlo~ , .
Couçoeiras ...................•....•...............
COUI'OS seccos ou salgados •..•............ , '"
COUI'OS fl'escos ......•........... ' , , .
Cour s trabalhados ou en vernisados ...........•.....
Couros em obra não classificada. . .. . .......•.......
Couves................•...........•.......•.......
Cravo da India...........•.........................
C'1'e ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••
Creosoto : , . .. . , , .

2
4
2
2
2
2
2

5 e G
5

5 e G
2
3
2
2
4
2
2

5 e G
2

2
4
2
4
5
2
2

5 e 6
2
2
2
2
1

1
2
5
5
2
3
I
2
2
5
2
2

5 e G
4
4
3
2
5
2
2
2

6
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Crina vegetal ou animaL .
Crinolina ......•................................. : .
Crivo' de ferI' .................................•...
Cry tal de rocha, bruto ..........................•.
Cl'ystal om obra.................•..•......•........
Cubas para distillações, engenhos, etc ......•........
Cubos, pinos e raios para rodas ..
Cuias ......•.....................•........•.......
Cutelaria (artigos não elas ificados) , .
Cylindros de ferro. " .............................•

D

Debulhadores de milho " .
Dedaes de ouro, prata, etc .................•........
Dedaes de madreperola, osso, marfim, etc..... '" ...
Dentes artificiaes .............•................ , '" .
Dentes de elephantes , .
Descaroçadores de algodão " ...•...•......
De cascadores de café ou arroz•..........•........ , .
Despolpadores de cate .........................•....
Diamantes e pedras preciosas " ..
Dinheiro " .. , .......•. , ., ..•.... " " .. , .
Dobradiças de latão ou metal semelhante .
Dobradiças de ferro .
Doces nacionaes .
Doces estrangeiros " ............••..........
Dormentes de ferro ou madeira .................•...
Drogas ..•..•.....•.. , .....•........•....•..•.......

E

Eixos ....•............... " ......•.•.•.....•.......
Embiras ......................................•.. "
Encerados para mesa ..........•....................
Encerados para t:1petes ou ordinarios .
Engenhos para est:1belcimentos agrícolas .
Enxadas ................................•....... '
Enxergas para animaes...•.•........•..............
Enxergões .........•..............................
Enxofre ..
Equipamento militar, não classificado ......•........
Ervilhas seccas•...................................
Ervilhas em latas .........•.................•......
E-cadas de mão ou para casa........•....•.........
E~caleres.•........................................
E covas ..•.. , , : .
E~corias de metal .....•.......•.............•......
Escovas · ...........................•......
Esguião em peças .....••...........................
E padas ..................•....•.•.................
Espanadores ...........•.....•...•..........••...••

2
1
2
3
I

5 e 6
5
5
2

5 e 6

5 e 6

2
I
2

5 e 6
5 e 6
5 e 6

2
2
4
2

5 e 6
2

5
5
2
2

5 e 6
5
2
2
5
2
2
2
5
G

5 e 6
5
2
2
2
2

fi
6
6
G
G
6
6
G
6
G

G

7
6
6
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9
7
7
7
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G
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Q
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G
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G
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6
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6
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Especiarias não classificadas ....•......•.•..........
Espelho ......•................................•. "
Espermacete ...................•........ , .
Espingardas , , .
Espiritos não classificados.................•........
Espoletas .. , ...•..............................•....
Esponjas..........•......•..•.•......•.•.•.•..•....
Esporas de ouro ou prata .
Esporas de metal, etc......................•...•...
Esqueletos para estudos anatomicos ......•.. " .....•
Escrivaninhas de ouro ou prata .
Escrivaninhas de meta! ou madeira .........•..•.....
Es encias não classificadas .
Estacas para cerca...........•............. ,•.....•.
Estampas em folhas ...............•................
Estampas em quadros .
E tanho bruto, em folhas ou em olJras .
Estante de terro ou madeira ..••....•....•...••.• ,.
E tatuas .........•................................
Esteiras da India ............................•..•..
Esteiras do paiz ou para cangalhas .....••...•..•...
Estojos de instrumentos cirurgicos, mathematicos,

etc.•......•..•..••....•........•.....•...••.. ,
Es~opa bruta ou em obra .
Estopim para minas.•.•...•.................•..... ,
E trados para vagões.........•...................
Estrumes ; .
Extracto de carne ........................•........
Extt-actos não classificados ......•................•

F

Fachinas (varas de) .
Farelo '" .. " ...•...•..•..•.•..... "
Farinha de milho, mandioca , .......•..
Farinha de trigo. linhaça ou mostarda .. , .........•
farinha não clasificada , ......•....•..
Fateixas .•.....................•..........•.•.•...
Favas ..................•.•.........•.....•....•.•.
Fazendas de algodão, lã, linho e seda...•.•....•..•.
Fazendas do paiz .........•.••••..•.•....•.......•.
Fechaduras .
Fécula...•...•.......•.•...••...... ' ..•.•... , .' .•.
Feijão•... " ...•..•..•••...•.••....•.•.•..••.•..•..
Feltro•.....•.......•.•...•...••... " .•.•..... '" .
Feno............•............•.......•.............
Ferraduras .................••............•......••
Ferragens não classificadas ..•...............•.....
Ferramentas de carapinas, carpinteiros. ferreiros,

marcineiros, torn'3iros, sapateiros, etc., etc.....•
Ferro em chapas, barras ...........•...............
Ferro em guza, ou velho ...............•...•........
Ferro em obra não elas ilicada..........•..........

2
1
2
2
I
I
2

2
1

2
1

5 e 6
2
1
3
2
1
2
5

2
2
I
6
5
2
6

5 e 6
5
4
3
3
2
4
2
3
2
4
4
3
2
2
2

2
5 e fi

fi
2

6
6
6
6
6
6
6
7
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7
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Ferros de engommar .........................•.•...
Fel'rolhos .....................•....................
Fibras vegetaes não classificadas .... " ... , ........•
Figos fresc03 ..........................•...........
Figos seccos .............•.........................•
Filtros ................•.......... '" .
Fios crus ou de algodão, lã, linho ou seda , .

. Fios telegraphicos '" ..
Fitas de seda .....•................................
Fitas diversas .
Flechas .
Flores artificiaes ou medicinaes .
Flol'es na.turaes ...........•.................•.....
Flores de cannas e outras para enchimento ,
Fogareiros .
Fogões de Cerro batido ou fll ndido .
Fogos artificiaes .
Folhas de arvores ....•................•............
Folhas medicinaes .
Folhas de cobre, chumbo, estanho, ferro e ele Flan-

dres o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Folles ' , " , ...........•..
Forjas portateis .........................•.........
Fôrmas para as. ucar, etc ..
Formicida ...•.................. 0 ••••••••••••••••••

Fornalhas e fornos de feno .
Forualha3 para engenho...••..... " .
Fouees ...............•... ' .
Frangos .
Frigideiras de cobre, ferro e estanho, folha d'3 Flan·

dres, barro, etc .
Fructas confeitadas .
Fructas seccas ou frescas ..........•...............
Fubá de arroz.......•.........•..... " .
Fumo......•......................................

G

Gaiolas com pa. saras .
Gaiolas vazias..........••........................•
Gal heteiros •..............•... , ....•..............
Galhinhas ........•...............•......•.... o ••••

Gamellas ...................................•......
Garfos e facas de prata ..........•............•.. " .
Garfos e ditas de metal, etc .
Garrafas de crystal ou vidro fino o ••

Garrafas ordinarias vazias .••..... " o •••••••••••• '"

Garrafões vazios •..•.........................••....
Gatos ......•..........•...................... -....
Gaz globo '" ..•.•.......... '" .....•....... ,.
Gaz liquido o ••••••••••••••••••••••••••••••

Gazolina....•. , .••. .....••• '" .
Gelatina...........•....•...........••......•......
Geléas ..•....•.••..... o ••••••••••••••••••••••••• " •

('

('lasse 'l'al'ifa

2 Ô
2 Ô
5 6
2 6
2 6
2 6
-1 6
5 Ô
2 Ô
2 6
5. 6
I fi
2 G
5 G
2 (j

2 G
1 6
5 6
2 6

2 6
2 6
2 6
5 Ô
2 Ô
3 6
5 6
4 6

10

2 6
2 fi
5 6
5 6
2 (j

10
2 6
1 6

10
5 6

~

2 6
I 6

5 e G 6
5 e 6 6

3 6
1 6
2 6
2 6
2 6
2 6
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Gelo .• o o' o o • o' o ••••• o' • o' ••••• o o • o o •• o ••• o ••• o •• o o

Genebl'a o, o ••• o o ••••

Gengibre o •• , ••• o' ., •••••••• o ••••••••••••••

Gereres o. o •••••••••••••• o o •••• o •••• o ••••••••• o

Ge soo .' o ••• ' ••••• , ••• o •••••••• o •••••••••• o •• o •• o.

Gigos vazios o •• o o ••••••••••••••• o •••••• o ••••• o o ••••

Gigo3 em retorno. o • o ••• o •••• o •••• o •••••• o ••••• o • o o

Giz ......•...•.•. o" o., o ••• o ••••••••• 0 ••• o ••••••••

Glyeerina. o o o •• o o ••• o' o o o o. o o o •••••••••• o ••••• o •••

Globos de vidro ou louça o •••••••• o • o o o • o" •••• o ••

Globos geographicos o " • o o " o. o' ••• o ',' •••

Goiabas o" o •••••••••••••••• ' o o. o o •••

Goiabada o o •••••••••••••• o •••• o o' o •••••• o •••••••

Gomma arabica o •••••••••• o ••••••••••••••• o ••

Gomma de mandioca e outras do paiz .. o o o o ••••••••••

Gommas não classificadas ... o •• : ••••••••• o o ••• o ••••

Grades de ferro ou madeira para. lavoura.. o •••••••••

Gradis pàra sepultura ..•...•.. o •••••••••• o •••• o ••••

Granadas ..•• o • o •••••••••• o ••••••• , •••••••••••• o • o

Granadeiras ',' .. , .......•............
Gravatá .....•........................•. o ••••• o '" •

Graxa animal. ... o" •••••••••••••••••••••••• o ••• o ••

Graxa para calçado " o ••••••••••••••

Grelhas de ferro o •••••• o •••••••••••• o •• o •

Grelhas para engenhos ou locomotivas ... o •••• o" o •••

Guandos. o •••••• o o •••••••• o ••••••• o •••••••••••• o"

Guano. o •••• o. o ••••••• " o ••• o ••• o ••••••••••••••••

Guaraná o ••••••• o ••••••••••••••••••••

Guarda I'oupas, musicas, papeis, etc o ••••••• o o"

Guarda-chuva o •••••••••••••

Gual'itas .. , o ••••• o •••••• '" o •••••••• o ., •• o •• o •••••

Guinchos .. o. o" o o ••••••• o ••••• o ••••••••••••••• o •••

Guindastes o ••••••••• o • o o ••• o ••••••••••••••••••••••

Guitarras , ....•..........•......
Gyradores para estrad.s de ferro o ••••••• o

:u
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5 6
2 6
'1 6
2 6
2 6
2 6
5 6
4 6
2 6
I 6
I 6
5 Ô
4 Ô
2 fi
5 Ô
4 6
5 6
2 6
1 6
2 6
5 6
2 Ô
2 6
2 Ô

5 e Ô 6
4 li

5 e Ô Ô
2 li
I 6

2 6
1 6
2 Ô
2 6
I 6

5 e 6 6

Harpas o ••• o. o o o o ••••••••••••••••••

Herva-doce •......... o' o ••• " ••••••••••••••••••••••

Hervll.-matte ....................•.......•.........
Hervas medieinaes ou não classificadas .
Hortaliças frescas .
Hortaliças em conserva .

I

Imagens. ' .. o ••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••

Imau o o 0 ••••••••••••••••• 0 •• o ••••••

Impressos ..•.......•..........•.... o ••••••••• o •••••

Incenso .. o •• o • o ••••• o ••••••••••••••••••• o ••••• o •••

Intame, raizes semelhantes. o ••••••••••••••••••••••

Instrumentos agricolas•.•...• o •••••••••••••••••••••

I
2
4
2
5
3

1
I
4
2
5
5

Ô
6
Õ
6
G
6

6
Ô
6
6
6
6
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Instrumentos de cirurgia, engenharia., medicina, mu
sica, optica e semelhantes .... o • o ••••• o •••• o ••••

Ipeeacuaolla o •••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••••••

I oladore de telegrapho ... o ••• o •••••••••••••• o • o o • o

J

Jacns vasios o ••••• o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••

Jacás em retorno ...•.•. o ••••• o ••••••••••••••• o •• , •

Jangada o •••• o •••••••••••• o •••••••••••••••

Jardineira....•............ o ••••••••• o o ••••••••••••

Jarras de prata, etc....•......... o ••••••••••••••••

Jarros de barro do paiz .....•.....••....• o ••••• , •••

Jarros de porcellana ou louça. fina. ......•....•......
Jaspe ' . o ••••••••••••••••••••••• o •• '

Jogos de damas, dominó~, gamão, xadrez, etc. '" o •••

Joias .. o ••••• o •• o •••• ' •••••••••••••••••••••••••••••

Jumentos .............•• o ••••••••••••••••••••••••

Junco da India, do paiz .

li.

Kagados ..•....•.•... o •••••••••••••• o •••••••••••••

Kaleidoscopio •... o ••••••••••••••••••• o • " ••••••••••

Kaolim. o •••••••••••••••••••••••••••• o •••• o ••••••••

Kerozene.....• , o •••• '" ••••• o ••••• o ., •••••

Kiosques ..•...... '" o •• , •••••••••••••• o •••••••

Kirsch .•...••..........•••.............•....•....•

L

Lã em bruto .... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lã manufacturada..... , o' ., ••• o ., ••••••• , ••••••• "

Lã, artigos não classificados.. '" , o .

Lacre ..........•... o ••••••••••••• o ••••••••• , •• , •••

Ladrilhos de barro .........•......•...•.. ' o • o • , '"

Ladrilho de louça, azulejo ou marmore .....•......
Lages apparellladas ... o • • • • • •• ., o • o •••••••••••••••

Lages brutas o •••••••••••••••• o o. o'

Lambazes ... o ••••••• o •• o o ••••• o' o ••••••• o" o' o ••••

Lambrequins de madeira ou metal ........••.. o ••••

Lampariaas ...•. o •••••••••••••••••••••••••• o • o ••••

Lampeões com vidro....•.... " ..... o •••••••• , •••••

Lampeões sem vidros ..... o •••• o •• o ••••••••• o •• o •••

Lanchas .. o ••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• , ••

Lanternas com vidro ••...•...•..•............•.•.••
Lanternas sem vidro. o ••• " o o ••••••••• o •••••••••• o •

La.nternas magica.s o • o •••• o o ••••••••• o ••••••• o

Lapidas para sepulturas •. o o •••• o .

Lapis .................•...... o •••••• o ••••• "0 ••••••
Laranjinha em garrafas..............•......... o •••

Latão em barra, bruto ou vhole , .........• o

I
.)

3
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2

4
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2

1
5

3
1
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Latão em obra não classificada : .. '" .
Lavatorio' de madeira en vernizados .
Lavatorio de madeira ordinaria u ferro ....•..•. , .
Lebres mortas, ou oulros animae pequenos ....•....
Le"'ume em conserva..... . , ' ,.
Legumes fr'escos ou secco .
Leite em conserva ou condensado ............••....
Leite fre co .............•.........•....•..... , ..•..
Leitões .•..•.••................ " , ....•...
Lenha.•.•.....................••..................
Lentilhas .
Leques....••...•.....................•..•.........
Licores .........•............••............•......
Licores nacionaes . . . . . . . . . . . • . .• . .
Limalha de Cerro, latão etc........•....... " ....• ' .
Lima de aço .....•..................•.............
L~m~s (frutas) ..
Llmoe .....•........•....•................ , .
Linguas fre-cas, seccas ou salgadas. " .
Linguiças Crescas, saccas ou salgadas ...........•...
Linha para costura .. , ...•........ '" " .•.....•
Linhaça , .
Linha bruta. .............•...... " , .
Liteiras •..................•........••.....••.. , ..•
Litros (medida) .........•............•..... , .
Livros .....•.•...........•...........•....•.....•.
Lixa ...............•...•.... ' ....................•
Locomotivas rebocadas , .................•......
Locomotivas desmontadas .
Lombo de'porco ...•....•..•....•............••.....
Lona ......•....••.....•.....•..•.......••.......
Lóros. '" , ., , ......•. " ..•...••. , .
Louça de luxo ou commum.•.•...........•...••....
Louça do paiz•.•................•................•
LOllsas para escrever ........•......................
Lousas em lages , ., .
Lousas preparadas....•...................•........
Lunetas ..................•........................
Lupulo ......................•.•••..........•.•..
Lustres com vidros ou crystaes ..............•.....
Lustres sem vidros .•...........•.........•..•..•..
Luvas ..••..............•.•...•...•.......•... , .. ,

lU:

:Macacos (animaes) ..............•................•.
Macacos ne ferro '" .
Macarrão e outras massas alimen ticias .
Machados .
Machinas aratoril1s · , .
Machinas de copiar cartas, de co tura, de cortar car-

tões .
Machiuas destinada ao preparo ou fabrico de produ-

ctos agricolas .
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Classe 'fal'i ra

Machinas de engenhos .
Machinas para o fabrico de telhas ou tijolos ,.
MachiJ:!as. para gabinetes de physica ou labol'atorio de

clnmlca .
Machinas fel'ramanta .
Machina' ele. imprimil' bilhetes de estrada ele ferro ..
Machinas grandes não classificadas .
Machinas metallurgicas ou mineiras .
Machinas photographicas .
Machinas pequenas nâIJ classificadas .
Machinas de tecer .
Machinas typographicas, litographicas e autogra-

phicas .
Macllinas a vapor, fixas ou locomoveis .
Madeira apparelhada para constl'ucçâo ou obras de

marcenaria ou cal'pintaria" .
Madeira em bruto, lavrada ou em taboado , .. ,
Madeira em casca, falquejadn, Eerrada. .
Madeira curta até quatro metros de compl'Ímento .
Madeira em obra não classificada, como portas, ja.

nellas, etc .
Madeira para tinturaria .
Madreperola " .
Maisena .
Malas de viagem, vasias .....................•....
Malhas'de ferreiro .
:rvlamona ('lleo de) , .
Mamona (bagas de) .
Mandioca '"
Mangas (fl'uct 1) •.•.•.••......•.••...•.•..•. , ...•..
]l,langas de vidro .
Manganez ...................•.............•.......
Mangueiras para bombas. . . . . . . . . .. . .
ManiCoba....••............. , '"
Mauiva...........•....................... : .
Ma.uometros ,. . .
Manteiga .
Manteiga importada "
Mantegueiras d prata .
Manteigueiras de melai, louca, vidro, etc .
Manufacturas de fabricas nacionaes e estadoaes.....•
Manuscriptos .
Mappas .............................•............
Marfim .
Mariscos .
Mal'more beuto .
Marmore em obras ele al'te .
Marmore em objectos não classificados .
Marquezas .
Marroquim .
Martellos .
Mascaras ..................................•.......
Massas alimenticias .
Materiaes de construcção não classificados ......•. I.

f
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Classe Tarifa

r.1ateriae explosivos .
!\Iateriaes inf!ammaveis não classificados .. : .
Materiaes veneno os .
Matte .
Maxixes : .
r.ledicamentos não classil1cados .
Medidas diversas , .
Mel de abelhas, importado .
Mel de abelhas do paiz .
Mel de canna, melado ou melaço .
Mel de fumo .
Melancias .
Melões ..........................................•.
1ercurio : .

Mezas envernizadas .................•........ , .
Mezas de ferro ou de madeira ordinaria ,..
Metaes brutos não classiflcados, excepto precioso~...
Metaes om obras não c1. sificadas, excepto preciosos..
Mi!l<'1, •••••••••••••••••••••••..•••••••.•••••••.•••••
Milho .
Mioeraos não clas'ificados .
r.I~n~l'ios de chumbo, ferl'O, cobre, zinco, etc .. " .
MIolO .
liRsangas , .

Miudos de rezes ....................•..... '" .. '" .
Mobilias de luxo com dourados e espelhos etc .
Mobilia de vime, madeira ordinal'ia, usadada ou em

ma.o e tado, etc.......................•........
Mocho envernizados ou ordinarios ......•....... " ..
Modelos .....................•.....................
Moendas para eng nho e perteoÇ<1.s .
Moinhos pal'a café, pimenta, etc ...•....... " .
Moinho para lavoura .....•...... , ..•.......... , ..
Moil'ões ......•........... '" " , ..
Moitões .
Molas de aço par(\, carro .
Moldes .
Molduras de madeira, envernizat1as ou douradas .
MOI'ingues de barro ......................•........
Mós .
Musgo.........•.•................... '" .. , ' .
Musicas ........•..................................

