MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
DIRECTORIA GERAL DE VIAÇÃO

* Estrada de Ferro Oeste de Minas

PORTARIA DE 15 DE OUTUBRO DE 1917 \
Approva as novas bases de tarifas para a Estrada
do Ferro Oeste de Minas, com as respectivas tabeliãs e pautas,
ficando extensiva á mesma Estrada, na parte que lhe for applicavel,
o regulamento dos transportes e telegraphos e a classificação geral
das mercadorias, approvadas pelos decretos ns. 10.286, de 23
de junho de 1913 e n. 10.204, de 30 de abril de 1913,
para as linhas de concessão federal das companhias
— Paulista de Estrada de Ferro, Mogyana de
Estrada de Ferro e Navegação, Sorocabana
Railway Limited e São Paulo Railway
'
Limited e Estrada de Ferro
Central do Brazil

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA

NACIONAL

1917
6072

O ministro de Estado dos Negócios da Viação c Obras Publicas,
em nome do Presidente da Republica, resolve approvar as novas bases
de tarifas para a Estrada do Ferro Oeste de Minas, com as respectivas
tabeliãs e pautas, que com esta baixam, assignadas polo director geral
do Viação dosta Secretaria do Estado, ficando extensivo á mesma estrada, na parte que lho for applicavel, o regulamento dos transportes
e do telegrapho e a classificação geral das mercadorias, approvatlas
pelos decretos n. 10.286, de 23 de junho de 1913 o 10.204, de 30 do
abril de 1913, para as linhas de concessão federal das companhias
Paulista do Estrada de Forro, Mogyana do Estrada "de Forro e Navegação, Sorooabana Railway Limited o São Paulo Haihvay Limited o
Estrada de Ferro Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 15 do outubro de 1917.—A, Tavares de Lyra.

ESTRADA DE FERRO OESTE DE MINAS
TABELLAS A VIGOHAD NESTA ESTUADA

Tabeliã •/

MINISTÉRIO U J>.;:,. •',- E NtCtfDlOS INIFPiCRES
DEPARTAMENTO 6E IUPRENSA NACIONAL

BiBUOTEO
NUMERO

DATA

Passageiros:
Por passageiro e por kilometro:
d" Classe:
Até 500 kilometros
De 801 em diante
2a classe :
Até 300 kiloraetros
De 501 em diante
Ida e volta — 1a classe :
Até 500 kilometros
De 501 em diante
Ida e volta — 2a classe :
Até 500 kilometros
Do 501 em diante

$050
§043
,.

3040
$030
S090
§067,5
$063
804,5
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Tabeliã S
Cadernetas kilomeíricas

De
De
De
De

3.000
6.000
9.000
12.000

Kilometros
kilometros
kilometros
kilometros
kilometros

Preço
135$800
240)5200
315$200
360$800
Cadernetas

S.
S.
S.
S.

Encommendas ou mercadorias
Imposto Total
16$200 152$000
28$800 269$000
37$800 353$000
43$200 404$000

suburbanas

Entre S. João d'El-Rey e Aguas Santas, validas dentro
do mez da sua emissão (50 coupons).
João d'El-Rcy a Chagas Doria e vice-versa — 1aa classe..
João d'El-Rey a Chagas Doria e vice-versa— 2 a classe..
João d'El-Rey a Aguas Santas e vice-versa — 1 classe..
João d'El-Rey a Aguas Santas e vice-versa — 2a classe..

$750
$67«
8600
$525
$450
$375

Taaella 2 A
3$000
12$000
7$500

Passagens suburbanas

S. João d'El-Rey a Chagas Doria..
S. -João d'El-Rey a Giaroia
S. João d'El-Rey a Aguas Santas...
Chagas Doria a S. João
Chagas Doria a Giaroia
Chagas Doria a Aguas Santas
Aguas Santas a S. João
Aguas Santas a Chagas Dona
Aguas Santas a Giarola
Bello Horizonte a Carlos Prates...
Bello Horizonte a Contagem
Bello Horizonte a C. Nova
Contagem a Bello Horizonte
Contagem a CD rios Prates
Comagcm a C. Nova
C. Njva a Bello Horizonte
C. Nova a Carlos Prates
C. Nova a Contagem

Transportadas pelos trens de passageiros ou mixtos:
Por tonelada e por kilometro :
Ato 100 kilometros
Do i )1 a 2 )0 kilometros
•
Do 201 a 3 )0 kilomotros
Do 301 a 400 kilometros
De 401 a SOO kilometros
De 501 em diante
,
Frete mini.uo 200 réis.