N

Naphta......•.............•.....................•
Naphtalina ' .......•...•..... , ....•.•
Navalhas .
Nicleel brnto .•....................................
Nickel em obras não classificadas ...........•.....•.

~~~~s· :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : : : : : :
Noz-moscada " .
Noz·vomica , '" . " ....•.... " ....•.. , ' '" .
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o

Clas8 rrarira

Objectos de art9............•......................
Objectos de luxo, ferro, cobl'e, brom~e ou outra. qual-

quer qualidade , .
Objectos de arande responsabilidade ou perigo......•
Objectos manufacturados não classificados .
Objectos de marcenaria e carpintaria desmontados .
Obras de cabelleireiro não classificadas ........•.....
Obreas " .................•......•..•.
Ocre .......••.....•....•...•....................••
Oleado· ...........•...................•...•.......•
Oleo de amendoas doces ; ...•..........
Oleo de linhaça .
Oleo de qualquer qualidade não classificado .
OJeo de substancias do paiz "
Opio .........................•.................. ,.
Oratorios , ••........•....•.......•...
Orgãos .

. Origones................•.......•.................
Ornamentos de ferro e bronze para igrejas .
Osso brutos .
Ossos em obra não classificada .
Ostras em conservas .
Ostras frescas .
Ouro em bruto ou em obras .
Ovas de peixe, frescas, seccas ou salgadas ...•.......
Ovos .

p

Padiolas .
Paina .
Paios, importados .
Paios nacionaes .
Palaoquins .
Palha do Chile e outras para chapéos .
Palha de milho, coqueiro, canoa, palmeira, etc....•
Pa.litos .
Pandeiros .
Panellas de barro .
Panella de feno ou cobl'd .
Panno de qualquer qualidade .- .
Pão .
Paos para tamancos...................•............
Paos para tinturarias , " , .
Papagaios .•... " . ' .........................•.....•
Papeis pintados, papa desenho, escriptorio, etc .
Papeis para embrulho, impressão, etc .
Papelão.•....•. " ., ..........•...•.......•••.... ,.
Parallclipipedos para calçamentos '" .' '" ,
Paramentos ecclesiasticos .
P,is de ferro ou aço ................•.•......•.....
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Classe Tarifa

Passaros em gaiolas.........................•....•
Passaros embalsamados ou empalhados ........•..•..
Pas as .
Pastas de papel ou de papelão '" '" .'
Patronas ..........................•...............
Peanhas , ...••............•.............. ,
Peças de artilharia desmontadas ..................••
Peças de artilharia com carretas '" .
Peças de' en aenho não classificadas .
Peças de locomotivas e de machinas não ela sificadas.
Pedras de alvenaria ou calçamento ...•..............
Pedras de afiar, amolar ou açorianas .
Pedras de cantaria apparelhada••.......•...........
Pedras de fil traI' ..........•..............•......•..
Pedras hume ..................•.........•....•....
Pedras lithographicas .
Pedras pomes ..............•........•.....•.......
Peixe fre co, secco ou salgado .......•..•..........
Peixe em latas .
Pelles verdes ou preparadas .
PeUes reccas ou salgadas.......•..................
Pellica '" .
Peneiras de cabello, seda ou arame .
Peneiras de palha do paiz.......•..................
Pennas de ave para enchimento ....•...............
Perfumarias.....................................•.
Pe-'os para balanças ...........•..•....•...........
Petrechos bellicos ou de caça não explosivos .
Petrechos bellicos ou de caça explosivos ....•........
Petroleo (kerozene) .......•.......•...............
Pez ............•.............•...................•
Phosphoros.....................•..................
Phosphoros de segurança.•....•......••..•...•....
Pianos... ' '" •....•.............•..........•......
Piassava•..................•..........•...........
Picaretas , , .
Pirhoá ....•....•.................•.... , . , .
Pilhas electricas.............................. . ..
Pimenta da India ....•.................•........•..
D~ta ~o paiz .
Pmcels .
Pinhões verdes ou seccos .................•.........
P!nos par~ rodas ......................•............
Pipas vaSlas .
Pipas idem em retorno ..•..........................
Pires de louç , etc .
Pires de e tanho, madeira ou Flandres .
Pistolas ....................•...............•......
Pixe .
PhlUtas medicinaes não ela siticadas , .
Plantas vivas .......•.................•...........
Plambozina.........•...•.....•...........•.....•..
Polvarinhos ......•.........•.......... , .
Polvilho .
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Paivara e artigos inflammaveis ...............•.....
Pomadas o •••

Porcellana o ••••••••••••••••••••

Porphyro brut'1 .
Porphyro em obra .
Pós de sapato .
Pu te telegrapbicos de ferro ou madeira ...•.... o.

Pota sa .
Putes ue barro uo ra.iz o.

Potes diversos o •••••••••••••• , •••

Pranchões ...................•.................. o •

Prateleiras envernizadas ..........•............... o

Prateleiras de ferro ou madeira ordinaria .. o •••••• ,.

Pratos de prata " " .
Pratos de louça ou vidro , , .
Pra.tos de madeira. folha. etc .
Pregos de ferro. cobl'e, etc ..........•.• o •••••••••••

Pl'élos o •••••••••••••••••••••••••••••••

Prensas de copiar cal'tas " .
Prensas de en Cardar algodão ou hyclraul icas o • o

Pr lnsas diver'as .........•...... , .
Prensa pal'a mandioc<t , f . ••.••.....••••
Pl'eparações pllarmaceuticas .•........ ' , .
Presuntos o •••••

Pro·j 11clo' chilllicos não clasüficados .. , .
Plicaras de louça ou vi·jro ................•........
Puxadores pardo gavetas. etc .
pudrolylhos .. " ... , ..... '" .' . " o ••• o ••••••••• o •• '

Punhaes ..............•........... " ........•..••.
PuzohLna .....•. '" . o •••••••••••• " ••••••••••••••••

Q

Quadros. o· ••• • ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••

Queijo nacionaes .
Queijos impDrlado~.................•.............
Quiabos o •• o ••••••••••• o o ••••• o ••••

Quilhas de jogo O" ••••••• " ••••• O' •••••••••••

Quina ........• o •••••••••••••••••••••••••• O' •••• '"

Quinino o •••••••••••••

Quinquilho.ria ., o " ••

R

Ro.becas ou rabecões .......•.... o ••••••••• o ••••••• o

Rabichos o ••••••••• 'f ••••••.•••••

Raios para rodas .....................••••...•. o o ••

Raizes do paiz, alimenticias, não clas ificadas .
Raizes meclicinaes não classificadas ......•.......... '
Raizes tintul'eil'ilS não classificadas .
Ralatlores para. mauuioca .... o •••••••••••••••••••• ,

Rapadura , ..................•...... , .... o •••••

Rapé 0.0 ••••••• o •••••••••••••••
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Ra pad uras ...........................•........•••
Raspas tle pou las de veado .........•.....•...•...••.
Ratoeiras .
Realejos .
Rebolo (pedras de) .
Rêdes .
Redomas de vidro .
Regua ........................................•...
Relogios de ouro, prata, etc ............•..........
Reloe>ios de qualquer out1'a qualidade ..
Remos "
Rendas .....................................•.....
Repolhos ..
Reposteiro .
Re'crvatorios de furro .
Residuo de açougue " '"
Resinas não classitlcadas .
Retortas de metal ou para guz .
Retol'tas de vi'lro ou louça. " " " ,
Retl'atos .................................•.•......
Retretes .......•..........•.................••....
Retroz ....•.... '" ........................•..•.....
Rhuiba.rbo .....................•........ " .
Rbum ...............................•..........•.
Ricino (oleo de) , .......•...........•
Ripas .................•........ , .........•........
Rodas para C.1rros. machinas. etc..............•.•..
Rodetes para machiuas ..........•.....•.........••
Rolhas. " .....•...................................
Ro algar .
Rosca ...........................•............•.........
Roupa ....................•..............•...........•

737
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2 6
2 fi
2 6
1 6
4 fi
4 fi
I fi
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Sabão ocdinario .
Sabão nacional ................•.........•.......•.
Sabonetes .....................................•...
Sabonetes uacionaes ..........•... , .. '" ... , •..... ,.
Sacca-rolhas.•.....•...•.....•.................... ,
Saccoa vasios .•..•.................. " •....•.......
SagÚ...•.•...................••........•..... '" ..
Sal amoniaco ................•.... , ..............••
Salames .
Sal de azedas ..........•.......................•...
Sal de Epson , .
Sal retlnado .........•. , ...............•.....••.•...
Sal ol'dinario .•.•......••........................•
Salitre ......••....•.........................•.•.•.
Salmão ..•.....•.......•.......•...........•.......
Salsa ..•........•...•............•. , ..............•
Sangue de boi .•..•.............. '" ...••..•.••.•.•
anguesugas ...•...•.••...........................

Sapatos .. " .... , ...•.. , .........................•.•
E. 11. - H
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(

Sapé .............•••.••..•..•....•...•...........
Sapotis ........•...•.•......•.............•........
Sarrafos .......••......•...................•.•....
Sebo.....•.......................................•
Seda ........•..•...•........ · .•.............•.•.
Sellins e pertenças ...•.....................•......•
Sementes destinadas á agricultura .•.....••....•..•
Serpentinas de vidro, crystal, bronze, etc ...•.......
Serpentinas para alambiques...•...................
Serragem .
Serralharia, artigos não classificados .•..............
Serras .
Serrotes .....................................•....
Sinos .
Sip6s .
Sirgueiros, artigos não classificados .
Soda .................................•.....•..•..
Sofás envernisado ....•..........••.............•.
Sofás de ferro, madeira ordinaria, etc ... , .......•...
S6Ias ....................................•........
Sovélas e instrumentos de sapateiros .
Stearina ..........................•........... " .•
Suadores para ellios .
Substancias de utilidade á lavoura e de pouco peso

em relação ao volume .
Sulphureto de carbono ..•.......•.•..•••...........
Surrões vasios ...•.•......•.....••.•....•....••.•..
Suspensorios.....•..••••••...••......•..........••.

T

Tabaco .
Tabatingas. '..........................••..........•
Taboas ....................•....•..•...............
Tabocas .....................•......•...•....•....
Taboleiros envernizados, envidraçados ou ordinarios.
Tabo]eiros de engenho......••.....................
Taboletas .•.....•............•...•. , ..........•..•
Tabulas de gamão........•.............•.....•.....
Tachas de cobre ou metal semelhante.....•...•.....
Tachos para o fabrico de assucar ou farinha "
Tachos de ferro ou cobre, para u~o domestico ,
Tacos para bagatellas, etc ....••..................•
Talhas de barro para agua, sem filtro .. " .•.........
Talheres e objectos de cutelaria , , ........•...
Tamancos .
Tamarindos em conserva .
Tamarindos frescos .......•.•...•.........•.......•
Tambores de musica .
Tambores de ferro ou madeira ordinaria ou para en-

genho ......•....•.•............ , .......••.....
Tanques de melai ou madeira para engenhos .
Tapetes ....................•..........•.....•.....
Tapioca..... , .... t ••••••••• •••••••••••••••• "' , •••••
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Classe Tt.rifa

Taquarassú .. o •••••• o ••••••• o • o •••••••••••••••••••

Tarrafas ... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tal'tal'uga .....•.............•... o •• o •••••••••••••

Tartaruga em obra não classificada ... " ..........•.
Tatus mortos. . •. .... . .•..•.•.......... o •••• o ••• "

Teares... o o •••••••• o •••••••••••• o •••••••••• o ••••••

Tecidos de fabricas nacionaes o o ••

Tecidos não classificados o •••••••••••••••••

Telhas de barro ..•...•... o •• o •••••••••• o • o ••••••••

Telhas de vidro ou louça ...•... o ••••••••••• o •••••••

Tenderes desarmados •.• o o o' •••• o ••••••• o •••••••••••

Tentos para jogos .•......•.•....•....•.........•..
Tesouras. o •••••••••• o • • • •• • ••• o •••••• , •••• '" •••

Ticuns. o ••• o o •••••• o •• o •••••••• o. o ••••••••• o •••• o,

Tigelas de louça, folha, e tanho, barro ou marmore.
Tijolos de aIvenaria ........•.........•. o •••••••••••

Tijolos de areal' o •••••••••••••••• o ••••••• o •••••

Tinas '" , ....•.•... , ., '" .......•..•..
Tintas de qualquer qualidade o •••

Tinteiros de prata, etc o" •••• , o" o ••••

Tinteiros de qualquer outra qualidade ..• o .

Tipitis ...•...•......• o •••••••• " •• o •••••• o •••• " •

Toalhas ........•...•..•...•..•. " ..•....••....•••.
Tomates em con erva•... " o • o •• o • o • o • o ••••••••••••

Tomates frescos ...•....• o •••••••• o ••••••••••••••••

Torcidas .....•........• , o •••••••••••• o ••••••••••••

Torneiras de cobre, metal, ferro ou madeira .
Torradores de café •. o ••••• o ••••••• o •••••••••••••••

Toucadores •..•...•..•..•... o •••••••••••••••••••••

Toucinho ...•........•. o ••••••••••• o • o •••••• o ••••••

Transparentas para janellas o ..

Tra1>o . o •• o' •••••••••••• , •••••••• o •• o ••••••••••• o,

Traves e trilovetas ..•..•..•••••.......•........... o • ,

Travesseiros. '" ..•.... , o • o •••• o ••••••••••••••••••

Tr~m de cozinha, de cobre, ferro, barro, etc ....•....
TrIgo o ••••• " •••••••••••••••• , •••••••••••• , • o •• , ••

Trilbos .
Tripas ..• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Trincos. " ., o • ; ••••••••••••• o o •• " •

Tubo de barro .. ; o •••••••••••••••••• o •••••• o •

Tubos de louça ou metal. ..•.•.....•.... o o ••••• o •••

Tubos de vidro o •••••••••••••••• o , •••••• o ••••••••••

Tucanos.•... o" •••••••••• o •• , ••••••••••••••• o •••••

Tumulos armados.... o ••• o o ••••••••••••• o ••••••••••

T
Tumulos desarmados o •••••••• -0 o •••••••

arifa.T " •. '" .....• , . o •• " ••••••••••••••• , ., •••••

ypos , t ••••••

u

Hu~uentos o ••• o o o., o o' o" o ••••••••• o ••••

Unas de animaes o • o ••• o • o •••••••• o • o ••••••••

rupemas.. o o o ••••••••••••••••••••••••• o. o o •••••••

5
4
5
2
4
5
2
2

5 e 6
2

5 e 6
2
2
2
2

5 e 6
3
4
2

2
5
2
2
5
2
2
2
I
4
I

5 e 6
5 e 6

2
2
3

5 e 6
5
2

5 e 6
2
!

I
2

5 e 6
2

2
4
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ti
6
6
6
6
6
6
6

10
6
6
6
6

6
6
6



740 DECRETO

Urnas de mnl'lUOre ou macieira ...•.........•.......
Utensilios domesticos não classificados .
Uvas frescas .................................•..•.
Uvas ecca.s.....•.....•........•.....•.•..••.•....

v

elas e ~l'arira

I 6
2 6
5 6
2 6

(

Vagões armados .........•.......... , ........••.•.•
Vagões desarmados ........•...................... ,
Varas ,
Varandas de ferro .......................• : ..
Vassouras de cabeno ou crina .......•..............•
Va souras de palha, piassava, ete .
Velas ....................................•...•....
VeJludo•.....•..•••.....................•....•....
Velocipedes " ...•....•......................
Venezianas ......•............. " ......•••.........
Vanta.rola .....•...............•.....••......•....•
Ventiladores ..
Verdete ......................•..•.......•....... ,.
Verduras................•......•.....•..........•.
Vermelhão ..•..............................•...••.
Vermuth..••........................•...•...••...•
Vel'niz..............•......•..•.....•...•.•..••....
Vidros ..............................•........••..•
Vigas •..........•........ " •..•...••.......••.....
Vimes...................•..•.............•..••...
Vinagre ....•.........•..•.....•.........•....•....
Vinagre nacional. . . .. . •..........................
V!nho ...........•.•............•.......•....•.•..
Vinho nacional ............................•.... , ..
Vitriolo .•........ '" ...•.•...•...•.•......•••..•.

x

Xaropes •...•.•..•.•...•..•...•..•..•••.....•....•
Xarques •............................... '" ......•.
Xergas para u,oimaes ..... '" ..•....•..•.....••....

z

Zabumbas ...••....................••...•..••.....
Zarcão " ., ..•........ " ................• ,.
Zinco em chapas ...........•...........•....••.•..
Zinco em obra não classificada ..

Especial
5 e fi
5 e fi

2
2
4
2
2
I
2
I

5 e 6
2
5
2
2
2
I

5 e fi
3
3
4
2
3
1

2
5
2

I
2
2
2

Ô
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6

6
6
6
6



DECRETOS i41

TARIFA i

Passagem de ia classe (simple ), 70 réis por kilomelro

'" o

" '" "d
o ;:l - ~::l tlll... ...

" ...
.~ .~ 'ã ::l
c1 o '" ~

ESTAÇÕES
...

:§ ~ o ...~ A oo o "d
U> .!l I~

" cl
~ ... ... 'a "~

Ã 5 <j '"~ rn

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 40 reil. 09 Kil. 7

Caxias ............... 1$100 ~OOO 3;300 4S900 5.'500
Dias Carneiro ........ •••••••• o. 1 500 2'200 3' 00 4 500
Christino Cruz ....... ••••••. • 0. .......... $700 2;'400 3 000
Aarâo Reis .•........ ..... ..... .......... o, •••••••• 1 '700 2'300
Luiz Domingues ...... ........... .......... •• o ••••••• •.••.. o. o, 700

TAHIFA N. 2

Passagem de 2n classe (simples), 45 réi por kilometro

'" o
'" "d

o " ::l i1... ;:l tlll ....:;; o '" .e ::l

" 'e;; e fI.o... o
ESTAÇÕES cl " ~ o ...

o ., o A o
.!e "d

U> lo! " ~
ol ... ... 'a "iS ,.t:l ol .,

<j >-< rn

Kil. 15 Kil. 30 Kil. 46 Kil. 69 reil.7

Caxias .... " ........ '700 1$100 ~100 3 '200 3.'600
Dias Carneiro ....... .......... 1$000 1: 400 2.'-00 2·'900
~hri:tino Cruz ...... •• , •• ' 00.' o' .'., •••• 500 i \'500 1 900

arao Reis ......... ......... . .......... ....... ., . i-tOO 1'500
Luiz Domingues ...... o •• o. o ••• , ...... .... " ........ .......... ::;500
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TARIFA N. 3

Passagens dp. ia classe - ida e volta (25 % de abaLimenlo
sobre o duplo da tarifa n. 1)

'" o
'" ..,

o .. ::l
~... ::s bO

'@ ... .9o '" ;:l
J:I o '8 El l'tt... p::ESTAÇÕES cd J:I o 1;o .... A... o ..,
'" .:!1 lo! .. ol
o! ... ... 'S Cl

~
,.Q cd

'"o <l H r:n

---
Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil.69 Kil. 78

Caxias............... 1'700 3 900 5 000 7$400 :!.3oo
Dias Carneiro ........ .......... 2.$300 3$300 5 700 6 O

hristino Cruz ....... · ......... o" •••••• _ i,100 3$600 4i$500
Aarão Reis .......... •••• o' •••• ..• ··0·0· . .......... 2$600 3.$500
Luiz Domingues ..... · ......... ... ....... ...... .... .•.••... o. 1'100

TARIFA N. 4

Passagens de 2a classe - ida e volta (25 % de abatime])~o
sobre o duplo da tarifa n. 2)

-til o'"o .. ::l ]... ::l bO
'@ ...

'"
c

~o 'ã::l ';;l
ESTAçõES

... o p:: l'tt
<1\ ::l o

'"o ~ A
'"

o o

'" ]
1<1\ .. ..,

<II ... .:; ol

~
<1\ Clo <l H '"r:n-

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 lUI.78

Caxias ............... 1 100 2$600 200 4~00 5, 100
Dias Carneiro .......

'" 0 •••• °. i 500 100 3,~flOO 4 100
hristino Cruz ....... ....... -o . ....... .... 00 3'200 ~.:Aarão Reis .......... ·......... •• o •••• '" • •••• o •• • • i 700

Luiz Domingues ..... ......... . o ••• o" .. . '" ...... o" •••••••
;Soo

-



DECRETOS 743

TARIFA N. 5

Encommendas e bagagens em tl'ens de passageir os ou mixtos
POR 10 KILOGRAMMAS E POR KILO~lETRO,6 REIS

ESTAÇÕES

lO

~
o

'cd
~
<:

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 Kil.78

Caxia ............... 090 216 276 $414 68
Dias Carneiro ........ .......... 126 1 6 24 ...37
ChrisLino Cruz... , .. , .......... .......... 060 19 ~2
Aarão Reis. , ... , . , .. .......... . ......... '" .... '" l38 192
Llliz Domingues ..... , ... ....... ..... . . . .. .......... .......... 054

OTA - O frete munimo de uma expedição de bagagens e encommendas é
de 300 réis,

TARIFA N. 6

ta CLASSE

Generas de cuidado e condllcção perigosa, objectos de grande
volnrne e pouco peso, bagagens e encommendas em trens
ou carros de mercadorias

POR 10 KILOGRAMMAS B POR IULOMETRO 5 REIS

'" o
CD "do s :s cd,::: ::l tlO ;:,.
ClCD o lO :sCl 'o; a r:.'"' o

ESTAÇÕES cd <=I ~ o '"'o ~ A o
lO o "d

'" ] 'cd .. c:Il
cd ... ';; Cl.... cd CD
A o <: H rn

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 Kil. 78

Caxias .. ,.,., •... ,., . 075 180 230 345 $390
Dias Carneiro,., .. ". .......... 105 155 270 $315
ChrisLino Cruz .... ' .. .......... 050 165 $.210
Aarão Rtlis .. , , , , , , . '1 ::::: '. ~ '. '. " ••••••• o •• ..... ..... .115 \60
L' . 045U1Z Domingues"., ..... ,",.', ........ .. .......... ..........

OTA- O freLe minimo de uma expedição de mercadorias é de 1~00.



744 DI!:CHI>TOS

20 eLA ~SE

Tecidos de fabricaçiío esLruno'eiru ou nacional, perfumal'ias,
producto chimicos e pharmuceutic ,e ouLros bj L .
designados na puuLa com o numero e cla""se ele La ta
rifa

POR. :10 KILOOR.AM~IAS E POR KILOMETRO, 4 REl

w o
N

., '1:l
o :::l :::l ~

'"' '" bD '".~

c.J w '" :::l.,
'0; .ª I'=<cl o

ESTAÇÕES '"' o:: '"ol ~
o

o Q o
o '1:l

w '" d .::: ol
.~

'r:; '"' d
..<:l oS 3 .,

o < rn

Kil. 15 Kil. 36 ICil. 46 Kil. 60 KiI. 78

Caxias ............... '060 5144 Sl84 8276 $312
Dias Carneiro .. , ..... 0.0 ••••••• .0 ! 'l2! .216 :?52
Christino ruz ....... . , ........ 0'0 •••• 'o • .040 :132 :IG
Aarão Reis ........... .......... ...... .... . ...... .. 092 812
Luiz Henriques ...... ,'0 ••••••• .. , .. '.0 .. .......... .......... S03li

),[OTA - O fl'ete minimo de uma Clxpedição de merca.rlorias é de \$000.

3" CLASSE

Generos alimenticios importados, algotlã m fardos, u 'sucar
bebidas alcoolicas e outros objectos designados na pauto
com o numero e classe da tarifa

POR 10 KILOOR.A~[MAS E POR KILO~m1'RO, 3 RI::rS

'" o

'"
., '1:l
:::l ~o :::l bD

'"' '" <=l '"'0; o '" :::l

ESTAÇÕES
c 'e;: ·s I'=<... o o:: o '"oS ~ Q oo o '1:l
w '" lo! " ol
oS ] '"' '" <=l

iS
ol '"o -< ~ rn

1(il. :15 Ki!. 36 Kil. 46 Kil. 69 rei!. 7

Caxias ............... $04- $108 '138 ;e07 '234
Dias Carneiro........ . . , ....... 063 .'093 ~i62 $1 9
Christino Cruz ....... ......... . .., ....... 030 '099 .126
Aarão Reis .••.. , , .•. ..." ..... . ..... ·0 . .... ' ..... S069 006
Luiz Domingues •..•• .. ... ..... ·· .... ····1·· ........ .......... .0.27

NOTA - O Crete minimo de uma expedição de mercadorias é de 1.000.



DECRET0S 745

4a CLASSE

Generos nacionaes, destinados a exportação ou consumo,
tecidos das fal ricas estaduaes ou das do Estado vlsinho
e outros objectos designados na pauta com o numero e
claese desta tarifa.

POR iO KILoORA~mAS E POR KILO~JETRO, 2,5 REIS

'" o

~
CD "d

o ::l
~

'"' :.. tD ...'e; t.) '"
c ;:l

E~TAÇÕE
c o '0) 's ~... P::ai C o :..

o Q o
.:!l "d

'"
I~

'" ~
ol .. :.. '5 c:
A 5 ol

'"<l H rn

Kil. i5 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 Kil. 7

Caxias•........•....• :037 '090 H5 172
Dias Carneiro .• , .•.. • ••••• o, o. 052 :077 >135
Chl'isLino CI'UZ" •...• · ...... '.' o .......... '025 ~0::i2

Aal'ão Reis ...•.... , . ....... '., o.· ....... •••••• o ••• ::;057
Luiz Domingues ... , . o •••••• _._ ........ " o' •••••••• ..........

1 OT.l - O fl'ete minim de uma expedi,ão é de 1:'000,

5tL CLAS E

OVOS, fructas, leite fresco, verduras, miudezas alimenticias,
sal, ferramentas agrlcolas, utensilios para agricultura e
:J;Iladeiras e materiaes de construcção em quantidade infe
rior a 1.000 kilogrummas e outros objectos designados na
pauta com o numero e classe desta tarifa

POR iO KILOOR.lMMA E POR KILOMETRO, i. RtaS

l CD o
o .- ~ "d

'"' ::l tD ~
'Q; '"' '"

c ...
c t.)

'0; 's rf:ESTAÇÕES :.. o
ol c P:: o '"'

~
Q oo "O

'" .~ I~

'" ol
ol '"' ... c
Ã ..cl ai .:;

'"t.) <l H rn
---

1< iI. 15 KiI. 36 Kil. 56 Kil. 69 Kil. 78

Caxias ... , , ...••.•.. , $027 $065 ,'083 "i24 :t4.0
Dias Unrneiro .. ",., ·......... :030 '056 , 097 'li3
Chris'tino Cruz" ...•. ••••• o" .......... '018 059 ,'076
Aarão Reis .......••. ......... . . ' ........ .......... 'O·H '05
Luiz Domingues ..... o' •••••••• . ......... .......... . ......... Ol6

NOT.l - Ouando :lo e:s:pedição dos generos mencionados nesta tarifa
completar n lotação de um ou mais vagões, fal'-se·ha um abatimento de
30 %.

O fi'ele maximo de uma expedição é de 1'000.
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6a CLASSE

Madeiras, materiaes de construcção não importa.dos, ma
chinas em geral para estabelecimentos, ferro guza,
minerios e outros objecto designados na pauta com o
numero e classe desta tarifa.

POR TONELADA I';ILOMETRO, 70 RBIS

., e
e '" '" '"d

::> ~... c:I
~.; ... ...

O .~
c:I ::>c:I ·sESTAÇÕES 0- e

., rr.
a!

ª
.~ e ...O A ee '"d., .~ la! '" a!

a! ... ... .; c:I

iS é3 <II .,
<1 H UJ

lU!. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 Kil. 7

Cal:ias '" ............ 1. 050 .520 3~220 " 30 5 60
Dia Cal'neil'o .... '" .......... 1 470 2. no 3, 780 4 HO
Cbl'istino Cruz .... '" ....... ••••••• 0.0 700 2$310 940
Aarão Reis ........•. ........ . , .... ...... ... - ...... 1 610 40
Luiz Domingues ..... . ......... .... ...... . ......... . ......... 630

NOTA - A madeira bruta em casca ou falquejada, a cal tijolo e telbã,
quando completarem a lotação de dous ou mais vagões, terão abatimento de
15 % nos fretes desta tarifa.

O frete minimo de uma expedição de mercadoria é de 1 000.

TARIFA N. 7

Joias, pedra e metaes preciosos, dinbeiro, etc.
POR 1:000~ E POR KILO.\IETRO 10 RÉis

'"
e

e '"
., '"d

.:: ::> 6l>
,g

O ...
'" .:!l c:I

~c:I
'" ·sESTAÇÕES ~ e p::j ...

O ~ e ee p
~

~
III laI

'"] 1a .; c:I

Â '"O -< H UJ

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 Kil. 78

Caxias......•...•..•. $150 60 460 $690 780
Dias Carneiro ........ $210 310 540 630
Christino Cruz ....•.. LOO

, 30 $420...... .... . .........
Aarão Reis .......... ...... -,. o •• o •• " •• . ......... 30 ,320
Luiz Domingues ...... . " ....... • •••••• o.L . ......... .......... 090

OTA - 1 a applicação desta tal'ifa conta-se como 1:000 toda a fracção
de 1: 000'000.

Além do fl'ete aoima mencionado, cada expedição pagará mais a taxa de
1/2 % ad valol"cm, qualquer que seja a distancia. O fl'eLe mínimo de uma
expedição de joias, etc. é de 3 000.



DECRETOS 747

TARIFA . 8

Carros runebres, diligencias, caleças, carros para Gaminho
de ferr de tracção animal e outros vehiculos de quatro
rodas para transportes de pessoas

POR VERIOULO E POR KlLOMETRO, 240 RÉIS

'" I o
o .. C!> '"d

::l eI
.~

::l -.:.... ~o '" <:I ::s<:I '0; 'ã ~ESTAÇÕES .. o
" :â e<:: o ....

o A o

'" '"d

'" .'" lei

" os
os .... ....

] s:l

iS ..<:l <:IS
'"o ..: (/J

Ri!. i~ Ki!. 36 Ril. 46 Ril. 69 Ri!. 78

Caxias .......•......• 3$600 6·10 ii 040 i6$560 i8 :720
Dias Carneit·o .•.••.. •.••••.. o. 5 040 7 ,140 i '960 ig 120
Cbristino Cruz ....... .... ...... .......... 400 :7 920 080
Aarão Reis ......•..• .......... o ••• 0 ••••• .......... 5:)520 :7 680
Luiz Domingues..... ......... , .......... .......... .......... 2 i60

NOTA - Carros, carroças, carretas e outros vebiculos de duas rodas para
transporte de generos j tilburys e outros vehiculos de duas rodas para trans
porte de pessoas, terão abatimento de 50 % nos fretes desta tariFa.

Exceptuam.se carrinhos de mão que pagarão pela tarifa designada na
pauta.

Taxa minima para qualquer distancia 2$500 para os vehiculos de quatro
rodas e i 500 para os de duas rodas.

TARIFA N. 9
ia eLA SE

Animaes de montaria, por cabeça e por kilometro, 65 réís

j '"
o

o .. ~
'"d

.... ;:; ED ~
'4j .. ....

o '" o ::ld 'e;; .'"
~ESTAÇÕES .... o 8eI s:l e<:: o ...o

~ A o
o '"d

'" '" lei .. eI

'" ] ... 'S <:I

iS
oS '"o < ...:l (/J

Ki!. i5 Ri!. 36 KU. 46 Ki!. 69 Ki!. 78

Caxias........ , ...... '975 2.~ 40 2 990
~5

5 070
Dias Carneil,o ....... • o., •••••• i$365 2 Oi5 3510 4. 095
Cbristino Cruz ....... ..... ..... .••••.•. o. f;;650 i45 2 730
Aarão Reis .......... • ,_ o., •••• ...... .... . ......... i$495 2 080
Luiz Domingues ... .... ..... .......... • •• 0 •••••• .......... ;;;85

NO'rA - Quando a expedição completar a lotação de um ou mais vagões,
far-se-ha um abatimento de 25 ./••

O frete minimo de uma expedição é de 2. 000.
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2n eLA SE

Bois, va cas e vitellas, por kilometro e por cabeça, 40 r is

<li o
"t:lo '"

.,
~... ::s ::s

'", .. I:D ...
Ü .!!J c ;;c CD '8 ~ESTAÇÕES ... o01 d ce: o ...

Ü :G A oo "t:l
UI .!!J 'o! .!:: o!
o! ... ... c

i:5 .= o! ::s
~ ~ cn

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 Kil. 69 Ki!. 7

Caxias .•........•..•. .'600 1$440 1'840 2$160 3.'120
Dias Carneiro ....... lO lO ••• "0 40 1 240 2"160 2$520
Uhristino Cruz ....... •••••• 0 '" .......... 400 1.'320 1'6 O
Aarão Reis .......... ...... .... ........ ,- o ••••••••• 920 1 280
Luiz Domingues .•... 0'0 ••••••• ... ....... ..... ..... lO •••••••• 60

NOTA - Quando a expedição fôr de 10 /)u mais cabeça, far-se-ha um
abatimento de 50 %.

As "accas acompanhadas de crias, tendo estas seis mezes de idade, no
maximo, pagarão mais 20 % sobre os fretes des~a tarifa.

O fre~e minimo de uma expedi~ão é de 2$000.

3n eLA ~'E

Carneiros, cabras, por ·os, cães e outros em Ihantes, soltos,
por cabeça e por kilometro 20 réis

UI
o

o 1:J '" "t:l... :s ~
·S o bo ...

<li C ;;d '", 's ~ESTAÇÕES ... o01 .S ce: ...
ü o o... o A "t:l
UI .~ '01 '" o!
01 ... ... .; d

i:5 .J:l 01 '"Ü ~ ~ cn

Kil. 15 Kil. 36 Kil. 46 ICU. 69 Kil. 7

Caxias ............... $300 720 920 1~3 O 1.'-60
Dias Cal'ueiro "0 •••• "0 ••••••• -120 8620 1 O O 1$26~
Christino Cruz ....... ., .. "0 o. •••.••• 'o' 200 ..660 $840
Aarâo Reis .•........ .......... . ......... ........ .. $460 ,'640
Luiz Domingues., .•. lo •••••••• . ......... lO •••••••• . ......... 180

N01'A - Quando a expedição róI' de 10 ou mais cabeças, far·se-Iia um
abatimento de 50 %'

O fl'e~e minimo de uma expedição é de 1$000.

r
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TARIFA N. 10

Perús, ganços, patos, gallinhas e outras aves em quantidade
inferior a 2 réis

POR C.\BEÇA E POR KILO)illTRO 2 RÉlS

U> o

" '" '"Cl
o :::l :::l 2'"' .... to

'<j (.) '" ~
.......

'8 :::l

EtTAÇÕES
é o '" ""'"' p:(
'" '" o '"'(.) ~ o A o

,~ 'd
'ó

'" ... N '"d ... ':; ~

Ã
..c d o
(.) -< o-< rn

KiI. i5 Kil. 36 Cil. 46 Kil. 69 Kil. 78

Caxias ............... $030 .072 :·09.?,. 'i38 156
Dias Carneiro ....... .......... .042 .062 to8 126
ChrisLino Cruz ..... " o ••••••••• .. ........ '020 066 ,O 4
Aarão Reis ... o ••••• ...... .... '" ....... . ......... 046 $064
Luiz Domingues ....• ......... . . ......... .... ...... . ......... $0'18

NOTA - Quando a expedição rôr d~ vinte ou mais cabeças far-se-ha um
abati mento d 20~•.

O frete minimo de uma expedição é de 500 réis.
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TABELLA A

Quadro geral das taxas accessorias

NATUREZA DA OPERAÇÃO BASE DA PERCEPÇÃO TAXA

1%

3%

000
00

1.00

~OO

100

'050

1./2 %

'~OO

1 '000
a 2$000

Deposito da bagagem entregue para
ser resgistrada no dia seguinte ... Por volume ...•.•..•••

Folga do material •...............•. Por hora e por vagão ..
$200

00
Com um mini

Carregamento ou descarregamento... Por fracção indivi-ivel mo de 1. 00.
de 1. 000 kgs. •. . .. . • . 00

Despacho obri"atorio para as tarifas
ns. 6, 7, 8, 9 e 10, incluindo o
cuslo de duas notas de E'xpe-
dição •.....•................•..•.. Por expedição .

Armazenagem tarifas ns. 5 e 6..... Por fracção indivisi
vel de 10 kilogr. e
por dia .

Armazenagem, tarifa n. 8 Por vebiculo e por
dia .........•.......

Porte de aviso de chegada Por aviso ..
Seguro contra perda ou avaria, ta-

rifas n. 5 Por 100 .
Seguro contra perda OU avaria, ta-

rifas ns 6 e 8 Por 100 .
Idem, idem, contra a perda e damno

de animaes, tarifas ns. 9 e 10 Por 100 .
Porte de telegrammas: por esta-

feta Por telegr. e por ki-
lometro .

Idem, idem, pelo correio Por tel~gr .
Remessa a domicilio den tI'O de peri-

metro de dous kilometros de raio
em torno da eSlação: tarifa 5 e
mercadorias da tarifa 6 Por vol. até 30 kilog.

Animaes ua tarifa n. 10 Por volume ..

NOTA - Estes preços são aqui mencionados corno exemplo.
A estrada cobrará dos expedidores o que rea~ente pagar aos conductores

intermediarios por ajuste feito com estes.

r
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DEOETTO N. 1882 - DE 7 DE NOVE~lBRO DE 1894
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Approva as condições regulamentares, classificação geral de. mercadorias e
tarifas da estrada de ferro de Santa Maria a Cruz Alta.

o vice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Gompagnie des chemins de ter Sud
Ouest Bresitiens, resolve approvar, para vigorarem na estrada de
ferro de Santa Maria a Cruz Alta, as condições regulamentares, clas
sificação geral de mercadorias e tarifas, que com este baixão assi
gnadas pelo director da directoria geral de viação.

Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, 7 de novembro de
1894, 6· da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Se~'gio Macedo da Fontoura CostaUat.

Tal'ifas e condições reguloxuentares para o tr·aus·
por·te de pnssageit'os e xuel'cadorias e trasxuissão
de telegl'oxuxuas pela estrada de Ferro Saata Maria
Cruz Alta, a que se rerere o decreto u. I88~, desta

• data.

TARIFA N. I

TRANSPORTE DE VIAJA TES

Bilhetes ordinarios

Art. 1.. Os passageiros pagarão os preços da tarifa n. I, corres
pondentes ás classes de suas passagens.

Art. 2.° As criauças menores de tres annos, c0nduzidas au collo,
terão passagens gratuita. As de tre8 até oito annos pagarão meia pas
sagem j ficando, nesse caso, salvo li. companhia o direito de accommodar
duas, embora de familias di1ferentes em lagar tle tinad.o a um só pas
sageiro.

Art. 3.· Nenhum pa ageiro poderá viajar sem bilhete ou passe
em fórma, dado por agente da estrada.

Art. 4.° A venda dos bilhetes começarã meia hora c cessará cinco
minutos antes da partida dos trens.

Art. 5.° A entrada na plantaforma das estações será vedada ás
pe soas não munidas de bilhetes ou passes.

Art. 6.° Os bilhetes simples e os passe só darão direito ao trans
porte nos trens, dias e classes e atê ás estações nelles indicadas.

Al't. 7.° Os passes concedidos em serviço do governo ou da estrada
serão intransferiveis j seus portadores não poderão viajar em carros
de classe superior á que se achar neltes designada, ainda mesmo pa
gando a differençl\ correspondente.

Art. 8.° A companhia terá. o direito de arrecadar qualquer dos
passes de que trata. o artigo a.ntecedente, quando apresentado por
outra pessoa que não a nelle indicada, cobrando o duplo do preço da
passagem.
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Art. 9. o Os passa.geiros sem bilhetes e os portadores de bilhetes
não carimbados ou peremptos pagarão o preço de sua. viagem a contar
do ponto inicial da partida do trem, caw pelos seus conhecimentos de
bagagens não fi'lue provada a estação em Que tenhão embarcado.

Art. 10. 0 Os passageiros que e recusarem a exhibir os seus
bilhetes ou passes quando isso fór exigido pelos empregados da es
trada, serão considerados como tendo embarcado sem bilhete, e, nessa.
ccnformidade, sujeito ás determinações do art. 9·, embom venhão a
exhibir mais tarde o seus bilhetes.

Art. 11. n Os pilo sageiros que excederem o trajecto a que tiverem
direito ou viajarem em carro de classe superior ii. indicada nos lieus
bilhetes, pagarão a dilfel'ença de sua. passagem.

Nesse caso o conductor de trem se:â. obrigado a fornecer um bi
lhete supplementar com indicação da quantia recebida..

Art. 12.0 Os pas ageiros que ficarem em qualquer ponto áquem
tio designado em seus bilhetes, deve] ão fazer entrega destes ao chefe
da estação e perderií.o o direito ao resto da viagem que ó poderão eífe
ctuar comprando novo bilhete ou apresentando novo passe.

Bitlu:tes ele úla e volta

Art. 13. 0 A companhia poderá conceder aos viajantes de ln classe
bilhetes de ida e volta com abatimento de 25 % sobl'e a importancia.
total das passagens.

Art. 14. 0 Os bilhetes de i-Iae volta darão direito li uma só viagem
em cada sentido.

Art. 15. 0 Os portadores de bilhetes de. ida e volta só poderão
tomar o trem nas estaçõ.s mencionadas nos seus bilhetes, quer para a
ida, quer -para a volta.

Art. 16. 0 No caso de paral'em em qualquer estação nos limites de
seus bilhetes, estes não lhes darão o direito de continuarem a viagem
em outro trem.

Art. 17. o Os bilhetes de ida e volta darão direito â. volta em qual
quer tr~m ordinario de passa~eir.os dentro de 10 dias entre estaçõ3s
terminaes e de seis dias entre intermédiarias, contados da dala em que
fór vendido o bilhete. Quando na expiração desses prazos não houver
trem á volta, esta E6 poderá ter logar no prim iro trem ordiuario que
se seguir.

Transporte de alienados e doentes

Arl. 18. n As peseoas em estado de enfermidade tal que pos am
incommodar aos demais viajantes, e bem assim os alienados, só po
derão viajaI' em carro separado.

Art. 19. 0 O doente, em estado grave, bem como os alienados,
não serão admittidos se não forem acompanhados por pessoas que os
vigiem.

Art. 20. 0 O preço do transporte nesse caso sera o correspondente
á lotação total dos respecti vos carros, com o abatimento de 25 %.

Art. 21. o Os transportes desta especie deverão ser pedidos com a
antecedencia de 24 boras ao chefe da estação central e com a àe 48
horas aos cbefes das outras estações.
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Aluguel de carl'os e comp.lrtimelltos ou logares 1'~serlJados
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Art. 22. 0 Os pedidos de aluguel de carros ou compartimentos de
verão ser feitos com antecedeucia de 12 horas na estação centl'al e de
24 horas nas outras estações.

Oaluguel dos carros ou compartimentos será. pago adiantadamente
e não sera restituido caso a viagem deixe de effectuar-se seja por von
tade, seja por negligencia dos que ti verem feito a requisic:-ão.

Art. 23. 0 enllum carro ou compartimento embora integralmente
alugado, poderá conduzir maiOl' numero de viajantes do que comportar
a respectiva lotação; e a bagagem destes ficará. sujeita ás mesmas con·
dições da bagagem dos viajantes ordinarios.

Art. 24. 0 O aluguel de um ca.rro ou compartimento para viagen
simples ou de ida e volta será calculado segundo a lotação respectiva
com o abatimento de 25 %.

'Trens especiaes

Art. 25. 0 A compahia poderá recusar fornecer trens especiaes;
se os conceder, porém, serão observadas as seguintes disposições:

1." Opreço será estabelecido tendo-se em vista a despeza que deva
occasionar o trem especial pedido e sua utilisação.

2." O pedido deverá ser feito com a antecedencia de 24 horas na
estação Central e de 48 horas nas demais estações, mencionando-se o
numero de logares de cada classe de que se deva compor o trem, bem
como a quantidade de bagagem e a impol'tllncia de outros transportes.

3." Os fretes serão pagos adiantadamente conforme o art. 220 •

4.' A lotação dos carros não poderá. ser excedida.
5." Se o requisitante, por qualquer motivo, não se utilisar do trem,

perderá. a metade do preço que houver pago, embora previna a admi
nistração antes da hora marcada para a partida.

Trens de eXCllrsüo

Art. 26.· A administração poder<l formar trens de recreio a rll'eços
reduzidos.

DISPOSIÇÕES POLICIAjj1S

Art. 27. o Ser~L expressamente prohibido a qualquer passageiro:
1.o Passar de um trem para outro estando qualquer delles em mo

vimento;
2. o Viajar nas varandas dos carros ou debruçar.g 1 para 101'0. ;
3. o Viajar nos carros de 1· olasse estando descalço, ou calçado de

chinellos ou tamancos;
4, o Entrar ou sahir dos carros estando o trem em movimento;
5. o Entrar ou suhir por outro logar que não sejlt a plataforma da.

estaCão e porta para esse ftm Llesignada. ;
6.· Entrar ou sahir sem ser pela portinhola que o guarda desi·

gnar;
7. o Fumar nas salas de espera emquunto ahi permanecerem se

nhoras.
E. H. - 48 Vol. V
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Art. 28.· A entrada. nos trens será intel'dictfl. :
1.. A's pessoas embriagadas, ás indecentemente vestidas e á all'e·

ctadas de molestia. repellente ou contagiosa j
2. o Aos portadores de armas carregadas, maieriaes inftamaveis ou

objectos que po ão incommodar :lo outros pa-s ageiros.
Art. 29.· Ninguem po'lerá transportaI' comsigo nos canos mais

de uma arma de fogo, a qual devorá. er apresentada ao chefe da o ta
ção para que verifique se está carregaLla.

Esta disposição não comprehende os agentes da força publica que
viajarem em serviço do governo.

Art. 3D.· O viajante que infringir qualquer da dispO~içõ& do
presente regulamento ou provocar conflictos. se persistir na infr-acção
depois de advertido pelos empregado , será posto fóra da e tação,
sendo·lhe restituido o valor do bilhete, se não tiver começado a.
viagem.

Se a infracção fOI' commetlida. durante a viagem o passageiro in·
correrá. na mnlta de 5 a 50$ ; e, no caso de recu ar-se a pagai-a ou
de não se corrigir depois de satisfeita a mesma, o conductor de trem o
entregará ao chefe da estação mais proxima para que o remetta ;1 au
toridade policial, de conformidade com o regulamento geral de 22 de
abril de 1851.

TARIFA 2

13AGAGENS, ENCO~IME:roAS E v LORES

Art. 31.· As encommendas e bagagen e os objectos cojo peso não
exceder a 100 kilogrammas ou um metro cubico de volume, e que
forem transportados pelos trens de passageiros, pagarão pela elas·
se 1 da tarifa n. 2, sendo seus fretes satisfeitos no acto da inscri
pção.

Taes volumes deverão ser apresentados a despaoho 20 minutos,
pelo menos, antes da partida do trem que tiver de conduzil-os, e serão
regi trados.

Art. 32.· Cada viajanle só poderá leva.r com igo, livre de frete e
sob sua unica responsabilidade, um pequeno volume com roupa on
artigos para seu uso durante o trajecto, devendo o volume ser de di
mensões taes que possa ficar debaho dos banoos dos carros e sem o
inconveniente para os demais passagtliros, a juizo do conduotol' do
trem.

Art. 33.· Uma família ou grupo de pessoas viajando junta não
poderá, allegando essa circumstancia, augmentar as dimensões elo voo
lume cujo transporte gratuito epermittido a cada passageiro. Assim,
em caso algum será. admiltido no carro qualquer volume cujas dimen
sões excedão ás do espaço livre debaixo do assento concedido a cada
passageiro.

Al't. 34.· Não podem, outrosim, ser introduzidos nos carros obje·
ctos que pelo seu máo cheiro ou por acarretarem perigo, a jllizo do cano
ductor do trem, passão incommodar aos viajautes.

Art. 35.· As demais bagagens de qualquer ordem serão despacha
das e condusidas em carro especial.

Art. 36.· Os volumes de bagagens 01}. eucommendas poderão ser
recusados nos trens de passageiros, desde que o seu peso exceda a 100
kilogrammas ou o seu volume exceda a um metro cubico, ou ainda por
serem substancias de conducção perigosa.
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Art. 37. 0 O: volumes que forr-m apresentados a despacho deverão
e tal' convenientemente acondicionados de modo a poderem resistir aos
choques inherentes ao transporte em estrada de 1131'1'0.

As malas, caixas, canastras, etc. deverão estar fechadas.
Art. 38. 0 As bagagens c encommendas expedidas pela classe I da

tarifa n. 2 deverão ser retil'adas dentro das 12 horas que se seguirem
á da sua chegada á. estação destinataria. As que não furem retiradas
naquelle prazo ficarão por conta e risco daquelles a quem pertencerem,
sujeitas á. armazenagem de 100 réis por dia, por 10 kilogrammas e por
reacção de 10 kilogrammas.

Os volumes que a pedido ou por negligencia do expedidor, deixa
rem de ser retirados no prazo citado, ficarão sujeitos ás mesmas condi
ções (le armazenagem.

A 8Jmpanhia não sera. r ponsavel pelos riscos provenientes da
natureza ou especie dos olJjecbos contidos nos volumes, bagagem ou en·
commendas.

Art. 39. 0 Em ca o de perda ou damno de um ou mais volum s ex
pedidos pela condições da classe I, tarifa n. 2, a administração só
será re ponsavel pela. somma correspondente ao peso dos objectos- per
didos ou damnificados, á razão de I . por kilogramma.

Se a indemni ação tiver lagar por damno ou avaria e na razão acima
:lixada, os volumes ficarão pedenceudo á companhia.

Esta disposição não entende com o objectos precioso cujo valor
tiver sido declarado, nem com os volumes cujo conteúdo f~r conhecido,
os quaes serão pagos, aqnelles pelos respeclivos valores, e estes por ar
bitramento feito de accordo com as leis em vigor.

Art. 40." Para o despacbo de pequenos volumes de encommendas
fica estabelecido o peso de um kilogramma. para pagamento de 400 réis
que será o minimo admittido.

Nos volumes de encommendas deverão ser declarados o nome do
consignatario e o da e tação de destino. .

Art. 41. 0 Dinheiro em papel ou em metal, joias, pedras e metaes
preciosos, objectos de ouro ou prata, titulos ao portador ou outros
quae quer semelbante, pagar'" o, além de 5 ~o sobre os preços da
classe I da tarifa n. 2, mais 1,2 % ad valorem.

O minimo da taxa a cobrar ad valorem erá de 500 rtiês.
E se objectos serão cuidadosamente pesados, e serão e,'pedidos

em trens de passageiros.
Deverão ser bem acondicionados em caixas ou saccos, ou formar

pacote, re"Ve tidos de envoltorios intactos de papel ou panno encerado;
deverão ser fecilados por meio de sinetes em lacre em numero suffi·
ciente (tres pelo menos) para a segurar a sua inviolabilidade.

Art. 42. 0 Nas notas de expedição que acompanharem os volumes
consendo "Valores, deverá ser mencionado por extenso o valor do artigo,
independente das declarações ordinarias, e deverá haver sinete em
lacre igual ao que tiver posto sobre os volumes.

Art. 43. 0 Os endereços não deverão sel' cosidos nem collados,nem
pregados nos volumes. para que não po são encobrir vestiO'ios de
abertura ou fractura; poderão &ar escripto!!l sobro os volumes ou a.
elles fixados por meio de cordas.

O valor do artigo elevera ser mencionado por extenso ou no en~

dereço.
Art. 44. 0 Os sinetes feitos com moedas são formalmepte probi

bielos.
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llIercadorias

Art. 45. ° A tarifa n. 2 tel á applicação a t das as mercadorias di
vididas em nove classe&, segundo a pauta annexa a e tas condições, e
seus fretes serão cobrados de conrormidade com os quadros annexos.

As mercadorIas não designadas nas pautas ~erão incluidas nas
classes dos artigos similares.

Entrega e ea;pediçao

Art. 46.° As mercadorias que forem apresentadas a despacho de
verão ser acompanhadas de nota, assignada polo rerr ettente, na qual
haja declaração da data da entrega, da natureza, quantidade e peso
da mercadoria, da marca e do modo porque estão acondicionad'os os
volumes e bem a~sim dos nomes do remettente e do consiguatario,

§ 1.0 Os agentes da companhia não despacbarão mercadoria al
guma antes de terem verificado a exactidão da nota.

§ 2.° Os volumes deverão trazer marca ou endereço bem legivel,
e além disso o nome da estação de destino (ficando isentos os generos
ensaccados, em surrões ou jacás, quando em quantidade superior a 10
volumes, e ser acondicionados de modo a poderem resistir aos choques
ordinarios inherentes ao transporte por estradas de ferro.

Art. 47. ° As mercadorias que, misturadas com outra , po'são da·
mnifical-as, serão transpol'tadas em vagões e peciaees, e não serão
admittidas >.enão pelo frete de um vagão.

Art. 48, ° A companhia poderá. recusar-se a effectuar a expedicção
de qualquer carga nos seguintes ca~os:

l°, se o genero estiver tão mal acondicionado que haja probabili
dade de não chegar ao seu destino sem perda ou avaria;

2°, se se reconhecer no acto da apresentação que ja se acha dete
riorado;

3°, se se vel'ificar que o peso é inferior ao indicado na nota, ou que
ha inexactidão quanto a marca ou quanto ao numero dos volumes.

§ 1. ° Neste caso a companhia só fará a expedição se o remettente
reparar os defeitos da carga, substi tuindo a nota apresentada, so isso
fôr necessario, ou se der ao chefe da estação uma nota n signaJa, na
qual declare os defeitos da carga e allivie a companhia da responsabili
dade das avarias.

§ 2.° Emquanto a carga não fôe reparada ou retirada, se o remet
tente desistir do transporte, poderá ella permanecer 12 horas na es
tação, sem. responsabilidade por parte da companhia, ficando sujeita á
armazenagem dahi em diante.

Art. 49.° As mercadorias que exigirem vagões especiaes para seu
transporte, serão expedidas sem demora qU<1ndo complelal'em a lotação
dos vagões proprios para esse transporte, ou quando, não completando,
pagar o expedido!' o valor da lotação dos mesmos vagões.

No caso contral'io, as mercadorias poderão ser demoradas ato que
se complete a lotação.

Tarifas - Cobrançets

Art. 50. 0 O frete minimo de uma expediçã.o de mercndorias será
de 1$000.

Art, 51,0 As mercadorias susceptiveis de se deteriorarem em
pouco tempo e os generos cujo valol' importar em menos do que o
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respectivo frete, serão de pachados depois de pago o frete, e a com
panhia. não será responsavel pelo estado em que chegarem ao seu
destino llS de 1acil deterioração.

Art. 52. o O frete das ou tras mercadorias será pago pelo expedidor
ou pelo destina tario.

Quando as mercadorias forcm expedidas com frete a pagar pelo
de linatario, este não poder;1 retiral·as antes de haver satisfeito a
importuncia. do frete.

Art. 53. 0 Quando as mercadorias da tarifa. n. 2 forem de gra.ndes
dimen ões em relação ao peso, e o volume tôr correspondente a mais de
quatro decímetros cubicos por kilogramma, tomar-s -ba. para peso da
mercadoria o llllmel'O de kiloglammas corre ponnente à quarta parte
(~O numero de decimetros cubicos encontrado .

Art. 54. o ão será. ollrigatorio o t1'ansporle de massas indivisi veis
cujo peso exceda a 1.000 kilogrammas ou cujo volume exceda a tres
metros cuhicos, ou quando esse transporte requeira o emprego de
material especial.

O preço e as condiçõvs de taes transportes, se a companhia delles
se encarregar, serão regulados por accordo mutuo.

Art. 55. 0 Os tran pOI'tes de vehiculos e mercadorias a granel,
como ma.deiras, pedras, etc., serão feilos por carga completa de
vagão, devendo ser requisitados com a antececlencia de 24 horas na
estação central, e de 48 hora, nas outras estações.

I. o A carga destas mercadoria será. feita pelos remettentes e a
descarO'a pelos consignatario , ou, á custa. de tes, pela compa.nhia, se a
não fizerem no prazo de 24 horas.

§ 2. 0 Pelas de cargas que atsim fizer, a companhia cobrará 1. por
tonelada ou fracção de tonelada.

g 3. 0 Taes mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta.
§ 4.0 O expedidor ou o con ignatario erá responsavel por qualquer

avaria cau ada nos vehiculo da estrada de ferro por seus agentes,
durante a carga ou deSC8.1'ga de mercadorias.

Art. 56. 0 O~ carros de passeio, os carros fuuebres, as carroças e
outro v hicuLos pagarão o frete completo dos vagões que oecuparem,
pelo preço da 5" classe da tarifll. n. 2.

A ca.rga e a desca.rga erão feitas pelos agentes dos expedidores
ou destinatarios ou de accordo com o esta.tuirlo no art. 55. 0

Art. 57. o Os expedidores de carros e carroças deverão apresen·
tal-os na estacão uma hora, pelo menos, antes da partida do tl'em
pelo quaL devli. ser feito o tran porte.

Art. 58. 0 Os vehiculos tran portados nào poderão conter bagagem
ou qualquer outros objectos além dos que lhes pertencerem.

Art. 59. 0 As !ub taneias imn mmaveis ou perigosas, como phos
phoros, vitriolo, agua-raz, fogos de artificio, etc., etc., pagarão o
duplo do frete da 2" classe da ta.rifa n. 2, qualqu r que seja o seu peso,
exceptuando.se a polvora. e a dynamite, qu pagarão o duplo do da 3"
olas'e da referida tarifa.

E tes transporte só serão etrectuados de conformidad com e dis
posto nos arts. 91 0 e s guinles, podendo a adminstração recu ai-os
sempre que julgar conveniente.

Art. 60. 0 Toda a expedição de producto do paiz feita pela classe
IV da tarifa n. 2 e cujo pe.o perfizer a carga completa. de mais de um
vagão, gozará de um abatimento de 20 % sobre o freie, a juizo da
administração:

Art. 61. 0 Os transportes de materiaes que se de tinarem á. cons
trucção e custeio dos ramaes de ta estrada e bem assim dos destinados
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a obras munici paes terão abatimento de 15 olo sobre a classe 6 da tarifa
n. 2 (clausula XXVI[ do contracto).

Art. 62. o As mercadorias classificadas nas classes V e VI da tarifa
n. 2, e todas as mercadorias a granel não serão expedidas senão por
vagão completo, salvo se fór paga a taxa correspondente.

A companhia poderá expedit' taes mercadorias não completando a
lotar;ão de um vagão pelo preço da classe I da tarifa n. 2.

A companhia não a sumirá a responsabilidade pelas avarias ou
faltas que e derem em mercadorias expedidas nes a. conformidade.

Armaõenagcm

Art. 63. 0 As mercadorias de qualquer natureza remeltidas para
as e tações afim de erem de pachadas e que não o forem dentro de
12 horas, e bem a sim as mercadorias que não forem retiradas das
estações no prazo de 24 horas, depois da chegada, serão sujeitas ás
taxas de armazenagem seguintes, por dia de demora.

Expedições inferiore a uma tonelada, por unidade ou frb.cção ue
10 Jcilogrammas:

Pelos primeiros 10 dias , . . . . • . . . . • . • 50 1'8.
De 10 a 90 dias ...............•.....•.. " .• 1001's.

Expedições de uma e mais toneladas. por unidade ou fracção de
tonelada.

Pelos primeiros 10 dias " .
De 10 a 90 dias , .........•.•...

5$000
10$000

Art. 64. o O generos de facil deterioração deixados nos armazen
das estações poderão ser vendidos depois de oito dias, ou me mo ante!,
se assim fór nece_sario, sendo o producto da venda applicado de con
formidade com o disposto no art. 97°.

Avari((s

Art. 65. o Os expedidores deverão declarai' se as suas mercadorias
são frageis ou se dev('m ser preservada da humidarle; em falta de
declaração, a companhia não responderá por ava.rias dessa espeeie.

Art. 66. 0 A companhia não se responsabilisará. pelas avarias in
herentes á natureza das mercadorias, taes como a detei'ioração de
fructos, ete .• diminuição ordinaria de peso, combustão espantanea,
eJfervescencia, evaporação ou esgoto de liquidas, etc.

Igualmente, nào eera 1'e ponsaval por avarias de outl'a qualquer
natureza, desde que não forem a.uthenticadas pelo chefe da. estação,
antes da entrega dos objectos, e se este não tiver reconhecido que as
avarias appal'entes nos involucras ou acondicionamcn to dessas mer
cado~ias hão sido causada por negllgencia dos empregad ,s tia com
panhia.

'Ari. 67. 0 Em C't80 de perda ou damno da mercadoria. tsalvo os
casos dos arfs: 650 e .660

) a companhia será responsavel unicamente pelo
valor real e immecllato dos volumes extraviados, e não pelos l\1cros
q,~e de sua entrega fore~ ~sperados. e ainda assim, só quando na
forma das presentes condlçoes regulamentares e das leis em viO'or o

expedidOl' tiver direito a essa garantia. to •

r
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Art. 68." A tarifa n. 3 regula o transporte de animaes por
cabeça.

Art. 69." As aves dome ticas e os pequenos animaes em gaiolas,
cestos, etc., pagarão pela 2" classe da tarifa n. 2 e por volume real,
sendo a tax? appUcada á razão de 10 kilogrammas por 10 decimetros
cubicos ou fracção de 10 decimetros cubicts.

faes animaes não serão transportados se não estiverem bem acon
dicionados em gaiola, cesto, capoeiras, barricas ou caixões fechados.

Art. 70. 0 Os alllmaes das eta ses I" e 2" da tarifa n. 3 só serão
transportados quando a expedição se compuzer de 10 C<lbeças, pelo
menos, para a I" classe, ou 20 para a 2", salvo se o frete fôr pago na
razão desse minimo.

Art. 71." Os animaes de 3" classe e da tarifa n. 3, quando não com
pletarem a lotação dos carro ,só serão expedidos se puderem ser acon
dicionados em qualquer vagão de mercadorias ou de bagagens, que
faça parte do trem.

Art. 72." Os animaes de sella ou para viagem, os de carro, e bem
assim os cães amordaçados, poderão ser transportados pelos trens de
viajantes, mediante pagamento da taxa dupla da indicada' nas mesmas
tarifas.

Art. 73." Os animaes deverã.o ser apresentados a despacho pelo
menos uma hora antes da partida dos trens.

Art. 74. 0 Os animaes deverão ser recebidos á. chegada dos trens
por seus donos ou consignatarios ; e caso o não sejão, irão para logar
conveniente, afim de serem tratados por conta e risco daquelles a quem
pertencerem. .

Art. 75. o O expedidor que pretender o transporte de grande nu
mero de animaes deverá prevenir a administraçã.o, na conformidade
do art. 87.".

Art. 76." Os animaes ferozes ou perigosos serão transportados me
diante taxa convencionada entre a companhia e o remettente e bem
assim aquelles cuj o valor declarado lôr superior á 500 000.

Art. 77." As capoeiras de gallinllas e os pequenos animaes ou
aves em gaiolas ou caixões engradadas estarão sujeitos ás mesma~

condições de despacho e recebImento de animaes, e pagarão pelas ta
rifas em que estl verem clas ificados, se forem transportados pelos
t1'6n de carga ou mixtos, e pelo duplo, nos trens de pas ageiros.

Art. 78." Os animaes não classificados serão taxados segundo as
tarifas estabelecidas para. aquelles com os quaes tiverem mais anil.·
logia.

Art. 79. o A companbia poderã recusar, por affl uencia de merca
uorias taxadas a peso, as cargas sujeitas ao preço de transporte da
tarifa n. 3.

DISPO lÇÕES GERAES

Al't. 80. o Toda inscripção de mercadorias, bagagens, dinheiro,
joias, animaes, etc., será feita dando-se ao expedidor um conhecimento
que serà exigido no acto da entrega do objectos.

Art. 81.0 Tanto nos trens de viajantes como nos de mercadorias,
as fracções de -peso serão contada por centesimo de tonelada ou lO
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kilogrammas, as de volume por ceütesimo de metro cubico ou 10
decímetros cubicos. A~sim, todo o peso comprehendído de I aIO kilo
grammas será contado por 10 kilogrammns; entre 10 e 20 kilogram
mas, sera contado por 20 kilo"'rammns.

Do mesmo modo, todo o volume de I a 10 decimetros cubicos sera
contado por 10 decimetros cubicos ; entre lO e 20 decimetros cllbicos,
será contado como 20 decimetros cubicos, etc.

As fracções de 20 réis serão arredondadas para 20 réis.
Art. 82. 0 E' expressamente vedado ii. companhia entrar em

ajustes particulares com o fim de conceder a quaosquer remettentes
reducção das tarifas approvadas.

Art. 83. o A companhia é obrigada a e1!ectuar com cuidado, exa·
ctidão e presteza, e sem favorecer a um individuo mais do que a outro,
todos os transportes de qualquer natureza, que lhe forem confiados,
salvas as excepções declaradas nestas condições regulamentares.

Art. 84. 0 Os volumes, animaes e outras quaesquer cargas, entre
gues á estrada de ferro, serão inscriptos na estação de partida e na
de chegada, á medida que forem recebidos, mencionando:se a estação
de destino, os nomes dos remettentes e dos cOllsignatarios, as marcas,
a qualidade dos volumes, a especie das mercadorias e o frete pago ou
a pagar.

As remessas serão feitas pela ordem da inscripção no registro da
estação de par lida, salvos os casos de preferencia por objectos de ser
viço publico.

Art. 85. o A companhia não poderá satisfazer directa ou indi
rectamente com empreza de transporte de viajantes ou de mercado·
rias por terra ou por agua, sob denominação ou fórma alguma, arranjos
ou convenções quaesquer aqui não autorisados, salvo se obtiver per
missão do governo para isso. Havera sempre a mais completa igual
dade entre as diversas emprezas de trausporte em suas relações com
a estrada de fel'1'o.

Art. 86. 0 A companhia não poderá exigir, em nenhum caso,
taxa alguma addicional por carregar ou descarregar os vagões, ou
por armazenagem, além da que fica estipulada nas presentes con
dições.

Art. 87. o Qualquer expedidor que necessitai' de um ou mais
vagões para carga completa de sua DJercadoria, devera requisitaI-os
com antecedencia de 24. boras, na estação central, e de 48 horas, nas
outras e tações.

O chefe da e. tação deverá prevenir com antecedencia ao expe
tlidor sobre o dia e hora em que os vagões ficarão a sua disposição.
. Se a entrega da mercadoria não fôr e1l'ectuada no dia designado
na estação indicada, o expedidor pagará á compania pela lotação dos
vagões a taxa de 10$ por dia ou fracção de dia de 24. horas por
vagão reconhecido neceasario para o transporte e posto á sua. dis
posição.

Essa taxa só será exigivel pelo tempo correspondente a dous
dias, findos os quaes, os vagões deixarão de estar á disposição do
expeditor.

A importancia dessa taxa correspondente a dous dias, será de
positada no acto da requisição e ficará pertencendo á companhia
se o embarque não se effectuar.

Nas estações intermediarias os vagões serão carregados pelos
trabalhadores do expedidor, dentro do prazo que lhe fôr fixado; e,
quando o serviço não fôr feito dentro do pra.7.O, por negligencia do
~xpedidor ou do consignatario, podera sei-o pela a~ministração, co-
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brando esta. nesse caso, mais 1$ por tonelada ou fracção de tonelada,
além do frete. .

POI' todos os materiaes ou objectos, qualquer que seja a sua. na·
tureza, que forem descarregados nos pateos das e tações, a adminis
tração não cobrará armazenagem alguma até 72 horas.

Pa sando es~e tempo. a companhia perceberá a taxa diaria de
3 por tonelada ou fracção de tonelada e não será responsavel pelos
materiaes e objectos que não tiverem sido retirados dentro de 24
horas depois 'da chegada.

Art. 8 .0 Nenhum expedidor de um ou mais vagões de merca
uorias poderá exceder, sob qualquer pretexto, a lotação 10s mesmos
vagões.

O expedidor e o destinatario serão reaponsaveis por qualquer
avaria causada por seus agentes nos vehiculos da estrada de ferro,
durante a carga ou descarga das mercadorias.

Art. 89." tias estações intermediarias as mercadorias só serão
recebidas para serem tl'ansportmdas nos trens que alli passarem.

Os dias e horas da. passagem dos trens serão affixados nas ditas
estações.

Art. 90.0 O transporte de objectos que exigirem o emprego de
material especial não será. obrigatorio; comtudo, a companhia poderá
effectual·o mediante preço fixado de commum accordo com o expe
didor ou com o destinatario.

Art. 91.0 O transporte de materias inflammaveis, tae como
phosphoros, liquidos alcoolicos, agua raz, vitriolo, essencias e outras
substancias perigosa, como fogos ele artificio, etc .• ou de volume
cujo involucro possa occasionar incendio, não poderá ter logar pelos
trens de passageiros: .

Taes objectos deverão ser acondicionados em barricas ou caixões
de madeira, devidamente fechados, lj serão expedidos pelos trens de
mercadorias.

Art. 92. 0 Polvora e outras substancias de grande perigo só po
derão ser transportadas acondicionadas em duplos involucros de
madeira ou caixas de cobre, devidamente fechadas, em trens de mel'·
cadorias especiaes.

Art. 93. 0 As substancias de que tratão os arts. 91 e 92 não po
derão ficar depositadas nas estações.

Art. 94.0 As materias causticas ou venenosas ficarão sujeitas ás
disposições dos arts. 91 0 e 930 •

Art. 95. 0 Os volumes que encerrarem venenos ou substancias ex
plOSivas, inflammaveis ou perigosas deverão trazer no exterior a
mdicação do seu conteúdo.

Art. 96.0 Todas as mercadorias mencionadas nos arts. 91 e 94
deverão ser expedidas sós e fazer objecto de expedição especial, não
podendo, além disso, ser comprehendidas em uma remessa com mer
cadorias ordinarias.

Art. 97.0 Os objectos que no fim de 90 dias não forem reti
rados das estações ou al'mazem da estrada de ferro serão vendidos
em hasta. publica pela admini tração, por conta daquelles a quem
p~rtencerem, para pagamento das despezas a que estiverem su
J~Itos, remettendo-se ao expedidor qualquer excedente. Se o expe
didor fõr desconhecido, o exceL!ente será recolhido ao deposito pu·
blico.

Art. 98.0 A administração terá o direito de abrir o volume
sempre que suspeitar ser falsa a deolaração feita sobre o contelido
do mesmo.



762 DEORETOS

Nesse caso será cobrado frete duplo pelos volumes a cujo respeito
tenha sido falsa a declaração. Se, porém, elIes contiverem objectos
inflammaveis ou de grande respon:sabilidade, o expedidol' pagará a
multa. de 100 a 200$, sem preJuizo de qualquer acção judicial qUê
no caso couber.

Art. 99.0 A administração pod rã reter os volumes que por falsa
declaração estiverem sujei s a multas convencionada em seus regu
lamentos. Se os volumes retido contiverem materias nocivas ou
perigo as serão estas inutilisadas, se não puderem s r de prompto
vendidas.

Art. 100.0 Se as multas não fOl'em pagas no prazo de 15 dias, a
administração procedera á venda dos obejectos retidos, sem as for
malidades judiaes.

Se o producto da venda não fôr sufficiente para o pagamento
das referidas multas, a a ministração cobrará. o restante executi·
vamente, de conformidade com o regulamento de 25 de abril
de 1857.

Art. 101.0 Se a remessa de baO'agem e mercadorias se compuzer
de varios volumes, o frete será cobrado por um só, com o peso de
todos. Esta conces~ão, porém, só tertl logar se os volumes s} acha
rem reunidos com um só involucro, com o nom9 de um só des·
tinatario.

Art. 102.0 A responsabilidade da companhia só ce -ará com a
entrega dos objectos aos destinat1Jrios ou seus delegados, salvos os
caSos especificados nas presentes condições regula.mentares e para os
quaes essa responsabilidade está definida.

Art. 103.0 Toda a reclamação que tiver por fim a restituição
de taxa indevidamente paga, ou indemnisa<;ão por p2rda ou aval'ü)"
deverá ser immediatamente dirigida ao chefe da estação, por
escripto.

Art. 104. 0 Os en:pregados da estrada de ferro deverão ministral'
aos expedidores todas as informaçõe necessari lS para intelligencia e
cumprimento das condiçãe regulamentares.

Art. 10:5.0 Os agente. da estrada de ferro não podel'ão exigi!'
outros fretes e retribuições de qualquer natureza, além dos que se
aclJão especificados nas presentes condições regulamentaI'es e de
accordo com a tarifas annexas,

Ârt. 106.0 Os generos e outros objectos não designados nas tarifas
serão taxados segundo as tarifas feitas para aquclIes com as quaes
tiverem maiS analogia.

Art. 107.0 Os cadaveres só serão transportados em vagões co
bertos, mediante pagamento do preço da lotação completa, tomada
segundo a classe V tia tarifa n. 2, com abatimento tIe 25 %. Cada..
vere' de pessoas fallecidas de molestia contagiosa não serão trans
portados.

Ârt. 108.0 Os vagões de cargas que compuzerem os trens serão
descarregados segundo a ordem de chegada ás e tações, devendo
ser recolhidas aos armazen as merca.dorias que deverem ser abri
gadas.

Em caso algum, Os vagões poderão demorar carregados, ainda
mesmo a pedido dos consignatarios ou destinatarios.

Art. 109. 0 Por cada despacho de mercadorias, animaes ou carros,
sem excepção de transportes gratuitos, a companhia cobrará a taxa de
200 réis, além da importanoia do frete devido.

Pelos recibos em substituição de conhecimentos não apresenlados,
cobrará a companhia a taxa de 200 róis por cada um.
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Art. 110.° O transJlortes por conta do governo geral ou do
governo estadoal estarão sujeitos ás mesmas condições que os trans
portes ordinarios, salvas as disposiÇÕes em contrario constantes do con
tracto.

TELEGRAP/IO

Art. 111.° As estal;ões da estrada acceitarão telegrammas para
serem transmiltidos ás outras estações da mesma estrada.

Art. 112.0 Os telegrammas serão aeceitos em todas as est:lções,
durante as horas de serviço, tanto nos dias uteis como nos santi·
ficados,

Art. Il3. o A taxa dos telegrammas transmittidos pelas estações
da estrada será paga adiantadamente, e na razão de 70 réis por pa
lavra em todo o pal'curso de sua linha. Pelos telegrammas em lingua
eslrangeira será cobrada. taxa dupla. -

Art. 114,0 A transmisEão dos telegrammas será feita na ordem
seguinte:

lo, telegramma urgente em serviço da eEtrada ;
2°, telegramma em serviço do goveL'no federal;
3°, telegramma em serviço do governo estadDal ;
4°, telegra.mma privado urg'ente ;
5", telegramma em serviço da estrada;
6°, teleg!.'amma privado.
Arl. 115. 0 A estrada terá o direito de interromper as communi

cações no caso em que julgar i 80 conveniente á vista do serviço da
estrada ou da União.

Art, 116.° O expedidor poderá pagar de antemão a resposta do
telegramma que apresentar, fixando o numero de palavras autes do.
assignatura e escrevendo a declaração : Resposta paga para... plt
lam'us.

Quando o numero de palavras não fôr determinado pelo expe
didor, ~erá cobrada a taxa de 10 pll.lavras.

Se o numero de palavras da resposta, préviamente paga, fór
maior do que o indicado, o excesso será pago pelo destinatario re pon
dente como novo tele ramma; se ror menor, não havel'á restituição.

Art. 117.° Para que a rellposta seja. transmittida, dev rá ser
apresentada dentro dos tres dias que se seguirom á entrega. ao destina
tario do telegramma primitivo; fóra disso, ficarãsujeiUl. ao pagamento
da taxa como novo telc:gramma.

Art. 118,0 Em relação aos telegrommasdeverão ser observadas as
seguintes di posições :

I", deverão ser escriptos em cal'acteres usuaes, de modo a poàerem
ser facilmente lidos leLtra por lett!'a ;

2", nã deverão conter emendas, rasura ou chamadas, sem que
sejão 1'e alvadas pelo expedidor ;

3", deverão indicar a eslação do destino e o nome e residencia (rua
e numero da casa se fôr em povoado) do destinatario, ficando em todo
o caso responsavelo expedidor pela conseqLleneia da insulIlciencia do
endereço .

. AI't. 119. 0 E' vedada. a acceitação de telegl'ammas contrarias ás
leIS, p1'ejudiciaes á segurança publica, ou oIfensivo á moral e aos
bons costumes ou aos interesses da e trada.

erá ig-ualmente vedado o uso tle cifras secretas •
. Art. 120.° Os telegrammas urgentes deverão ter a declaração

asslO'nada pelo expedidor e pagarão taxa. dupla.
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Art. 121.° Os telegrammas de mais de lOO palavras poderão ser
recusados ou retardados para se transmittirem outros mais breves
embora apresentados posteriormente.

Art. 122.° Muitos telegrammas do JUesmo expedidor pal'a o mesmo
ou para difl'erentes destinatarios, só poderão ser acceitos quo.ndo não
hOuver outros telegrammas a transmittir.

Art. 123.° O expedidor poderá exigir que pela estação de destino
seja reproduzido o seu telegramma pelo que pagará a mesma taxa
deste. Se preferir, porém, um simples aviso de recepção, pagará. lO °/0
da taxa, ficando fixado para esse pagamento o mlnimo de 200 réis.

Art. 124. ° Antes do começo da transmissão poderão 08 telegrammas
ser retirados, sendo restituida a taxa ao expedidor, com desconto de
200réis.

A transmissão dos telegrammas poderá ser interrompida a pedido
do expedidor sem que este tenha direito á. restituição da taxa paga.

Art. 125.° Na contagem das palavras observar-se-hão as regras
seguintes:

ln, tudo o que o expedidor escrever para ser transmittido entrará.
na contagem das palavras;

2', serão contadas como uma palavra as que se compuzerem de
15 lettras ou menos; as que se compuzerem de mais de 151ettras serão
contadas como duas palavras ;

3·, toda a palavra composta, escripta de tal modo a formar uma s.ó,
será contada como tal, de conformidade com o disposto no paragraplio
anterior;

4', se, porém, forem escriptas separadamente, as partes de que ella
se compuzer, ou mesmo reunidas pelo traço de união, cada uma dessas
parles será contada como uma palavra;

5", serão contadas como uma palavra qualquer lettra isolada ou
algarismo, e qualquer palavra ou particula seguida de apostrophe ;

6', os numeras escriptos em algarismos serão contados como tantas
palavras quantas forem as series de cinco algarismos que contiverem
e mais uma pelo excedente;

7", virgulas, pontos e traços de divisão serão contados como outros
tantos algarismos;

S', os numeros escriptos por extenso serão contados pelo numero
de pàlavras empregadas pa.ra exprimil·os ;

9', cada palavra sublinhada será contada como duas;
10·, os signaes de accentuação não serão contados.
Art. 126.° Entrarão na contagem das palavras;
l°, a direcção, a assignatura, as indicações relativas ao modo de

remessa. do telegra.mma e o reconhecimento da assignatura ;
2°, os pedidos de reproducção para conferencia, de a viso de recepção

e as palavras: Resposta paga para•••••. palavy<J,s;
3°, os nomes proprios das pessoas, cidades, praças, ruas, etc., oS

titulas, sobrenomes, partículas e qualificações, contar-sEl-hão por tantas
palavras quantas forem necessarias para exprimil-os.

Art. 127.° O mesmo telegramma dirigido a mais de um deslina
tario pagarà, além da respectiva taxa pelo primeiro, mais metade por
cada um dos outros; se fôr, porém, dirigido a mais de uma. estaçã.o,
pagará. a taxa correspondente a cada um.

Art. 128.° Mediante a. taxa de 500 réis, que será paga na estação
de partida, os telegrammas ~erão entregues por estafetas, com a pos
sivel brevidade, no Iogar a que se destinarem, dentro de dous leiloo
metros de distancia da estação. Quando se tratar de maiol·es distancias,
os telegrammas serão retidos e só serão entre~ues a pessoa competente.
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Art. 129.° Os telegrammas poderão ficar na estação de destino á.
disposição do destinatario ou ser expedidos pelo correio, á vontade do
expedidor, mediante o pagamento do parLe e a competente declaração
escripta no telegramma.

Art. 130.° O empregado incumbido da conducção do telegramma
não deverá encarregar-se da resposta ou de outro telegramma. a trans
mittir. recebendo a respectiva taxa.

Art. 131.° Na ausencia do destinatario 08 telegrammas serão
entregues a pessoa da família, empregados, criados ou ho pedes, salvo
se o expedidor designar na minuta .pessoa especial. Em todo o caso o
recibo deverá ser passaqo em nome do destinatario.

Art. 132.° O expedidor terá direito á. restituição da taxa se o
telegramma não chegar ao seu destino por fali.a do serviço do tele
grapho, ou quando chegar alterado a ponto de não satisfazer o fim a
que rõr destinado.

Art. 133.° Emquanto o governo não estabelecer uma linha tele
graphica de sua propriedade em toda a extensão da estrada, a com
panhia será obrigada a expedir os telegrammas do governo com 50 0/0
de abatimento da tarifa estabelecida para os telegrammas par
ticulares.

Art. 134.° Os empregados da estrada serão obrigados a guardar
o maior segredo sobre os telegrammas; e estarão sujeitos, pelo
extravia ou abertura dos despachos telegraphicos e divulgação de seu
conteúdo, áa leis que garantem o sigillo das cartas confiadas ao
correio e a segurança. de seu transporte.

Art. 135.° Ochefe da esta.ção poderá certificar·se da. identidade do
expedidor por meio de testemunhas ou de outras provas sufficientes.

Directoria geral de viação da secretaria. de Estado dos negocias
da industria, viação e obras publicas, 7 de novembro de 1894.
J. M. Machado de Assis, director geral.
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eLAS IFI 'Açlo GERAL DAS MERCADOR.IA·

TARIFA 11

A

Abanos de palha. OU pennas , .
Abelhas , ...•............. , ..•..•..•..................
Abóboras '" , , .•.•. : .
Absintho .
Açafat s e semelhantes ........••..•.•.•...•...•....••........
Açafrão .•..........•..•..••.................................
Acces'orios de tl'il h08 .
Achas de lenha , ..................•....•........
Acidos mineraes ((rete duplo) .•...•..••....• , .. , ••...•••..•.•
Aço em obra. artistica. ..•...•.......•.•..••....•......•••.....
Aço .•.•••.•••••..••••.•••••..•••.••••.•••.•• , ••.•••.•...••••
Acordeões ..•....••.....•.•...........................•...•...
Aduellas de madeir'l ...•....................... , .
Agatha. bruta ........•••............•........................
Agua ...•.....•....... , .. , .•.. , ...••••..•................ " .
Agua de eolonia ...•....• , ...•..•.....•...••......•.•.•..••••
Agua de fIor de laranj ....................••..... , •..........
Aguas medioinaes ou mineraes , .
Agua.·r< z ((rele duplo) .•...•.• , .•......•... .•...•.....•••••.•
Aguardente importada..........•....•..............•..•.....
Aguardente nacional•......•. , .......•.........•...•.........
Agulhas ... ; .......••. '" ..................•.•...•.•.........
AIab,l:tro em obra ............•..••.....................•....
Alabastro em bru to ......•...............•.........•........
Alambiques e pertenças.••.......•......•..• , .
Alavancas de ferro '" ................•................
Albumina ................... .••... ............•............•
Alcatifas ...•.........•....•.................•.......•.......
Alcatrão. '" , ..•....... , .•..••.......................
Alcool (excepto aguardente) (fI'ele duplo) , .
Aletria .........•••.....•...•.....••................... o o ••••

Alfara. o' o ••••••••• , ., o ••••••••••• o o ., o ••• o • o •••••••••••••••

Alfazema. .....•..•. o o • o ••••••••••••• o ••••• o •• o •••••••••••••••

Alfinetes ..............•...•..•...•...... , .... o ••••••••••• o, •

Algodão em rama .. o ., o ••••••••••••• o •••••••••••• o • o o •••••• o

Alhos. o •••••• o ••••••••••••••• o •••••••••• o •••• o o o ••• o ••• o ••• '

Almofadas ..•... o" • o •••••••••••••••• o •••••• o •••• o· •••••••• o

Almofarizes. o •••••••••••••••••• o • o •••• o ••••••••••• o o ••••••••

Alpiste .....•• o • o •• o o •••••• o ••••••••••••••••••••••••• o o ••••••

Alumina. o •••••• o ••••• o •••••••••••••• o •••• o •••••• o .

Alvaiade ... '" .•.....•.•..... o ••••••••••• o •••••••••••• " ••••

Amendoas ...•....•• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••• •

Amendoim o,. o o ••••••••••••••••••••• o •••••• o" o ••• o"

Amido •. o ••• o •• o •••• o, o •••••••••••• o ••••• o' o •••••••••• o •••••

Ancoras , .
Ancoretas vazias ..•....•....••.•. o ••••••••••••••••••••••••••

Angico (resina) .
Aniagem .
Anil .........•................ , t'

2
2
4
3
2
3
6
5
2
2
4
2
5
5
6
3
3
3
2
3
4
2
2
3
5
4
3
:2
4
2
3
4
3
2
3
4
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
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Animaes empalhados ou embalsamados....................... 2
Animaes pequenos ou passaras engaiolados .....•. : . . . . • . . . . . . . 2
Animaes ferozes (t Ixa coHuencional).
Aniz.. .• . .. . . . .•. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . •... 2
Anzóes...................................................... 2
Aparadores. .. . . . .. . . . . .. . .•. . . . 2
Apparelbos para gaz...•.................... " . .. . .. . . . . . . .. . 3
Appal'elhos telegraphicos ou telephonicos " ., . 2
Apparelhos scientificos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Arados e instrumentos para lavoura...... '" . . .. . ...... ... ... 5
Arame de latão ou semelhante........... .. .•................ 3
Arame de ferro ou zinco..................................... 4
Arandellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . 2
Araruta..................................................... 3
Aruu tos , . . 2
Archote ...............................•.................... 3
Arcos de ferl'O ou madeira :. . . . . . . . 3
Arções para seIlios '" . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. 3
Aruozia..................................................... 5
Areia, argilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Argolas de metaL............................. . . . . . . . . . . . . . . ~

Armas brancas e de fogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 2
Armações paro. chapéos de ol................................ 2
Armações para igrejas , 2
Armações para lojas ,............ 2
Armaç6es para _eliins. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Armamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2
Armarios............. .......•.................. 2
Arreios.. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. • . .•• .. . . . .. . .. . .. . . . . . .. 3
Arroz " .. ' " , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4
Artigos de armarinho , .' " ". . . . . . . .. . 2
Artigos de confeitaria , . . . . . . . . . 3
Artigos de dezenho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Artigos de escriptorjo o. • • 2
Artigos de folhas de Flandres não classificados....... . 3
Artigos ioIlammaTeis não classificados (fI'ete dlQ1lo)............ 2
At'tigas de luxo não classificados. .... . . . . . . .. . . . . . . .. . 2
Artigos de pacotilha não denominados " '" 2
Asphalto,................................................... 5
Assucar..•....•...•..... , , '" . .•. . . .. 4
As ucareiros de metal , ., ..•.....•....... " .. . . . . 2
Ataúdes , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ave~ã " .............................•........ ',' 4
AveIas " " " . . .. .. .. .. .. . . 3
Aves engaioladas. em capooiras ou jacás , 2
Aves empalhadas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Azarcão..................................................... 3
Azeite doce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Azeite de mamona, de peixe e outros.. .. . . . .. .. .. . .. . . ..... . .. 3
Azeitonas. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Azulejos , . . . . . . . . . . . • 3

B
Bac3.lhau•...... " .•.........•............. , , • . . ... . . . • . . . 3
Bacias de latão ou metal semelhante ,...... 2
Bacias de.ferro ou folha de Flandres .. ,...................... 3
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Baeta · ·.........•.......•....• 3
Bagas de mamOUl!..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bagas de zimbro , , .. ' .•....•... 4
Bagagem.................................................... I
Bagatellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 2
Bahus vasios , 2
Bayonetas. ~ . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Balas de chumbo ou ferro. . . . . . . . .•. .. .. . ••... . .. .. . . .. .. ..• . 3
Balaios , .•. .•. 2
Balanças. . . . . . • . . . . . . . . ••. . . . • . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . . . . . • . 2
Baldes. • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . ••. . . • . . . •. . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 3
Baleeiras.......•....•...................•... :. . . . . . . . . . . . . . . 4
Balões , ...•.......•............•........ , 2
Bambinellas , .•. . . . . . .. . . .. .. . . . 2
Bambús..... .. . ......•..... .. .. .•.•.......•.... 4
Bananas......••. '" , .......••.....•.•............. , 4
Bancos de ferra ou madeira...... . • . . . • . . . •. . . . • . . . . . . . . . . . . . 2
Bandeiras de estofo , . . .••... .. .•. . . . .. . 3
Bandeiras de portas.. . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 3
Bandejas de prata (vid. art. 41).
Bandejas diversas " ...•.•... " . . . . .. .. .. . . . .• 2
Bangnés. .. . ..•. .. .•. .. .• •... ... . . .. .•.. . ... ....••.. . 3
Banha para cabeUos......................................... 3
Banha.........•..••••.....................•.......... ' .•.. . 4
Banheiras... , '" . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 2
Barbante.................................................... 3
Barbatanas de aço ou de baleia................................ 3
Barracas desarmadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Barricas e barris vasios............. . . . ... . . . .. . . .... . . . . . . . . 3
Barrilha .•.....................................•....•.. '" . . 3
Barro .. , ...•..•.•....•.......................... , ...•..... . 6
Barrotes..... . . . . . . •... . ..•. ..•..... . . . ...• 5
Bastidores de treatro......... ......• 2
Batatas estrangeiras.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . •• . . . . . 3
Batatas nacionaes.. . . . ......• .. .. .. . .. .•..•. .. .. .. . 4
Baunilha.. . •. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Be~i~as espirituosas não classificadas , . . . .•.. . . . . . . . . . . . . . . 3
BeIJus... . . 3
Benga.las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BeoJolm..................................................... 3
Berços....................................................... 2
Betume..................................................... 5
Bigornas " , , ......•...... ' " .. ' 5
Bilhares e bagateUas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BUros•...•.•...........•.•......................•...... , . . ... 3
Biscoutos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bismutbo........................... 3
Bisulfureto de ferro (feete duplo).. .. .. . . .. .. . .. . .. 2
Bitter " . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3
Bi~~agas ..,'................................................. 2
BlJwes vazIOs...... . . . 3
Bolas de bilhar ou de' bagatella :................... 2
Bolachas ordinal'ias.......................................... 4
Bolsas de viagem vazias. .......••........ . .. . ...• 2
Bombas ordinarias para matte............................... 2
Bombas para incendio e outras..........................• '.' . • 3
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Bonecos ......• " •...••......•...••.•.. , .. " ... '" .• ..••••.. . . 2
Bonets. " ' " . .. .•. •• . .•. . . . . .•••..•..••.•• 2
Borra de vinho, de azeite ou de vinagre.... 3
Borracha ..•.......................•..•...........•..•.. '" . . 3
Botija vazias.. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . • . • . . . . • . . . . . . • . 3
Bolões do ouro de pr,\ta (vide art. 41).
Bolões diversos......... ..........•....•..• ...•......... 2
Breu " .••••.•.. . . . . . . .. . •.•• • .•.•.•. .• . • . . 4
Bridas. . •• . . . . • . . •. . . . . . . • . • . .. .....•.........•........•.... 3
Brinquedos....... •. .. . 2
Brochas pltra pintar ou caiar.... 3
Bronze em obras de arte.......•............. " . •. ....•....• 2
Bronze em obras não denominadas.. . .• .....••...•. 3
Bronze em bruto , '" '" . . 4
Brunidores de café , '" . . 5
Bules de metal... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 3
Barras de ferro. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4
Bostos...................................................... 2
Buzinas ....•....... , . .. •. . ..• . .•. . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . 2

o

Cabeçadas ..............•.••........•. " . . • . .• . . . . • . •. . . . . . . . . 3
Cabações para animaes .........................•. '" . 3
Cabellos em obras.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • 2
Caballos..••...•..•.•..........•..... " ....•.•............•. , 2
Cabides.... ................•...............•........•.. 2
Cabos de arame ..........•.............. " . . . . . . . • . • . . . . • . •. . 3
Cabos de canhamo, de linho, etc.... 3
Cabos de madeir.a............................................ 3
Cabriolets de duas roda (frete total do va.gão)................ 5
Caça morta ...•..............................•....... , . . . . . . . 2
Cacau.................... 3
Cachimbos.. .. . . . . ..•........•. .. . . 2
Cadaveres (vide 8ort. 107).
Cadeados , .' ..•........•..•. " ....•. ' • . . .•.•. . 3
Cadeil'a 2
Cadernl1.es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Cadinhos.... ..•..............................•............. 2
Cu fé em coco ou em grão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• . . . . . . . . . . 4
Caíl moido.................................................. 3
Caibros ..............•........... " .. . . . •• . . . . . . . .... . . • . . .• 5
Cairo........................................................ 4
Caixas de rapé, ouro ou pt'ata (vide art. 41).
Caixas ordinarias de rapé.................................... 2
Caixas (de guerra). . . . . . . . . . . .. ...........• 2
Caixas vazias de madeira, de fo ha. ou de papelão•.•......... " 2
Cll.ixão de defunto (vizio) ,.............. 2
Caixões vaúos ....•......•.......... , .•.....•...........•... 2
Caixilhos com vidros. " •.....•...........•.... , ... ' " . . • .. . . . 2
Caixilhos sem vidros. . . . . . . • . . .•. ....••..•...•.•.••.......... 2
Cal. ....•.....•.. '" " ........••. 5
Calcareos. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5
Caldeiras e suas pertenças..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . . . . . . 5
Caldeiraria (artigos não classificados) " , .. , •... 3

E. R.- 4\1 VaI. V
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Caleças (frete total do vngão) o o •••••• o •

Camas de n adeiras o ••••••••••••• o ••••••••••••-: •••••••

Camas de ferro .............................................•
Camas de lona o •••• , ••••••• , •••••• o ••• ' •••••• , •••••

Camarõe' (em trem de passageiro ) o • ..

Campainhas o ••••• o " ••••••••••••••• ' •••••• , ••••

Campanas de vidro 0 ••• o ••••••••••• ,.

Campeche o •••••••• o •••••••••••••• • •••••••••

Camphora o ••••••• 0 •••••• • .

Candeeiros , o • o ., •••••• '" •••• o •••••••••• '"

Candeeiros ordinarios de folhas de Flandres e sem vidro .
Canella em pó ou em casca o •••••••••••

Canetas de ouro ou prato. (vide art. 41).
Canetas de madreperola, de marfim de outras o • • •• • ••• o ••

Cangalhas ....•................. , o • " ••••••

Cangica. o ••• : •••••••••••••••••••••••••• o. o •••••••••••••• 'l"

Canhamo bruto o ••••••••••• o ••••••

Canivetes. '" .. , ., .' ...........•................ o •••••••••••

Canna da Inclht o •••••• o ••••••••••••• o ••

Canna de assucar .....•...................... o •••••••••• o ••••

Canos de barro o ••••••• o ••••••••••••••••••••••••

Canos de cobre, de chumbo, de ferro ou zinco •..........•......
Caotaria .
Caoutchou bruto '" .' o " ••••••••••••••••••••••• , ••

C!ioutchou em obra , .
Capachos , ... '" o •••••• o •••••• o ••••• " ••••••••••••••

Capim, : ...................................•..... o ••• ••

Capoeiras vazIas 0 •••••••••••••••••••••••• • ••••

Capotes ..........................................••..........
Caranguejos e semelhantes (em trem de passageir~s) o •••

Cordas o •••••••••••••••••••••••••••••••

Carnaúba (oleo) .............•...............................
Carnaúba em palha. .........•.... o •••••••••••••••••••• " •••••

Carnaúba em cêra. ...................•.......................
Carne secca (fumada ou salgada) .
Carne fresca (em trem de p.lssageiros) ..............• , .
Caroços de aIgodão ...•......... o ••••••••••••••••••• o ••••••••

Caronas o o •••••••••••••••• o.

Carretas ne duas ou mais rodas (freLe total do vagão) .
Carrinhos para crirnças ' " .. ' o ••••••••••••

Carrinhos de mão para crianças o ••••••••••••••••••••••••• , ••••

Carrinhos de mão .
C,trroçus (frete total do vagão) o •••••••••••• o •••••

Carros de pa seio, de duas ou quatro rodas (I'rete tota.l do
vagão) o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Carros funebl'os (frete total do vagão) ........• o ••••••••••••••

Ca.rros para transporte de generos , de duas ou mais rodas (freLe
o total do vagão) .................•...............•........

Carros para estradas de 1'el'ro, Llesmontados .•... o ••••••••••• '"

Carros pam e 'trada de ferro, rodantes sobe os eixos:
De quatro rodas o .

De oito rodas o • o o', ••••• o ••••••••••• o ••• o •

Carros para estradas de ferro de tracção animal ......•........•
Cartas de jOg'.lr ••••••••••...•••••••.•••••.•••••••••.••••.•••
Cartl:'Í1'as ..•.............•.•.........• o •••••••••••••••••••• ; •

Cartuchos embalados (frete duplo) •••••••••..•.•.........••..•

5
2
3
3
I
2
2
3
2
2
3
3

2
5
4
3
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4
5
3
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2
2
3
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3
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3
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2
2
4
5

5
5
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2
2
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Carvão animal ou vegetal .
Carvão de pedra , .
Cascas de arvores para cortume ou outl'os fin- ,. " .
Cll eas de coco .......................................•.......
Clsca de arr0Z ............•........................••......
Cascalho ' , .......•... ' .
C~ sarolas < ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Castanhas estrangeira ...................................•..
Ca tanhas do paiz ....................................•..••.•
Ca tiçaes de omo ou prata (vide art. 41).
Ca tiçaes de metal, dp. madeira. ou de Yi Iro ...........•........
Cebolas e cebolinhas .....................•..•••.............
Centeio ...........................•...•......••.............
Cêr,l cm bl'utO , .
Cêra em velas ......• , " ...•.........
Cêra em obra , ' , " .
Cerarnica (artigos commun , não denominados) .
Ceramica (arli"'"s finos, não denominado) .........•...........
Gereaes estrangeiro, não denomina.dos ...•...........•.......
Cereaes do paiz, não denominados .. '" .
Cerveja estran aei 1'30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cerveja aacion"l. " '" .
Cesto vazios .....................•..........................
Cevada , .•.......•.... " ........•....•..•..
Cevadinha.•.............................................•...
Cevadeira para maudioca , ' , .. " .' ..
Chá......•........................•.•.......................
Chales , , · , .
Chaleira.s , ........................•...
Champagne : , " , . " .
Chapas ae ferro ou de zinco para coberta.....•...............
Cllapas de ferro par<1. fogões " ..
Chapelaria (artigos não classificados) .
Chapeleil'as. " , '" .
Chapéos.... , .....•...............................•..........
Chapéos de sol ...................................•...........
Charruas .
Charutos , .
Chil'I'es em bruto .
Chifres em obra .........................................•...
C:lioello ordinarios ...........•.............................
Chloreto de calcio .
Cig-arros, ' , ..••......... , , .
Cilhas , ,. , '" ., ." .•...•...
Cilhões ..•...................•..... , .....•....................
Cimento , .....•.•.....................•......•
Cinzas .
Coadores de mandioca. : .•.......... , .
Cobertores .
Coberluras ele ferro " ............•.....•..... , .
Cobre velho ..............................•.....•...••.....•
Cobre em barras ou em folha .. : ...•...................•.....
Cobre em obras não ela sificadas.............•....•.•........•
Cochonilha......•..•..•......•..............................
Cocos, seccos ou verdes .........•......... , .
Colres de ferro ou de mad~ila....•....... , ..•.. , .............•
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Cognac ,....................................... 3
Coke........................................................ 6
Colchas " .. .. . .. 2
Crlchõe3 e pertenças '" , . . .. .. .. .. . 2
Colchetes. 2
Coldl'e '" ., " '" 3
Colheres de ouro ou de prato. (vid. art. 41).
Colheres de metal ou de macieira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CoUa " " .. . . . . 4
coUodio (frete duplo).. . . . . . • . . . • . . . . . • • . • • • . • . • . . . • . • • • • • . • . • 2
Colmêas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Columnas de ferro.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Colza em grão. " '" ...............................•....... " 3
Colza em oleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Combustivel não denominados... . . . 4
Come tives não denominados :': . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . 3
Cominhos.................................................... 3
Cuncha (a granel)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .•. . .. . . . . . . . ..• .. . . 5
Confeilaria (artigos não denominados).......... .••. .. 3
Conservas em latas ou Am vidl·os............................. 3
Consolos " . . . . . . . . . . .. . . ..•. . . . . .. . . •. . .. 2
Copos de folha ou de madeira................................. 3
Copos de vidro ou de crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Coral.. . . . .•. . . .•.. . . . . . . .•...... . . .. . . .... .. .. .. ... .•. . . . . .• 2
Cordas para in trumentos... .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 2
Cordas de embira e outra do paiz , ., 4
Cordas de canhamo, de linho, etc ,. 3
Cornalina bruta.............................................. 3
Carreiame para tropa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Correias para machinas (transmis ões). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Correias para bestas a outras ..... , .. . ..•......... 3
Correntes de ferros e outros mames.. .. 3
Cortiça em bru to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3
Cortiça. em obl'iL não denominada , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Cortinas e cortinados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Couçoeiras.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Couros seccos ou salgados. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Couros trabalhados ou en vernizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Couros em obra não denominada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C0uves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •..•..............•........ 4
Coxins............................................... 2
Cravos de ferraduras.. ..... .. .. . . . ........•.... . .... . .. .. .. 3
Cravos da India...... .. ..........•.....................•... 3
Crê................................................. ......• 5
CreoEoto , .. . .. .................•........•... 2
Crina animal ou vegetal. . . . . . . . . .. .......•.. 3
Crivos de ferro '" ,. . .. . .• 3
Crystal em obra ..•.• , " . . 2
Crystal em bruto.....•......................•.. , . . . . . . . . . . . . . 3
Cubos, pinas e raios para rodas ......•...... , .....•.... 5
Cubos para distillação e para engenhos. . , 5
Cuias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3
Cutelaria (artigos não denominados).......................... 2
Cylindros de ferro ou de metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
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Dados....................................................... 2
Debulhadores....•. , , , , .' , .......•.... , •. '" 5
Dedaes de ouro ou de prata (vide art. 41).
Dedaes ordinarios......•..•.......•......•. , . . . . . . . . . . . • . . . . . 2
Dentes artificiaes.............•. ' , ...•...•.. ,............... 2
Dentes de elephantas........................................ 2
De caroçadores de café, arroz, algodão etc.... ...•.... 5
Despolpadores d café ,................ 5
Diamantes e outras pedras preciosas (vide art. 41).
Deligencias (frete total do vagão) .. , ' " , ••••..• , 5
Dobradiças .............................• , .. ' • . . . . . . . . . • . . . . . 3
Doc s.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . .. •. . . . . .• . . . . . •. .. . . . . 3
Dominós (jogo) '" . . .. . . . . . . . . . . . 2
Dormentes de ferro ,.................................... 6
Dormentes de madeira ...•.................•.........•. '.' . •• . 6
Drrgonas .............•....•...•.••.............•.. ,.. . 2
Drogas...................................................... 2
Dynamite (frete duplo).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . 3

E

Eixos de ferro .•......................................... , . . . 5
Elasticos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . 2
Eixo de madeira......... . .•. . . .....•...•........ 5
Embirll.s , .. , , ................•.... , .••••....•.. '" . . . 4
Encerados. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 3
Encommendas. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . I
Engenho para estabelecimentos agricolas.........•....... '" . . 5
Enxadas ..........•...............•....•. ,................... 3
Enxerga para animaes , , , , . . . .• . . . • . . . . . . . • . . 3
Enxergões ....•.........•......... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . • 3
Enxofre..................................................... 3
Equipamento militar, não classificado•...... , , . . . 2
Ervilha em latas.. . .... ..... ......•.. .. . .. ....•... . . .•. 3
Ervilhas frescas ou seCC<'ls................................... 4
Escadas ,..................................... 3
Escaleres ...•..........•.•.......•..•.......•.•.•...... , . . . . . 4
Escarl'adeiras......•..••... , , . . . . •••. . . . . . . . . . . .. . . . . . 3
Escorias de metal•........ , .•....••..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4
E cova .........•....•......•............................ , .. 3
Escumadeiras , •.............. , . . •. . . . . . . . . . ..• . 3
Esmeril ..•...........•.•......... ,.......................... 3
Espadas............... ...............•...................•.. 2
Espanadores. '" ...........•......................... , .. ...•. 2
Espartilhos .....•.. , .............•.... ' ............•........ , 3
E peciarias não classificada.s..... . . .•.• 3
Espelhos ..... , .................•..... " . " . . . . . . . • . • . • . . . . . . . 2
Espermacete .....•................ , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
Espetos de ferro paracosinha................................. 3
Espingal'da ......................................• '......... 2
Espiritos não denominados , " , '" .. ' 2
Espoletas (frct~ duplo) ....•.....•.•.•............•..... ·.... 2
Esponjas , , " . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2
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E'poras.de ouro ou de prata (vide art. 41).
Esporas de meLai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl
Esqueletos para e tudo3 anatomicos.......................... ~

E encias ({rete d~tplo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Estacas. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . 4
E tampas em folha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Estampas em quadros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Estanho em bruto........................................... 3
Estanho em obra............................................ 3
Estantes..................................................... 2
Estatuas..................................................... 2
Estuiras da Jndia........................................... . 3
Esteiras do paiz :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Esterco...................................................... 5
Esticadores de arame " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Estivas........................................ 5
Estojos de inLrumento de cirurgia, mathema Licas, etc. . . . . . . . . . 2
EsLopa , , . . . . . . . . . 3
E,(opim ((rete duplo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 2
Estrados par.L vagões... (j
Estrados para camas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
E tribos de ouro ou de prata (vide art. 41).
Estribos de metal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Extrume.................................................... 5
Extrato de carne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
Extractos não denominados .. ·................................ 2

F

Facas........................................................ ')
Facões........................ 2
Fa.relo '" . . 4
FarinlJa de araruta, de trigo, de milho, de mandioca e ouLra

nutritivas , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Farinha de linhaça ou mostarda. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3
Fal'inbas não classificada '. . . . . . . . . . 3
FaLêixas " , , . .. 3
Fava............................. 4
Faxinas.................................................... 5
Fazendas não cla sUicadas , .. , .. '" , 3
Fechaduras " .. .. . . .. 3
Feculas...... . . . .. .. ......•. ....•. . 3
Feijão....................................................... 4
Feltro....................................................... 3
Feno............... ..............•.....•......... 5
Ferraduras para animaes , . 3
Ferragens não denomlnadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ferramentas de artes e offlcios...... . . .. 3
Ferros de engommar......................................... 3
Ferro bruto para fundição....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ferro em barra, chapas ou vergas...... ..•. . . . . . . . . . . . 4
Ferro velho (a granel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ferro não classificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ferrolhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 3
Filtros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Fibras textis não denominadas :.................. 3
Figos frescos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 4
Figos eccos................................................. 3
Fios de algoc1ão, de linho, de lá ou de 9da.................... 2
Fio teleoraphico......................................... .... 6
Flecha (arma")............................................. 2
Flechas para foguetes e outras. . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. ........• 3
Flores artificiaes. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2
Flores medicinaes... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2
Flore naturae" em trem d passageiros....................... 1
Flores de Clnna e outras para en.}himento 3
Fogareiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fogos a.t'tificiaes (fi't'le duplo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Fogões de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Folhas medicinaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Folllas de arvores. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . _4
Folbas de cobre, de chumbo, de estanhos de ferro, de Flandres

ou de zinco '" 3
Folies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3
Forjas portateiil ' . . . . . . . . . . 3
Fàrma3 p:lra assucat'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 3
Fôrmas diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Formicidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Fornalhas e forno' de terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 3
Ferragens não denominada.s '" . . . .. . . . . . . . . . . . 3
Fouce :.................... 3
Frascos , " .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2
Freios....................................................... 3
Frigideiras , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fubá........................................................ 4
Fructo confeitados ou seccos. . . . .. . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. 3
FI'uctos fra cos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fumo do paiz : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fumo de qualquer outra qualidade. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. 3

G

Gaiolas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . 2
Gaiola com passal'inh03. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. .. . 2
Gallleteiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gamellas.................................................... 3
Garfos de ouro ou de prata (\'ide al't. 41).
Garfos de metaL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Garra...................................................... 4
Garrafas ele crystal ou de vidro.. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . 2
Garra.fas e garrafões vazios.................................. 2
Gaz-globo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gazolina..................................................... 2
Gazoza '" .. ' " , .. " '. . . . . . . . . ::l
Gatos de ftu'ru .......................•.. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gelatina '" , . •... .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .• 3
Geléas .- , .. . 2
Gelo........................... 2
Genebra , .. . . .. . . . . .. . . . . 3
Gengibre , . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . 2
Gesso em obra ,. . .•. . . •... . . . .•. ...••. .•..• . ..•.. . . . 2
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Gesso em pó .. o • o • o •••••••••••• o •••••••••••• o ••• o •••• o • • • • • • • 3
Gesso em pedra (por carro completo) o , o • 5