2a classe
1a classe
Simples [ e V Simples I e V
$100
$200
$300
g 200
$400
$500
$200
$300
$500
$300
$700
$400
$100
$200
$300
$200
$200
3400
$100
$200
$400
$500
$300
$200
$500
$700
$300
$400
$400
$200
$300
$500
$200
$100
$200
$300
$200
$100
$200
$300
$800
$500
$70!) 1S100
$900 1$400
1$100
l$70l)
$800
$500
S700 1$100
$600
$400
$800
$600
$600
$800
$400
$5JO
$900 18400
1$100
{$70;)
$700 1$100
1.J100 1$600
$600
$800
$400
$500

Tabeliã •/ A

Serão despachados por esta tabeliã, como encommendas e conforme a classificação expressa, os genoros seguintes: abóboras, agua
potável e do mar, até 100 kilos por despacho; aipim, caças mortas,
caldo de canna, até 2 ) kilos por despacho; canna de assacar, até 20
kilos por despacho; carás, carnes verdes ou frescas, coalhada, creme
do leito, curáo, doces frescos, em bandejas, para festas, empadas,
fressuras, fructas frescas, leite fresco, línguas frescas, mandioca,
ovos, miúdos de rezes, requeijão fresco, rins frescos, etc.
Por tonelada e por kilometro:
Até 100 kilometros
,
#290
De 101 a 200 kilometros
8160
Do 201 a 30J kilometros
$120
De 301 a 400 kilometros
#080
De 401 em diante
$040
Frete mínimo 200 róis.
Tabeliã 3
Bebidas nacionaes, vinagre nacional, conservas nacionaes e mais
artigos classificados nesta tabeliã.
Por tonelada e por kilometro:
Até 100 kilometros
$400
De 101 a 200 kilometros
,
$340
De 201 a. 30) kiloraotros
,
$283
Do 301 a 400 kilometros
$220
De 401 a 500 kilometros
$160
De 501 em diante
$100
Frete mínimo l $000.

Bagagem de passageiros
Tabeliã 3 A
Por tonelada e por kilometro :
Até 100 kilometros
De 101 a áOO kilometros
De 201 a 300 kilometros
De 3i>i a 400 kilometros
De 401 a 500 kilomefros.
,
De SOI em diante
Frete mínimo SOO réis.

$700
$630
$560
§490
§420
§330

Café beneficiado, em grão, torrado ou quebrado.
Por tonelada e por kilometro:
Até i 00 kilometros
Do 101 a 200 kilometros
'.
De 201 a 390 kilometros
De 301 em diante
Frete mínimo l $000.

$230
$190
$130
$070

Tabeliã 3 B

Café cm casquinha.
A mesma tabeliã acima.
Tabeliã 3 U

Café cm cereja ou coco.
A mesma tabeliã acima, com 25 % de abatimento; quando destinado aos engenhos situados na zona desta estrada, será taxado pela
tabeliã 13 o por dezena.
Frete minimo 1$000.
Tabeliã 4
Bacalháo, café torrado cm pó, farinha do trigo c outros artigos
classificados nesta tabeliã.
For tonelada o por kilometro:
Até 100 kilomotros
$200
Do 101 a 200 kilomeí.roá
5140
Ue 201 a SOU kilometros
$080
De 301 em diante
$040
Freto minimo IgOOO.

Tabeliã (i

Phosphoros, agua-raz, bebidas estrangeiras e outros artigos classiflcados nesta tabeliã.
Por tonelada e por kilo'riotro:
$500
Até 100 kdometros
De 101 a 200 kilometros
$450
$400
Do 201 a 300 kilomotros
$350
Do 30:1 a 403 kilometros
$300
De 40.1 a 500 kilometros
8250
De 501 em deante
Frete minimo IjjíOOO.
Tabeliã 7

Objectos de grande responsabilidade, espelhos, porcellana, etc.
Por tonelada c por kilomotro :
SôOQ
Até 100 kilomotros
$530
De 101 a 200 kilomcf.ros
$460
Do 201 a 30O kilometros
S390
De 301 a 403 kilometros
$320
De 401 a 500 kilometros
$250
De 501 cm deante
Frete minimo l j? 000.