Gigos e cascos vazios .. o •••••• o ••• o •••• o •• o ••••••• o • • • • • • • • • • 4
Giz. o ••• o ••• o ••• o' o •••••• o •••• o............................. 3
Globos geogl'aphicos ... o •••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
Globos de louça ou de vidro ...•............. o., o.... .. .•. .•.. 2
Glucose .....•. o o.......................... 3
Goiabada ....•.......•........... " ....•..... o •• o ••• o.. •••• • 3
Gomma arabica e outras não classificadas .... o • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Gomma de mandioca e outras do paiz......................... 3
Grades e gradis de ferro ou de madeira ...........•. o.. ... •.. . 3
Gradis para lavoura.......•... , .. o •••• , ••••• o •••••••••••• o • • • 3
Grampos para cerca ......•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Graxa animaL.. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4
Graxa para calçado o •••••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • 3
Grelhas de ferro. o •••••••••••••••• o ••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Guandos ......•..•..••....•.•.•... o •• o" o ••••••••••• , •• ••• •• 4
Guano. o '" o o. o o •••• o o ••••••••••• o ••••• o o •••• o" ••••••••••• , 5
Guaritas .... o '" " •••••••••• o ••••••• o •••••••••• o •••••••••• o 2
Guarda-r?upas, guarda-musicas, guarda-papeis, etc .. o .. o o • • •• • 2
Guarda-soes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Guinchos.•.... o •••• '" ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• o o 3
Guindastes., ....•...... , .... o ••••••• o •••••••••• " • • • • • • • • • • • 3
Guitarras ... , ... o ••••••••••••••••• o ••••• o o ••••••••• o ••••• • •• 2
Gyradores para estradas de. ferro o • 6

H

Harpas o •••••••••••••• : o •••• o........................... 2
Herva-doce , o. o ••••••••• o • '" o' o •••••••••••••••••• '" • • 2
Herva-mate o • o o •••••••••••• o •••• o ••••••••••••••• o • o • 4
Hervas medicinaes e outras não classiflcadas .....•.•...•.•.• ' .. 2
Hortaliças em conserva .. o ••••••••• o ••••••• o o •••••• o ••••• o • o • 3
Hortaliças frescas ...• o ••• o ••••• o •••••••••••• o ••• o •• o • • • • • • • • • 4

I

Imagens•.............. o •••••••• o •••• o o •••••• o •••••••••••• o" 2
Imans o •••• o •••• o o ••••••••••• o. o o o •••••• o •••••• o........ 2
1mpressos o o •••••••••••••••• o • • 3
Incenso .........• o ••••• o ••••••••••••••••• o ••••••• o •• , •• o... • 2
Infiammaveis não classificados (fl'ete duplo) ...•.• o ••••••• o • • • • • 2
lnhames e outras raizes semelllan tes o o •• o •• o • • • • • 4
Instrumentos de cirurgia, engenharia, oplica, musica e outros

de pI'eclsão, não denominados o •• " •••••• o •• ,. • • 2
Instrumentos uteis a lavoul'a e não denominados ..•. o o o....... 5
Ipecacuan ha o •••••• o •••••••• o • o •••••••••• , • • • • • • • • • • • • 2
Isola.dores de telegra,pho ...: ... o ••••• o ••••••• o •••• o • • • • • • • • • • 3

J

Jacás vazios .. , " " .........•....... , '., .
Jangadas ..•....•.... o • o • o • o ••••• o ••••••• o •••••••• o ••• , ••• o •

Jardineiras .. o ••• o ••• o o •••• o o •• o ••••• o ••••••••••••••••• o • o • o •

2
4
2
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Jarras e jarros de porcelana, de louça de vidro. . • . . . . . . . . . . • . . 2
Jarro de barro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Jaspe. .. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Jogos de damas, dominós, gamão, xadrez e outros... ..•. 2
Jaias (vide art. 4I) •
Junco da rndia. . . . . . . . . . • . .. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 3
Junco do paiz•.....•..................................... , ... 4

li

Kaolim " . . . . . . . 5
Kaleidoscopio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kerosene ..............................•.................... 4
Kiosques .........•......... , " ' '" 3
Kirsch , ..........................•... 3
Kúmmel.................................................... 3

L

Lã em bruto.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . • . • . 3
Lã em obra não classificada............................. 2
Lacre....•............. '" ., . . 2
Ladrilhos de barro. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5
Ladrilhos de louça, de marmore, de pedra, etc................ 3
Lages brutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lages apparelhadas.......•........ , " . " . . ..• 5
Lambrequins de madeira ou de metaL........................ 2
Lamparinas . . . .•.... 3
Lampeões sem vidro , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3
Lampeões com vidro........................ 2
Lanchas de madeira ou de ferro, desmontadas. " . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lanternas com vidro. ... . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ... ... . .. . 2
Lanternas sem vidro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lanternas magicas '. . . . . . . . . . . . 2
Lapidas para sepulturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Lal'anginha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Latas do folha, de zinco, etc., vasias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Latão em obra não ela ;litiGada............................... 3
Latão em bruto ou velho. . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lavatorios..... .. . . . . 2
Legumes em conserva , 3
Legumes frescoS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Leite fresco ou em conservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lenha , . 5
Leques...................................................... 2
Licores. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . ... .. . . . .. . . 3"
Limalha de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lima de aço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Linguas frescas, seccas ou sal gadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LinguIças. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Linho para costura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2
Linho bruto '" .•. . . .. . . . . . . . . . 3
Linhaça ,. . . . . . . .. 3
Liteiras.......... .. ...........................•............ ....
Livros. . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3
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Lix'1 .•.. " , , ...•. , .. , .,. . . .. . . .. . 3
L')comotivas desmontadas ,. . . ..•• . . . ..•. . . .. . li
Locomoti vas rodantes sobre os eixos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . \J
Locomo\ei ,............ 5
Lombo de porilo , ,..... 4
Lona........................................................ 3
Louça de porcelana , , .. , .. ' ' " . . ..•.. . . . . . . . 2
Louça commum ou de b3.rro do paiz .......•.... , ',' ,. . .• 3
L'Juz 1 p3.ra eõcrevel· , . • . . . . . . . . . 2
Louza...................................................... 4
Lupulo...................................... 3
Lustres , , . . .. .. . . . . . . . . . 2
Luvas...................................................... 2

Macacos de ferro '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Macarrão e outros ma sas alimenticia3 não clas,ili~a·fas.. .. ... . 3
Machados ·.............. 3
Machinas de copiar , . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::I
Machioas de costura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Machinas uesmontadas....................................... 5
Machinas photogrophicas.... 2
Machinas de imprimir , " .. , .. . . . . . 3
Machioas de tecidos.......................................... 3
Machinas para lavoura ...................................•. · 5
Machinas para descaroçar algodão ...•...................... " 5
Machinas de fazer tijol03 , ., . . 5
Maueiras não CIMSi fi.:adas :

Pequenas................................................ 2
Grandes.................................... .•.......... 5

Machinas para. illlustri;t ou ngl'icult·lra....................... 5
Machinas de fazeI' f<J.l'inha ,........... 5
Madeira apparelhada para construcção ou obra9 de m'\tcena.l·ia

ou carpia taria , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Madeira em c Lsca, falq uejada. ou serrada. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5
Madeir,1 em obl'as não denominadas, como porb'. janellas, gra-

ues, cancellas, caixilhos, etc.............................. 3
Madeirl1 para tintul'aria............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Madreperolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Maizena .... ,................................................. 3
Malas de viagdm. vasir1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Malhos para Cel'reiros........................................ 3
Mamona, em ba.ga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mamona (azeite de) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mandioca. . . . ..•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ml,ngas de' vidro " . .. . . .. . . .. 2
Mangueil'<l.s para bomb30S ......•..................... :........ 3
Manom'3tros .........•............................... ,........ 2
Manteiga fresca ou salgada.................................... 3
Manll,;criptos .. , " . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .•. 2
Mapp\s o...................................... 2
Martim. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Marisco (em trem de passugei ros) ' . . . . 1
Marmore em bruto ...............•............... , . ;...... . .. 5
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Marmore em obras de arte , " . , .. .. ...•.. 2
Marmore em obras não uenominadas , .. .. . .. . . . . 2
Marroquim.................. 2
Martellos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
~1ascaras ...............................• o ••••••• , • • • • • • • • • • • • 2
Massas alimenlicias divers~s ...........•........... :......... 3
Materiaes de construcções não classificados. .. . 4
Materiaes explosi vos e inflammaveis (frete duplo) '" . .. 2
Mlteriaes venenosos (frete dl'plo)............................. 2
MaUe....................................................... 4
Medicamen tos não classificados. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2
Medidas diversas ' " '" 2
Mel de abelhas.............................................. 3
Mel cle canna, melado ou melaço.............................. 3
Mel de fama. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mercadoria (artigos não especificarl' s) " . . . . . . . . . . 2
Mercario " .,. ' " " .. . .. •. .. .. . .. 2
Mesas de madeira....•.................... , .................• 3
Mesas de ferl'o o •• o • • • • • • • • • • 2
Metaes brutos não ela si ficados, excepto 0S preciosos........... 3
Metaes em obras não clas_ificad08, excepto os preciosos......... 2
Milho " . o' •••••••••••••• ( •••• , •••••••• , •• • ••••••• • • • 4
Mineraes não denominados ...•................ , o •••• '" 5
M~u~raes de cobre, ferro, zinco, chumbo e outros............... 5
MIOlO ••••••••••••••••••••••••••• , •• o " •••••••••••••• " • • • • • • 3
Missangas. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2
Miados de rezes.................................... . . . . . . . . . . 4
Miudezas............................................... ..... 2
MobUias . . . . . . . . . . . . .• .. ..•................................ 2
Mobília usada e em mao estado............................... 3
Mocotós .. · o.......................... 4
Modelos ..........................................•.......... o 2
Moeoda. para engenhos....................................... 5
Moinhos para café, pimenta e semelhantes................... . . 3
Moinhos para la.voura... .. . . . . . .. 5
Mourões ..•.......•.............. , . . . 5
Moitões............•................... o•....•.......... o... 3
Molas de vagões, carros ou locomotivas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Moldes o.............. 2
Moldaras douradas e envernizadas (frete duplo). .. . ... . ... . . .. . 2
Molduras ol'dinarias " ..•........... '" .. .. ...•... 2
Moringues de barro.......................................... 3
Mós... 3
Mostarda em pó.............................................. 3
Mostarda em grão..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . .. . . 3
Musoo ....•.•....•.............•.......•.......••......•.... o 4

N

Naphtas ..•...........•.••.........•.......... , ........•..... 2
Naphtalina o..... 2
Navalhas ..•...•...............•....... '" " 2
Nickel bruto................................................. 2
Nicltel em obra ....••..•...•...•.....•.••..•........•... '.. .. 2
Nitratos (frete duplo) ..•.. " . ... . . . . . . . ...•.•. . . . . . •.•. . . . . . . . 2
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Noz·muscada o •••••••••••••• , •• o •• " • • • • • • • • • • • ••• • • • 2
Nozes o •••••••••••••••••••••••••••• , ••• •••• • ••• ••••••••• 3
Noz-vomica. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . 2

o

Objectos preciosos de arte (vide art. 41).
Objectos de arte ou de luxo .•...... , ........•............ ..... 2
Objectos manufacturados, não classificado.......... . . ... . . . . . . 3
Objectos de carpintaria e de marcenaria, desmontados.......... 3
Obras de cabelleireiro .................•......•..... , ..... ..... 2
Obreias...................................................... 2
Ocre......................................................... 3
Oleados...................................................... 3
Oleados de qualquer qualidade, não classificados................ 2
Opio. . . . . . . . . .. . . . 2
Oratol'ios o o • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
Orgão...................................................... 2
Origones.................................................... 3
Ornamentos para igrejas o o •• , • • • • •• • • • • • • • • • •• 2
Ornamentos de ferro, bronze ou outros metaes .... o •• o •••••• " • 2
Ossos " , '" .....•.......•... o ••• , ••• 5
Osso em obras não classificadas ..•............. , , 2
Ostras em conservas..........•.......•.....•.... o •••••••• o • • • 3
Ostras frescas (em trem de passageiros........................ I
Ouro (vide art. 41).
Ovas frescas, seccas ou salgadas. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ovos.••.......•.. o •• •••••••••••••••• ,........................ 3

p

Padiolas , , o ••••••••••

Paina '.0

Painso............................................•..........
Paios...•..........................•.........................
Palanquins .
Palha ele coqueiro ou palmeira ..
Palha de trigo, de milho, de canna, etc. '" , , ' .' "
Palhas do Chile ou outras de valor approximado .....••.........
Paliteiros ,le ouro ou prata (vide art. 41).
Paliteiros diversos .
Palitos ..
Pandeiros .........•................ " o •••••••••••••• o'

Panellas de harro , o • o • o •••••••••••••••••••••••

Panellns de ferro ou de cobre ·
Panno de qualquer qualidade .
Pão (em trem de passageiros................•................
Papel de qualquer qualidade , .
Papel pautado ...............................•...............
Papelão " " , ., .. o •••••••••• , •••••

Parafusos ..•................................... , ..•....•... , .
Paralleli pipeúos para calçamento .
Paramentos ecclesiasticos..............•.....•.....•....... ··•
Pás. ' , .

3
3
3
3
3
4
4
2

2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
5
2
3
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Passas ......•.•......•.•..•.........•.......•....•.••.•.... , .
Passaras empalhados.....•.. , ..••...........•.....•.•.•••••..
Passaros vi vos engaiolado .....•..•................•..•...•.•
Pastas de papel ou papelão ...........................•.......
Patrona; ..•...............................•..•........•......
Paus preparados para tamancos ....................•......... ,
Paus para tinturaria , '" .•..•..
Pavios .......•....... " .......•.•.................•........•.
Peanhas.•...................................................
Peças de artilharia .•.............•.....•........ , ........•. , .
Peças de engenho de as ucar, farinha, etc...........•.........
Peças de' macbiuismo , " ......•......•..
Pedras de atiar ou amolaI' ...........................•.........
Pedras de cantaria, calcareas e outras para edificações e calça

mento:
Pedras brutas ...•....•.....•..•.•......................•.
Pedras preparada .

Pedl'as açorianas ....•........•.......•..........•..•..••...•.
Pedras de filtrar •.••••.........•••............•.......•. , •..
Pedra hume .
Pedras litographicas....•.......•.••...... " ....•.•...•......
Pedra pomes ...•.....••.......•..........•.....•..•..•..•.•..
Peixe t'resco (em trem de passageiros) ...............•......•...
Peixe em conserva e em latas '" ......•..........
Peixe secco ou salgado .
Pelies em bruto ,
Pelles prepal'adas..............•.......................•.....
Pellica..........•.......... " " ...........•...•.. , .
Pennas para escrever........................•.•.............
Pennas par enchimento .••................•...••.•..•.•..•...
Pennas de ema ou de pavão......•..............•.•...•...•...
Pendulas para relogio .......•.........•.•..••..•.•......••...
Peneiras de arame, cabello ou seda .
Peneiras de palha do paiz •..••........••......•...........•...
Pdntes ..•••.•.••.•••.•.•••..••.•..•........................ , .
Perfumarias .........•.......................................
Perolas (vide art. 41).
Pesos para balanças .
Petrechos de caça não denominados .
Petrechos belUcos , ..
Petrechos bellicos explosivos (frete duplo) .
Petroleo .................................•................. "
Pez .
Phosphor.ls (frete duplo) ..
Photogrophias .•.......••........................•.....•.....
P'lanos '" , .
Pia sava ..........•......•..............................•...
Picaretas ..
Pilhas electricas....•..... , ...•....•........•.......•.......
Pimenta do reino .
Pimenta do paiz ............•...•••..•..••..••. , .. '" ....•..•P' .lnCel$ .......•....••...•...... , ............•...........••.•.
Pinos para rodas ...•.. , .••..•..............•............•...
Pinhões .......•..... , .•...•...•..•..............••.•....•..•
Pipas vasias .....•••••...•.....••..•...•..•.........••.......
Pistolas ..•....•...•..•...•••.•....•.......•..•...........•..

781
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Pixe ·. .•..•..... 3
Plantas me.licinaes ,............... 2
('lautas vivas , ,. '..... 2
Platioa (vide aI't. 41).
Plombagina ........................•...•................... , 3
Plllmas , , , , , , , ' .. 2
Pai trooas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 2
Polvilho....... 3
Po Ivarinha. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
PaIvara (Crete duplo). . . .. .. . . . •. . . ... .. . . . . . . . .. . . .. .... . ... 3
Pomarlas.................................................... 2
Porcellona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • 2
Porphiro bruto , ....•...•............. 4
Porphiro em obra..................... 2
Porta, portõe", portadas e janellas de madeira ou ferro. . ..•.• 3
Pó de sapato .. " '" , . . . .. .. . ..•.. .. . . . 3
Postes d madeil'a :...................................... 5
Po-tes telegraphic03 '" .' . '" ., '" .. , 5
Potassa..................................................... 3
Pofes de barro diversos ' . . . . . . . . . .. .. . . 3
Pranchões " . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prata (vid.e art. 41).
Prateleiras envernizadas ou ordinarias. " . . . ..... . . ..... .... . . 2
Pratos de folua ou de chumbo................................ 3
Pregos " , '" , . .. . . . . 3
Prelo " .. " " " .. . . .. 3
Pren 'as para algodão e outras uão cla.siflcadas.. . . . . .. 5
Pl'lmsa para. escriptorio .... , . .... .... . ....•....... . . . . 3
Presuntos................................................... 3
PrC'ductos chimicos ou pbarmaceuticos '" .. . .. . . 2
PuolJaes , , ...•....... , ..•. .. 2
Puxadores para gavetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 2
Puzzolana ...•...•...•............... , ............•.... , .. . .. 4

Q

Quadros , '" , . . 2
Queijos........... ....•..•.•.......................... 3
Queijos do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 4
Quilbas tle jogos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •. . . . . . . . •. . . . . . . . . .. . 3
Qu!u?, '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
QUlDloa ,. . . . .. . . .. .. . .•.... 2
Quinquilbn.ria " ...................•............... ' 3

R

Rabeeas e rabecões.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . 2
Raios, pinos e cubos parl\ rodas.............. . . . . . . . . . . 5
Ra.izes alimenti.cias.......................................... 4
Raizes rnerticinaes " '.' . . . .•.. .. 2
Raizes paaa tiotural'ia ,. . . .. . . . 3
Raladores de man'lioca ,. . . . . . . . . . . . . . . • 5
Ramas tle aipim, mandioca e outros generos similares... .. . 4
Rapadura , 4
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Rapé....................................................... 2
H.aspa de pouta <le veado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ratoeiras .........•........................ , . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Realejos o •••••• o o •••••••••• o ••• o 2
Rebolo (pedra de) .. o • • •• o' •• o ••••••• o •••• , •••••••••••••• o • • • 3
Redes .... o o •••••• o. o' ••••• o ••••• o, ••• 0.. 0... o' •• o o' •• o ••• o" 3
Redomas ele vidro ......•.....•. o o ••••••••••••••• o ••••••• o • • • 2
Regoas .. o ••• o •••••• o ••••• 0 •••••••••••••••• 0 •••• o' ••••• O' • o. o 2
Relogios de ouro ou de prata (vide art. 41).
Relogios o ••• o o o ••• o •••••• o •• o • • • • 2
R.emos '" ....•.... o • '" •• o' '" ••• o •• o. 3
Rentllls estraDgeiras o ••• o •••••• o • • 2
Rendas do paiz o .' ••••••••••••••• o ••••••• o 3
Residuos de açougue.......... .. .. .. .. . 4
Resinas lião cla,sificadas o ••• o •••••••• o ••• o • • • • • • 3
Resel'\'alorios , .................•... '" o,.. • 3
RetorLf\s de vidr,) ou de louça o • •• • • • • • 2
Retodas tle metaL........................................... 3
Hetortas para gaz " . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Retrutos . . . . . . •. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . 2
Retretes..................................................... 2
Retroz ......................•....•................ o... o..... 2
RlJulU ..............................................•.... O" 3
l icin) (oleo). . . . . . . . . .. . o' •••••••••••••••• o o ••••• o" • • • •• • • 3
R.ipas .. " ... o ••••••• o •••••••••••••••••• " ••• , •••• o • o" o • • • • 5
Rodas para carros e C(1rroças ... o •••••••••••••• O" •• , ••••• '" 5
Rodas e roch:tes pant machiuns .. o •••••••••• o ••••••• o •••••• o •• 3
Rolhas "" ...........•....•...... 3
Rotim o, •••• o •••••••••••••••••••• o ••••••• o,.. 2
t~oupa ................................•... o •• , ••• o •• o •• • • • •• 3
Rosalgar ((rete duplo) ....• o •••••••• o ••••• o •• , •••••••••• o •• o ., 2

Sabão o " ••••••••••••••••••••••••• '" •• o " •• • •• ••• • 3
atão nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4

Sabonetes o •••••••••• o ••••••••• o •••••••••• o ••• o ••• o •••••• o 3
Saca-rolhas o •••••••••• O" •••• o ••••• o' o' • o •••••••• '" • • • • • 3
Saccas de algodão e outras o, o'............... 3
Saccos vazios o •••••••• o •••• o ••••••••••••• o •• o • • • • • • • • 4
Sagú o •• o ••••• o'............... 3
Salames .......•...•.•......................•....... o'....... 3
Sal ordinario. o ••••••••••••••••••••••• o ••••••• : • • • • • • • • • • • • • • 4
Sal refinado .•......• o ••••••••• o •••••••••••••••••• o ••• o • • • • • • 3.
Sal ammoniaco o •••••• o ••••••••••••••••••••••• o •••• '" o o " 2
Sal de nzedas , o •••••• o ••••• O' o o •••••• o. o ••••••• o. 2
Sal rle Epson o ••••••••••••••••• o ••••• o o ••••• o • • • • 2
Sditre o •••••• o ••• 0.0...................... 3
Sangue de boi o •• '" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4

ê1oguesugas o •••••••• o •••••••••••• o •••••••••• o • • • • • • • • • • • 2
Sapatos' "o ••••••• o' • • • •• •• •••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• •• ••• 3
Saué ...............• o •••••••• o •••••••••••• o •• o ••••••••• o ••• o 5
Sa.rra ros ....•. o o •• o ••••• o •••••••••• o •••••••••••• o o o o ••••••• o • 5
Sebo o •••• o •••••••••••••• o ••• o •••••••••••••••••••••• '" 4
Sohisto beluminoso .. o o •• o' " o •• o •••••••• o. o •• o •• o o ••• o. o. o' •• ti
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Seda :.................................. 2
SeUins e pertences. , . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sementes , .............•.... , , ., .. 3
Serralharia (artigos não denominados)........................ 3
Serragem " . . .. . .. . . 4
Serras e serrotes " ......•........... " " . •. . . . 3
Sinos......•..... " " . . . . . . . . 3
Sipó........................................................ 5
Sirgueiro (artigos ele). " ..... " . . . . . . . . .• . . . . • . . . . . . . . . .. 3
Soda , ...............•...... , .•. . . . . .. . . . . .. . . 3
Sofás , ., '" " 2
Solas ........•......... , ., ;.. . .. 3
Sovelas e instrumentos de sapateiro..... 3
Stearina..................................................... 3
Sua<.lores para seIlins ..... :. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sulfureto úe carbono (frete duplo).. 2
Superstructuras metallicas para pontes..... .. . . . 6
Surrões vazios............................• ' , .. . . 4
Suspensorios. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 2

T

Tabaco. .•..... . . . ......•..... 3
Tabaco nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Taboada..................................................... 5
Taboleiros. . . . . . . 2
Tachos-dC\ cobre ou de ferro.................................. 3
Tacos para bilhar ou bagatella............................... 2
Talhas de barro para agua. ....•... . . . 3
Tamancos................................................... 3
Tamarindos em conserva " . .. .. ...•... . .. 3
Tamarindos f['escos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4
Tambores oe musica..................... . . .. . . . . . . . . . . . . . 2
Tambores para engenho , , .. , 3
Tarr·boretes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tampos de barricas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4
Tanques para engenho , .•.... , . . . . . .. . . . 4
Tapioca..................................................... 3
Tapioca do paiz " '" . '" ' . 4
Tctpetes " '" " .,. . . . . . . .. . .. . . . 3
Taquarassú , , ,. 5
Tarrafas. " " " ' . . . . . . .. 3
Tartaruga bruta , . . . 2
Tartaruga em obra '" . '" .. " .. '" .. " . . . 2
Tayoba ...............•...•............•................... · 4
Teares ' , ...............•............•......... ,. 3
Tecidos de seda e vel1ull0............... . . . .. . 2
Tecidos não classificados , " '" . . ~
Telhas de barro ...........................•..................
Telhas de vidro ou louça...................... . 2
Telhas de ferro zincado... . .. .. . . . .. . . 5
Téla melallica , , " .. ' .. 3

ÔTenders desarmados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . 9
Tenders rodantes sobre os eixos. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3
Tijelas de folha, , , .
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Tijolos de barro. . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . •• . . . . . . . . . . . . 5
Tijolos de marmore ou arrlozia. . . . . . .......• . ....•....•.. . . .•• 3
Tijolos para limpar facas ou arear............................ 3
Tllbury (frete total do vagão) " .....•....... , . 5
Tinas.....• , .. , .............•.•....•......•.......... " . . . .• 3
Tinta para escrever.......................................... 3
Tinta de qualquer qualidaue ' ' 3
Tinteiros .. , .•..•............. , •. . .•. . . .. . . . . ..•. ..•. •. •. . 2
Tipitis , •..... , . .•.....•.......•. . . .•.........••.• 4
Torcidas ....•..•..•... ,. . ...•..... .. . .. •. 3
Torneiras.....•.•.......•.........•. " .. '. . .. . . . . .. . . . . . . •. . 3
Torradores de café•...•......•..........•...•...... , . ...•. ..• 3
Torresmos (l'esiduos de sebo) , . • . .•• . . . . . • .• . 2
Toucadore .•.... .......•.........•...........••....•.•..... 2
Toucados para senhoras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2
Toucinho.•................................ '" . . ...•.....••.. 4
Tran parentes para janellas...........•.... ,. " . .•... 2
Trapos .•......... " ...•• '" ..... .. . . . . . .. ... ..•... ...•.. . 4
Traves e travetes............................................ 5
Travesseiros. . . •• . . • . . . • . . . . . . .. . . • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • 2
Trem de cozinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . 3
Triao em grão ..•....................• , .•.............••.... , 4
Trilhos para estradas de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tripa ..... , .......•..........••...•....... " .... .. . . .. ..... 4
Tubo de barro............ . . . ..• . . . •. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tubos de metaL ............•.........•.•......•....... ,. .• . 3
Tubos de ferro.......... ...•••.. ..••.. .•.......... ..•.•..... 3
Tubos de vidro ou louça.............•... o ••••• o o • o • o•••••••• o 2
Tumulo .........• o ••••••••••• o o ••••••••••••• o ••••••• o. o.... 2
Turfa .........• o •• o ••••••••••••• o o o o O" •• " ••••• , • o o ••••• o • o • 5
Typos o ••• o • o •••• , •• , • '" •••• o ••••••••••• " o •••• o 2

u

Umbigos de boi. .• ' , '" o •••• o ••••••• o... •• ••• 4
Unguentos ... o •• '" ••••••••••• o ••••••••••••• O' •••• • • • • •• • •• •• 2
Unbas de animaes.,. o o 0 .. 0 o 5

nto ....•....... 0 •••• o" o................................... 4
Urnas...................................................... 2
Urucú ....• 0 ••••••••• o' " ••• o •••••••••••• " o. o. o o.... ••••••• • 4
Utensilios domesticas não denominndo o' ••••••••• o o • o •• o o o • o • • 3
Uvas fre.ca' o •••• o •••••• o' ••••• o o ••• o o •• o ••••• o 4
Uvas seccas o ••••••••• o ••••••••••••••••• o •• o •• o •• o • • • • • 3

v

Varas ... o" o •• '0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. o. 5
Varanda.s de ferro o ••••••••••••••• o. • • ••••• 3
Vassourtts o. 3
Velas de cêro., de carnaúba, de esparmacete, de composição, de

stearina , , " o'..... . .. 3
Velas de sebo, nacionaes o. • • • • • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • ••• • 4
Vellurlo o'...... .. . . . . .. . . . . . 2
Velocipedes o...... ...... 2

E o H. _ ~o Vol. V
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Venezianas , . .•.. . . .•. ..• 2
Ventarolas .. lO.' ••••••••••• o •••••• ' o •••••••••••••••••••••• lO' •• 2
Ventiladores ...........•.................•...... , . .. 3
Verdete ......•.......•.................. ,. .•..... . 3
Verduras. . . . .. . .. .. . .. . 4
Vermelhão ...•.•.•......... ' " . 3
Vermouth , ......•..•.•....... ' .. , . . . .. . . . . . . . 3
Verniz ....•........ , . . . . . . . . . . . . . ... .•• . ...• . •. . . . . . . . . . .. . . 2
Vidros...................................................... 2
Vigas..................•.......••...... , . . . . . .• . . .. . . . . ..• .• • 5
Vimes..................................... .....•••......... 3
Vinagre ....•.......•............ '., ..•.... , ., . .•... 3
Vinho estra.ngeiro..•... " ...••... " .......•.... ' . . . .• . 3
Vinho nacional. . . • . . . •••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . 4
Vitriolo (frete duplo) .....••.••••......................•.. '" 2
Vagões desmontados .......................•.. ' ....•..... " ., 6
Vagões rodantes sobre os eixos:

Vagões de 4 rodas ......•..•.. , " ' ....•..•. , ...•...... , .. 7
Vagões de 8 rodas.... , •.............. ' .....•...•.... , .• ,. 8

x

Xaropes........ .•.....•..••................................ 2
Xnrque..................................................... 4
Xergas para animaes . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

z

Zabumbas••.•...... , ...•....... '., ,. .. ..•... ... ...•.. . . .. 2
Zinco em bruto ou em folha '" ..........•... , 3
Zinco em obra...•............••.............. '" . . . . . . . . . . . . 3
Zarcão......... .................•........................... 3

In(lammClveis

Alcool rtmylico.
Alcool vinico (alcool eLhylico ou ordiuario).
Collodio.
Etber ordinario (ether ethylico ou ether sulfurieo).
Es encias.
Palitos e mechas phosphoradas.
Phosphoros de eêl'a.
Pbosphol'o (corpo simples).
Sulfureto de carbono.
Espirito de madeira (alcool methylico), ele., ele.

Explosivos

Algodão polvol'a. .
Algodão nitrato para collodio.
Chloratos ou nitratos.
Dynamite e seus congeneres, vigol'ite, seuastianite, etd.
Espoletas ou capsulas fulminantes.
Estopins.

r
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Fogos de artificio.
I' ulminatos ou mistura de fulminatos.
Mistura de chloratos e nitratos.
Mistura de chloratos de materia combustivel.
Nitro gJycerina.
Picrato e formiatos.
PaIvara de base de picratos.

Classificação das tM'iras

$090 por cabeça kilolll.

. 120 por vehicul0 kilom.

$850 por tono kilom.

100 por kilometro.
060» »

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

340 »

\20 »

035 ».

500 »

200 »

150 »

$400 »

,240 »

.mo »

Tarifa 1- Viaj1mtes:
ln classe .
2" dita .

Tarifl\ 2 - Mercadorias:
Classe Ia - Bagagens e encom-

mendas .
Valores-5 % sobre a desi-

g nação precedente mais
1/2 % ad valarem.

Classe 2" - Objectos de grande
volume e pouco peso. Ob·
jectos fl'ageis, etc .

Classe 3" - Importação, espi-
rituosos, etc .

Classe 4" - Productos do paiz.
Aguardente nacional, assu
car, café, fumo, couros bru
tos, xarque. Objectos de pri-
meira necessidade .

Clas e 5" (por caaro completo)
Fel'ro b r u to, machiuas e
utensilios uteis;i, agricultura
e á ind ustria, cereaes, ma te
riaes de construcção, madeira
bruta e serrada, vebiculos ..

Classe 6" (por carro completo):
Material para estradas de
ferro, carvão, al'eia, casca-
lho, pedras bruta., etc .

Classe 7" - Vagõ3s de qUi\tro
roda "ebocado .

Clas e 8" - VagôFs de oito ro-
das, rebocados, .

Classe 9n - Locomotivas e ten·
ders, rebo ~dos .

Tarifa 3 - Animaes:
Class'3 I" - Burros, cavallos,

jumentos e sem;}1hantel! ....
Classe 2" -- Bois, bezerros, vac

cas, vitellos e semelhantes ..
Classe .1a - Cabras, carneiros,

cães, porcos e semelbanbs. ,
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r

Nota. - Telegrammas - (em todo o per-
curso da linha), , ... , .... , , . 070 por palavra.

Ditos em lingua estrangeira.,. 140» »
Explosivos - (polvora e dyna·

mite) pagam o duplo da clas-
se 3", tarifa 2,

Directoria geral de viação da, ecretaria de Estado dos negocias
da. industria, viação e obras publicas, 7 de novembro de 1894,
J. M. lilachado de Assis, director geral.

DECRETO N, 1887 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1894
Approva os estudos deflniU vos do trecho da estrada de ferro Central Alagoana,

comprebendido entre S. Miguel e Atalaya..

O vice-presidente da. Republica do Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia Estrada de Ferro Central
Alagoana. resolve approvar os e"tudos definitivos do trecho de sua
estrada de ferro, comprehendido enti'e as cidade de Atalaya e
S. Mi:.ruel, com a extensão de ôOmk,365. apre entados em virtude da.
autorisação constante do decreto n. 1603 de 2 de dezembro de I 93,
os quaes com e te baixam assignados pelo diroctor da Directoria Geral
de Viação.

O ministro de Estado dos negocias da industria, viação e abras
publicas assim o faça executar.

Rio de Janeiro. Capital Federal dos Estado Unidos do Brasil, 14
de novembro de 1894, 6° da Republica.

FLORIANO PEIXOTO.

Bíbiano Se"gio Macedo da Fontoura OostaUat.

DECRETO N. 1889 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1894

Approva os estudos de Bal'l'a. a Aguas BeBas, na 2110 secção da estrada de
ferro Norte das Alagôas.

O vice-presidente da Republica (1os Estados Unidos do Brasil
resolve:

Approvar os estudos que com este baixão, de dez kilomet~as
da Barra a Aguas Bellas, entre as estacas 500 e 1000, da 2" ecçaa,
na estrada de ferro orte das Alagóas.

O general de divisão Dr. Bibiano Sergio Macedo da F~n~oura
Costallat, ministro de Estado dos negocias da industria vlaçao e
obras publicas, o faça executar.

Capital Federal, 14 de novembro de 1894, 6" da Republica.

FLORIAND PEIXOTO.

Bibiano Sergio Macedo da FontoUl·a Oostallat.
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DECRETO N. 1891 - DE 14 DE NOYEMBRO DE 1894

789

FL'ta provisoriamente em 2.156: 134) 20 o capit[l.l empregado na linha de
Restinga Secca a Ponta Grossa, da estrada de ferro do Paraná,

o vice-presidente da Republica dos Estados Unido do Brasil,
attendendo ao que requereu a Compangnie genél"ale des cllemins de fer
Bresiliens e de accordo com o § lodo decreto n. 907 de 18 de outubro
de 1890, resolve fixar provisoriamente em 2.156: 134. 200 o capital
empregado na linha de Re tinga Secca a Ponta Grossa, da estrada
de ferro do Paraná.

O ministro de Estado dos negocio da industria., viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federa1, 14 de novembl'o de 1884, 60 da Republica.

FLo~o PEIXOTO.

BifJiano Sergío Maceclo da Fontoura Costallat.

DECRETO N. 1892 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1883

Altera as condições reO'uJamentnros e tarifas em vigor na e,trada de ferro
de Muzambinbo.

o vice·presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia e trada de ferro de
Muzambinho. re olve approvar as alterações que com este baixão,
as ignadas pelo director da directoria geral de viação, feita nas
condiÇÕes rpgulamentares e taritas em vigor na sua estrada de ferro.

O ministro de Estado !lOS negocias do. industria, viação e obras
publicas assim o faça executaI'.

Capital Federal, 14 de novembro de 1894, 60 da Republica.

FLORUNO PEIXOTO.

Bíbiano Sergio Macedo da Fonto«ra Cos/allat.

ESTRADA DE FERRO DE lVIUZAMBINHO

TARIFA NORMAL AO CA.MBIO 20
Ta.

baila Olassiftoaç6es

I Passagens de lo classe ...• ".•....
Ditas de 2.,...•...•..••.•••..•..
Ditas de ida. e volta na 1" ela se.

2 Bagagens e encomendas trans
portadas pelos trens de pas-
sageiros. por T k .

Tarifa

100 réis por kilometro.
50 ditos idem.

750 réi •
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2 A Gelo, peixe fresco, ostl'as, caças
verduras, fructas,earne fresca,
pão, leite e ovos, por T k. . .. 250 reis.

3 Generos destinados principal
mente á exportação, como:
cafe, fumo, queijos de fabri
ctlção nacional, couros secco ,
etc., por T k................ 250 ]'t!is.

Café em côco, por T k. . . . . . . .. 200 réis.
4 Generos alimenticios de primeira

necessidade, como farinha,
arroz, feijão, milho, legumes,
raizes alimentícias, etc., gar-
rafas vasias de tinadas ao
transporte de aguas mineraes
de Lambary, Cambuquira, Ca·
xambu, Contendas e S. Lou-
renço e aguas mineraes dessas
procedencias, por T k........ 100 réis.

5 Sal ordinario, cobre, chumbo,
[erro em barras e chapas,
trilhos para estradas de fer
ro e outl'OS mctaes communs,
especialmente para construc
ções, ferragens ordinarias não
classificadas, macbiuas e uten
sUios para a agricultura e
industrias, couros algados,
etc., por T k ..... ' . . . .. . . .. 150 réis.

fi Generosde importação Dão classi
ficados Das oulras tabellas,
vidros ordinarios, louça ordi
naria, petroleo, agua-raz e ou-
tro.> espirito', por T k. , . . . .. 300 réis.

7 Objectos de grando >"olume e
pouco peso, como: mobílias,
caixões com chapéos e seme
lbantes; objectos fragei de
grande respon abilidarle, como
espelbos, porcellanas, instl'u~

mentos de musica, de cirurgia,
etc., por T k..... 600 reis.

8 Polvora e outras substancias in
flammaveis ou explosivas,
como pbosphoros, fogos de ar-
tificio, etc., por T k........ 800 rei .

9 Perus, gansos, patos, marrecos,
gallinhas, fai ões, araras, pa
pagaios, e quaesquer aves do
mesticas ou sylvestres; lei
tões, paccas, tatus, macacos,
kagad.os, coatys e outros ani-
maes pequenos, por T k..... 380 reis.

As capoeiras de gallinbas e
os pequenos animaes ou tl.Ves
em gaiolas ou caiXões engra-

r
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dados, transportados em trens
de passageiros, pagarão taxa
dupla.

10 Potrinhos, bezerros, carneiros, ca
bras, cabritos, porcos, cães
amordaçados e outros produ-
ctos semelhante~,..... . . . . . .. 15 L'éis por cabeça epor kilometro.

11 Bois, vacca, touro', cavallos,
bestas e jumentos, por cabeça. 55 reis por" cabeça, por kiIo

metro.

400 réi- por vagão kilometl'o.

480 reis por 12 T ou fracção de
12 T ; 48 réis por T exoedente.

660 reis por 12 T ou fr"acção de
12 T ; 66 por T excedente.

540 reis por 12 T ou fracção de
12 T; 54 réis por T exced nte.

195 réis por k., cada um.
50 ". para os de quatro rodas.
120 réis cada um por kilo-

metro.
800 reis cada um pOl' kilo

metro.

Animaes de sella ou para
viagem, o~ de carro, transpor
tados pelos trens de passa
geiros, pagarão taxa dupla.

Gado despachado das esta-
ções terminaes '"

12 Madeiras serradas, lavradas ou
brutas..... , .............•..

13 Madeiras serradas e lavradas, já
apparelhadas para construc-
ção '" 720 réis por 12 T ou fracção de

12 T ; 72 réis por T excedente.
14 Caibros e varas até 9 metros tIe

comprimento; madeiras ser
radas, lavradas ou brutas, cujo
comprimento demande trans
porte em dous vagões unidos.

15 Cal, carvão vegetal ou mineral,
telba , tijolos, tubos de barro,
betumes. enxofre em bruto,
pedras, dormentes de ma leira,
ripas, moirõvS de madeiras
p ra cercas, lenha, capim,
estrumes e outras substancias
uteis á lavoura e á industria,
e de valor insignificante em
relação ao seu volume ..... "..

16 Carro ou carroça ordínaria de
duas rodas ......•...........

17 Carros de via ·ferreas rebocados.

18 Locomotivas e tendera rebocados.

19 Assucar de canna, teciJos de fll.·
bricação nacional, por Tk. . .. 250 réis.

20 Telegr,.mmas •............... " 70 réis por palavra, sendo o
minimo 500 réis e 20 % tia
entrega a domicilio.

TABELLAS ESPEClAES
E 1 Aboboras, aipim, alhos nacio-

naes, amendoim (grão ou coco),
&l'al'uta, arroz (pilado), ayeia,
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batatas nacionaes ou doces,
bijus, cangica, caras, cebolas,
cebolinhas, coalhada, côcos
verdes, ervilha verdes ou sec
cas, espargos, farinha de mano
dioca ou de milho, favas, feijão,
fI'uctas frescas, fuba, guandos
verdes ou seccos, hortaliças,
inhames, legumes verdes ou
seccos, mandioca, mangilritos,
milho, palmitos, pimenta do
paiz, pinhões verdes ou seccos,
polvilho, raizes alimenticias,
rapadura, tapioca, tayoba,
trigo e outro.; semelhantes,
urucus, verduras e outros pro
ductos de pequena lavoura,
producção do Estado de Minas,
quando exportados .........• 80 réis por tonelada e por kilo·

metro.

Morlificações em alguns artigos
das instrucções regulamenta
res approvadas por portaria
de 23 de julho de 1892:

O art. 40 sera as im modificado:
« As crianças menores de troo
annos, conduzidas ao col1o,
não pagarão passagem. As de
tres até doze pagarão meia
passagem, ficando neste caso
salvo á companhia o direito'
de accommodllr duas em um
mesmo logar, embol'a de fa
mília diil'erentes, só em ln
classe.»
00.1'1. 80 , idem, idem:

« A companhia podel'á emittir
bilhete diarios de ida e volta
entre os pontos que julgar
convenientes, com abatimento
de 20 a 40 % sobre a tarifa.
geral. Estes bilhetes são in
traneleriveis, excepto os de 2'
classe para criados de uma
mesma pessoa.»

O art. 12, idem, idem
« Bilhetes de ida e volta. A

companhia podel'lÍ conceder

E 2 Toucinho de producção do Estado
de Minas, quando exportado. 200 réis por tonelada. e por kilo·

metro.
_ TARIFA MOVEL

Classe 3 . . . . . . . . . . . •• . • . . . . . . . 3 % de augmento e por dinheiro
de depressão até 10.

Classe 6...................... 5 % de augmento por <.linheiro
de depressão até 10.

f
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bilhetes de I" cla S6, de ida e
volta, entre as estações que
julgar conveniente, com abati
mento até 25 % sobre a tarifa
geral.»
O art. 16 idem, idem:

«As companhias lyricas, dra
maticas ou equestres, turmas
de academicos em excur~ão,

collegio~ ou bandas de musica,
quando viajando incorporadas
em numero superior a doze
possoas e sob direcção de seus
chefes ou profes50re~, gozarão
do abatimento de 30 ~ em suas
pa..ssagens e no frete da re
spectivo bagagem.»
Oart. 87, idem, idem.

« Além dos casos dos arts. 50 a
85, ficarão sujeitas á armaze
nagem, as mercadorias que
não forem retiradas das esta
ções dentro do prazo de tres
dias, contados da data da
chegaria dos respectivos va
gões. A armazenagem será
contada da data de exph'ação
deste prazo e à razão de 50
réis por dez kilogrammas ou
fracção deste peso.»

TELEGRAPHO

793

Art. 18 - Sem etreito.
Directoria g-eral de viação, 14 de novembro de 1894. - J. M.

Machado de Assis, director geral.

DECRETO . 1893 -- DE NOVEMBRO DE 1894
Approva a substituição das tarifas em vigor na estrada de ferro Minas e

Rio.

Ovice-presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, at
tendendo ao que requereu a companhia e trada de ferro Minas e Rio,
resolve approvar a substituição das tarifas em vigor na sua estrada
de ferro pelas que com este lJaixão, assigoauas pelo director da di
rectoria geral de viação.

. O mini tro de Estaria dos negocios da industria, viação e obras pu
blIcas assim o faça executar.

Capital Federal dos Estados Unidos do Brasil, 14 de novembro de
1894, 6° da Republica..

FLORIANO PEIXOTO.

Bibiano Se?'gio Macedo da Fontoura Costallat.
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E TRADA DE FERRO YII A E RI

TARIFA NORWAL AO CA"JIBlO 20

Tu-
l,ollu Olas Ifl&IlÇJOS

Ps aO'en ele 1" classe .
Pi1S agens de 2" classe ..••.....

Turirl

10 l'éis pOl' kilometro.
50 reis por kilometro.
(De Tre Corações a Cruzeiro,

para 1" class será [l, tarifa
de SO réis por kilometl'o).

Pas"agens de ida e '!olta na lU
classe...•. " " 25 "/0 de abatimento.

2 Bagagens e encomOlendas trans-
portadas pelos trens de passa-
geiros por T k.............. 750 réis.

2 A Gelo, peixe fresco, ostras, caça ,
verduras, fructas; carnol'resca,
pão, leite e ovos, por T k.... 2-'50 réis.

3 Generos destinados principal
mente á exportação, como:
café, fumo, queijos de fabri
cação nacional, couros seccos,
etc., por T k 250 réis até 150 le; além de 150

230réis.
Café em côco, por T k......... 200 réis ató 150 le; além de 150

k. ISO réis.
4 Generos alimenticios ele pri

meira necessidade, como: fa
rinha, arroz, feijão, milho, le
gumes, raizes alimenticias,
ele., garrafas vazias de ti
ui1das ao transporte de ag'ua
mineraes de Lambary, Cam
buqllira, Caxambú, Contendas
e S. Lourenço e aguas mi
neraes dessas procedencias,
por T Ic................... 100 reis.

5 Sal ortlinario,cobre. chumbo, ferro
em barras e chapas, trilhos
para estradas de ferro e outros
metaes communs, especial
mente para cousLrucções, fer
ragens ordinarias não classi
ficadas, machinas o utensílio
para a agricultura c indus
trias, couros salgados, etc.,
por T k ' " .. 150 réis.

ô Generos de importação não clas
sificados nas outras tabella ,
vidros ordinarios, louça 01'
dinaria, petroleo, agua-raz e
outros espiritos, por T k •. ,. 300 réis.

7 Objectos de grande volume e
pouco peso, como: mobilias.
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4"000 por cabeça.

15 reis por cabeça.

55 réis por cabeça.

50 000 por vagão.

600 róis.

380 róis.

240 reis por 5 T ou frac\:'áo ne
5 T j 48 réis por T excedente.

330 reis "por 5 T ali fracções
de 5 T; 66 reis por T exce·
dente.

800 róis.

caixões com chapeos e seme
lh:mtes, objectos frageis de
grande responsabilida1e,como:
espelhos, porcellanas, instru
mentos de music.1, de cirurgia,
etc. por T k .

8 PaIvara e outras snbstanSlias in·
flammaveis ou explosivas,
como: phosphoros, fogos de
artificio, etc., por T k .

9 Perú, gansos, patos, marrecos,
gallinhas, faLões, araras, pa
pagaios, e qnaesqner aves do
mesticas ou syl vestres, leitões,
pacas, tatús, macacos, ká
gados, coatys e outros animaes
pequenos, por T k ..........•

As capoeiras de gallinhas e os
pequenos animaes ou aves em
gaiolason caixões engradados,
transportados em trens de pas·
sageiros pagarão taxa dupla.

10 Potrinhos, Lezerros, carneiros,
cabras, cabritos, porcos, cães
amordaçados e outros produ
ctos semelban tes, por kilo·
metro .

II Cavallos, bUl'ros, jumentos, boie,
vaccas e touros,por kilometro

Bois e vaccas (~ado) quando des·
pac:"ados das estações rie Tres
Corações e Contendas, em re
me~sa tle 10 ou mais vagões,
para Cl·uzeiro .

nito dito em remessas menores
de la vagões, bem assimquando
em vagão incompleto e parte
da boiada embarcada, para
Cruzeiro .

12 Madeiras serradas, lavradas ou
brutas .. , ..•....... , ....•...

14 Caibl'os e varas, ate 9 metros de
comprimento, madeiras ser
radas, lavradas ou brutas,
cujo comprimento demande
trao porte em dons vagões uni-
dos •.....••....•..•..........

13 Madeiras serradas e lavradas, ja
apparelhadas para con trucção 360 reis por 5 T ou fracção de

5 T i 72 reis por T excedente.

15 Cal, carvão vegetal ou mineral,
telhas, tijolos, tubos de barro,
bitumes, enxofre em bruto,
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pedras, dormentes de madeira,
ripas, moirões de madeira para
cercas, lenha, capim, estrumes
e outras sub-tancias uteis á
lavoura e á industria, e de
valor insignificante em re
lação ao seu volume ...•.....

16 Carro ou carroça ordinaria, de
duas rodas ..•.........•..•..

17 Carros de vias-ferreas rebocados.
18 Locomotivas e tenders rebocados.

19 Assucar de canoa, tecido de fa-
bricação nacional, por Tk....

20 Telegrammas •...•.•..•....•..•

TABELLAS ESPECIAES

27Q réis por 5 T ou fracção
de 5 T; 54 reis por T exce·
dente.

195 reis por kilom., cada uma.
50 % para os de quatro rodas.
120 réis cada um por kilometro.
800 réis por cada um por kilo-

metro.

250réis.
70 réis por palavra, sendo o mi·

ximo 500 réis e 20 % da en
trega a domicilio.

E 1 Aboboras, aipim, alhos, nacio
naes, amendoim (grão ou coco),
araruta, arroz, (pilado), aveia,
batatas nacionaes ou doces,
bijus, cangica, carás, cebolas
cebolinhas, coalhada, cocos
verdes, hervilhas verdes ou
seccas, espargos, farinba de
mandioca ou de milho, favas,
feijão, íructas frescas, fubá,
guandos verdes ou seccos, hor·
taliças, inbame, legumes ver
des ou seceos, mandioca, man
garitos, milho, palmitos, pi·
menta do paiz, pinbões verdes
ou seccos, polvilho, raizes ali
menticias, rapaduras, tapioca,
tayoba, trigo e outros seme
lhantes, urucús, vet'duras, e
outros productos de pequena
lavoura, producção do Estado
de Minas, quando exportados. 30 réis por tonelada. por kilo

metro, até 100 kilometros e
20 réis por tonelada por kilo
metro excedente a 100 lóla
metros.

E 2 Toucinho de prod,ucção do Es
tatlo de Minas, quando expor-
tado. .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .... 200 réis por tonelada por kilo

metro até 100 kilometl'Lls e
150 réis por tonelada ppr ,lri
lometro excedente a 100 kllo
metros.
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Classe 3.......................... 3'/0 de augmento por dinheiro
de depressão até 10.

Classe 6...... •.. 5 % de augmento por dinheiro
de depressão até 10.

Directoria geral de viação, 14 de novembro de 1894. - J. M.
Machado de Assis, director geral.

DECRETO N. 1904 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1894

Approva a planta e orçamento para consLrucção de um abrigo na estação de
Uruguayana, da estrada de ferro de Quarahim a Haquy.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a Brasil G~'eat Southerrl l'ailway company, li
mited, resolve approvar a planta e orçamento para construcção de um
abrigo na estação de Uruguayana, da e tr<tda de ferro de Quarahim a
lt.aquy, os quaes com este buixão rubl'icados pelo director geral da
dll'ectoria de viação.

O mini t1'o de Estado dos negocios tia industria, viação e obras
publicas as im o faça executar.

C<tpital Federal, 4 de dezembro de 1894, 6° da Republica.

PRUDENTE J. DE MoRA.ES BA.RROS.

Antonio Olyntho dos Santos Pires.

DECRETO N. 1905 - DE 4 DB DEZEMBRO DE 1 94

Approva a planta e orçamento para coustrucção de abt'igos nas paradas da
linha ferrea de Quarahím a Itaquy.

o presidente da Republica dos E tados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a. B,'asil G,'eat Southe~'n railway company, li
mited, resolve approvar a planta e orçamento para con trucção de
abrigos nas paradas da linha ferrea de Quarahim a Itaquy, os quaes
com este baixão rubricados pelo dicector geral da directoria de
viação.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras
publicas assim o faça executar.

Capital Federal, 4 de dezembro de 1894,6' da Republica.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Antonio OZyntho dos Santos Pires.
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DECRETO N. 190 '-DE l' DE DEZt!MBRO DE 1894

Approvn a substituição da~ condições regulamentares do tarifas cm vigOl'
da estrada de ferl'o de Cal>edello a Injependencía com rnmal no Pilar.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, atten
dendo ao que requereu a Conde d'lj;u rail"ay company, limited,re
solve approvar a substi tuição das conclições regulamentares e tarifas
em vigor de sua estrada de ferro de CalJedello a Independencia com
ramal ao Pilar, pelas que com este baixão, assignadlls pelo director
geral da dil'ectoria de viação.

O ministro de Estado dos negocios da industria, viação e obras pu
blicas assim o faça executar.

Capital Federal, 12 de dezembro de 1894, 6° da Republica.

PRUDENTE J. DE MORAES BARROS.

Antonio Olyntho dos Santos Pires.

Instruoções res·ulalllell.t.ar s e tal"iras para. o
serviço de -trall.. porte de pas ag'eiros, lller
cadorias e do teleg-rapho pela e .trada de
CabedeUo á Independencia 0001 ra01al ao
Pilai', a que se refere o deoreto 1l..190S
d sta data

PA8SAGEIROS

Art. 1.° Os pas ageiros pagarão os preços da tarifa n. I, cor·
respondente á classe de suas passagens e mais o imposto correspon
dente.

Art. 2.° Os menores de oito annos pagarão meia passagem, fi
cando, porém, á admistração alvo o direito de accommodar neste
mesmo logar dous nesh condiçõe, embora não da mesma familia.

Os menores de tres aunos de idade, conduzidos ao col1o, terão
passagem grat uita .

Art. 3. o A venda dos bilhetes nas estações começará 30 minutos e
cessarcL cinco minutos antes da partida dos trens; a essa hora serão fe
chada as portas que dão ingresso para a estação.

Art. 4. o Nenhum passageiro podera viajar na estrada de feno
sem bilhete ou pa8se da10 por um agente da administração.

Art. 5. 0 Os bilhetes ou passes devem ser apresentados sempre que
forem exigidos pelos empregados da administração e entregues na
terminação das viagens.

Art. fi. o Os passes concedidos em serviço do governo ou estrada de
ferro não são transferiveis, e os seus portadores não poderão viajar em
carro do classe superior a nelles designada, ainda mesmo pagando a
difl'el'ença correspondente.

Art. 7. o Os bilhetes para viagem de ida. são validos unicamente no
dia e trem para que forem distl'ibuidos.

Art. 8. 0 A companhia poderá conceder aos viajantes entre pontos
certos bilh~tes de ida e volta com valor por tres dias, devendo a volta
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ser em qualquer trem ordiuario de passageiros durante o pl'azo con-·
cedido.

Quando na expiração destes prazos não houver trem, a volta só
poderá. ter lagar no primeiro trem ordinario de passageiros que se

.seguir.
Art. 9. 0 O passageiro que ficar em qualquer ponto aquem do

designado em seu bilhete deverá. fazer entrega deste ao chefe da estação
e perder,i. o direito ao re3to da viagem, que só poderá e1fectuar com·
prando novo bilhete.

Art. 10. 0 A companhia poderá emittir bilhetes de assignatura
para ida e volta, diariamente, entre pontos certos, nos trens ordi
narios, com as seguintes deducções sobre a tarifa geral:

Para um mez...•......................•..
» tres mezes .
» seis » .•........••....••.........

30 %

40 %

50 %

Estes bilhetes poderão comprehender ou não os dúmingos e dias
feriados, conforme o decreto n. 155 B, de 14 de janeiro de 1890, li.
vontade do assignante, e são intransferiveis.

Art. II. o A companhia terá o direito de apprehender qualquer dos
bilhetes ou passes de que tratão os arts. ÔO e 100 quando forem apre
sentados pelas pessoas ás quaes não forão concedidos, cobrando se o
duplo da passagem. Os bil betes ou passes serão considerados de
nenhum valor e os assignantes nenhum direito terão á. indemnisação.

Art. 12. 0 Os pasEageiros sem bilhetes, portadores de bilhetes
não carimbados pela administração, ou que tenhão carimbo de outro
trem ou dia, salvo os casos previstos, pagarão o preço de sua viagem
contado do ponto da partida' do trem, se pelo seu conhecimento de
bagagem não estiver provada a estação de sua procedencia.

Os que excederem o trajecto a que tiverem direito, ou viajarem
em classe superior li. indicada no bilhete, pagarão a ditl'erença da sua
pasEagem, e nes e caso, o chefe da eslação sera obrigado a dar um
bilhete wpplementar que indique a samma percebida.

Art. 13. o A administração podera alug'ar um ou mais carros nos
trens ordinarios de pa sageiros, sem prejuizo do serviço da estrada de
ferro, mediante o abatimento de 25 % sobre o valor total das respe
ctivas lotações, quando osta lotação não fór menor de 28 000 .

. Art. 14. 0 A companhia podera recusar trells e peciaes de passa
geIros, mercadorias ou animaes. Se o conceder, porém, cobrará pelos
trens de passageiros 2 800 por cadl1 kilometro ou fracção de kilo·
metro, que tenhão de percorrer, rebocando a locomotiva um só carro
de ln classe com o competente carro de freios. Os demais carros que
compuzerem o trem serão pagos conforme suas respectivas lotaç:ões
com o abatimen to de 25 %, de accordo com o art. 13".

Esta taxa erá elevada a 50 '% mai • se os referidos trens tiverem
de ser expedidos depois das 6 bot'as da tarde e antes das 6 horas da
manhã.
_ A bagagem transporta.da nos trens especiaes fIe passageiros e que

nao se achar nas condições do art. 21 pagará o seu frete pela tarifa.
n. II, classe ln. .

Para a cobrança das taxas acima mencionadas, o percurso destes
t~ens especiaes será coutado do ponto de partida da locomotiva que
tIver de rebocai-as.

d
A demora dos trens especiaes nas estações sera contada li. razão

e 14$ por hora ou fracção de hora superior a 15 minutos.
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Nenhum trem especial porlerá ser demorado pelo alugador por
mais de meia hora no. estação de pal'tida; o tempo que exceder sera.
pago de conformidade com o pal'aO'l'apho acima.

Se depois de 2 horas de espera não fuI' o trem ulilisado, podara.
ller retirado para o deposito, perllendo aquelle a quem tiver sido
alugado a metade do frete. O mini mo desta multa li fixada em 40$000.

Nenhum t!'em e pecial será expedido por menos de 50.~000.

Art. 15.° Os doentes e os alienado- deverão ser acompanhados por
pessoas que os vigiem e só poderão ser transportados em comparti
mento ou carro separado, pagando a lotação respectiva com o abati·
mento de 25 %, fazendo o pedido por escripto 24 horas antes ao cbefe
da estação.

Em nenhum caso poderão sep transportados em trens de passa
geiros os doentes de molestias contagibsas. Poderão, porém, sel·o
em trens especiaes, pagando, além dos fretes eslipulados, as despezas
necessarias á de mfecção dos vehiculos.

Os doentes de molestias repugnantes serão transportados em carros
ou compartimento separados, nas mesmas condições dos alienados, etc.

Art. 16.° E' expressamente prohibido tran portar presos alge
mados, atados ou acorrentados em trens de passageiros.

Art. 17.° E' expressamente prohibido a qualquer passageiro:
1°, viajar nos carros lie ela -e superior á que de ignar o seu

bilhete, salvo se previamente houver pa.go a dilfertlnça da passagem i
2°, passar de um carro para outro, e taud~ o trem em movimento j
3°, viajar na.s varandas dos carros ou debruçar·se para fóro.;
4°, viajar nos carros de I" classe, estando de calço;
5°, entrar ou sahir dos carros, estando o trem em movimento i
6°, entrar ou sahir por outrJ lagar que não seja a plataforma ua

estação e porta para este fim designada;
7°, entr.1r e sahir sem ser pela portinhola que o guarda designar.
Art. 18.° A entrada dos trens é interdicta :
l°, ás pessoas embriagadas ou indecentemente vestidas ou que

olfendão á moral publica;
2°, aos portadores de armas carrega.das, materiaes inflammaveis,

ou objectos cujo odor possa incommodar os passageiros.
Art. 19.° Ninguem poderá transportar comsiO'o nos carros mllis

de uma arma de fogo, a qual deve ser apresentada ao chefe da estação
pal'a verificar se está carl'egada. Esta. disposição não cornprehende os
agentes da força publica, que viajarem em s rviço do governo acom
panhados de presos.

Art. 20.° O passageiro que infringir as presentes instrucções a,
depois de advertido pelos empregados da estrada de ferro, persistir na
infracção, será posto fMa da estação, restituindo-se· lhe o valor do
bilhete que houver comprado, se não tiver começado a viagem. Se a
infracção fôr commettida. durante a viaO'em, o passag-eiro incorrerá n.a
multa de 20. a 50.', e no caso de recusar-se a pagaI-a, ou, se depOiS
desta satisfeita não corrigir-se, o couductor o entregará ao chefe da
estação mais proxirna para remettel·o ii. autoridade policial, a qual
procederá como fôr de direilo.

BAGAGEM

Art. 21.° Os passageiros poderão transportar gratuitamente e s~b
sua unica responsabilidade um volume de bagagem, cujo peso nao
exceda de 15 Kilogrammas e possa ser collocado por baixo de seu lagar,
sem incommociar os demais viajantes.
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Esta concessão não se entende aos objectos precioso .
A bagagem de que trata o presente artigo comprehende simples

mente os objectos de uso ordinario, taes como roupa, artigos de lailleles,
etc., ohjectos que devem servir durante o trajecto.

Art. 22. 0 Os menores que pagarem meia passagem terão direito
ao transporte gratuito de suas bagagens até metade do que corres
ponde a uma passagem inteira.

Art. 23. 0 Toda a bagag-em que não se achar nas condições dos
artigos precedentes e que 1ôr transportada pelos tren de pas ageITos
deverá ser registl'ada, e será transportada de conformidade com a tarifa
n. II classe 1", para o que erá entregue no escriptorio respectivo, pelo
menos 20 minutos ante da partida do trem que tiver de conduzil-a,
sendo seu frete satisfeito no acto da inscripção.

Art. 24. 0 Os volumes de ba"'agem on encommendas poderão ser
recu ados nos trens de passageiros, desde que o seu pe o exceda a
100 kilogrammas ou o eu volume de um metro cubico.

Art. 25. o A bagag'em registrada, conduzida pelo trem de passagei
ros, deverá ser retirada no dia da sua chegada li e tação destinataria.

A que não fôr reclamada naquelle dia ficará na estação por conta
e risco de quem pertencer, pagando de armazenagem 100 réis por dia,
por 10 kilogrammas ou fracção de 10 kilogrammas.

Art. 26. 0 Estas disposições não compreheodem o objectos pre
ciosos, cujos valores forem de.clarados, ou os volumes cujo con
teúdo fôr conhecido, os quaes erão pagos, aquelles pelo respectivos
valores, e estes por arbitramento feito de accordo com a lei em vigor.

Deve constar nas encommendas o nome do consignatario e o da
estação destinataria.

Art. 27. o Para o despacho de pequenos valores de encommenda
fica. estabelecido o peso de 100 kilogrammas ou um metro culJico de
volume, devendo ser transportados pelos trens de passageiros, coo
brando-se a taxa de conformidade com a tarifa n. II clas e 1".

MERCADORIA

Art. 28. 0 A mercadorias expedidas pelo tarifa n. II classe I"
pagarão por unidade de 10 kilogr'lmma, devendo ser entregues no
escriptorio do registro, pelo menos, 20 minutos antes da partida do
trem que tiver de conduzil-as.

Art. 29. 0 Os objectos de um peso ou volume superior ao fixado no
art.24o poderão ser igualmente transportados p~los trens de pas ageiros,
em virtude de requisição dos expedidores e pelas condições das mesmas
tarifas, comtanto que não prejudiquem a expedição de outl'as merca·
darias de preferencia, nem retardem a marcha dos ditos trens.

Art. 30. o As mercadorias expedidas pelas condições da tarifa n. II
classe lU, que não forem retil'adas no dia de sua chegada á estação de
seu destino, ficarão sujeitas ao di po to no art. 25.

Art. 31. o As mercadorias expedidas pelas condições da tarifa II
classe 1", que forem extraviadas ou uamnificadas, ficarão sujeitas ás
disposições dos arta. 250 e 26".

Art. 32." As mercadorias depositadas nas estações 110.1'8. serem
despachadas deverão ser acompanhadas de uma nota assignada pelo
remettente Da qual estejão declaradas 8. data dtt entrega, a natureza
da mercadoria e numero, marca. e o acondicionamento dos volumes e
os nomes e endereço do remettente e consignatario .

E. H. - 51 VaI. V
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§ 1.° Os agentes da companhia não despacharão mercadoria al
guma, sem ter verificado a exactidão desta nota.

§ 2.0 Os volumes deverão trazer marcas ou endereços bem legivel
e além disto, o nome da estação do destino e ser acondicionados de
modo a poderem resistir aos choques ordinarios inherentes ao trans
porte por estrada de ferro.

Art. 33." A companhia poderá recusar a expedição de qualquer
carga no~ seguintes casos:

10, se o genero estiver tão mal acondicionado que haja probabi
lidade de não chegar ao seu destino sem perda ou avaria;

2°, se se reconhecer no acto da entrega que já está deteriorado;
30, se se verificar que o peso e inferior ao indicado na nota ou

que a marca e o numero são inexactos;
40, se falt;arem alguns volumes.
Entretanto o remettente poderá reparar os defeitos da carga, e

neste caso a companhia fará a remessa, substituindo-se por outra a
nota apresentada, se lor necessario;

Art. 34. 0 Emquanto a carga não fôr reparada ou retirada, ou se
o remettente não quizer mais enviaI-a poderá. demorar-se 24 horas na
estação sem responsabilidade por parte da companhia, sujeitando-se
depois á armazenagem.

Art. 35. ° A companhia poderá igualmente expedir a carga no
estado em que fôr entregue, dando o remettente ao agente da estação
uma nota assignada, na qual declare os defeitos da mesma carga e
allivie a companhia da responsabilidade das avarias.

Art. 36.° As mercadorias su ceptiveis de se deteriorarem em
pouco tempo e os generos cujo valor importar em menos do que o
respectivo f('ete serão despachados depois de pago o frete, e a com
panhia não será responsavel pelo estado em que chegarem ao seu
destino os de faci! deterioração.

Art. 37.° A companhia não se responsabilisará pelas avarias inha
rentes á natureza das mercadorias, taes como a deterioração de
fructas, etc., diminuição ordinaria de peso, combustão espontanea,
eft'ervescenoia, evaporação ou esgoto de liquido, etc.

Igualmente não será responsavel por avarias de outra qualquer
natureza, desde que não forem authenticadas pelo chefe da estação
antes da entrega dos objectos, e não houver estrago conhecido nos
involucros procedente de negligencia de seus empregados.

Art. 38. o Os expedidores deverão declarar se as suas mercadorias
são frageis, ou se devem ser preservadas de humidade, em falta do
que a companhia não responde por avarias desta especie.

Art. 39,0 Os objectos cujos transportes se effectuarem pelas con
dições da tarifa II classe 2' e seguintes pooierão ficar 12 horas de dia na.
esta.ção da capital e mólhe, e 24 horas nas outras, descontados os
domingos e dias santificados. Findo que seja este prazo, só permane
cerão nos armazens das estações por conta e risco de quem pertence
rem, e pagando a seguinte armazenagem por llDidade ou fracção de 10
kilogrammas e por dia:

Pelos primeiros 30 dia " 50 reis por dia.
De 31 a 90 dias, ]00 réis por dia.
Art. 40. 0 Nenbuma despeza de armazenagem poderá a companhia

cobrctr pela demora das cargas em suas estações antes de serem
expedidas, ea]vo se essa demora fôr motivada pelo remettente ou con
signatario.

Neste caso perceberá a companhia a mesma armazenagem de que
trata o artigo anterior, por cada dia que decorrer entre aquelle

c:
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em que deveria ter sido eifectuado o embarque e aquelle em que o
fór.

Art. 41. 0 Se uma mesma expedição contiver mercadorias de
diversas tarifas, que não perfaçilo c,lda uma d~ per si a unidade
de 10 kilogrammas, o feete total será cobrado pela taxa da tarifa mais
elevada.

Art. 42. o As mercadorias despachadas pagarão o respectivo frete
no acto da inscripção, salvo os productos de exportaçãe despachados no
interior para a capital, cujos fretes poderão ser pagos na estação da
procedencia ou de tinataria á vontade do expedidor.

Art. 43. o A carga e descarga dos objectos transportados pelas
condições das classes li'" 12' e 13' da tarifa II, serão feitas nas estações
pelos expedidores ou destinatarios.

Art. 44. 0 A administração poderá fazer o serviço de que trata o
artigo antecedente no caso de negligencia dos expedidores ou destina
tarios ou por convenio, cobrando, a.lém do frete, 400 réis por carga. e
e 400 reis por descaI' a de tonelada.

Essas mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta.
Por todos os materiaes ou objeotos, qualquer que seja sua natu

reza, que forem descarregados nos pateos das estações, a administra
ção não cobrará armazenagem alguma dentro do prazo de oinco dias;
se, porém, findo este prazo, não forem retirados da estação pagarão
a taxa diaria de 2 por tonelada.

Art. 45. 0 Os carros de passeio ou funebres e as carroças pagarão o
frete total dos vagões que occuparem na razão de cinco mil (5.000) ki
logrammas por vagão, cobrando-se o daquelle pela tarifa n. 11,
classe 230 e os destes pela classe 3" da mesma tari fa.

Estes preços comprehendem a carga e descarga na estação da ca
pital ; nas outras estações, aquelle serviço será feito pelos agentes dos
expedidores ou destinatarios ou nas condições do a'rt. 44.

Art. 46. o Os expedidores dos carros e carreças deverão apresentaI-os
na estação da procedenoia, pelo menos meia hora antes da partida do
trem pelo qual se t~ver de fazer a remessa.

Art. 47. o Os vehiculos transportados não poderão conter bagagem
ou qualquer outro objecto além dos que lhes pertencerem.

Art. 48. 0 As madeiras e mais materiaes de construcção, combus
tiveis e materiaes diversos, taxados segundo os preços.das classes 10",
lia e 12" da tarifa II serão transportados sem demora q'lando comple·
tarem a lotação dos carros proprios para esie transporte, ou quanio
não completando, o remettente quizer pagar o valor da lotação dos
mesmos carros.

No caso contrario poderão ser demorados até que haja lotação.
Art. 49. 0 As mercadurias taxadas na classe 13a tarifa II serão

transportada quando fór possivelli. estrada fazeI-o sem prejuizo das
mercadorias taxadas pelas outl'as classes.

Art. 50. 0 Toda a inscripção de mercadorias, bagagem, dinheiro,
joia , animaes, etc., seriL feita dando·se ao expedidor um conhecimento,
que será exigido no acto da entrega dos objectos.

Art. 51." As mercadorias de qualquer natureza remettidas para
as estações afim de serem expedidas pelos trens de carga, e cujos des
pachos não forem pagos dentro de 12 horas, ficarão sujeitas ás armaze
nagens previstas, menos aquellas cujos feetes tenhão de ser pagos na
estação destinataria.

Art. 52. o Se depois de registrada uma expediç.:'ío e antes de leito o
transporte, quizer o expedidor, por qualquer motivo, variar ao con
signação da. me ma ou retiral·a, o. estrada annullarli. o despacho feito
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e restituirá o frete, menos as taxas de despachos, carregamonto e des·
carregamento, no segundo ca o ; no primeiro far-se·ha novo despacho,
pelo qual se cobrará a difi"erançtt do frete, e nova taxa de despacho,
considerando-se a' taxas de carregamento, descarregamento como
pagas.

Oexpedidor, quer em um, quer em outro caso, deve restituir á. es·
trada os documentos que tiver rec lJido, sem o que não será annullado
o despacho já. feito.

Art. 53. ° Os artigos sujeitos a se deteriorarem poderão ser vendi·
dos no fim de oito dias, ou antes, sendo isto indispensavel no caso de
serem recusados pelos destinatal'ios ou serem este!! desconhecidos pela
companhia, recolhendo-se qualquer excedente ao deposito publico.

RESPONSABILIDADE DA AD~'1STRAÇÃ.O, SEGURO E INDEM.1"IISAçõES

Art. 54.° A estrada declina toda a responsabilidade por perdas ou
avarias, nos seguintes casos:

l°, quando provierem de caso fortuito ou força maior;
2°, quando não tiverem sldo verificadas á chegada da mercadoria

e antes de sua acceitação ou retirada pelo destinatario ;
3°, quando as caixas ou os euvoltorios não apresentarem exterior·

mente indicias de violencia, não forem quebradas, molhadas ou não
houver manchas ;

40, quando forem ulteriores á. recusa da mercadoria pelo des
tinatario, do que se lavrara auto;

5°, quando a mercadoria, por sua natureza especial, fôr sus
ceptivel de sofi"rer perda. ou avaria total ou parcial, como combus
tão espontanea, efi"ervescencia, evaporação, vasamento, ferrugem,
putrefacção, etc. ;

6°, quando estiver coberta por declaração de responsabilidade,
caso em que se presumira até prova do contrario, que os damnos
provem do defeito ou defeitos veritlcados na mercadoria, no acto do
despacho. .

Art. 55. 0 A estrada não responderá pelos d,~mnos resultantes do
perigo que o transporte em caminho de ferro ou demora de via
gem acarreta para animaes vivos. Não responderá tão pouco por
avarias ou morte de anima s no ClISO em que tendo sido o carrega·
mento feito pelos expedidores, haja sido excedida a lotação do vagão.

Art. 56. ° Quando a mercadoria fôr acompanhada por pe soa
encarregada de vigial·a, a estrada não responderá pelos damnos re
sultantes do perigo que a vigilancia tenha por fim evitar .

. Art. 57.° No que concerne a mercadorias, que, por ajuste com os
expedidores ou paI' assim estar estabelecido nos regulamentos da
estrada, são transportadas em vagõas abertos, a estrada não res·
ponderá pelos riscos inherentes a este modo de transporte.

- Art. 58. ° Quando o carregamento ou o descarregamento fôr feito
pelo expedidor ou destinatario, a estrada não responderá. pelo. riscoS
resultantes do carregamento e descarregamento.

Art. 59.° Quando a mercadoria fOr, por sua natureza susce·
ptivel de sofi"rer por influenci'a atmo pnerica ou qualquer outra causa
independente do serviço da strada, quebra em peso ou modida, a
estrada não responde pela dilferença.

Art. 60.° Quando a mercaLloria fôI' carregada sob os cuidados do
expeditlor, a estrada l1ão responderá pelo numero de volumes, ainda
que a nota da expedição o indiq:ue.
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Art. 61.° A estrada não se responsabilisará pelos riscos prove
nientes dos objectos contidos nos volumes de bagagem.

Art. 62.° A e trada responsabilisar·se-ba pelo peso das mercadorias
até final entrega das me ma ao de tinatario ou seu preposto, para
o que as farã. pesar nM e-tações antes de carregal-as.

Exceptuão-se as mercadoria carregafiag por vagão, por cujo
pe.io ao estrada não se responsabili ará, limitando-se apenas a veri
ficar o peso para cobrança do frete e impedir que a carga exceda ao
peso que comportam o' vagões.

Art. 63. ° A responsabilidade da estrada cessará:
l°, a respeito das mercadorias endereçada-s na estação immediata

mente após ua retirada, certificada pelo recibo do destinatario ;
2°, a re peito da merc'1dorias destinadas a lagares distantes

da estrada de ferro, no momento da entrega ao corre pendente des
ignado pelo expedidor.

Art. 64.° Os expedidores e passageiros terão a fl1culrlade de decla
rar no acto do despacho o valor segundo o qual querem er indem
nisa.dos, em caso de perda ou avaria de sua mercadoria, bagagem,
a.nimae. Neste caso cobrar·se-ha, além do frete e demais taxas,
1/2 % do valor declarado para a.s expedições das classes II e seguin
tes da hrifa 11; I % para a I" classe da tarifa II e 2 % pa.ra ta
rifa III e seguintes.

Art. 65. o A declaração do valor das mercadorias nas no tas de
expedição nenhuma significação tem, desde que não for paga a taxa
doseO'uro.

Art. 66.° A importancia do valor declarado será paga em caso
de perda total, e sómente uma quóta proporcional á perda, se esta
fôr apenas parcial.

Do mesmo modo, em caso de avaria, a. indemnisação será paga
proporcionalmente li. importancill. da avaria verificada.

Em Ilenhum caso a. indemnisação póderá exceder o damno real
mente soffrido pelo expedidor, em consequencia de perda ou avaria,
e será ne te ca o reduzida á importancia do damno.

Art. 67. ° Quanto aos objectos não se"'uros, a estrada não será res
pon avel senão até a. importancia de 500 reis por kilogrammas de
mercadoria, e I por kilgramma de bagagem ou encommenda perdida
ou ava.riada, sem que, em nenhum caso, a indemnisação possa ser su
perior ao valor da mercadoria, bagagem, ou encommenda perdida ou
avariada.
. No caso em que uma mercarloria, etc., fôr achada depois de ter

Sido considera'la perdida, 1\ estrada dará aviso ao destinatario, que
te~á durante 15 dias o direito de reclamar a entrega, devendo resti
tUir as 3/4 partes da indemnisação que lhe tiver sido paga.

A mercadoria, etc., avariada ficará pertencente á estrada.
Art. 68. ° As clausulas de irresponsabilidade ou limitação de res

ponsabilidade estabelecida.s nesta condições regulamentares pão
poderão ser invocadas pela estrada, se se provar a culpa ou dolo de
parte do pessoal da estrada, ou defeito do seu serviço.

Neste caso, as indemnisações a pagar serão reguladas pelo codigo
commeroial.

ANlMAES

~rt. 69.o Os animaes serão transportados pelos trens de carga
ou mlxtos, e pagarão pelas tabellas respectivas e por cabeça,
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Art. 70. 0 Nas estações do interior os animaes só poderão ser trans
portados cm trens de carga ou mixtos, quando estes o puderem fazer,
salvo se fôr requisitado esse transporte a administração, com 24 horas
de antecedencia.

Art. 71. 0 Os animaes deverão ser apresentados a despacho pelo
menos 30 minutos antes da partida d03 trens de passag-eiros, e 40
minutos antes da hora indicada para li. partida dos trens de mer
cadorias.

Art. 72. o Os animaes deverão ser recebidos á chegada dos trens,
por seus donos ou consignatarios, caso o não sejão, serão remetlidos
para lagar conveniente para serem tratados por conta e risco de quem
pertencerem.

Art. 73. o Os expedidores que de ejarem elIectuar o transporte de
~ grande numero de animaes, deverã.o prevenir á administração com a

antecedencia de 24 horas pelo menos.
Art. 74. 0 As expedições de animaes feitas pelas tarifas m, IV e V

que comprehenderem tres ou mais vagões, terão o abatimento de 20 %
sobre os preços daquellas tarifas e uma passagem gratuita de ida e
volta nos carros de 2" classe será concédida a um dos conductores dos
animaes; em taes casos, a presença deste sera exigida.

Art. 75. o Os animaes ferozes, só serão t1'an portados nos trens de
mercadorias, ou l:speciaes, e acondicionados em fortes caixões, ou
gaiolas de ferro ou madeira; e mediante accôrdo coma aadmini tração.

Art. 76. 0 Os animaes perigosos serão igualmente sujeitos a uma
taxa convencional entre a companhia e o remettente, assim como
aqueUes cujos valores declarados forem superiores a 500.000.

Art. 77. 0 Os perús, gansos e quae quer outros animaes pequeno I

56 serão transportados estando acondicionados dentro de gaiolas,
cestos, capoeiras, barricas ou caixões fechados. A companhia não res
pondera por expedições desta natureza.

Art. 78. 0 AS capoeiras das galinhas e os pequenos animaes, ou
aves em gaiolas. ou caixões estão sujeitos as mesmas condições de
despacho e recebimento de a.nimaes.

Art. 79. o Os animaes não classificados serão taxados segundo as
tabellas feitas para os animaes com os quaes tiverem mais analogia.

Art. 80. 0 A companhia s6mente se responsabilisara pelos damnos
ou perdas nos transporte ele ao imaes, prova ndo·se que por cu Ipa de seus
empregados farão elIes extraviados, demorados mais tempo do que °
necessario, maltratadus durante a vi!\gem, ou excedida a lotação dos
respectivos carros, e ainda assim, não é obrigada a indemnisação supe·
rior á abaixo fixada.

Burro, cavallos e semelhantes, 50$ cada um ;
Bezerros, cabras, carneiros e porcos, 5$ cada um ;
Aves e animaes pequenos, 1$ cad<:r um.
A companhia, entretanto, responsabilisar-se·ha pelos valores decIo.·

rados dos animaes, e nos casos acima expostos, mediante o pagamento,
conforme o art. 64, além do frete.

Art. 81. 0 Os fretes dos animaes serão pagos no acto da inscripção.

DO lIIÓLHE E DO SEU SERVIÇO

Art. 82. o Nenhum vapor ou navio poderá. atracar a ponte sem
licença da companhia.

Art. 83. 0 A lotação da ponte é de um vapor ou navio de c!!,da
lado, com atracação annexa, podendo ter lagar quatro ou cinco carreIras
de navios, encostados um ao outro.
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Art. 84.0 Cada navio pagará por dia util em que tiver atracado a
taxa diaria de 3 000.

Art. 85. 0 Ser,1. collocada fóra dos apparelhos da armação uma
boia para oS vapores ou navios que na chegada não puderem atracar.

Art. 86. o Os vapores pagarão a taxa diaria de 6 com direito á
atracação immediata ; o navio ou navios que tiverem de desatracar,
para ceder o logar a vapor ou vapores, ficarão isentos do pagamento
de estadia, emquanto os vapores estiveres atracados.

Art. 87. 0 Os vapores e navios atracarão pela ordem da inscripção
do registro da companhia; o navio, porém, que por qualquer circum
stancia deixar de atracar, segundo sua inscripção, será. todavia consi
derado como primeiro no registro dos navios a atracar.

Art. 88. 0 Os navios atracados sujeitar- e-hão ás mudanças preci
sas segundo as exigencias do serviço e conforme forem determinadas pelo
feitor ou administrador da ponte; nenhuma manobra, porém, dos na·
vios atracados á ponte. ou que tenbão de atracar, será, feito sem ex·
pres a autorisação do feitor ou administrador da ponte.

Art. 89. 0 Por qualquer damno causado á ponte pelos navios, no
acto da atracação, ou quando atracados, será. responsavel o navio que o
occasionar.

Art. 90. 0 Será prohibido o ingresso na ponte. fóra do serviÇO, e a
llinguem será. permittida a entrada depois de 6 horas da tarde, sem li
cença por escripto.

Art. 91. 0 A companhia fornecera a pedido o uso de um guindaste
de capacidade de cinco toneladas à razão de 10 por dia.

Art. 92. 0 Sempre que houver navio a atracar, com carregamento
ue carvão ou outra mercadoria a que seja applicavel o uso do guin
daste, e este esteja parado por falta de serviço, ter,L direito a atracar,
e neste caso o ultimo navio atracado cederá o logar, ~em que tenha di
reito á indemni ação alguma.

Art. 93. o O navio, logo que findar a descarga, deverá desatracar.
Art. 9Lo Se a descarga do navio fôr demorada por falta de vagões,

não serlL cobrada a taxa da atracação correspondente á demora havida.
A companhia, porém, não será re ponsavel por qualquer despeza de

estadia do navios, nem por falta de vagões, nem por qualquer motivo.
Art. 95.0 Acompanhia não se responsabili ará por avaria ou damno

que possa dar-s no acto da descarga, quer por defeito dos apparelho ,
quer por qualquer outra cau a, tlcantlo por conta dos donos ou consi
gnatarios quaesquel' prejuizos occorridos.

Art. 96. o A companhia não respondera por accidentes ou damnos
que se deem nos vapores ou navios que atracarem ou desatracarem
na ponte, quer provenha o accidente ou damno de defeito dos appare·
lhos da amarração, quer de qualquer outra cama, devendo cada navio
proceder á amarl'ação por sua propria conta e risco.

Art. {j7. 0 As tripulações dos navios atracados a ponte da estrada
d.e ferro ficão sujeita ás p nas impostas pelo regulamento para fisca
lIsação da segurança, c nservação e policia das estradas de ferro, con
stante do decreto n. 1930, de 26 de abril de I 57 .

. Art. 98. 0 Cada vapor ou navio dever;L pagar de amarração na
bOla ao largo do rio a taxa diaria de um mil reis ( 1$), quando nella
atracar, no ca o de não poder o vapor ou navio atracar á ponte por
achar-se completa a lotação. .

Art. 99. o Oservico nos domingos e dias fériados sera feito mediante
accôrdo com fi, companhia.

Art. 100. 0 O serviço da carga e descarga dos vagões da compa
nhia na ponte será feito pelos expeddiores tou consignatarios de pro-
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dilctos do paiz, dentro do prazo que lhes fôr fixado, ou pela companhia.
por um preço que fôr convencionado entt'e el1a e os cC'l1signatarios ;
no ca, o desta convenção não e realisar, poderá. at' feito este serviço
pelo empregados da companhia da e~trada de terro, cobl'ando a admi
hi traÇ<to. neste cnso, dous mil rei (2$) por car"a de vagõe de cinco
toneladas, e tres mil e duzentos réi" ( 3 ';WO) por carga. de vagõe de
oito toneladas. Compete aos interessados em seguida promover o ex
pediente preciso para o de pacho destes vagões.

Art. 101. 0 A descarga das massas indivisa de 500 kilogrammas
para cima e não excedentes a 1000 kilogrammas, pagará á razão do
qmttrocehtos réill (400) por tonelada.

yolumes de 1 a 2 toneladas pagarão ..•.•..•.
Ditos de 2 a 3 » » •.....•.
Ditos de 3 a 4 » » •.......
Ditos de 4 a 5 » » •.•..•.•

Q. 500
10 000
15$000
25'000

quando a carga e descaraa forem feitas por empregado da. companhia.
Os volumes de peso superior aos acima especificados pagarão umá

taxa convencionada.
Trilhos, carvão. sal e genero semelhantes pagarão quinhentos réis

($500) por tonelada ou frncção de tonelada..
Madeira quinhentos réis ( -00) por metro cubico.
Art. 102.° Os expedidores de generos licão sujeitos ao pagamento

na taxa diaria de cinco mil reis (5. ) por vagão, em um (lia on fra.
cção de dia, quando a. falta de despacho depOIS de carregado o vagão,
exceder o prazo de 24 boras. Para o prazo de estada livre, não são con
tados os domingos e dias fériados.

Vapores e navios descarregando no mólhe p'1.ra a AHandoga da
Parahyba pagarão por tonelada de peso e medida. á razão de dous mil
l'éis (2$) ao cambio de 27 d. e variando o cambio.

ARMAZENAGEM

Para facllitár a exportação do porto de Ca.hedeilo. a compan11io.
da. estrada de ferro otrerecerá aos exportadores de produotos agricolas
do E tado o seu armaz m cbUocado 110 esp aç da estação de OabedeUo
para ser usarlo como deposito para taes productos alé a capacidade
do mesmo armazem e de conformidade com as exigencia do trafego.

Cada sacca de algodão pagará á razão de 100 réi por mez ou frac-
cção de mez. .

Nenhum volume polierei. ficar depositado por mais de cinco
mezes e os productos aI. serem depositados serão aqueUes destina~os
á carga de vapores ou navioS atl'acados ao mólhe da companblll.

Os exportadores deverão avis'lr a companhia com oito dias ue ante
cedencia, qUí1ndo pretenderem gozar destá licença, espeoificando o IlU
mero de volumes que tiverem de ser recolhidos.

Assuca.r, por sacco de 75 kilog-rammas, pagará de armazenagem 75
reis nas condições acima especificadas.

Farinha e milho pagarão a mesma armazenagem por saccoS regu
lares.

C;lroço de algodão,igualmente pagará armazenagem de 50 réis por
saeco.

(
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Art. 103." O systema de pesos e medidas que a companhia
adoptará exclusivamente na estrada de ferro será o systema metrico
decimal, a que se refare a lei n. 1I57, de 26 de junho de 1862.

Art. 104. o Tanto nos trens de viajantes como nos trens de mer
cadorias, as fracções de kilometl'o e de 10 kilogrammas pagarão por
unidade inteira. Para o calculo das tarifas, considerar·se·hão as distan·
cias reaes de estação a estação, contando-se toda a fracção de kilometro
como um kilometro. Na determinação do preço de transporte da tarifa
b. I considerar·se-ha como 100 réi toda a fracção de 100 ràis; e ,da
tarifa n. II considerar-se·ha como 5 reis toda a fracção de 5 reis j assim
como as fracções menores de 20 réis serão contadas como 20 réis, quando
nãohouver duas ou mais parcellas para sommar, em caso contrario
a disposição deste artigo será applicada ámeute em somma e não a
cada parcella. Nenhum frete será menor de 400 réi:! alem do conheci·
mento.

Art. 105. 0 Desde que um expedidor necessitar de um vagão para
carga completa de mercadorias, deve requisitaI·o com antecedencia de
24 horas, e de 48, se Opedido fõr de dous ou mais vagões.

O expedidor ficará sujeito á multa de 5$000 por vaaão, se as
mercadorias não forem remettidas á estação no dia. convencionado. A
importancia desta multa será depositada no acto da requisição, e a
administração no dia immediato ao fixado para a expedição poderá
t1iSpôr rios vagões,

Nenhum expedidor ou consiguatario podera deter um vagão por
mais tempo do que o estabelecido no art. 40; se a carga ou descarga
exceder deste prazo, cobrar-se-hão 100 reis po\' hora e por tonelada ou
fracção de hora e de tonelada pela demora, ficando á companhia o
direito de di pôr do vagão, fazendo a descarga por conta e risco de
quem pertencer a mercadoria.

Ochefe da estação devera prevenir com antecedeneia. ao eXIledidor
o dia e hora em que os vagões estarão à sua disposição.

Quando Os vagões forem carregados por conta. do expedidor,
deverão sel·o dentro do prazo que lhe fàr fixado e, quando o expedidor
ou consignatario não o tenha feito dentro do referido prazo, este Ber
viço poderá ser effectuado pela administração, cobrando esta, neste
ca O, alétu do frete, ') por carga de vagão de cinco toneladas d nessa
proporçãó para os maiores e igual somma pela descarga.

Art. 106. 0 Nenhum expedidor de um ou mais vagões de merca
dorias poderá exceder sob qualquer pretexto a lotação dos mesmos
vagões.

O expedidor será l'esponsavel pOI' qualquer avaria causada por
seu sagentes nos vehiculos da. estrada de ferro, na ca.rga ou de carga
das mel'cadorias.

Art. 107. o A administl'ação não se obrigará a. transportar objectos
de peso superior a 1.000 kilogrammas ou que exijão a conservação
de um ou mais vagõeS sobre a linha prinoipal nas estações onde não
hOuver linha de desvio.

Art. 108. 0 O kansporte de objectos que reclamarem o emprego de
um material especial não ~el'á obrigatorio.

Art. 109. 0 O transporte de matarias inflammaveis, t9.es como
phosphoros, liquidos alcoolicos, agua·raz, vitriolo, e sencias e outras
~ubstáncias perigosll.s, ou de volumes eujo involucl'O possa occasionar
lllcendib nãe póderá ter logar pelos trens de passageü'os.



810 DECRETOS

Esses objectos deverão ser acondicionados em barri. ou caixões de
madeira competentemente fechados e serão expedidos pelos trens de
mercadorias em dias determinados pela companhia.

Art. no. o A polvora e outras sub tancias de O'rande perigo só
poderão ser transportadas, acondicionadas em duplos envolucros de
madeira, ou caixões de cobre devidamente fechados, por conta do go
verno ou quando forem destinadas ás obras da estrada de ferro.

Art. lll. o Os objectos que no fim de noventa dias não forem
retirados das estaç'ões ali al'mazens da estrada de feno, serão ven·
didos pela administração em hasta publica, por conta e risco de
quem pertencerem para pagamento das despezas a que estiverem
sujeitos, recolhendo· se qualquer excedente ao cofre publico; mas
em caso que o producto da arrematação não satisfaça as despezas
occorridas, a administração poderá cobrar do expedidor o que faltar
para o complemento das despezas.

Art. 112. 0 Na cobrança de armazenagem de mercadorias, não
serão contados os dias de chegada, entrega ou despacho.

Art. 113.0 A administl'ação terá. o direito de abrir os volumes todas
as vezes que tiver motivo para julgar uma fal a declaração do
seu conteúrlo.

Em taes casos cobrar·se·ha o frete duplo dos volumes não ma·
nifestados.

Se, porém, esses objectos forem inflammaveis ou de grande respon
sabilidade o expedidor pagará a multa de 200$000.

Art. 114.° 0.3 objectos que não se acharem sutficientemente
acondicionados e que não tiverem um endereço ou marca intelle
givel poderão ser recusados ou transportados sem responsabilidade
da companhia, fazendo-se esta declaração nos respectivos conheci
mentos.

Art. 115. 0 A carga dos vagões abertos, não poderá exceder ás
seguintes dimensões:

Largura; I metro, 83.
Altura, acima do nivel dos trilhos, 3 metros.
Art. 116.0 A responsabilidade da companWa só cessará com a

entrega dos objectos aos destinatarios ou seus delegados, salvo os
casos especificados nas presentes instrucções e para as quaes esta
responsabilidade esLá definida.

Art. 1l7. o Se fi remessa do. bagagem ou mercadoria se compuzer
de varios volumes o fl'ete será contado por um Ó, com o peso de todos
os outros. Esta concessão só terá logar se os volumes se acharem
reunidos em um só involucro, debaixo do nome de um destinatario.

Art. 118. o Todo o transporte que necessitar de um ou mais
vagões pagará o frete total dos que forem empregados na razão de
cinco tonela.das metricas (5.000 kilogrammas) por vagão.

Art. 119. 0 Os casos de embargo ou penhora em mercadorias e
outros objectos depositados nas estações da estrada de ferro,
serão regulados pelas disposições do decreto n. 'lI, de 13 de outu
bro de 1851, que lhes forem applicaveis.

Os objectos embal'gados ou penhorados não poderão ser retirados
das estações sem ter sido a estl'lldas de ferro indemnisada do que lhe
fór devido por frete, armazenagem e mais de pezas.

Quando o embargo ou penhora recahir em generos de faci! de!e
rioração nocivos ou perigo as, não poderão estes ficar nas estaçoes
depositados.

Art. 120. 0 Os objectos precioso~, t"es como joias, dinheiro, OUl'O,
eLe., são transportados pelos trens de passageiros e paga.rão além de
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50"/0 sobre os preços da tarifa I, classe 2", mais 1/2 % ad 'Ca-
lorem.

Neste caso a administração será responsavel pelos valores decla·
rados.

Art. 121.° Toda a reclamação, tendo por fim a restituição de
uma taxa indevidamente p:lga ou indemnisação de perda e avaria,
devera ser immediatamente dirigida ao chefe da estação.

Da decisão do dito chefe poderá o reclamante, dentro do prazo de
tres dias. appeIlar para a administração, findo o prazo o qual não
será mais attendido.

Art. 122.° A imporlancia dos fretes, dos trens e carros especiaes,
será paga no acto da requisição.

A administração não restituirá a importancia deste transporte
quando não se effectuar por vontade ou negligencia dos que o tiverem
requisitado.

ArL 123.° As mala do correio e seus conductores serão trans
portados gratuitamente e bem assim os dinheiros do thesouro na
cional ou estadual.

Art. 124.° Os cadaveres serão transportados em vagões cobertos,
cobl'ado o preço a razão de cinco toneladas pela tarifa II. classe 1".

Art. 125. ° A administração poderá fornecer trens de excursão
para o transporte de passageiros pagando estes, em taes ca os, a
importancia de uma Yiagem de ida que 111es dá direito a ida e volta nos
ditos trens.

Art. 126.° E' expressamente probibilo á companbia fazer ajustes
pa.rticulares com o fim de conceder a um ou outro remettente quaes
quer reducções das tarifas approvadas.

Art. 127. ° A companhia é obrigada a effectuar com cuidado,
exactidão e presteza, e em favorecer a um mais que a outro individuo,
todos os transportes de quaesquer natureza que lhes forem conliados;
salvo as excepções declaradas nestas in trucções.

Art. 128.° Os volumes, animaes ou outras quaesquer cargas en
treo-ues á e trada de ferro, serão inscriptos na estação da partida e na
e~tação da chegada ein registros especiaes á medida que furem rece·
bldos, mencionando-se a estação do destino, nome do remettentes e dos
consignatarios, marcas, qualidade dos volumes, especie de mercadorias,
fretes pagos ou a pagar. As reme.>sas serão feitas pela ordem LIa ill
scripção no registro da. estação de partida. salvo os casos de prete
rencil1 por objecto de sel'Yiço publico.
. . Art. 129.° Toda a inscl'ipção de mercadorias. bagagens, dinheiros,
JOlas, ll.nimaes, elc .• será fei ta mediante um conhecimen to dado ao expe
didor e que seni. exigido nu acto da entrega. dos objectos; uma taxa de
40 réis,serêL percebida pelo conhecimen to de inscripçãfl. No caso de perda
do conhecimento o recebedor depois de j ustilicada a suo. identidade,
póderti. pas'ar um recibo em vista do qual lhe será entregue a merca.·
doria ou volume registrado.

Art. 130.° Pelos recibos em substituição de conhecimentos não
apresenlados, cobrara a companbia a taxa de 200 réis ($200) cada um.

Art. 131.° As mercador18s de qualquer natureza remettidas para
estações a fim de erem expedidas' pelos trens de carga e que não
forem despachadas dentro de 12 horas de dia na estação da capital e
de 24 horas nas do interior, ficão sujeitas a armazenagem de confor·
midade com a tarifa por que tiverem de ser despachadas (art. 139).

Art. 132.° Os generos e outros objectos não designados nas tarifas
serão taxados segundo as tabellas feitas para aquelles com os quaes
tiverem mais analogia.. '
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Art. 133,° Os agentes das estradas de ferro não poderão exigir
outros fretes ou retribuição de qualquer natureza que oão se achem
e pecificados ne te regulamento e de accoruo com as tarifas annexas.

Art. 1i:l4.0 Os empregados da estrada de ferro deverão ministrar
aos expedidores todas as informações nece sarias para a iotelligencüt e
cumprimento das presentes instlUcçõe .

Art. 135.° A admini tração poderá deter os volumeS pertenceutes
ás expedições que por falsas declarações e tinrem sujeitas as multas
impostas por este regulamento.

Se, no prazo de quinze dias, não forem pagas as multas devidas, a
administração procederá á venda do objectos detidos de conformidade
com o art. 111 0 • Se o producto da venda. não fór sufficiente para o pa
ga.mento das referidas multas, a administração cobrará o restante
executivamente.

Art. 136. ° Nas e 'tações deverão ser descarregados os vagões de
carga que compuzerem os trens, segundo a ordem da sua chegada,
sendo recolhidas aos armazens aquellas mercadorias que deverem
ser abrigadas, e em caso algum poderão demorar-se os vagões carre
gados, ainda mesmo a pedido dos consignatarios.

Art. 137.° Tanto as presentes instrucções e tarifets como os artigos
do regulamento aonexó ao decreto n. 1930, de 26 de abril de 1857, e as
12·,130, 14" e 15\ das condições que baixtLrão com o decreto n. 1750,
de 26 de abril ae 1856, deverão ser impressos e collig~dos em folhetos,
dos quaes serão di tribuidos exemplares por todas as estações como de·
termina o art. 36° do referido regulamento.

Art. 138. 0 Todos o' empregados das estações e dos trens, e os
guardas dos portões e das pa sagens de oi vel usarão de um uOlforme
apropriado ao serviço da estrada de ferro, devendo oada classe ter um
distipotivo especial.

Ficam isentos desta obrigação os machinistas, foguistas e serventes.
Art. 139. o Por infracção de qualquer das disposições acima men

cionadas relativas ao serviço de passageiros ou meroadorias, serã.o o
empregados da companhia sujeitos á multa de 30$ a 50$, ou demittidos,
conforme a gravidade do caso. .

TELEGRAPHO ELECTRICO

AN. 140. o A oompanhia fica autorisada a cobrar flelo serviço que
o te1egrapbo electrioo por alia estabelecido prestar aos particulare a
seguintes taxas:

Pelá transmissão de um telegramma de uma a la palavras para.
qualquer das estações da estrada de ferro, 1$000.

Quando o telegramma tiver maiM de 15 palavras, as taxas serão
augmentadas de um quinto por cada Série de cinco palav-ras ou fracção
de sél'ie excedente.

§ I.o Ocommunicante poderá pagar de ante-mão a resposta do
telegramma que apresentar, fixando o numero de palavras.

Neste oaso a minuta do telegramma dev rá ter a deolaração:
Resposta paga para, ... •palavras antes da assignatura do remettente .

. § 2.° Se a resposta tiver menQr numero de palavras do que a in
dIcada no telegramma não se fara restituição da taxa; 00 oaso con·
traria sera o excesso pago pela pessoa que apresentar a resposta.

§ 3.° A resposta para ser transmittida deverá ser apresentada
dentro de 48 horas que se seguirem a da entrega do telegral:nma pri
mitIVO do destinatario. A resposta apresentada, depois de findo es~
pra.zo, fica sujeita ao pagalhell~o da taxa.
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Art. 141.0 Para o endereço do despacho serão concedidas de uma
a 12 palavras que não serão contadas na cobrança da taxa.

A palavras excedentes de 12 serão contadas e taxadas com o con
teúdo do despacho. O logar de partida. e a data serão transmittidos
ex-afficia.

Art. 142.0 O traços de união e os stgnaes de pontuação não serão
contados, mas os outro signaes erão taxados conforme o numero de
palavras neces· arias para traduzil-o .

Os nomes de um a 15 algari mos serão contados por uma palavra.
Art. 143. ° Oagente da e tação poderá exig-ir, sejulgar conveniente,

que a pe soa que quizer expedir um telegramma prove a sua identi
dade pelo testemunho de pessoas conhecidas ou pela apre entação de
passaportes ou quaesquer outros documentos suflicientes.

Art. 144.° Os agentes das estações deverão recusar a expedição
ou a entrega dos despachos prejudiciaes a ordem publica ou o:ifensivos
á moral e bons costumes. No caso de duvida deverão dirigir-se ás au
toridades policiaes do lagar que decidirão se o telegramma poderá ou
não ser enviado.

Art. 145.0 O despacho expedido simultaneamente a mais de uma
estação será sujeito a uma taxa simples, e por cada uma das outras
mais metade da mesma taxa.

Art. 146.0 A todo despacho levado ao dominio do destiuatario
oeve ir junto um recibo para ser assignado pela pessoa a quem o des
pacho rôr dirigido, ou por algum membro de sua familia, ou por
qualquer empregado seu. Se nenhuma dessas pessoas fôr encontrada,
far·se-ha menção disso no despacho que voltará ao escriptorio do
destino.

Art. 147.° Se o telegramma fôr retirado depois de começada a
transmissão, não se restituira a taxa.

Art. 148.° A restituição da taxa será feita quando:
l°, o despacho fôr entregue ao destinatario com demora de mais

de hora e meia depois da recepção;
2", o despacho fôr entregue tão alterado que não preencha o fim

para que foi exigido;
3°, a autoridade do lagar do destino prohibir a entrega do des

pacho;
4°, fôr necessario retardar a tl'ansmissão do despacho, salvo se a

parte sujeitar-se á demora inevitavel.
Art. 149.° Os despachos deverão sei' feitos com tinta, em lin

guagem ordinaria e intelligivel, sem abreviação alguma de palavras,
datados e assignados. Os que forem dados de viva-voz não serão
transmittidos .

Art. 150.° Todos o despachos transmittidus e recebidos serão
transcriptos integralmente em um livro de registro, com menção da
hora, do principio e do fim da trausmis ão, e da taxa cobrada da qual
se pas ara recibo a qnem expedir o telegramma.

Art. 151.° A minuta do despacho será numerada, e em uma das
margens se marcara a hora da entrega no escriptorio da transmissão
e a hora de cllegada ao destino. Estas serão archivadas.

Art. 152. ° Os despacllof:l serão transmittido segundo a ordem da
numeração, alvo os casos estabelecidos no art. 154.°

Todavia os de pachos de mais de 100 palavras poderão ser re
cusados ou demorados para cederem a prioridade a outros mais breves,
posto que entregues posteriormente.

Art. 153.° Os agentes da compãnhia. deverão guardar fielmente
o segredo dos despachos.
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Art. 154.o As precedencias para as expedições dos de pachos
serão reguladas do modo stlguinte:

Em primeiro logar o serviço da companhia nos casos vigentes em
que qualquel' demora poderia comprometter 8 segurança dos trens.

Em segundo logar o governo gera.l.
Em terceiro logar o governo estadoal.
Em quarto logar o serviço ordinario da companhia.
Em quinto logar O serviço das autoridades.
Em ~exto lagar os particulares.
Art. 155. 0 Por infracção de qualquer das disposições acima re·

lativas ao serviço do telegrapho electrico, serão o empregados da
companhia demittidos ou sujeitos á multa de 30 a 50$ contorme a
gravidade do caso.
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TariI"as nOrIDaeS ca.Jnbio 20

TARIFA I

PASSAGEIROS

Classe

1" ....•..•.........•.•••........•.•.....•.•...• , • 70 a 60 rs. por
kilom.

2,a ••••.•• t •••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 40 r .. por
kilom.

TARIFA li

MERCADORIAS

Designação

Ia Bag-ageos e encommendas .
2& ObJectos de grande volume e pouco peso, generos

de cuidado e de conducção perigosa, obras de
luxo, de arte, explosivos (taxa dupla), gaz,
kerosene, agua-raz, dinheiro, joias, objectos de
valor, mais 1/2 ~. ad valarem•..•. .••••...•..

3" Objectos de armarinho, perfumarias, modas, quino
quilharias, charutos, cigarros e fumo impor-
tado, calçado•.......•..............•........

4' Objectos de louça., barro, vidro, etc. e acondicio
na.dos em caixas, barricas, gigos, fazendas de
qualquer qualidade, obras ue madeira, vinhos
e licores importados, alcool importado .....•.•

5' Algodão descaroçado, lã, feltros, etc., ovos, leite,
manteiga fresca, carne fresca, peixe fl'esco, ver
dura, fl'uctas, caça, gelo, conservas, sal refi-
Di1do, caré, cacáo .....................•.•....

6' Productos chimicos, pharmaceuticos, aguas mine
raes, phosphoros, (taxa dupla) assucar refi-
nado ..............•...•..............•....•.

7' Objectos ordinarios acondicionados em amarrados
ou atados, vassouras, espanadores e semelhan
tes, algodão em caroço, pás, enxadas, etc, acon
dicionados ou amarrados, chinellos, tamancos,
etc., balaios, peneiras, etc., temperos .

8a Farinhas de milho, mandioca, trigo, ete., arroz,
bacalháo, carne secca, salgada, assucar bruto,
objectos de zinco, folbas de Flandres, etc.,papel,
obras pequenas de cobre, latão, etc .

9' Cereaes, forragem para animaes, sabão commum,
manteiga, toucinho, banha, graxa, oleos, etc.,
fumo, aguardente nacional, caroços de algodão.

lOa Madeiras para construcção, colce, objectos de ferro,
i1ÇO, chumbo de pequeno volume e gl'ande valor
relativo, acondicionado em caixas, etc., ferra
gens, cavilhas pregos, parafusos ...••......•••

Taxa por tonelada
Iúlometricll

750

64.0

430

250

179

170

160

154

150

147
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II" Caldeiras (não sendo de locomotivas), alambiques.
etc. e outras obras de ferro de grande vo-
lume, sal grosso•...................••.......

12" Tijolos. telhas. pedras, etc .• cal. cimento, areia,
barro, terra, argilla, etc., superstructura me
tallicas, peças de machinas. machinas diversa ,
ferro, aço. cobre, zinco, chumbo, estanho. eto.,
em barras, vergas, chapas, eto.• carvão animal,
vegetal e mineral. •..•..........•.... '.' .....

13" Lenha. saccos. barris, pipas. caixas, latas, cestos
e outras quaesquer vazilhas em retorno, tri
lhos e acces~orios, caldeiras (de locomotivas)
superstructura metallicas, para estradas de
ferro, dormentos de ferro, aço e madeira ....•

14'" Carros rebocados.......•....•..........•....•.•
15" Locomotiva rebocada.. .• . .. . . .•.•. . ....•......

TARIFA III

145

140

100
120
800

Burros, cavallos e semelhantes - Frete por cabeça .. 78 rs. por klm.

TARIFA IV

Bois, bezerros, viteUas, e semelhantes - Frete por
cabeça...............•.......•....•.. , . • . . .. 41's. por !tIm.

TARIFA V

éabras, cabritos, cães, carneiros, porcos, veados e
semelhantes - Frete por cabeça.......•.•.... 14 rs. por !tlm.

Observação - As tarifas I, m. IV e V conservar-se-hão invariaveis.
As mercadorias comprehendidas nas classes 2, 3 e 4 da tarifa n. II

terão o augmento de 1 li. % por cada dinheiro que baixar da taxa de
20 dinheiros por 1$000, e bem assim as seguintes:

Assucar refinado (classe ô ).
Dito bruto (classe 8/».
Algodão descaroçado (alasse 5"').
Dito em caroço (classe 7").
Caroços de algodão (classe 9/».
Café (classe 5a).
Cacáo (classe 5').
Fumo (classes 3/> e 9").
Charutos (classe 3/».
Cigarros (classe 3R).

Rapé (classe 3a).
Conservas extrangeiras (classe 5").

(
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Olassifioações das IDeroadorias

TARIFA N. li

.A.

817

Abanos de pennas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .. . . . • . . . . . . . . . . . 3
Abanos de palha de carnauba , 7
Abelhas....•..... , .......•...........• ' ,. . .. . . . 3
Aboboras , .•.. .. 5
Açafates e semelhantes ,. • 7
Açafrõa..•............................•........ , , 7
Acidos mineraes.........•............... , ., ., . . 6
Aço...............................•..... ' .. . ..•. .. 12
Acordeons.•.............. ; . . . . . . . • . . . • . . . . • .. . . . . • . . . . . . . . . . 2
Aduelas.................. ....•....•... 10
Agua.... , ................•.......... , . ...••.•.. ....•.... . 9
Agua de Cologne............•... ,. .. . .•.................. 3
Aguas medicinaes. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 6
Agua raz .......•....... '" . '" , . .•.. . .. . .. •.. . 2
Aguardente .nacional em barris ou pipas. .•.•.•. . . . . . 9
Agulhas................... 3
Alabastro em bruto..............•..............•...... , ., .. , 12
Alabastro em obras...... .......................•........... 2
Alcool em pipas............................................. 9
Alcool em garrafas.. . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Alcool importado " , '" " . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. 4
Alambiques e pertences...................................... 11
Alcatifas. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4
Alcatrão pixe, etc..•....... " .... , .. . . ... . . . . . . . ..•. .. . 9
Aletria... .. . . •.•.. ..•.. .. .. .. . . . .. .. .. . . . . ..•.. . . . . . 6
Alface ,. . . •. ..•.. . . . . .•. . . .•.. . .. . . . . .. . . . . . 5
Alfazema............................. ....•.. 8
Alfinetes ......•...........•...........•..•.... , , . . 3
Algodão descaroçado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 5

~:~~~~~. ~~ ~.a:.o.ç~::.'::::.':::::::.':::::::::::.'::: ::: : :::: : : :: ~
AAllmmo~ad~l .. ·d.. · .. ·1 • .. •"t·.'d· ·d·············· 130

Olarlzes e qua quer quan 1 a e " ...•............... "
Alpiste ..........•.............. , , .. ' ..•............. , . . .• 5
Alvaiada................................•..... " .. .•.. . . . . .. 12
Amendoas da Europa.. . .. . . •.......... .. . . . 5
Amendoas do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 5
Amenlloim " " , .. .• . 5
Ancoras e ancoretas vasias não em retorno ..............•... ,. 4
Angico, resina, gomma, folha. 9
AnH........................................................ 9
Animaes empalhados ou embalsamados..... 2
Anzoes , , . .•.. . . .. . . .. . . . .. 8
Appareihos de mesa, de prata, etc., 1/2 % ad valarem......... 2
Apparelhos tle dita, de porcellana, vidro, etc.................. 4
Aparadores :.................. 4
Arados e instrumento de utilidade à lavoura. . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Arame de latão ou metal semelhante......................... 8

E.H.-52 Vol.V
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Arame de ferro ou zinCO..................................... 10
Araras...................................................... 2
Araruta ' .. .. . .. .. .. .. .. 8
Archotes '" . " ., , '" . . . . • 7
Arcos de ferro ou madeira ...........•... , ., .. , , . 10
Arções para eUins.......................................... 10
Areia ......................................•..............• 12
ArgUia..................................................... 12
Argolas de cobre ou metal semelhante........................ 8
Argolas de ferro ...•............•............. " .. 10
Armação para chapéos de sol , .•....... .•..... .. 4
Armação para igrejas.....•..•... ' ......•..........•........ , 4
Armação envernisada para lojas _. . .. 4
Armação ordin.'\ria para lojas... ..•. .•..... . .. .. 4
Armamento................................................. 9
Armarias........... •.......... 4
Armarias ordinarios e sem vidros. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4
Arroz .........•........................................... " 8
Artigos de folha de Flaodre3 não classificado 8
Artigos de luxo não c1assificadoll , . 2
Arvores e arbustos vivos....... .......•.. .. 3
Asphalto .. ' , , ' 12
Assuoar em bruto........................................... 8
Assucar branco, refinado etc. . .. . . .•. .. . . . .... . . . . .. . . . . . . 6
Assucareirode prata, etc., 1,'2 % ad valarem... 2
Assucareiro de metal, louça ou vidro. . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 4
Assucareiro de folha de Flandres, etc......................... 8
Avoo em gaiolas....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2
Aves empaLhadas............................................ 2
Azarcão ..................................•. '" '" ...•...... , 12
Azeite doce em garrafas -l. ••••••••••••••••••••••••• 6
Azeite de qualquer qualidade em hnas, barris, etc..... ...•.. . . 9
Azeitonas.•..........•............ , .•.................... , . . 7
Azulejos '" .. . . . . . . . • . . . • 12

B

B3.calháo. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8
Bacias de arame, fel'ro ou metal semelhante......... . .. .. 10
B' cias de Flandes ou barro do paiz.. . .. 8
Bacias de porcelana ou vidro.. . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . • . . . 4
Bacias de prata, etc., 1/2 % ad valarem...................... 2
Baetas ...............•.......•.. ' .... . .. . .•.. .. . . . . .•.. . . . . . 4
Bahús vazios................................................ 4
Balaios , .............•.....•. " . . . . . . . . .••.• 7
Balanças . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . 10
Balas .................................•.•. , •....•. , 12
Baldes...................................................... 8
Balões ............•.............••.......•.... , . . . . . . • . . . . . • 2
Bambinellas.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 3
Bambú .........•..................•........•...•........... 10
Bancos de madeira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bancos de ferro ordinario e semelhantes , . .. . .. . . . ..•. 10
Bandejas de prata, etc., 1/2 % ad valarem•. ....... , .•• .. .. . . ~
Bandejas diversas ........•....................•••...•.•....••
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Banha para cabello .. o.' o..•.. o.••• o.••••. o•.•.. o. ooooo...... 2
BanlJa de porco. o....• o....••.••.••. oo o '" . . • . . • 9
Barbante.•...•• o" •••• o" o•..•. o. o. ooooo ' o' o•. o.. •.•• 4
Barbatanas de baleia .. o...• o..•. o.. oo..• o.. o.•. oo.... o.. o. . . . 4
Barricas e ba.rris vazios•......• oo.. o...•.. oo. oo'.0 ••• o•o. . . • . . 4
Barro .•.•..••..•• · o.. oo•• o' .• o..••. oo... o. o•.• o............ 12
Barrotes ... ooo.•..•.•.• o. o.•..••...•.• o•.•.•..... o•. o••.. oo. ]O
Batatas alimenticias ...•....... o....•. oo•.... o..... o• . . . . • . . . 9
Baunilha •. o..•.•.. O" ooo o •••••••••• o' ... o' ..•......•.... oo. 5
Bebidas espirituosas .•• o....• o•.••......•........ O' oo. o. • . • . . 6
Bebidas importadas. o.. o oo. o....•..•. o.. o•••.. oo. . . . . 4
Bejús .• o• o•. o.•.... o•.•.•.•..•• , •oo•• , o' .•• o.. o" .. o.. oo. . . . 5
Beugalas finas •....• o•.•.. o... oo•. o.••.•••... oo. o•• o.•.. ooo• . 3
Ben~alas ordinarias o...•.•. o...•..• o...•...•. o. • . . . . • . • . . . . . 4
BeDJoim o'.· ••..........•. o..• o.•...... o' •• o. o •• O' oo, •.•. ooo 8
Berços•...... o. oO" o. O' oo" o..••. oo' ..•.•.•.•...•.•. o' •. o.. 3
Bigornas. oo. o ooo• o o•...•... o. oo•..•••..•.•• o.. o 11
Bilhares ou bagatelles o • •••••••••••••••••• o •••••••••• ~.. 2
Bilros .•. o.••.... o.•.. oo o•. o•.•• o..•• o.•..•.. " .... o. o•. • 4
Biscoutas .. o. . . . . . . • ••. .. o. oo.. o.•• o....•••.. o. o. oo. . . . . . • . 5
Boiões vazios ..•.•. o..••. oo..•..... o.. oo•• oooo• o• oo. o•• oo. o. . 4
Bolacha lIrdinaria •.... , • o......••• o' •. oo•• o' O" o.••.. .•••. • . 8
Bolsas de viagem vazias ...•....•. o.•. o••.•. o.•..•••.• oo•. o' . 5
Bolas de bilhar ou bagatella ..•. o• o......••••.• o.... oo.•••. o. 2
Bomblts de metal o•. o•.• o....• , ••.• o. oo.•...•• o o. o la
Bonecas •••• o••. o•..•. O' o.••. o.•.• o.••.• o. oo.... O' o......... 2
Bonets. ooo••. o , ....•.•• o' •• o.,. o..•.... o" ., o.•.••• . 3
Borra de azeite. gaz. vinbo ou vinag-re .....•••...•.•.. oo•o. . . 9
Borracha em bruto •••... o.• o..... o•...•• o. o•...••..•..•• o.. o 9
Borracha em obras não classificada oo.. O"..... . 6
Botijas vazias •. oo•. o••• " o••..• o•.... o.•.. " •....•••..•...• o 4
Bolinas ..•....•.•• 0 •• 0 ••••• o•.•.•..•• O' o.•••.•••• o. o" . ..• . • 4
Botões de prata, 1/2 % ad valorem. oo••. oo•••.••• o. o......... 2
Botões diversos •.•••• o....• o•.•. o••.•• o. o•o•o..•.•. o• • . . • . . • 3
Breu. o .....•. O' o•• , ..••.•... oo.. o.•.•. o.• o., • '" o. . . . . . . . . • la
Bridaso •...... o.• , o•.••..• oo. o•..•. o••. o. oo••..... oo••. O' o. • 9
Bl'inquedos. o. o.•• o. o••••...••..• o o...••. ooo. oo• . 2
Brochas para pintar ou caia.. o..•... o oo. o o.. . 7
Bronze ou objectos de arte. o.' o. o.. , .. oo o. oo•...••.. " . . . 2
Bronze em bruto••.• O' •••••••• , o..•.. o. o.. oo.. o... o., ... o. . . 12
Bules de prata, )/2 % ad valO1'em . ..•.•• o. o.••.. o.••. oo. o. oo• 2
Bules de louça ou metal fino............•.•• o •• oo••.. o..• o• . . • 4
Bules de folha de Flandes.................................... 8
Burras de ferro. o•....•........ o......•.. " .•.•..• o••..••. o. o la
Bustos•.... o ••••• oooo' ...•.. oo.•.. '" •o•. O' oo • oo' .. o' •.. o •• o 2

c

Oabeçadas oo•...• o•o.••• oooo...•. o oo•o•••..•...•.•.. o 7
Cabeções para animaeso o.. o o" oo o....... 7
Cabello ••• o.••...•• oo• o.• o•. O' ••• o. o•.. o...• ooo•••. ooo•. o.. , ti
Cabides de madeira .•• oo, •• O' .' o. oO' ••• o•.• o•.••••.• oo. o'.... 4
Cabides de ferro. o. " o•.•••• oo.•. o.•...... oo•••'0 oo•. oo. . . . . • • la
Cabes ................••...•........••.......•... o'........... 7
Caça ••. , •.... , . , ..•..... : . , ..•.. , ....• , . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 5
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Qacáo.. .•.. . . . . . .. . . .. . •• . . .•. . . . .•. . .. . . . . •. . . . . •. .•. ..•. .• 5
Cachimbos ...•......•.•............•.•.......... " . .• .•. . .. • 3
Cadeados de latão ou metal semelhante. . • . • • • . • • . . • . . . .. ....• 8
Cadeados de ferro.. . . . . . . . . . . . . .• . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • la
Cadeiras ou tamboretes de madeira........................... 4
Oadeiras ou tamboretes de ferro .•.•. o • 10
Cadernaes o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o • • • • • • • • • • la
Café em grão o •••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o • 5
Café moido.............•....•........... o ••••• o • • • • • • • • • • • • • 5
Cafeteiras de prata, 1/2 % ad ",alorem o.. 2
Cafeteiras de louça ou folha de metal fino .•.•.....•.... o • • • • • • 4
Oafeteiras de folhas de Flandres, etc.......................... 8
Caibl'os ...•. , .....•. , •.•.........•..........•.•. , . . . . . .. . . . • la
Oaibros curtos até quatro metros de comprimento menos de 1.000

kilogrammas .•...•..... o •••••••••••••••• -. • • • • • • • • • • • • • • la
Caixas de rapé, de ouro. prata, etc., 1/2 % ad ",alorem . .... , • 2
Caixas de rapé de tartaruga e outras de luxo ..... o • • • • • • • • • • • • 2
Caixas ordinarias. • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . . 3
Caixas vasias de madeira ou de folha ". . .. . . . . . . . 4
Caixões funebres. •• . • . . • . . • . . . • . . • . . • • . . • . . . • . . • • • . . . . . . . . . • 4
Caixões vasios ..•......•.•.........•......•.....•......•. o • • • 4
Caixilho.> com vidro•............. , '" ..••.•...•........•... " 4
Caixilhos sem vidro •...... o •••••••••••••••••••••••••••••••• o • 4
Cajús ..•... o. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5
Cal. ....••.••... , •....••....•••..•...•••••..•.••....••...•..• 12
C:llçado.....• o •••••••••••••••• , ••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Oaldeiras . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • • . • . . • . • . . . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . . II
Oaldeiraria (artigos não classificados) o 10
Camas de madeira........................................... 4
Oamas de ferro. o ••••••••••• o.'. • • • • • • • • • •• •• • • •• •••••••••••• • la
Oamas de lona......... .....•.... . . . ......••.. . .......•...... 4
Camarões................................................... 5
Cambotas . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . la
Camphora. o •••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o ••••• o. 6
Campainhas de luxo ..............••................ , .... O" • 2
Campainhas ordinarias o • • • • • • •• •••• • 7
Cama de assucar. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la
Candieiros ordinarios de folha de Flandres e sem vidros........ 8
Canivetes ..•....... o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o • 3
Oanella ••.........................• o ••••••••••••••••••••••••• 7
Canetas de ouro, prata, 1/2 % ad ",alorem . .... " • O' •• • • • • • •• • 2
Oanetas o o....... .. 2
Cangalhas " , ..•.•.............. , .•......•.... o ••• 7
Canos de cobre•....... " .•....•.•............•.•..••.. o • ••• •• la
Canos de barro..... ........•....•. .. .... . ..•.....•. ..•... ... 7
Canos de chumbo, ferro ou zinco ..........•........••...•. o '" 10
Capachos ordinarios , ....•.. . ..•.. .•. .•. 7
Capoeiras vazias em retorno .... o ••••••••••••••••••• o • • • • • • • • 13
Capotes ... o • • •• •• • • • • • • • • • • ••••••• ••• •• • • • • • • • ••• •• ••••• •••• 4
Capim ....•..............•.........••......•..•..•.....•.• o • 13
Caranguejos e semelhantes..•...•.....•...•.•.......... o.... 5
'Carne salgada ou secca , ..•..•......•.•...•.....•... , 8
Carne fresca ...............•.... o •••••• '. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5
Caroços de algodão ;.. . . . ..•...•... . .. ..•. . . . 9

4Carros de mão o ••••••••••••••••••••• o •• o ••• o ••••••••• ,

Cartas para jogar ...•...•.....•....... o ••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
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Carteiras..•.......•.........•....... ,. " ...........•.•..•.•.
Ca.rvão animal, mineral ou vegeta.l ..........•...•..•.•.......
Cascas de arvore para atanar couros•...................•.....
Cascas de côco .............•..•...............•............•.
Caçarolas de cobre ........•........••...•..•.....••...•...•..
Caçarolas de ferro .•..•........•........•......•.••...•......
Caçuaes vazios .....•.•...•...•.•.....•••...... '" ., ...•.•... ,
Castanhas .•.•..•................•....•...••...•.. '" ..•.....
Castiçaes de prata, 1/2 % ad vaun'em .
Castiçaes de mlltal, vidro, etc .
Cavernas para embarcações .••.•....•...............••.......
Cavilhas .•....•. '" .. , .•...••..•...•.....•..•.........•.....
Cebolas e cebolinhas •.•.•.•.•...•.•...•.•.......••.•......••..
Centeio .
Cêra em bruto .....•....•...•.......•.•..•....•.....•........
Cêra em obra não classificada .
Cerveja importada•..•...•...•.••...••.•......•.....•..•.•..•
Cerveja nacional. ..•••....•...........•..............•.•••.•
Cevada.•.•.......••......•.•..•...•....•... " " ....•••....•.
Chá..•...........•.......•.......•.•.........•.•..........•.
Chales de casemira, seda ou renda ..•...••..•.............•..•
Chales diversos •..•.......•..••.••.••...•...•..••...•.••....
Chaleiras de metal esmaltadas .
Chaleiras de ferro ...•..••.••.•.••.•.••••.•..•..•..••....•.•.
Champagne •.••.....•...••....•.......•............... ; ....•
Chapas de ferro, zinco, etc. para cobrir casas ....•...•.•...•••
Chapas para fogão .•.•.••..........••••..•.......•.......•...
Chapéos " .........•.•.•.••...• " ,
Chapaos de carnaúba, couro e outros do paiz•.•.......••...•..
Chapéos de soI•...••..................••..••••...•...........
Chapelaria (artigos não classificados)•....•................•...
Charutos. " .........•........•........ " ....•...•...••..•...
Chicaras de louça, etc ..•..... , ..... , ....•...•..•..........•.•
Chicaras de folha .....•••.........•........•.......•..•....•.
Chifres em bruto ...............•.•...•........•...••.••..••.
Chifl'es em obra não elas meada , .
Chocolate .
Chouriço ........•. " " .......••••....•....•..••...•..•.•....
Chumbo em bruto ......•......•...•......•..........••......
Chumbo de munição... " .... " ......• '" ..•...•..... '" .
Chumbo em obras não classificadas , .
C!fiarros ..•........••..•....•................•...••.......•.
Cl has .•....•.•.•....•• '..........•....•.......•...•.........
Cilhões......•.••....•..•...•...•....•.•.••..•.•••••..•.•..•.
Cimento ..
Cobertores ••........•.•...•.........•............•...•...••.
Cobre velho ou em barra. ....••...•..•••....•.•.••..•.••..•...
Cobre em folha ......•...•...........•...........••.•...•....
Cobre em obras não classificadas..•••........•.••......••.....
Côcos seccos ou verdes ••.••...., ...••...•..•..•....•••....•••.
CÓcos para tirar agua .
Cochonilha........•.•................•.....•...•.••...•..•..
Cofres de ferro ....•...••••..••.•.......•......•......•...•..
Cognac ....•......••....•......•.. , ..•...•..... '" ..••.....•
Coke .....•...........................•......•....•..•.......
Colchas, . , .. " .......•..............•.•...••.....•.•....•..•.
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Colchetes , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Colchões e pertences de cama não classificados. . . . . . . ... . . . . . . . . 5
Coldres.............................................. 7
Colheres de ouro ou prata, 1/2 % ad valal·em. . . . . . .•. . .••. . . •. 2
Colheres de metal e outras , " 4
Colheres de páo do paiz............ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 7
Colla , . . . . . . . .. •. . . . . .•. . . •. .. . . .. . . . . . . . . . .• . . .. . . . . 9
Cominho................................. ...............•..• 7
Confeitaria (artigos não classidcados) , , ...• " . . . . 3
Consolos ,. 4
Conservas não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Copos de ouro, prata, etc., 1/2 % ad valarem................. 2
CopOS de vidro, etc .....•..................... " .•.. . .. . . . . . . 4
Copos de folha, madeira ou barro ...........•............... " 8
Cordas de embyra, piassava'e outras do pa.iz................... 7
Cordas de instrumentos , , .•......... , . . 3
Cordas diversas. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Correames para tropa ,. ..•. . . 7
Correntes de talão ou metal semelhante....................... lO
Correntes de ferro. .. .••. .. . .. .•. .. . . . . . . II
Cortiça em bruto ..................................••..... :.. 10
Cortiça em obras não classificadas " o......•.... o 5
Couçoeiras , .. o o o , ' . . . 10
Couros seccos, frescos ou salgados , o... . . .. . . .. 9
Couros em obras não classificadas o o. . . . . 5
Couves .•....... o........................•.............. ,. .... 5
Cavos..................................................... . 7
Coxins .................•........ o _.................... 5
Cravo da rndia....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Creosoto ........•.. '" " . . . .. . . 6
Cré.... o.................................................... 12
Cri vos de ferro : .......•....•................. , . . . . . . 10
CrinoUna ......•.....•.......•......... '" . . .. . 6
Crueira .......•.........................•.....•............. 8
Crystal ... _........................• o. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2
Cubas para distillação, engenhos, etc ' , . . . .. II
Cuba.s finas e raios para rodas .•...... o , o.. 10
Cuias , ........•.........••.......•.......•..•. o. . . . 7
Cutilaria (artigos não classificados)........................... 7
Cylindro de ferro. " ......• O" o. '" o '" .. II

D

Dados O" •••••• '" •• o O" • '" •••• o o.. o' o. 2
Dedaes de ouro e de prata, 1/2% advalO1·em.... ..•......•.... 2
Dedaes de madreperola, marfim, etc o..... 2
Dedaes de latão, ferro, etc ... O" ., O" ••••••••••• '" •••••• , •• " 3
Diamantes e mais pedras preciosas, 1/2 % ad valarem.... .•... 2
Dinheiro, 1/2 % ad vala?'·em . ........• , .•.. o o, o. . . . . . . 2
Dobradiças ......•. o•.... o. oo•.... o o o. . . . 10
Doces ...........................••...•............ o. '" " O' • 8
Dormentes de madeira ou fereoo . oo.•.............. oooo. . . ... . 13
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Eixos , . .•....... .•.•.•....•............ ..•. 10
Elasticos. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3
Embira '" ..•... ,.... . . .. .. . .. . .. .•.. . . .. . 7
Encerados ........•......•.....,........... .... . . ..... 7
Enchadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 10
Enxergões . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Enxofre , , •...•... . . .. .. . . ..•. . . . . .. . . . . .. . 8
Equipamento militar não classificado... 7
Ervilhas em lata............................................ 5
Ervilhas frescas 011 seccas.................................... 9
Escadas de mão .................•............ , . . . . . • . . . . . . . . . 4
Escadas para casas, desmontadas. .. . . . .. . ... ....•......•..... 4
Escarradei ras. . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 4
Escarradeiras de folhas de Flandl'es .........•..... o........... 8
Escovas..................................................... 3
E panadol'es finos .....•.•.................... , .......•..... " 3
Espartilhos " . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Especiarias não ela sificadas " . '" . .. . . . 5
Espelho .............•.........•.....................•.... " . 4
Espermacete. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8
Espetos de ferro para cozinha. .. . .... . . . .... . . ... .. . • .... . . ... 10
Espi ritos não classificados, importado.......................... 4
Espirito nacional.. . . . . . • .. . . .•. .. . . ... . . . . . . ... . . . . . .. .. . 6
Esponjas .. , " " ........•. " . . . . ••... . . .. . . . .. . 7
Esporas de prata, 1/2 % ad 'Valarem.......................... 2
Esporas de melaI, etc........................................ 2
Espuma<leiras. . ...•.....•.... .....•..... 8
Esquifes ......•................ " .. . . . .. . . . . .. . •. .. .. 4
Essencias não classificadas. . .. . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . 3
Eslacas para cercas.......................................... 10
Estampas................................................... 3
E tanho em bruto........................................... 12
Estanho em obras não classificadas. . . . . . . . . . . .... . . .. .... . .... . 8
Estantes..................................................... 4
Estatuas. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Esteiras da rndia............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Esteiras perpery e outras do paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Esteiras para cangalhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Estojos, instrumentos cirurgicos, mathematicos, etc............ 3
Eetopa em bruto............................................. 5
Estopa em obras não classificadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Estribos de prata, 1/2 % ad 'Valarem. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Estl'ibos de metal, ele........................................ 8
Estrumes.. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . ... . .. . . . . . . . . .. . .•........ 13
Extractos não classificados. •. ... . . ... . . ... ...... . . .. . ... . • 3

F

Facas........•......•............. " ..•••.•........... , . .... 7
Facões.. .... . .. . . . ...•. .... .•...•.. . .. •. .... . ... ... . ..•... .. . 7
Fachina (vasos de)..................................... ...... 13
Farelo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti
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Farinha de araruta, milho, mandioca, trigo e outras nutritivas. 8
Favas ..••..••...•••. o ••••••• o • '" " ••••• o ••••• " • !)
Fazendas...•...... o •••••• • ••••• ••••••••••••••• •• •• • •••••• • • • 4
Fechaduras ........•...•..•.•............ o ••••••• , ••• o ••••• •• 10
Feijão o ••••••••••••••• ' •••••••• o' ••• , o' •••••••••••••• o ••••• o • 6
Feltro ...•. o ••••••••••• o ••••• •• •••••••••••• o ••••• o........... 5
Feno .. , .... o' •••• o ••••••••••• " o • • • • • •••• • • • • • •• • ••• • • • • • • • • 9
Ferrag.ms ordiaarias não classificadas. o •••••••• o • • • • • • • • • • • • • \)

Ferramentas de carpinteiro, ferreiro, marcineiro, torneira, não
classificadas .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9

Ferros de engommar o ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10
Ferro velho ou em arco, chapa, barra ou verga. . . . . • . . . . . . . . . 12
Figos seccos ... o. o ••••••••• o" •• o •• o. o, •••••••••••••• o' • ••••• 8
Figos frescos •.•.....•.....•.• o •• o ••••••• o •••••••••••• o • • • • • • • 5
Fios .•. , ..... , ... , ..•. , ....•.. , .. , ...•...... o' ••••• o • • • • •• • • 7
Fita de seda...•........ , .••....•..... " ........••....... '" . 3
Fitas diversas ......••.......•..•........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
Flores al'tificiaes•.•............................... o • • • • • • • • • 3
Flores de canna e outras para enchimentos... . . . . . . . . . . .. .• .•. 5
Fogareiros .•..... o •••• o •••••••••• o • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • la
Fogos artificiaes ....• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••• o • • • • • 2
Fogões de ferro .•....... o •••••• o •• o ••••••••• o •• o • • • • • • • • • • • • • 10
Folhas medicinaes.....•....•..•......••. o •• '" ••••••• o • o • • • • • 6
Folhas de cobre.....•.•.•.....••. o •••• ' •••••• ' •••••• o ••••• o • 12
Folhas de chumbo, estanho, Flandres, ferro ou zinco.......... 12
Folles•....•.•....•. o ••••••• ' •• , ••••••••••••••• , •• " • • • •••• • 7
Forjas portateis..••....•..........•.•.••. o • • •• • • •• •• ••• • •••• 10
Fôrmas para assucar. . •• . • . . . . . . • . . . •• . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 8
Fôrmas iliversas•...•...•.......................•.. , ..... " . . 8
Fornalhas ....•...........• o ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11
Fouces •......•.. o ••••••••••• o ••••••••• o ••••••••••• o •••• o.... 7
Franjas ..........•.•........... o • • •••••••••••••• •••• ••••• ••• 2
Frascos ..•...•. , ....•..... , .•.. , o ••••••••••• " o •••••••••••• , 4
Frechas..•............ o..................................... 7
Freios........•. o •••••• '" ••••••••••• o' •••••• " •••• , •••••• o •• 9
Frigideiras de cobre ou ferro esmaltado, etc. o •••••••••••• '" • • 8
Frigideiras de barro.....•....•.. o ,. • • • • • • • • 7
Fructas confeitadas , o • • • • • • • • • • •• • • •• • • 8
Fructas seccas ...•...•...........•.................. o •• o • • • • • 8
Fructas frescas ...•...•.......•........ o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • • 5
Fumo importado.. o •••• o •••••••••••• o ••••••••••• o.' •••••• , ••• 3
Fumo em rolo, corda, folba, etc...... .. ...... .. .. ....... ..... !)

G

Gaiolas ...•....•...... o " •••••••••• O" o' o ••••• o' o •• o' • •• ••••• 4
Galheteiros ..•. o •• o •••••• o o • o ••••••••• o •• o ••••••••• o • • • • • • • • • 4
Gil. !linhas..........•....•.•. o •••••••• o ••• o ••••••••••• o • o ••• o • 2
Gamellas.•..•.......... o •• o •••• o •••••••••••••••••••••••••• ,. 7
Gasaos .......•.. ' ...•................ o" •• o ••• o •••• •• • ••••• • 2
Garfos de prata, 1/2 % ad t1aZorem............................. 2
Garrafas ....•........_•.........••...•.......... o o • • • • • • • • • • • 4
Garrafões vazios .. o o ••••••• o • o o o ••••••• o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • • 4
Gaz liquido o '0............................... 2
Gelatina•.. o ••• o •• o ••• o o •••••••••••••••• o •••• o o ••• o • • • • • • • • • • 8
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Geléas .........•......................•.......... , ....•.• " . 8
Gelo ... " ...........................• , ,.. . . . . . . . . .. . . . . . 5
Genebra ,................ 4
Gengibre................•.....................•........ " . . . 8
Gerimuns................................................... 5
Gererés..................................................... 7
Gesso. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Giquis , ,.. 7
Gigos e cascos vasios..... . .. . ,..... 4
Giz...........................•...... '" '" . .. 12
Globos de vidro ou louça................................. .•.. 4
Goiabas , . . ...•...... 5
Gomma arabica e outras não classificadas , , 6
Gomma de mandioca e outras não classificadas.•............ '" 8
Garajáos vazios , ..•... .. . . . 4
Graxa animal. ......•.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 9
Graxa para calçado. . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . •• •. . . . . • . • . 7
Grelhas de ferro............................................. 10
Guano " ........•.. , ....•..... , .. . . .. ..•. . . . .. 13
Guarda roupa, musica, papeis, etc.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4
Guindastes........................•..... , . . . . . . . . . . ..•• . II
Guitarras ...........•...•................••............ , . 3

Harpas , ..........••......... ' . . . ..•.. . •. .. .• . . . . . . 2
Herva doce....................•......... '" , . .•. . . . . 7
Herva matte ..........•.................•................ '" 8
Hervas medicinaes e outras não classificadas.... fi
Hortaliças em conserva...................................... 8
Hortaliça fresca. •. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I

Imagens , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Impressos. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 8
Incenso .................•....... , '" '" , " fi
Inhames e outras raizes semelhantes , ., .. 10
Instrumento de cirurgia, engenharia e medicina.,... . 2
Instrumentos de musica, optica e semelhantes .. " ...•..... 2

J

Jacas.•...........••........ ,. .......•.......•............. 5
Jardineiras. . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4
Jarros de prata 1/2 % ad val01·em. . . . . . .. . . . •• . .. . . ••. . .• . • .• 2
Jarros de louça. vidro, etc. . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Jarros e jarras de barro do paiz... .. .. 4
Jo~os de damas, gamão, dominó, xadrez e outros. . . . . . .. . . •. .•. 2
JOlas. 1/2 % ad valm·em. . . .. . . . . • . . . .. . . . . . . ... . . . . . .. • . . . •.. 2
Junco da Jndia. . .. . . . .. . .•. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . 4
Junco do paiz.. .........•.. ...•....... . ..•........ 7
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li

Kaleidoscopios. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 2
Kel'ozene. . . . •• . . . • . . . . . . . •• . . . • . . . . . •• . . . . .. . • . . . . . . • . . . . • . . 2

L

Lã em bruto ....•..•.• '" ...••..•..•.......... '" . . .•. . . . . . . . 5
Lã em obras não classificadas. . ... . .. .... . ..........•.. ..•.... 4
Lacre....................................................... 3
Ladrilhos de azuleijos ou marmore ,. .. 12
Ladrilbos de barro, louça, etc o' .. 12
Lages o...•.•.........•..•.... o.....• o....•.... oo... 12
Lampal'inas.....• o••.•.. , .... o.... o.. o. . . . . .. .•. ..... . . . . . . . 4
Lampeões ...•...•..•• o. o.......... ........•.••...•........ .. 4
Lanternas .......• o" .•.. o" .....•...•.. oo..... o..... . ..•.•.. 4
Lapiso ...•...•..•.....•. , . o.•......•....•...... , .. '" . . . .• .. . 3
Laranjas. " •..•... o ••• o' .........•....•...• oo.•... .•.... 5
Latão em obras não classificadas..... . .. 8
La.tão em bruto o o............................. 12
Lavatorios de madeira ......................•.•. o..•. " . . . . • . 4
Lavatorics de ferro e semelhantes o..•...•..... o • o.... 10
Legumes em conservas .... o. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . • . 5
Legumes frescos ......•. o..•........... , ....•. oo........ ... .• 5
Leite em conserva o..•.....•... o..•.•.. o....•...... , . 5
Leite fresco. o......•...... oo ••••••••••• o. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lenha ...............•......... o......•.......•......•.•. o•. 13
Lentilhas ...• o.........•......•... o....•...•.. o• . . . • . . . . . . . . 9
Leques .. , .... o......................•... o..•... , ..• , .. o. . .. . 3
Licores importados•............. o •••••••••• '" •••• o.... ..•.. • 4
Limalha de ferro .•........•..•.. o.•.......•.... ' o" 12
Limas (fructa) o... 5
Limões ...•...... o.. o' .•...••.......•..••..• '" . o " o " 5
L~ngu~s salgadas ou seccas o....•........... o•. o.. , • 8
LInguIças. o.......•••........•.•... o. o, ••••••• o•.... o. . . . . • . 8
Linha para co turas....... .•.......•.....•......... ....•. ...• 4
Linhaça ......•.........••.•••..•...... o.••.......... o. • . . •. • 8
Livros ...........•.•.. o" o o o.............. 8
Lixa........•.... o..........• o.......••......•..... o........ 8
Locomotivas e accessorios .•.•...••.........•.. o.• o........... 13
Lona..•.......••..........•...•......... o•...... o" ...•.... , 4
Loros.. o , ..•••... , o..•.•...•••.•... o.. .. . .•.•. . . 5
Louça..•...........•.•....•.......•.....•......... o" o...... 4
Lousa ..• o...• o" o.....•. o... o... o........••... o............. 12
Lousa para escrever .•...•.. o••..•••.... o... o..•.••.• o.. oo•. . . 7
Luvas o.••.•. o.•...........•....•...• 0. o o o.•....•.• o 3

M

Macacos de ferro ..•.•... ooo ••• o. . . • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . • . . . • . 12
Macarrão e outras massas alimentícias....•.... , .. '" ••. . . •. . . 5
Machados .••..•...•.. o................•.....•.•.... o......... 10
Machinas de copiar cartas.· o o o.... 10
Macllinas de costuras .•..•• o•. . • . • . • . . . . . • . • . . •• .• . • . . • . • . . . • 10
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Machinas photographicas o..•.....••••..........•. o..... 4
Machinas de fazer farinha e seus pertences•... o •••• o •• • • • • • • • 10
Machinas de descn,roçar algodãe o •••••••••• o •••••••••••••••• o • 12
Machinas pequenas e uão classificadas o •••••••••••••••••••• o • • 10
Machinas grandes idem ...•.... o ••••••••••••••••• o ••• o' o...... 12
Madeira. em bruto lavrada ou em tabos.do. o........ 10
Madeira curta, at· 41U de comprido em expedições de menos de

1.000 kiJoO'rammas.•.•........ O" o.......... 10
Madeira para tinturaria •.•.. o' •••••• , •••• . •••••••••••••••••• 10
nladreperola .... " •.................. o. o' •••• o • " • o... ••••• • • 2
Malas de viagem, vasias •....... o •••• o ••••••••••••• o.......... 4
Malhos para lert'eiro ....• o ••••••••••••••••• o ••••••• o • o • • • • • • • 10
Mamona .................•...•... '" 0. o......... 9
Mangas (fructa) o •••••••••••••••••• o o • • • • • • • • • • • •• •••• 5
Mangas de vidro o ••• o ••••••• o ••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • 4
Maniva e maniçoba o ••••••• o .. o o • • •••• • ••• • 9
Mandioca. o,, o.' o •••••• o ••• o ••••• o •••••• o •••••••• o' o ••••• o... 10
Manteiga•.......................•................... o........ 5
Manteigueiras de metal ou louça. vidro, etc .. , o •••••• o. ••••••• 4
Manteigueiras de prata. 1/2 % ad valarem .... ..••.... o •••• o • 2
Mappas e manuscrtptos o •••• , ••••••• o' o ••••• • 8
Mariscos ....•....•..•....••.•...••.. o •••• -; •• o •• o •••••••••• o • 5
Marfim ..............•..... o ••••••• o ••••••••• 0 •• o. ••••••••••• 2
Marmore .. o ••• o ••••••• o o o" o •••••••••••••••••••••••••••• o... 12
Marquezas•..... o ••••••••••••••••• , o ••• o o • " • • • ">l
Marrecos .........•......••..• o.............................. 2
Marroquim ... o ••••• o •••• o ••••• o •••••••••••••• o ••••••• o • • • • • • 7
Martellos .•• o ••••••••••••• o ••••••••••••••• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • la
Mascaras .....•.............................. .............. " 2
Maxixes ........••..............•..... 0.0 ••••••••• o....• o.... 5
Medicamentos não classificados•.......•.•.•.........•.. o • • • • • 6
Medidas diversas ..•..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
:Mel de abelllas ....•... o ••••••• o ••••••••••••••••••••• o ••• o • • • 6
Mel de as ucar .... o ••••••••••• o • o •••••••••••••••• o •• o • • • • • • • 8
Melancias .... o •••••••• o • o o o ••••••••••••••• o ••••• o o • • • • • • • • • • • {)

Melões ......•..... o ••••••••••••••••••••••••• o o. ••••••••••••• 5
Mesas de madeira ..•.......•. o ••• , ••••••••• o ••••••••••• o •••• o 4
nfesas de farro. o •••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o o , • o • • • • • • 10
Milho o •••• o •• o ••••••••••• o ••••••••••••••• , ••• o.. 9
Mocho .. o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o, .•• "0 o.... 4
Mobilias ..... o o, •• o, ••••••••• o, ••••••• o ••••• ,. o ••• '0' ., •• " •• 4
Moendas para eni!enhos e pertences o •••••• o' •••••••• , ,. 10
Moinhos para cafe, etc. o •••••••••••• '" •••••• o •• ' •• o • • • • • • • •• 10
Moinhos para lavoura o •••••• , •••••• " •••• o. ••• •• •• II
Moitões e cadernaes •..............••.. o. o•.••.• , O" o... . •••. • 10
Malas ......•................... o'........................... 10
Molduras o o o............... 4
Moringos de barro. . . . . . . . •• .. . ..•.......... o • • • • • • • • • • • • • • • 4
Mós. o o o ••••••• o" o ••••••••••••••••••••••• 0 •••• o,, o •• ,. o. o... 12

N

Navalhas. o ••••••••• o ••• o o ••• o •••••••••••••••• o, •••••• o...... 3
Nozes II... 5
Noz moscada•.•.•..•. o • o •••••••••• o •• o ••••• o ••••• o • • • • • • • • • • • 5
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o
Objectos preciosos de arte .•.. o ••• o •• o.' o ••••• o •••• o. o, o..... • 2
Objectos de luxo, de ferro, cobre, bronze ou qualquer outra qua-

lidade ... o' o. o • o o ••••• o ••• o o. o. o' • " o '" o. o' ... o" •• o o " 2
Objectos de grande responsabilidade e perigo ....•. o •• o • o o •• , • • 2
Objectos manufactumdos, não classificados.. , . o ••• o o ••• o .,. o o " 2
Objectos de marcenaria e carpintaria, desmontados .....• o... .. . 4
Objectos de lavoura e trabalhos em terra, com cabos de madeira,

acondioionados em amarrados. o' o o' o" o • o ••• o o ••• o" •• •• • 7
Obras de cabelleireiros não olassificadas .........•...••.... o, o • 3
Oleados o • o o •• o o •••• o •••••••• o •••••••• o ••••••••• o' ••••••••• o • 7
Oleo em garrafas .. o • o ••• o o" o ••••••••• o" •••• o ., •••• o' • " ". 6
Oleo em lata, pipas, etc o' • o •••• o ••••• o ••••• o" ••••• o' o' 9
Oratorios ..... o •••• o o' o.' o ... o ••• o ... o ....... o ••• o o" o 4
Orgãos. o •• o •• o ••••• o o., o o ••••• o •••• o' o' o. o ••••••••• o o ••••• o. 2
Órnamentos para igrejas ...•....•.... o o' o o •••••• o •••• o ••••• ,. 4
Ossos o •••••••• o o • o •• o •••• o o ••••• o o • • • • • • ••• • • • • • • • • • • 13
Ostras em conservas. o ••• o ••••••• , •••• o ••••••• " •• o o •••• ' ••• o 8
Ostras frescas o ••• o ••••••• o •• o o • o •• o' •••••••••••••• o o o • o •• o • • • 5
Ouro bruto ou em obras, etc., 1/2 % ad 'lJaZorem ••• oo.••.. o.... 2
Ovas frescas, seccas ou safga.das.............................. 5
Ovas .•.• o" •••• , o •• , o' o o •• o •••••••••• o o o •• o •• o ••• o' • 5

p

Padiolas .•.. o •• o' o. o,, •••••• o' •••• " •••• o o •• o ••••• o ••••••••••

Paios o •• o ••• o •••• o" o o ••• " o •••• o •••••••• o o • o •••• , ••

Painço •...•. o" o.' o o ••••••••••••••••••• o • o ••••••••• o ••• o' •••

Pa.lha de coqueiro ou palmeira. ...• o o •• o o " .

Palha do Guile e outras de valor semelhante, pl1ra ohapéos .
Palha de trigo, canoa e outras .•...... o •••••••• o" o ••• o ••••••

Paliteiros de prata, etc., 1/2 % ad 'lJaZorem •••••• o •••••••••••••

Paliteiros diversos .. o o ••••••••• o •• o •••••••••••••••••••• o" •••

Palitos para dentes ..... o ••••••••••••••• o o .' ., •••• o, ••••• o •• o

Panacuns .. o., o o. o" o" o" o •••••••••••••••••••• o ••• o ••••••••

Pandeiros ....• o ••• o •• o •••••••• o •••• o' 0.0.0. o o •••••••••••••••

Panellas de metal. ...•.• o ••••••••••••••••••• o • o o ••• o • o •••••••

panellas de barro ....•. o • o' ••••• o • o •••••••••• o •••••••• o ••••

Panno de qualquer qualidade ...•.• o' •••••••••• , o o., o ••••••••

Pão , .
Papel de qualquer qualidade .. o •••••••••••••• o • o •••••••••• o ••

Papelão ... o, o ••• o •••• o" o •••••••••••••• o •••••• o •••• o" ••••••

Parafuzos de qualquer qualidade•.•...•. o ••••••••••••••••••••

Pás com cabo .•.• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o' •

Passas .
Passaras empalhados .........•...•.... < ••••••• : ••••• 0. o ••••••

Passaras vivos o o o o o o •

Pastas de papel ou papelão .....•.... o •••••••• o' •• o •••••••••••

Patos•.... o' o •••••• o •••••••••••• o ••••••••••••••••• o o' •••••••

Patronas o ••• o ••••••• o o o •••• o •••••••••

Pavios. o' o. o •• o ••••••••••••••••••• 0 •••••••• o •••••• o •••••••• o

Pavões •.....•..•..•.•.. o ••••• o •••••••••••••• o o •••••••••••••

peanhas ..•••.• o, ••••••••••••• o ••••••••••••• o ••••• o •••••••••

Pedras de afiar ou amolar •........ o ••••••• \ ••••• o •• , •••••••••

4
8
9
7
6
7
2
4
4
7
2

10
4
4
8
8
8

10
9
8
2
2
8
2
7
4
2
3

12
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Pedras de cantaria, calcarea e outras para edificações e calça-
mento. . .. 12

Pedras de filtro............................................. 12
Pedras lithographicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pelies em brutO............................................. 9
Peixe fresco ....•.................... ' , . . . . . . . . • . . . . • 5
Peixe salgado ou em conserva..................•... '" •.•. " . 5
Pelles preparadas , " .. . . . . .. . . 7
Pendulas para relogios , .•.•.............. " , . 2
Peneiras de arame, tela mehlica.... .. ........•. 8
Peneiras de cabello ou seda. . . . . . . . . . . .• . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6
Peneiras de palha do paiz..........•........... , ' . .• 7
Pennas para escrever. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2
Peunas de ouro, 1/2 % ad vatorem........ •....•............. 2
Pennas de ema ou pavão..................................... fi
Pennas para enchimento e outras.. ........•. 5
Pentes ordinarios. . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
Pentes de tartaruga, madreperola. e marfim..... . .. . ......•. .. 3
Perfumarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Perolas, 1/2 % ad valorem................... 2
Perús '" ....................•.........•.. , ...•. . . .. . . 2
Pesos de latão para balança.................................. 8
Pesos de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10
Petrechos bellicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 7
Petroleo ... , .. , . " . . •.. .. ..... .... . .. .. . •. . . .. ...•. . .... 2
Phosphoros (taxa dupla) .............•....... , ,...... .•... 6
Petrechos de caça. . . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . •• . . . . .•. . . • . . . . . • . . 7
Photographias , . 2
Pianos .....•...•.....•.......• , . . . . . . . . . ...•. . . . . . .. 2
Piassava .............••... , '" . . . . ..••... .• 7
Picaretas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 10
Pimenta do reino.....................••..•.............. , ... 7
Pimenta do paiz .....•............. '" .... . ... . ....•....•.... 7
Pinceis '" .. , ..............•... , . . . .•.•• 7
Pipas vasias '" .' " .•... , .........•..... ,. . . .• 4
Pixe , 9
Platina em bruto ou em obra, 1/2 % ad valm·em. ....••..... .• 2
Plumas " ..•......... , . . . . . . . . . .•.• . . . . 3
Poltronas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4
Polvora por conta do Governo e artigos inflammaveis (taxa

dupla).................................................. 2
Polvarinhos , , 7
Pomada para. cabello.. .. . . .. . ••... . .•. .. ..•. 3
Pombos " ' .•.... . ........•••..... . 2
Porcelana. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . • . . 4
Porcos da India............................................. 2
Porta, , portadas e janellas de madeira..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Portas de ferro ...•.......•....... '" , .. 10
Potassa e perlassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Potes de ferro do pa.iz...........•............. , .. . . .. . . .. .. . 4
Potes diversos.. .. . .. ................................•. 4
Pranchões. .......•...... 10
PI'ata em bruto ou em 'obra, 1/2 % ad valorem..... . .. .• 2
Prateleiras de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 10
Prateleiras de mad ira ordinaria............................. 4
Pires de louça, ete ........•.......•..... ,. 4
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Pires de estanho ou folhas................................... 8
Pratos de prata, etc. 1/2 % ad valOl·em...................... 2
Pratos de louça ou vidro ,. . . 4
Pratos de folha, estanho..................................... 8
Preg-os , ..•............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . la
Prelos ....•........... , , , , , . '" . la
Prensas para algodão e outros ' .. . 12
Pre untos.................................... 8
Productos chimicos e preparações pharmaceuticas...... . . . . . . . . 6
Punhaes......................... 7
Puxadores para gaveta e portas, etc , .. 9

Q

Quadros............................ 2
Queijos..................................................... 8
Quinquilharias .....•...... , , ........•......... , . . . 3

R

Rabecas e rabecões ' ,. . . . 2
Raios, pinas e cubos para rodas , , . .. 4
Rapaduras , ' , , " .. . .. 8
Rapé............... 3
Ratoeiras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8
Realeij os.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Redes...................................................... 4
Redomas de vidro. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . 4
Reg-uas , . . . .. . . 4
ReIogios....................... •............................. 2
Relogios de ouro, pra.ta, 1/2 % ad valorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Reruos , ., .•........... , ..........•.. " , . . 4
Rendas..................................................... 4
Repolho.................................................... 5
Resinas não classific~das.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . fi
Retortas de vidro ou louça... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Retorlas de cobre ..•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Retratos................................................... 2
Retroz...................................................... 4
Ripas " la
Ri'pas curtas até quatro metros de comprimento menos 1.000 ki-

logrammas ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la
Rodas de madeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Rodas de ferro. '" , . . . . . . . .. la
Rolhas .............................• , , '. 4
Roupa...................................................... 4

IS

Sabão ordioario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sabonetes .... " .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... .. .. . . . . . . . . . 3
Saccos de algodão e outros do paiz não sendo em retorno. . . • . . 4
Seccos em retorno...... . . .. . . .. . . .. . ..... . . ... ... . .. . . . . . . .. 13
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Sagú...................... 8
Salames.............................. 8
Sal ordinario '" .........................•......... ' 11
Sal refinado . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Salitre... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . .. . . .. . . .. 8
Sapatos '" '" .. .. . . . .•.•.. . ..•.•. 3
Sebo............•................. ' ....•... , .. , .••... 9
Sedas , .•......... , ...•. '" . .. . . . . . . . .• . . ...• . . . . . . . 4
Selins e pertences. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5
Sementes não classificadas... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • . . 9
Serpentinas de vidro ou crystal. . • . • . . . • . . • • . . • . . . . . . • . . • . . • . . 4
Serpentinas para alambique.................................. 12
Sinos .............••.......• , ..•... , " ...........•. o • • 12
Sipós , .....• o' •••••••••• o ••••••••••• ,. o......... • 10
Soda ,. '" .•..•... o' • •• • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • •• 6
Sofás de madeira, ete•.....•.. '" , " o •••• " '" • 4
Sofás de ferro etc......•.•................•.. o ••••••••••••• o la
Sola " .. o • o • o •••••• , ••••••••• o •••• o o • o ••••• o •• o ••• 0'0 • 7
Solipas de madeira ferro ou aço. o o 13
Suadores para. sellins ... o •••• , •• o •••••••••••• o •• o ••• o • •• •• • • 5
Suspensorios . o ••••• o ••••••••• o ••••••••• o ••••••• o o •• o • • • • • • • • 4

T

Taboado .....•.•.. o •••••••••••••••••••••••••• o ••• o •••••• o • • • 10
Tabocas .•.•... :... ....•. ...•.•.. •... .•....... la
Taboleiros envernziados ou envidraçados ..................• o • • 4
Taboleiros ordinarios .••.. o •••• o o •• o •••••••••••••••••• o • • • • • • 4
Taboleiros de engenho ...•................................. " 4
Taboletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tachos de cobre ou metal semelhante , o • • • • • • • • • • • 8
Tacho de ferro .•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • la
Tacos para bilhar ou bagatella .... o o • • • • • .. .. • • • .. • • • • • .. • • • • 4
Talhas de barro para agua....••......•......•..••• o" ••••• o' 4
Tamancos •.. o •• o •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• o o.... 7
Tambores para mu ics. .............•.. o •••• o ••••••••••• o.... • 2
Tambores para engenho. o • o •••••••••••••••••••••••••••• o o • • • • la
Tamboretes de madeira .. o •••••• o •• o •••••••• o.... •••• • • • • • • •• 4
Tamboretes de ferro .....•...•. o •••• o •••••••••••• o ••••• o • o • • • 10
Tanques de cobre para alambique o o ••• • ••• 11
Tanques de ferro, zinco ou madeira, etc. para engenho....... . . II
Tapioca •... o •••• o •• o o ••••• o •••• o ••• o •••• o................... 8
Tapetes. '" .. , ..... o • o •••• , •••••••••••••• o • o ••• o •••••••••• o • 4
Tarta.ruga em obras não classificadas o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
Tachos de cobre ou metal semelhante o.' 12
Tachos de ferro, zinco, ete.•• o' •••••• o" ••• o ••••••• " ••••• o • • • 12
Tecidos diveraos••...•.. o ••••••••••••••• o ••••• o •••• o o • • • • • • • • 4
Tela metal! ica o •• o ••••••• o •••••• o •••• o ••••••••••• o • • la
Telhas de barro .•....••....•.......•......•... o o •••••• o • • • • 12
Telhas de vidro...•.....•....•...•..•..... o •• o • • • • • • • ••• •• • • 4
Tesouras o ••• , ••••••••••••• '" •••••• o' " ••••• o ••••• o •• , • •• • • 10
Tigelas de louca ou barro....•. o •••••••••••••••••••• o • • • • •• • • 4
Tigelas de folha estanho••.•..••...... o' •••••• o ••• , •• • • • • •• • • 8
Tigelas de barro, louca ou ardozia oo o....... 12
Tijolos de mm'more•....•. " ..•.....•.. " . . •••.• . • ..•. .• •.•. . . 19
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Tijolos de limpar facas.. .• .. .. . ..•. .•. . . . .. . . . . .. . ....• 12
Tinas , , , . . . . . . 4
Tintas de qualquer qualidade................................ 6
Tinteiro de vidro, louça, etc...........•............. " •. . . . . . 4
Tinteiros de metal , 4
Toalha...................... 2
Tomates em conserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tomates frescos................................. .. .. . . . .. .. . 5
Torcidas , .....•.....•. . 4
Torneiras de cobre fino ou metal semelhante... . . . . . . . . . . . . . •. . 8
Torneiras de madeira , .......•....... , 4
Toucadores. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Toucados para senhora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
Toucinho................................................... 9
Transparentes para janellas •...........••••............... " 4
Trapos velhos , " . . . . . . . . . ..•... . •. 5
Traves e travetas.......................................... 10
Travesseiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4
Trens de cosinha•...•.....•..................... ,........... 10
Trilhos e accessorios ,. . 13
Trincos ....••............................. ' .. ....•.•....•. .• 10
Tripas de vacca, porco ou outros animaes, frescas e salgadas.. 5
Tumulos.................................................... 9
Typos 12

TI

Unguentos ..... ,............................................ 6
Unhas de animaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uruas 4
Urupemas 7
Uvas frescas..... . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. 5
Uvas seccas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 8

v

Varas .
Varandas de ferro .
Vassouras de cabello ou crina .
Vassouras de palha, piassava, e outras do paiz .
Velas ' , .
Velado .
Venezianas , .
Verniz , .
Vidros .

~~~ess: : : : : :::::::.'.'.': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Vinagre em barris " . '" '" .
Vinhos importados , .•.....................................

x

10
12
1
7
8
4
4
9
4

10
10
9
4

Xal'ope " . . . . .. . 6
Xergões para animaes. . . . . .. .. . .. . .. . . . . . .....•. 5
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Za.bumbas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6
Zinco em bruto.............................................. 12

Directoria geral de viação, 12 de dezembro de 1894.- Joaquim M.
Machado de Assis, director geral.

DEORETO N. 1913 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1894

Approva os estudos c1efinitiYos do ramal de a,ycan e do de Sant'Anna do Li
vramento da estrada de fert·o de Porto-Alegre a Uruguayana.

o presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil resolve
approvar os estudos definitivos dos ramaes da estrada de ferro de Porto
Alegre a Uruguayaua, de Saycan a Sant'Anna do Livrameuto, passando
pelo Rosa.rio entre o kilometros O e 124 de Sant'Annl], do Livramento,
pilS flnrlo pOl' D. Pedrito eu tre os kilometros O e 38, adoptando-se as
variantes corridas entre os kilometros 44.467,16 a 48.137,01, 67,800 a
74.534 e 77.260 e 87. 20 em sub"tituição dos trechos das linhas priu
cipaes comprehendidas pelas mesmas variantes e levantando-se de
mais um metro o grade entre os kilometro 107 e 122 no primeiro
ramal' os quaes estudos a este acompanhão rubricados pelo director
da directoria geral de viação da respectiva secretaria de Estado. .

Capital Federal, 1 de dezembro de 1894, 6' da Republica.

PRUDENTE J. DE MORAE BARROS.

Antonio Olyntho dos Santos Pires.

E.H.-53 Vol. V
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Consulta das Secções reunidas dos Negocios da Fazenda e Impel'io do
Conselho de Estado sobre o rBS[ate da Estrada de Ferro do Recife
aS. Francisco

Senhor - Por aviso do Mini teria da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, de 19 qe junho do orrente
anno, Houve Vo sa Magestade Imperial por bem ordenar
que as ~ecçõe reunidas dos Negocias da Fazenda e do
Imperio do Conselho de Estado consultassem ácerca do «di
reito que as iste ao governo de effectuar o resga'e da es
trada de ferro do Recife a S. Francisco e da conveniencia
des a medida, tendo em vista o contrato primitivo, o ac
corda de 20 de agosto de 1870 e os inclusos papeis con
cernentes ao assumpto .»)

Em cumprimento da ordem de Vossa Magestade Im
per'ial as ecções reunidas examinArão, primeiramente, o
direito que assiste ao governo de effectuar o resgate da
estrada alludida e os termos e condições do resgate, se
gundo as estipulações vigentes, e, em ultimo lagar, tra
tArão da conveniencia de semelhante medida.

Direito de resgatar a estrada

No decreto n. 1030, de 7 de agosto de 1852, que é o
da concessão e que tem a natureza de um contrato entre
a Administração publica e os concessionarias, fundadores
da companhia, o governo imperial se reservou expressa
mente o direito de re aatar a estrada.

A clausula 25:> do citado decreto se exprime assim :
« e o governo entender de conveniencia publica ef

fectuar o resgate da concessão do caminho de ferro, o po
derá fazer mediante prévia indemnisação da companhia, que
será regulada da manelrà seguinte:

« 1.0_ ão poderá ter lagar este resgate, salvo ac
corda da companb!a, senão passados trinta almas da du
ração do privilegio.»)
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o direito de r gate, que por esta forma foi mantido
ao governo e que na realidade llão é enão o de desapro
priação, é um direito perf [to, cujo exercicio, a transcripta
clau ula não fez depender do consen o da companhia. Ven
cido, poi , o prazo u"pensivo, de trinta annos, o governo
póde legalmeute con umar o resgate, ainda contra a von
tade da companhia, uma v z, porím, que por sua parte
observe as condições e tipuladas.

Nem póde despertar duvida a phrase que se lê no n. 10

da clausula 25a « salvo de accordo com a companhia ») ; pois
que essa phrase .s6 se refere ao direito do resgate antes
dos trinta annos, hypothese em que evidentemente o res
gate não se poderia eífectual' sem o accordo da companhia:
o prazo era um direito della e de um direito seu só ella
poderia abrir mão.

A primeira condição para o resgate, a do prazo, se
acha realisada.

O prazo se deve contar da data em que começou 8
correr o da duraçiío do privilegio (C ••• senã(1 passados
trinta annos cia duração do privilegio.») Assim se expre S8
o n. 1 da clausula 25a •

Na clausula 1a do decreto n. 1030 se estipulou que o
prazo da duração do privilegio (90 anneiS) correria da data
da incorporação da companhia. o final da mesma clau
sula se prescreveu que a incol'poração se devia realizar'
dentro ele um Ul1110 da data do decreto.

Esta clausula foi modificada pelo arL. ~1 d decreto
posterior n. 1245, de 13 de ou tubro de 1853 que estabeleceu
o seguinte:

« O prazo de um anno marcado na ultima parle da con
dição 1a do decreto n 1030- de 7 de agosto, para a formaç50 da
companhia, começará a correr da data do presente decreto.»

A data do citado decreto é ele 13 de outubro de 1853.
Contando a in orporação da companhia do ultimo dia do
anno, dentro do qnal se deveria realizar (a maior con
cessão que a respeiLo se póde fazer) resulta que o prazo da
duração do privilel'l'io começou a correr de 13 ele outubro
de 1854 e que, portanto, o prazo de trinta annos, suspen
sivo do direito do resgate e que, por declaraçi10 e.'pressa,
deva correr de igual data, se completou no dia 13 do cor
rente mez de outubro.

O governo, p01S1 póde hoje efrectuar o resgate. Na coo
nhecida phrase de direito « dies venit ».

O resgate presuppõe a indemnisação do valO!' da estrada
á companhia.

A questão da indemnisação se acha regulada, de com
mum accõrdo, por estas clausulas :

« 20 - O preço do resgate será regulado pelo termo
médio do rendimento liquiclo dos tres ultimas annos.»
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« 30 - A companhia receberá do governo uma somma
em fundos publicas que dê igual rendimento, descontadas
quaesquer quantias resultantes da garantia do juro que
pOl' ventura a companhia deva ainda e as de amortisação
qlle possão ser recebidas por consentimento do governo
que haja de receber na occasião.»

(decreto n. 1030, de 7 de agosto de 1852, clausula 25a).
b n. 2 acima transcripto foi alterado pelo decreto

n. 1245, de 13 de outubro de 1853, art. 16, por esta
fôrma:

II. A condição 25a do decreto de 7 de agosto. de 1852,
n. 2, fica alterada do modo seguinte:

« O preço do resgate será regulado pelo termo médio do
rendimento liquido dos cinco annos mais rendosos dos ul
timas sete.»

E' esta a estipulação que prevalece para se fixar o preço
da indemnisação.

A dita estipulação suscito. a questão de saber o que é
que se deve entender pelas palavras « rendimento liquido»
de que se servem as citadas clausulas.

Em um relataria, sob dato. de 15 de março do corrente
anno, apresentado ao Ministerio da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, no artigo que se intitula « Resgate da via
ferrea » o engenheiro fiscal da e trada de ferro do Recife a
S. Francisco, sustenta que, nó caso sujeito, rendimento
liquido não pôde ser a renda liquida da estrada de ferro
completada com as quantias pagas pelo gm erllo a titulo de
garantia, nem tão pouco a importancia dos dividendos dis
tribuidos, mas, sim a importancia da renda liquida que resta
depois de pagos os juros que a companhia deve a terceiros
por emprestimos por ella contrahidos e pelas obrigações ao
portador (debentures). A importancia restante, e da qual são
tirados dividendos, constitue no conceito do engenheiro o
rendimento liquido de que fallão' as clausulas 25a n. 1 do
decreto n. 1030 e 16a do decreto n. 1245.

As Secções reunidas não aceitão esta interpretação pela
considerarem manifestamente erronea.

As palavras « rendimento liquido» nas relações das
companhias de estrada de ferro com os governos, tem um
sentido geralmente adoptado: - signiflciio a renda que a
estrada produz, depois de deduzidas todas as despezas que
de direito se imputtío ao costeio.

Os dispendios que se fazem com o pagamento de juros
de quantias tomadas emprestadas pelas companhias ou por
~brigações ao portador (debentures) ou por qualquer ootro
tItulo, sahem da renda liquido. apurada pela fórma dita.

« Le produit net (la recette, deduction faite de la totalHé
des depenses) ne se distribue pas entie.'ement aux actionaires
6. titre de dividendes. Tont d'abord ii faut faire un prêlêve·
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ment tres important pom le service des emprLlnls ; les por
teurs d obllo'ations ont payés avant les acti nnairo .

(Cawés, Ec llomie Publique vaI. II, 1168, nota 3).
Da doutrina do illustl'e escript r se vê que nUa se des

cantão, para calcular a renda liquida, as de !Jezas com os
juros dos emprestimos e que, ao contrario, taes despezas
são tiradas da renda liquida.

E' este sentido cm que a palavras « rendimento
liquido)) fOI'ilo empregadas nas clausulas do decreto n. 1030
e do decreto 11. 1245.

Em primeiro logar aquelles decretos não dilo definição
do que seja renclimento liqlÚdo ; portanto, como é de direito,
entende-se que a dita expressão foi tomada na significação
que, em relação ao assumpto, tem segundo o uso.

Ra, no entretanto, disposição dos mesmos decretos, das
quaes se induz logicamente que outro não é o sentido em
que tal expressão foi usada. Tacs são a da clausula 24a do
decreto n. 1030, em que rendimento liquido é evidente·
mente equiparado á garantia de cinco lar cento, e da clau
sula 11a n. 3 do decreto n. 1245 de 1 53.

Finalmente, é a intelligencia que tem sido observada na
execução dos citados decretos. Para se verificar todos os
annos a quota com que o Estado tem de concorrer por vir
tude da garantia de juro, calcula-se o rendimento liquid ,
deduzidas tão somente as despezas de custeio.

Nem se comprehende que nos relações da companhia
com o Estado, salvo estipulação expressa, rendimento li
quido tivesse duas significações, uma quando se tratasse de
tornar effectiva a garantia e a outra no caso d resgate.

Fixado o sentido do que seja rendimento liquido, importa
averiguar se para o efl'eito do resgate se deve considerar tal
tão somente a renda liquida que é producto real e effectivo
da via-ferrea, ou se a diLa renda com as quantias comple
mentares CI!.le são pagas i)elo Estado por virtude du ga
rantia.

A garantia tem por fim assegurar á companhia, pelos
capitaes empregados, renda liquida nunca inl'erior á ta 'u da
mesma garantia; legalmente, lois, na conta da renda
liquida se deve incluir, alem do producto liquido da estrada,
a importancia annual das sommas lue tenhão sido I'orne
cidas a titulo de garantia. E' es a com efli ito a renda liquida
que a estrada dá á companhia. Esta solução resulta
ineluctavelmente do pensamento, da razão da clausula, que
regula o preço da indemnisaçiío. A clausula, marcando por
preço do resgate a média do rendimento liquido em fundos
publicas, evidentemente quer que a companhia não soffra
prejuízo com o resgate o que~ em consequencia, continue a
ter a mesma renda que clantes,- intenção lue ficaria fru~
tada~ s para o resgate não se comprehendesse no rendi-
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menta liquido a parte em dinheiro com que concorre o Es
tado em cumprimente da garantia promettida.

Pensão, pois, as Secções reunidas, que o rendimento pelo
qual tem de ser regulado o preço do resgate, é a renda li
quida effectivamenLe produzida pela estraua, com o comple
mento das quantias pagas pelo govet'no por virtude da ga
rantia.

_No caso de resgate é a companhia obrigada a restituir a
importancia do juro da garantia que tem recebido '?

Convém estudar esta questão em presença das clausulas
do decreto n. 1030, de 7 de agosto e acompanhaI-a atravez
das modificações por que foi passando o citado decreto até o
accorclo de 20 de agosto de 1'70.

A clausula 25a n. 3, do decreto n. 1030, depois de estabe
lecer que a indemnisaçuo do resgate consistirà na entrega á
companhia de uma somma de fundos publicas que dê rendi
mento igual á média da renda liquida, accrescenta :

(C Descontadas quaesquer quantia resultantes da garantia
do juro que pot'ventura a companhia deva ainda e as amor
tisações que possa ter recebido.»

Na clausula anterior, 20a , ficou estipulado:
« companhia embolsará o governo do que tiver des

pendido em virtude da garantia estipulada do juro depois que
ella tiver realisado o dividendo de oito por cento, guardada a
seguinte escala de porcentagem.

De 8 %, •••••••••••••••••••••••••

» 9 0/ 0 ••••••••••••••••••••••••••

» 10 0/ 0 •••••••.••••••••••••••••••

» 11 % ••••••••••••••••••••••••••

» 12 % ••••••••••••••••••••••••••

1
1 1/2
2
2 112
3

E assim por deante.
Destas clausulas se vê que no dominio do decreto

n. 1030, de 7 de agosto de 1852, a companhia era obrigada a
reembolsar ao governo a importancia dos juros que por bem
da garantia recebesse, mas, com o excesso dos dividendos
sobre oito por cento na escala da porcentagem estabelecida,
e que na hypothe e de re gate seria levada em conta de preço
e, portanto; deduzida a importancia a garantia que não hou
vesse sido paga por aquella fórma,-pen amento que se acha
incluido na phrase (C deva ainda» do n. 30 da clausula 25a •

E', pois, fóra de toda contestação, que, segundo as esti
pulações do decreto n. 1030, de 7 de agosto de 1852, a com
panhia se obrigou a restituir os juros da garantia que lhes
fossem pagos.

Farão as clausulas [tcima tt'llDscriptas modificadas pelo
decreto posterior n'. 1245, de 13 de outubr de 1 53, expedido
mediante representação e de accordo com a companhia. ..
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Eis o que a respeito encerra o citado decreto:
« Art. 15. As condições 20a e 21:\ (do decreto n. 1030) são

substituidas pelas seguintes di posições:
1.0 Quandoos dividendos da companllia excederem 73/4

por cento ao anno, o excesso de taes dividendos será reparo
Lido igualmente entre o O"overno e a companhia.

2.° O dinheiro assim I'ecebido pelo governo, « depois de
deduzido delle o montante dos pagamento feitos ú compa
nhia em razão da garantia do juro », se algum tive!' havido,
será empregado na compra de fund s publicos brasileiros ...
e formará com os juros accumulados um fLlOdo destinado para
qualquer pagamento futuro por conta da garantia do juro.

3. o••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
4.° Se no fim dos noventa anoos do privilegio OLl quando

o governo usar do direito que tem pela clausula 25a de res
gatar a estrada, ou em qualquer tempo que a companhia
declare rp.nunciar á garantia do juro, « houver um excesso
desta somma (a de que trata o n. 30) depois da deducção de
todas as quantias pagas pelo governo por conta da garantia
do juro »), esse excess será dividido em tres pal'tes iguaes,
uma das quaes pertencerá ao governo e as outras duas ú
companhia.

Alterou-se, como se vê, a taxa do dividendo paea se
calcular o excesso, reduzindo-se de oito por cento a sete e
tres quartos; estipularão-se providencias relativas ao ex
cesso dos dividendos; creou-se uma especie de fllOdo de
amortisllção (no n. 3); mas, ficou expressamente subsistindo
a obrigação do reembolso das quun tias recebidas por bem da
garantia do juro e se manteve o pensamento de se descon
tarem essas quantias do preço do resgate.

Em 1855, o governo entrou em novo accôrdo com a
companhia e as estipulações resultantes constão do decl'eto
n. 1629) de 11 de agosto desse anno.

No art. 2° do citado decreto se estabeleceu o seguinte:
«( O § 3° do art. 25 do decreto n. 1030, de 7 de agosto de

1852 será entendido» do modo seguinte:
A companhia receberá do governo uma somma em

fundos publícos que dê igual rendimento, «( descontadas
quaesquer quantias, que, dada a hypoLhese do resgate, possa
dever em virtude la obrigação que lhe é imposta ») pelo 1°
do art. 15 do decreto n. 1245, de 13 de outubro de
1853 e as de amortisaç50 que tiver recebido por consen
timento do governo, ou que haja de receber na occasião.

A estipulação que acaba de ser tl'ans Tipta, embora sob
n fórma de interpretativa, cl'eou direito inteiramente novo.

Pelas clausulas dos decretos anteriores, na hypoLhese
do resgate, se deverião descontar do preç todas as quantias
de garantia de juros recebidas, e que não estivessem pagas
pelos exce$SOS de dividendos que pertencessem ao governo.
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Por força da nova clausula (art. 2° do decreto n. 1629)
só se devem de contar do preço do reElgate as quantias que
a companhia possa dever por virtude da obrigação que lhe é
imposta pelo 10 dr) art. 15, do decreto n. 1245.

Ora) qual é a obrigação que o. 1° do art. 20 do citado
decreto impõe á companhia ~ E' a obrigação de repartir com
o governo em partes igunes o excesso dos dividendos sobre
73/4.

Portanto, por bem da dita clausula, só se desconta do
preço do resgate a importancia dos excessos de dividendos
sobre 73/4 que são devidos ao governo.

Deste estado de cousas resulta logica e juridicamente:
1. o Que a companhia só é obrigal1a a restituir os juros

da garan tia por ella recebidos pelo excesso dos dividendos
sobre 73/4 por cento.

2°. Que, desde que não ha o dito excesso, cessa a obri
gação de restituir os juros recebidos;

30 • Que, em consequencia, não se tendo dado aquelle
excesso, as quantias recebidas em pagamento dos juros da
garantia não se podem descontar do preço do resgate.

No aecordo celebrado entre o governo imperial e a com
panhia, em Londres, em 20 de agosto de 1870, para regular a
garantia de juro pelo capita1addicioDul de E 485.630 (1.)) figu
rão, com relação ao assumpto) as clausulaR seguintes:

1. o Quando a renda liquida da companhia exceder o di
videndo de 61,2 "/0 sJbre o capital gFJrantido de E 1.68- .660
o excesso de 6 1/2°1

0 será destinado exclusivamente ao fundo
de amortisação.

Oexcesso de 6 1/2 a ,.,. 1/2 sc!'á dividido em tI' parte,
pertencendo uma ao govel'no, outra á companhia e a ultima
ao fundo de reserva. O excesso de 12 1/2 para cima será
exclusivamente do governo imperial.

2. 0 O fundo de amorti ação será empregado em titulos
da divida publica do Brasil ou em acçõ da companhia ...

Se o gOVf~rno imperial resolver o resgate da estrada, será
d duzida do preço deste a importancia do fundo de amorti
sação que existir. A todo tempo que o fundo de amortisação
attingir a somma do capital despendido na construcção da
estrada de ferro, esta com todas as suas dependencias re
verterá ao dominio do Estado sem mais indemnisação.

Por e tas clausulas a taxa dos dividendos para se apu
rarem os excessos é reduzida a 6 1/2 % e se modifica a dis
tribuição de taes excessos. A parte dos excessos sobre os
dividendos que 11a de concorrer para o resgate, sob a forma

(1) Este capital total é censlituido pela somma do capital já garantido
de ;l; 1.200.000 e elo aeldicional a quc se refere o accordo.

N, DO A,
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de desconto, é a que tem de formar o fundo de amorLisação,
unico valor que será deduzido do preço de t'esgate.

Até o presente não se tem dado o começo á formação do
fundo de amortisação.

Temos, pois, como resultado final que a companhia não
está hoje obrigada a restituir os juros da garantia e que taes
juros n50 se devem descontar do pr ço de resgate.

Este resultado que exprime o direito creado pelo decreto
n. 1629, de 11 de agosto de 1855 e pelo accordo de Londres, de
20 ele agosto de 1870, cumpre dizei-o, é perfeitamente justo
e tem em seu favor razões de equidade.

Não se comprehende que a companhia fosse obrigada a
restituir a importancia dos juros da garantia que recebesse
na hypothese de não ter dividendos superiores á renda ne
ce~saria para compensar os seus capitaes (61/2 ou 71/2 %).
Se prevalecesse tal estipulação, o capital da companhia seria
fatalmente devorado pela garantia, depois de um certo nu
mero de a11l10S. Em tal caso estava a companhia exposta
nua só a perder todo o seu capital, como ainda, na hypothese
do resgate, a nada receber em retomo e a repôr ao Estado o
excesso la garantia dos juros sobt'e o preço do mesmo res
gate. E assim a garantia de juros que foi dado em J eneficio
da companhia se converteria em instrumento de damno :
o que é anti-juridico.

Nulla juris ratio aut cequitatis henignitas 1atitur
ut quce salubriter pro utilitate hominum introdu
centur,e a nos duriore in terpretatione contra ipsorum
commodum producamus ad erveritatem.

(FI'. 25 D de Legibus)

Não seria só isso. E' sabido que os juros são destinados
a compensar o serviço do capital, mas não a recompol-o. O
juro nfto produz nem póde produzir amortisação. Ora, a im
portancia do juro garantido pelo governo tem o caracter ex
clusivo de juro assegurado do capital empregudo na es
trada, e não contém uma só parcella I ara a amorLisação.
Obt'jgar, pois, a companhill a restituir a importancia da ga
rantia que recebesse, fóra da hypothese de lividendos supe
riores á renda necessaria a compensar o serviço do capital,
valeria tanto como converter o juro em elemento de amorti
saçã . A sittlação dos accionistas seria Iam ntavel; rece
bendo os seus dividendos, elles ac.rediLarião que estavão
recebendo a renda do seu capital; entretanto, na realidade
receberião sommas que tinhão por fim amol'Lisal-o I

Na acta da assembléa geral dos accionistas da compa
nhia, celebrada em Londres, no dia 16 de outubro de 1883,
transmittida ao governo imperial pelo ministro brasileiro,

" •
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em officio de 8 de novembro do mesmo anno. Lord Goft,
presidente da companhia, fez com relação ao resgate a se
guinte declaração:

Ha grande complicação no nosso caso comparado com
outros, porque, ao passo que pela garantia orIginal deu-se ao
governo a faculdade de resgatar, no fim de 30 annos da data
da garantia, em 1870 se fez um accordo de garantia supple
mental', e a este proposito ba muitos pontos complicados de
lei e de considerações que poderão occorrer, quanto a saber
até onde o segundo accordo terá alterado (override) o pri
meiro, de modo que penso que nada de bem definitivo se
póde dizer sobre o assumpto ... Considere-se quo a segunda
garantia foi dada por trinta annos e não veremos bem como
o governo possa resgatar a estrada de baixo da primeira ga
rantia sem continuar a pagar a segunda por outros quinze
ou dezeseis annos.

O re~gate se deve fazer por titulas publicas que dêm uma
renda igual ao rendimento liquido da estrada. Esse rendi
mento, como acima já se ponderou, não é outro senão o equi

alente á r nda liquida effectiya, completada pelos juros da
garantia prestados pelo Estado.

Effectuado o resgate por esta fórma, é evidente que o ca
pital addicionl:ll da segunda garantia (485,660 f,) continuará
a vencer os mesmos juros que dantes. QuererIa, por ventura
a companhia que, por esse capital, além da renda que
vencerá, representados por fundos publicas, se lh.e conti
nuasse a abonar os juros da garantia ~ Importaria o mesmo
que duplicar os rendimentos do novo capital o que é mani
festo contrasenso.

De todas as considerções deduzidas relativamente á prI
meira questão, result10 os corollarios seguintes:

Que á vista das estipulações vigentes, ao governo impe
rial assiste o direito de re gatar a estrada de ferro do Recife
aS. Francisco e as suas dependencias ;

Que esse direito póde ser exercido desde já, por já estar
estar vencido o prazo suspensivo de trinta aonos;

Que o rendimento liquido, pelo qual deve ser regulado o
preço do rasgate, é a renda liquida effectiyamente produzida
pela estrada, completa com as parcellas complementares da
garantias, i to é, 7 por cento pela somma de 1.200.000 f, e 5
por cento pelo capital addicional de 485.660 .

Que não ha desconto a fazer pelos juros da ga
rantia, qne t m ido pagos pelo Governo, não só porque
não ba excessos de divIdendos que sejão devididos pela
companhia, como por que tambem n50 existe fundo de amor
tisação.

O resgate pela forma estipulada se traduz em perfeito em·
prestimo' pagar o governo divida sua com fundos public
emittidos para esse fim é contrahir emprestimo. •

• II
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o g vemo não póde conLrahir emprestimo sem autori
sação legislativa. Existe a autori ação legislativa concedida
pela lei vig nte d orçalI)ento. (Lei n. 3230, de 3 de setembro
de 1884, art. 70 g 1°).

Está, pois, o governo habilitado para exercer o direito do
resgate.

II

Conveniencia do resgate

As Secções reunidas não discutirão em these qual é mais
conveniente- que as estradas de ferro sejão exclusivamente
ela propriedade do Estodo e por elle explol'ada ,ou que antes,
a sua construcção e exploração sejão deixadas á iniciativa
particular.

E questão que actualm nle eslú sendo na Europa objecto
de yiva e longa controyersia. O accioni tas e os homens de
Estado que não mai e deixão dominar da inspirações da
Economia Politica, sustentão que nuo só no ponto de vista
economico, como no financeiro, 6 de conyeniencia .viara e in
discutivel que o Estad , limitando-se tão sómente á inter
venção que de direito lhe compete, quant á elirecçã do tra
çado e ~s condições de. segurança, entregue a c nsLmcção das
estradas ele ferro, com fi c nsequente propriedade, e a ex
ploração á industria particular.

Os homens ele Estado, ao contrario, são inegavelmente,
mais inclinados á opinião de que o E ta lo, a cujo cargo tem
permanecido sempre a viação publica, é por direito e por
moLivos ec nomicos e financeiros o mais competente para
construir e administrar as estradas ele ferr .

Nos Estados Unidos e na Iuglaterra vigora o primeiro
s~(stema; na Allcrnanha e na !Latia triumlllla o segundo,
que, parece, vae predominar na França.

As Secções reunidas não tem necessidade de se demorar
no estudo do assumpto sob o aspecto doutrinal'io.

Os que, com mais vehemencia pregão pela abstenção do
Estado quanto á construcção e administração das estradas
ele ferro, admiltem, dadas circumstancias peculiares, xce
pções ao seu principio fundamental. E' quanto basta para o
caso sujeito.

Quaes os onus que actualmente pesam sobre o Thesouro
por motivos dos compromissos do Estado para com a com
panhia da estrada de ferro do H.ecife aS. Francisc ~

E' o primeil'O ponto que cumI re esclarecer para se poder
formar jllizo claro e eguro ácel'ca da onveniencia do res
gate.
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A renda bruta la dita estrada foi no ultimo decennio,
esla:

1874•...•...•.•..•....••.
1 75 •.....•..•.•.....•••.
1 76........ . ...•.......
187~ ..
1878 .•.•.....•.•....•••..
1 79 ............•......•.
1880..... , .••....... , ••..
1881 .....•........• ', .•..
1882.••.................•
1883 .............•.......
Média annual do decen-

nio .

826:935 130
738: 252:'051
696:244$600
953:043 3 O

1.019:215 886
982:761$552

1.117:48 064
1.205:216 783
1.078:111 016
1.121: 119$859

941:9 6 05a

A despeza Lotai do custo e a extraorcUnaria no mesmo
decennio foi a seguinte:

1874..•.•...............
1 75 .......•.............
1876 .
1877 , .. ,
1878..•....••..•..•. " ...
1 79 ...................•.
18 O••••.•••••••.••.••. "
18 1 .
1882.•.....•.............
1 3 ..
I"Jédia annual do decen-

nio '" .. '" .

413:973 95
45 :01 071
367:89 220
449:199 '873
501:199 197
61{):73~~ 50
55-i:-i6 ~575
790: 43: "533
787:774$590
636: 17~'655

540:956"448

N mesmo periodo a renda liquida attingiu a estes alga
rismos:

1874..•..................
1875 , · .
1 76 ..........•.... , .
1877 , .
1 78................•.•.
1879.•...............•...
180 · ·.
1 1 ..
1882 ....................•
1 3 .
Média annual da renda li

quida no decenn ia ...

412:961$235
2 0:241 980
328:354~38

503: 43:'507
518:016 6 9
592:02 702
566:0'19 489
414:7 I 250
290:336 426
484:943 204

401:030 792
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Para completar a renda liquida effectiva da estrada até
o limite do juro garantido, o Estado despendeu no dito de
cennio:

1874. •. . ...•......••....
1875 , .. ~ .
1876.•..•........•.......
1877 .....•............•..
1878.....••..............
1879......•. '" .•........
1880...•.......•.........
1881 .•...•...............
1882.....•....•.•........
1883....•..•..•..........

549:446 350
682:185 605
634:07J 205
458:671 049
414:47 67
670:486. 854
396:496 067
547:73 .306
672:179 130
447:57~ 352

A média annual dos juros da garantia pagos pelo Eslado
n decennio orça, por 553: 332 378.

Tomando-se por base do calculo a média do ultimo
quinquennio (1879-1883) vê-se que o Estado fez a despeza
alloual com osjuros garantidos na imporlanciade 552:973"741.

O Estado recebe da companhia annualmente:

Como accionista pelas
suas 13.549 acções, média
do quinquennio de 1879-
1883... .... ....... .. ... . 142:9J 'l15

Como credor de B400.000,
(a 7% B 28.000)....... 248:892-'000

Somma......... 391:792 115

Seria erro manifesto de contabilidade financeira deduzir
a importancia da garantia, para diminuil-a e consequente
mente attenuar o onus do 'fhepouro, nquellas duas verbas.
A primeira representa a retribuição do capital do Estado
eftectivamente empregado na acqulsiçüo das dUas acções:
o Estado não a recebe como compensação da garantia) mas
como renda do seu capital de accionista.

A segunda verba o Estado a recebe como juro do ca
pital emprestado á companhia, accrescendo ainda que tal
verba é destinada a pagar os juros e a amortisação do
emprestimo em Londres, de que o governo foi um novo
intermediaria. (Lei n. 912, de 26 de agosto de 1857 art. 2°,
decretos n. 2183, de 5 de junho de 1858 e n. 2700, de 28 de
novembro de 1860. Emprestimo contrahic1 em Londres cm
16 de març de 1860).

Vejamos agora o custo do resgate.
T m o resgate de ser feito, como já se o) servou, com

titulas publicas cuja renda seja igual á renda liquida da
estrada, completada com as quantias fornecidas por virtude
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da garantia. Até o presente a estrada não tem dado renda
liquida igual á renda garantida. Portanto, como é obvio, a
renda que ha de servir para regular o preço do resgate, é a·
que corresponde ao total dos juros garantidos. A estrada
não tem tido renda effectiva igualou superior a essa.

O capital social, a que o Estado presta a garantia de
juros, sobe a E 1.6 5.000, importancia que, ao cambio de 27,
representa a somma de 14.977:965 000.

Deste capital cabe ao Estado pelas suas 13.549 acções o
quinhão de E 380.499 e aos accionistas que formão a com
panhia, de E t,304.494.

A renda liquida annual da compa nhia, apurada na fórma
acima declarada, anda por E 108.283, que, ao cambio de 27,
equivale a 962:515 556.

No caso do resgate dessa renda se ha de deduzir a
parte afl'erente ao quinhão do Estado em capital, como ac
cionista, parte que representa, salvo erro, E 24.587.

Assim, pois, da renda
total E••••••••••••••.••

Deduzida a parte que cor
responde ao capital do
Estado E••••••••••••••

Fica restando a samma
de E••••••••• •.••••••••

108.283

24.587

83.696

que ao cambio de 27, equivale em nossa moeda a
743: 961. 55 e que é a renda liquida pela qual se ha de fazer o
resgate; isto é, o governo terá de entregar á companhia a
quantidade de titulas publicas que fór necessaria para dar
aquelia renda.

Mas ha que attender o seguinte:
1. o A companhia deve a terceiros por debentures e por

outros titulas a quantia de E 264.100, segundo informa o
engenheiro fiscal no seu relataria já citado; por consequencia
ao Estado, como accionista, na proporção de suas acções,
caberá pelas dUas dividas, a responsabilidade por E 59.630
(salvo erro).

2. 0 O Esludo é credor da companhia pela importancia
de E 400.00 ao que acima já se fez allusão.

Estas duas contas se podem liquidar, deduzindo-se em
favor da c mp:whiü das E 400.000 as E M).637, pelas quaes
Estado é responsavel como acciouista, repondo a companhia
a differença de E 34 .303; ou, em vez da companhia repôr a
dita differença, deduzil-a da parte do capital a elia perteo
cente,- alvitre este que terá a vantagem de reduzir propor
cionalmente a renda liquida pela qual se ha de fazer o
resgate.

E. fl.- 54 Voto V
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A reducção seria esta:

Capital pertencente á com-
panhia E .

Differença a repàr .
1.304.494

340.363

Capital re tante..... 954.131

A este capital assim reduzido, guardada a devida pro
porção, corresponderia a renda de E 61.127 (543:357 903),
pela qual na figurada hypolhese seria feito o resgate.

Conhecidos estes re ultados, importa comparar o onus
do Estado com o que lhe imporá o resgale.

A medida de despendio
annual do Estado com
a estrada, por bem da
garantia é de... 553:973 378

A renda que o Estado
terá de pagar pelo res
gate repl'esenta uma
despeza annual de cerca
de..................... 743:964 855

Differença para mais ..... 189:991 477

Se prevalecer o nlvitre de compensar no capital da com
panhia a differença a repàr no vaJo!' de E 340.36:3, differença
que restaria, deduzidas das E 40 .000 as E :'>9.637 de res
ponsabilidade do Estado pelas dividas da c mpanhia, a
renda liquida da companhia ficaria reduzLda, orno já se
ponderou, a 54'3:357 903 e este seria o dispendio annual do
Estado, feito o resgate.

Ou seja o dispendio annllal que o re gate imporá ao
Estado de 743:357 855, ou de 543:3-7 '903, dada a ultima hy
pothese, em lodo o caso se deve levar em contll para dimi
nuir esse dispendio até a concurrellte quantill, a medida ela
renda annual effectiva da e. trada, 401 :030 792, renda que a
estrada sob a administração do governo continuará a pro
duzir e que é de esperar, irá em crescente progresso.

Feito o devido desconto, o dispendio anllual que o the
souro terá de fazer, effecLivamcllle, com a strada será de
342:934:'063, ou d 142:327$11L (5Ij,il:357"9ü3-401 :030 '792 =
= 142:327 11'1).

Quer istu dizer que o Eslado se torna proprietario da
estrada e SUIiS dependencias, e esta operação, em vez de
gravar o orçamento com accrescimo de despeza, lhe dimi
nue o onus.

O dividendo que o estado recebe da comI anhia como ac
cionista (142:327$115) e os juros do emprestimo de E /100.000
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(24.8:8921 000) n50 se podem considerar lucros cessantes que
se devão levar em conta para augmentar a de peza que se
tem de fazer com a renda dos l.itulüs publicas dn r l0S em pa
gnmento do r -gate. O 'apital, repr'e elltadu pelas llCções
pertencente DO E tado, não é L!m capital anniqllilado; esse
capital yoltarn 00 Estado pelo resgate, incorporadJ na es
trada, e hll. de cJntinuar n produzil' a renda que produzia
sob a direeç5 da c' mpnnhia. As E 400.00 lambem volvem
ao E tad , ou igualmente inc rpOl'adas na estrada se usar
de a" itre da com pell açii.o, ou sim plesmenle restituidas; e
pois, pel'manecerão sempre como valor vivo.

De todos estes raciocinios resulta evidentemente que, no
ponto de vista tmanceiro, o resgate é d grande, importante
cOl1veniencio pal'a o Estado.

. utorizãa e com iglla I força, a mesma conclusão di
versa outras ponderações,

i. o O Estado tem oe pendido a lê dezembro de 1 83 a con
sidel'O\'el omma de '1:3."2 :836 t::49 com a ~orantia geral e
provincial de juro.

De tu imporLuncia o Estado nuo lem recebido retribuição
directa alguma, pOJ'fJue ailldo nu 'e r:eolizál'ü'J exces ·os le
di\ idendo' que, eguindo as e tiplIlaçõe ,j()'entes l11e de
vem pertencer' e, é provavel é quasi certo que nunca se
realiznrUn. Uma ,cz cnn ummado o re gate ficará o E tado
exonerado de contribuir anllualmente c lffi as quantias que
erüo necessorio para elevar a renda liquiúa <1a e trada aos o
limites da garantiu de juros> e que em caso UlgUffi, lhe se-
rião restituidas.

2. o Pertence ao E lad e por sua conta se eslá con
struindo o prolollO'amento da eslraLla do Recife a . Fruncisco,
pl'ol ngam nlo que e e L nde desde Pulmüre , ultima e ta
ção da estrada ingteza até o rio daqlJelle nome. O custeio
do pl'olongamenlo, depui que l'àl' aberto ao publico, pre
suppõe uma admini traç<1o, mut rial rodante e officinas pc..
culíares.

E' lambem propriedade do Estado na mesma provincia
e á sua custa se con lr'oe n linln ferreu do Recife a Cararú,
Esta linha tambem ha de Ler suu administração, material e
officinas d istinctas. '

Pai bem: o resgate da linhu inglezn concentrando no
dominio do Estod esta tres esLrada, LI'llr'á como canse·
quencia a reduc<,:tio das admini trações e officinas, pois que
bastará para todas uma só aclministl'aç50 e uma ó officiDa
Accl'esce que é da maiol' COl1\ eniencia elllroncar a linha de
Caruaru na do Reci fe a . B'!'8ncisco, 110 kilornetro 4°, como
informa o engenheiro em cllefe do I l'olongamento, n oftleio
de 2~ de 18 2, e que imp rtará exoneraçiio para o Estado de
desapropriações custosas nas immediações da cidade do Re-
cife, •

•

fi
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Tudo isto, além de melhorar consideravelmente o tra
fego das tres linhas, sujeitando-as á unidade e corresponden.
cia do serviço e á harmonia de um só administração, se tra
duzirá em economias importantes..

'i. o O Estado, senhor das tres linhas, poderá baixar as
tarifas de transporte de passageiros e mercadorias, além do
limite em que razoavelmente o podem fazer as emprezas
particulares : 10 porque a reunião de taes estradas em um
só dominio diminue grandemente as despezas geraes; 20

porque, como é sabido, a correspondencia de linhas que ser
vem regiões differentes, facillta a reducção dos preços de
transportes. .

A diminuição dos preços de transporte produz os effeitos
salutares conhecidos, augmento de circulação de mercado
rias e, portanto, augmento de riqueza e consequente cres
cimento das rendas publicas.

4. 0 A companhia não tem estLmulo para angmentar a
renda da estrada, porque, pela garantia de juros do govemo,
lhB está segura uma renda que é consideravel para capitaes
inglezes. Passada a estrada e u direcção do tt'afego para o
Estado, aquella razão deixará de actuar.

E' certo que os accionistas, em geral, condemnão a ad
ministração das estradas de ferro pelo Estúdo, porque os
representantes do Estado tambem não obedecem á ac ão do
interesse individuol, sempre activo, intelligente e vigilante;
mas, é tambem certo que este defeito póde ser, senão de
todo supprimido, em grande parte aLtenuado pelo zelo do
governo e por sua administração bem combinada.

Por todas estas razões pensão as Secções I'eunidas que o
resgate da estrada de ferro do Recife aS. Francisco é uma
medida utile fecunda em bons resulLaQos.

Antes de terminar, as Secções reunidas pedem licença
para duas observações.

As Secções examinárão 11 hypothese do resgate, segundo
as condicções que derivão das estipulações existentes; o go
verno imperial, porém, não está inhibido de propõr e acceitar
quaesquer outras condições que, em ajuste amigavel com a
companhia, lhe pareção mais convenientes e que não excedão
á autorisação legislativa constante da lei vigente do or
çamento.

Segundo as estipulações accordadas, constantes dos de
cretos relativos ao assumpto e do accordo de 20 de agosto
de 1870, o preço do resgate deve consistir em titulos publicas
que dem renda correspondente ao rendimento liquido da
estrada.

Nestas estipulações só se falla de renda e não de quantia
destinada á amortisação; dahi se póde concluir que
devem constituir renda perpetua os titulos dados em pa
gamento.
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Hoje os mais eminentes financeiros considerão como
uma necessidade a amortisação das dividas dos Estados e de
harmonia com esle modo de ver, sem duvida correcto, acon
selhão que nos empre timos que são forçados a contrahir,
os governos preôrão ás rendas perpetuas as obrigações
amortisaveis, as quae leem a inestimavel vantagem de se
solverem em um certo prazo sem gravarem violentomente
os orçamentos.

O iuteresses do Estado, no conceito das Secções rauni
das, erião melhor consultados, se o pl'eço do resgate da
estrada de ferro do Hecife a S. Francisco, estipulado em
rendas perpetuas, fosae substituido por titulos amortisaveis,
segundo o typo que tem sido adoptado nos emprestimos que
lemos contrabido em Londres.

Esta fÓl'ma trará certamente algum augmento de des
pendia aunual, porque ter-se-ha de accrescentar á renda pro
priamente dita a parcella neces ario para a amortisação;
mas esto differença será mais que compensada pela exLincção
das obl'igações denlro de um certo prozo.

Tal é, enl101'es, o parecer das Secções reunidas dos Ne
gocios da Fazenda e Imperio do C n elho de Estado; Vossa
Magestole Imperial, porém em sua alta abedoria, resolverà
a que for mais justo e conveniente.

aia da C nferencios d Conselho de Estado, 30 de ou
tubro de 18 4.-LaJayette. RodT'igue Pereira.- Concordo,
Lui N Antonio Fieira da Silva.- Paulino José Soares de
ouza.- AJfonso Cel'o ele As 'is Figueiredo.-José Bento

da Cunha Figueireclo. - Martitn Franci co Ribeiro de
Anclrade.
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DECRETO N. 919 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1890

Aulorisando a compagnie des chemins de fel' ui-ouesl Brêsiliens a
funccionar

DECRETO N. 1382 - DE 19 DE FEVER.EIRO DE 1891

AI tera clausulas do decreto n, 597 A, de 19 de julho de 1 90 e concede ga
rantia d.: juro annual de seis por ceuto ao capital necessario ás obras
de que trata o mesmo decreto.

o generaJi simo Manoel Deodoro da. F.lllseca, chefe do governo
provi 01'10 da Republica dos Estados Unido do Brasil, coo tituido
pelo exercito e 31'lDari:t. em nome da Nação. attennendo ao qu reque
rerão Trajano Viriato de Med iros e Alfrerio Dillon, e considerando a
alta conveniencia de tornar exequivel o levantamento dos capitaes
necessarios á construcção de um porto artificial na en -euda de S. Do
mingos das Torres. no estado do Rio Grande do Sul, com estrada de
ferro que ligue a mesma enseada a cidade de Porto Alegre decreta:

Art. 1.0 São modificadas as clausulas do decreto n. 597 A, de 19
de julho de 1890, de llccordo com as que com este baixão.

Art. 2.0 Aos referido concessionarias, ou á em preza que organi-
arem, é concedida a garantia do juro annual de 6 %. dUI'ante vinte

annos, sobre o capital que até ao m3.ximo de 10.000:000 fór etrectiva
mente empregado na cnnslrucção do mencionado porto, bem como.
por igual praso, sobre o que tambem e1Iectivamente fór applicado até
ao maximu de 30:000 por kilometro, a construcção da estrada de
ferro, a que e refere o alludirlo decreto,

O barão de Lucena, miuistro e secretario de Eslado dos negocio:>
da agricultura, commercio e obras publicas, as im fará executar.

Palacio do governo provisorlO, 19 de fevereiro, de 1891, 3° da
Republica.

11A, OEL DEonoRo DA. FONSEOA.

Bal'cío de Lucena.

Clausulas a que s~ rcl'cl'e o decreto n. J.a8~
de"ta data

L Dentro dos limites e durante o praso marcado pelo decrelo n. 1382
desta data, far-se-ha applicavel a garautia do juro annual de 6 % ao
('apitaI que fôr fixado pelo governo como necessario á con trução de
todas as obra.s, quer do porto com seus accessorios, quer da estrada
de ferro; â. acquisição uo material fixo. fluctuante e rodante; a liuha
telegraphica, compra de terrenos, indemnisaçõ s de bem feitorias e
outras despezas pelo governo reconhecidas por indispeusaveis ao •
estudo e execução das obras,

§ 1.0
() capital a que se refere a presente di lposição será fixado

á vista do orçamento fundado nos planos e mais qesenhos de caracter

•
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•

,!Zeral, documentos e requisitos necessarios á execução de todos os
trabalhos quer di~ão respeito á construcção do porto, comprehen
dendo os seus o.cce"sorios, taes como armazens, alpendres, pontes e
g'uindastes. elevadores, pharóes e outras obras e serviços especiaes,
quer ~e retirão ao leito as estrada as uas obra rle arte e edifieios,
material fixo e rodante, linha telegraphica e offlcinas; o que tudo
será sujeito á approvacão do governo não devendo o capi tal para a
estrada exceder elo maximo correspondente á 30:000. OQO por kilome
troo Além destes plano e mais desvnbos de caracter geral exigido',
os conces ionarios ou a. companllll, que organis'l.rem sujeitarão á
approvação do fiscal, por parte do governo, os detalhes necessarios á
construcção das obras d'arte, um mez antes de dar-se começo {1 obra,
e se, findo esse praSJ, os concessionarias ou a companhia. não tive
rem solução do fiscal, quer approvando-os, quer exigindo morliticações,
serão elIes considerados approvado . No caso de serem exig'idas mo
dificações pelo ti cal do governo, o concessionarias ou a companhia
que org-anisarem serão obri,g-ados a fazeI-as; S3 as não fizerem será
deduzida rio capital garantido a somma gasta ua obra executada
sem a modificacâo exi,!?ida.

§ 2.° Se alguma alteração fôr feita em um ou maior nume:'o dos
ditos planos, de-enhos, documentos e requi itos já approvados pelo
troverno, sem consentimento deste, os concessionarins ou a companhia
que or":1nisarem perderão o direito á garantia oe juros sobre o
capital que se tiver despendido na obra exeCl1 ta,ri a, segundo os pla
nos, riesenhos, documentos e mais requisitos as-im alterados.

Se, porém, a :1lteração fôr feita com approvação do governo e
della resultar economia na execução da obra. con truida seguudo u:
dita alteração, a metade da somma resultante desta economia será.
deduzida. do capital garanti lo.

Por estudos e planos, quanto ao porto, comprehende·se a planta,
projecto e orçamento cam detalhes e especificaçõe , que deem perfeita
idéa. 00 projecto e r.ompleta justificação do or~amellt , com sondagens,
não só determinando a profundidade ria agua. na planta, como a molu
reza do terreno subjacente em que houver de estabelecerem-se os fun·
damentos das obras; as observações de marés, corl'entes, ventos e
I'el?imen de areias e outros indispens:J,veis ao perfeito conhecimento
das condições do local para os fins desta COll 'essão, typos e systemas
de apparelbos, guindastes, etc., tudo acompanhado de memoria expo
sitiva e justificativa.

Ir. A g-arantia de juros far-se-ha e.tl:'ectiva. em moeda nacional,
livre de qUfllquer imposto, em semestres vencidos nos dia 30 de
junho e 31 de dezembro de cada anuo, e pa.goos dentro do terceiro mez
depois de findo o semestre, durante o praso de 20 annos, pel:1 seguinte
fórma:

§ \,0 Emquanto durar a constl'ucção tias obras os jUI'OS de ô %

serão pagos sobre as quantias que tiverem sido autoris Idas pelo go
verno e recolhidas a um estabelecimento bancario para serem empl'e
gadas á .medida que forem necessarias.

As chamadas limital'-se-hão ás quantias exigidas pela constl'U
cQão das obras em cada annu. Para esse fim oS concJ_sionarios on a
companhia que organisarem apresentarão ao miuisterio da agricul
tura, commercio e obras publicas, dous mezes antes do começo das
obras. o seu respectivo orçamento, quer para as obras do porto, quer
para as da estrada, o qual sera fundado sobre as mosmas bases em
que se fundou o orçamento geral, que serviu de base para fixação do
capital garantido .
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. Decorrido o primeiro anno da entrada das chamadas, cessarão
os Juros até á conclusão das obras que davião ser executadas nesse
anno; construidas alIas, continuará o pagamento dos juros.

2.0 03 juros pagos palo estabelecimento bancaria sobre as
quantias depositarias serão crerlitados á garantia do Governo, e bem
assim quaesQuer rendas aventuae c)bradas pelo concessionados ou
l1ela companhia que org-anisarem, como sejão as de transterancias
de acções, etc.

§ 3.0 Nos capitaas levantarias durante a construcção não será
incluido o custo r1p matprial rodante d,\ estrada de ferro, nem o ria
mscbinas e apparelhos dA qualquer natureza, nece sarios ao seu reparo
e conservação. o qua.l só será lllnçado em couta para garantia de juros
seis mezes antes rle serem o dito materia!. machinas e apparelhos,
acima refel'idos, empregados no trafego da estrada.

§ 4. o Além da qUllntia neces"aria á construcção das obras em
cada anno, a que se refere o s lo elesta clausula, os concessionarias ou
a. comp!l.Dhia poderão fazer uma cbamad \ de capitaes no principio do
primeiro anno, no valor da 10 % do capital garantido, para attenrler
ás dpspezss preliminares que tiverem feito antes de encetarem· se os
trabalbos da constrncção.

Neste caso, os jnros garantidos de 6 % ao anno setão pa~os sobre
as quantias que forem depositadas, a contar das datas dos depositas.

§ 5. 0 Ent.regues ao serviço publico na totalidade ou em parte
a estrada rle ftlrro ou o porto com 8S suas obras accessorias. os juros
corresponilentes ao respectivo capital serão pagos de accorrlo com os
balanço de lirruidação da receita. e c1espeza de custeio, exhibidos pelos
conce~sionarios ou pela companhia que organisarem, e devidamente
examinados pejos agentes do governo.

m. A con tru~ção da obras não será interrompida, e se o fôr por
mais de tres meze , caducarão o privilegio, a garantia e mais favores,

. salvo caso de força maior. julo-ado tal pelo governo e sómente por eUe.
Se no praso t1xado não estiverem concluidos todos o trabalbos

de construrção e entregue tanto o porto como a estrada de ferro ao
servico publico, os concessionaria ou a companhia que organisarem
pagarão uma multa de 1 n/o por mez, até seis mezes, e 2 % por mez
até aos ei mezes sub_equentes da demora obre as quantia de pen
didas pelo governo com a garantia do juro até essa data.

E se. passados doze mezes. além do prazo acima fixado, não ficarem
concluidos todo os trabalbos acima referidos e entregues ao serviço
p,ublico, .ficarão tambem caducos o privilegio, a garantia e mais favores
,la menCIOnados, salvo o caso de força maior ó pelo governo como tal
reconhecido.

Nenhuma prorogação de pt'aso será conce,]iLla, sem que por cada
mez de prorogação paguem os concessionarias ou a companhia. um
conto de réis (1 :000 000).

IV. As desoezas do custeio da estrada comprehendem as que se
fizerem com o tr<tfego de passal!'airos e morcadorias, com reparos e con'
setvação rlo matel'üll rodante, omcinas, estações e tooJas as rlependencia
da via-ferrea, taes como armazen. officinas, depo itos de Qualquer
natureza, e do leito da estrada e todas as ouras de arte a elle ner-
bo~nb . .

A despezas do custeio do porto comprebendem as que se fizerem
com a. carga e IlescarO'a, guarda o vigilancia das mercadol'ias. com
reparos e coo ervaç'io de todas as obras do porto e suas dependencias,
taes como armazens, alpendres, rlepcsitos, edificios e bem assim com o

•
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guinriastes, elevadores e mais machinismos, material fiuctuante e
pharóes.

V. Os concessionarios ou a companhia que organisarem obrigão·se
ainda:

1.0 A exbihir, sempre que lhe CÔt' exigido, os livros de rereita e
despeza do custeio e do movimento, quer da estrada, quer do porto,
e prestar totlos o esclarecimentos e informações relativos ao serviço
do porto e da estrAda, que lhes forem reclamados pelo governo, pelos
fiscaes por parte do mesmo governo, ou quaesquer agentes deste,
competentemente autorisarlos; e bem assim a entregar semestral
menle aos supraditos fiscaes um relatorio oircumstanciado do e tado
dos trabalhos em con trucção e das estati ticas do serviço, abrangendo
as despezas do custeio, convenientemente especificada, não só ado
ptando-se 08 modelos e regras já existentes, como podendo o "'overno
indicar outros para as informações que os concessionarias ou a com
panhia que or~anisarem tem de prestar-lhe re"'ularmente ;

2.° Acceitar, como definitiva e sem recurso, a decisão do governo
sobee as questões Que se suscitarem reJati vamente ao u o J'ecipl'oco das
esteadas de ferro que lhe pertencerem ou a outra emprl?za, ficando
entendido que qualquer accordo que celebrar não prejudicará o direito
do governo, ao exame das estipulações que e1fectuar e a modificação
destas, se entender que são offensivns ao interesse do Estado;

3. ° A submetter á approvação elo governo, antes do comeco do
trafego da estrada e serviço do porto, o quadro de seu empregados e a
tabella dos respectivos vencimentos, dependendo q lalquer alteração
posterior nesse quadro e tabella, de approvação do governo, o qual
poderá tambem reduzil-os durante o tempo da. garantia de juros,
ouvidos os concessionarias ou a. compa'1hia.

IV. A clausula XlI do decreto 11. 597 A, de 19 de julho de 1890,
fica substituida pela seguinte:

Os conces ionarios ou a compauhia que organisarem perceberão
pelos serviços do porto e DOS seus estabelecimentos as seguintes
taxas:

I." Pela carga e desctrga ne mercadorias e quaes'luer ,Q"eneros no
caes que possuir'em, em virtulle desta conces ãa, I real pl)r kilogramma
exceptuados apena os objectos de grande volume e pouco peso.

2." Pela carga e descarga, nas mesmas condições, de objectos de
gl'ancle volume e pouco peso, Mú 3J'éis por kilogramma.

3." Por dia c metro linear de caes occopado por navios a v,'por,
700 réis p3.ra os dous primeiros dias e 900 réis em seguida.

4." Por dia e por metro linear de caes occupado por navios que
não sejão movidos a vapor, 500 réis.

5." Por' mez e fracção de mez e por kilogramma de mel'cac1ori,L ou
qualquer genero que ouver sido e1Iectivamente recolhido aos arma
zens elos concessionarios ou da companhia, 2réis.

Serão sujeitos a esta ta x:n. e recolhido' aos armazens dos conces
sionarios ou da companhia os generos e volumes que não sajão reti
rados dos caes pelos interessados nas 48 horas que se seguirem á
conel usão do seu despacho pela alfandega,

6." Uma taxa snpplementar será cobrada pelos concessionar'ias ou
pela companhia, de accordo com as partes, quando entre si couvier'em
prolongar o serviço de carga e descarga além dlls horas regulamenta
res, fixadas pela administração da alfandega.

7." Poderão os concessionarias ou a com pauhia cobrar urna taxa
para o serviço de reboque. segundo tabella esta!.Jelecida de accordo com
o governo e revista annualmente.

•
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8.' Perceberão mais os concessionarios ou a companhia uma taxa
de 200 réis por tonelada metrica de arqueação dos navios que entrarem
no porto, na razão da carga e descarga que fizerem, independente das
outras taxas.

8. a Os navios que entrarem no porto pat'a receber ordens, fazer
aguada ou outro qualquet' fim, e não descarregarem, pagarão a taxa
de 100$000, sendo de vela; 150$000, sendo vapores costeiros, e
200·000, sendo transatlanticos.

1O.a Os conce~sionalÍos poderão cobrar de I a 10 reis por kilo
gramma de mercadoria que embarcar ou desembarcar no porto.

II. a Terão igualmente direito a cobrar taxas pelo serviço de
pharóes; submettendo á appovação do governo a respectiva taLella de
preços.

12. a A taxa de armazenagem actualmente cobrada pelas reparti
ções fis ae, e b3m assim a das capatazias da alfandega, cujo serviço
ficará a car'go dos mesmos concessionarios ou da companbia que 01"
~all isarem.

13." São isentos de qualquer taxa os navios que conduzirem tropas,
mantimento ou Fetret:bos bellicos do governo federal, assim como as
embat'cações de guet'ra, e tambem os navios que transportarem
sómente immigrautes p,tra o tel'l'itorio nacional; e bem assim da taXit
n. 9 desta clausnla os navios entrauos em arribada, desde que a EUa
demor.. no pOt'to não exceda de 30 dias.

VII. O pagamento de juro crmo garantia, pelo governo só se tor
nará eífecti vo se o producto das taxas, cuja cobrança é autorisada pelo
presente decreto, e o rendimento bruto da estrada não perfizerem a
somma necessaria para o juro do capital empregado nas obras á razão
de 6% ao anno.

Ficando entendido que o governo não se compromette a pagar
como juro g-arantido senão o que a esses productos e rendimento faltar
para perfazer puramente o juro do capital empregado, de accordo com
as presentes clausulas á rasão rle 6 % ao anno.

VUI. Log-o que os dividendos excederem a 8 %, o excedente sera
repartido entre o governo e os concessionarias ou a companhia que 01'
ga~isarem, cessando essa divisão logo que forem embolsa.dos ao Estado
os Juros por e te pagos.

IX. No que não fór alterado pelas clausulas da presente c,)ncessão,
vigorará o disposto no decreto TI. 6995, de 10 de agosto de 1878, quanto
ao trafego, trem rodante, tarifa.s, passagens de Estado, telegrapbo,
~sc9.lisação, resgate, arbitramento, alienação e multas da estrada de
ferro.

X. As disposições das clausulas XLIV, XLIX e Ll do decreto
n. 597 A, de 19 de julho de 1890, entender-se·hão igualmente com o
porto naquillo que lhé fôr applicavel.

Xl. Se dentro do pra~o de 12 mezes, a contar ri ,data da as igna·
tura.do contracto, não estiver organisada a companhia, se por com·
panh13. JlOUVtr de. executarem-se as obras de que trata a presente
concessao, caducara esta.

_Caducal'li. igualmente, so no pra o de dous annos, a contar da
as Ignatara do co~tracto, não rorem apresentados os estudos, ou se no
p~as~ de um anno, a contar da data da approvação dos ditos estudos j
nao 161' encetada a execução das obras.

XII..: A caduci~ade por qualqu.er dos motiv s previstos na presente
cooces~ao alIectara a concessão em globo j entendendo- e que a fal ta de
cumprImento das obriga.ções estipuladas para o POt'to, que importar
aquella pena, atl'ectara pOl' igual a estl'ada de ferro e vice·versa.
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Xll!. O~ cJucessíoutri03 ou a companhia que or~d.nisa.rem gasarão
dos favorês concedidos no decreto n. 5Z8, de 28 de junho de 1890, e poste
riores, sobre o mesmo objecto -em terrâs que atravessar a estrada de
ferro.

XLV. Se as obras, a que se rerdre a presente concessão, houverem de
ser executadas por companhia, poderão as da. estrada ser executadas
por urna e as 10 porto por outra e distincta companhia.

XV. As despezas da pOl'to, como a respectiva renda, serão discri
minadas das despeza e renda da estrada de ferro, tendo aquelle e esta
escripturação distincta, e nesta conformidade far·se-ha a. divi ão dos
lucros no fim de cada semestre, procedendo-se do mesmo mola com
relação ao pagamento dos juros.

XVI. Findo o praso do privilegio de qU3 trata a COll,lição I' do
decreto n. 597 A, de 19 de julho de 1890, tod\1.s as obra.s tio P0l'to, seus
a\lCessorios e material, e bem assim as da estrada de rerro, reverterão
ao dominio do governo da. União, injependentemente de qu.l1quer imle·
mnisação.

XVll. Ficão em vigor todas as condições do decreto n. 597 A, de
19 de julho de 1890, que não forem expre3samente mo li ficadas, alte
radas ou revogadas pelo presente decreto.

XVIII. Os prasos m rcados pelo pre3enta decreto, bem como pelo
de n. 597 A, de 19 de julho de 1890, s8l'áo cont:tdos da data em que esta.
resolução fôr publicada.

Secl'etaria de Estado tios negocias da agricultura, cornmercio e
obras publicas, 19 de fevereiro de 1891.- B. de Luctmt.

4
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