Tabeliã 4 A

Algodão, arados, niacliinas para lavoura e outros artigos classificados nesta tabeliã.
Por tonelada o por kibraetro:
Até 100 kilometros
$100
De 101 a 200 kilomctrcs
$090
Do 201 a 300 kilowetrcs
$080
Do 301 a 400 kilometros
$070
De 401 a 500 kilomctros
$060
De 501 em diante
$050
Frete minimo 1SOOO.

Tabeliã 8
Ferragens, armarinho, impressos o outros artigos classificados
nesta tabeliã.
Por tonelada c por kilometro:
Até 100 kilometros
S480
De 101 a 200 kilometros
$423
De 201 a 300 kilometros
$370
De 301 a 400 .kilometros
$315
Do 401 a 500 kilomotros
$260
De 501 em dcanlo
$203
Freto mínimo 1$033.

Tabeliã ,5

Aço em barra, papel nacional e outros artigos classificados nesta
tabeliã.
Por tonelada e por kilometi-o:
Até 100 kilometros
§300
De 101 a 200 kilometros
$250
De 201 a 300 kilometros
g-200
De
301
a 400 kiloraetros
...............................
De 401 a 500 kilometros
........................
'. ____ ' '
De 50i ein deante
§050
Frete mínimo igOOO.
Os trilhos o seus accessorios (chapas de juncçao, pregos , parafusos, eíc.) em expedirão de peso superior a 200 kilos, sorrio taxados
pela tabeliã 4 A.

Tabdla 9

,es vivos om gaiolas, em engradados o em cestos, araras,
Animae:
jansos,, faisões, marrecos,. papagaios,
patos, perus o outras
gallinhas, „.
..
aves domesticas c silvestres, leitões, macacos, pacas c outros animaes
pequenos, conforme a classificação.
Por tonelada c por kilomotro :
ÍÍ360
Até 100 kilometros
$324De 101 a 200 kilomotros
$288
Do 201 a 300 kilomelros
$252
Do 301 a 400 kilometros
:••
$216
De 401 a 500 kilometros
$180
De 601 om deante
Frete minimo 200 réis.

Tabeliã -ÍO

Tabeliã

Bezerros acompanhados pelas mães, cabras, cabritos, cSes amordaçados, carneiros, porcos e ostros quadrupedes classificados nesta
tabeliã.
Por cabeça e por kilometro :
Até 100 kilometros
,$030
De 101 a 200 kilometros
§025
De 2J1 a 300 kilomotros
$020
De 301 a 400 kilomotros
$015
De 401 a SOO kilometros
JJ010
De 501 em deante
$005
Despachados em lotação completa (20 cabeças ou mais) pagarão:
Por cabeça e por kilometro:
Até 10D kiloraetros
$019
De 101 a 200 kilometros
$016
De 201 a 310 kilometros
$013
De 3D1 a 400 kilometros
$010
De 401 a SÓ J kilomotros
$007
De 501 em deante
$004
Frete mínimo Í.OO róis.
Os porcos magros para engorda, em quantidade inferior a 23 cabeças, serão despachados pela tabeliã acima; quando despachados em
lotação completa (20 cabeças ou mais), pala mesma tabeliã com
60 % de abatimento.
Tabeliã U
Bezerros isolados, bois, burros, cavallos, jumentos,
touros, vaccas, vitellos e outros animaes classificados nesta
Por cabeça e por kilometro:
Até 100 kilometros
De 101 a 200 kilometros
Do 201 a 300 kilometros
,
De 301 a 400 kilometros
De 401 a 500 kilometros
De 501 em deante
Frete mínimo IgOOO.
Despachados era lotação completa do vagão, íeom 20 °/0
timento.
Gado vaccum em pé, orn numero do 100 cabeças
pagará:
Por cabeça e por kilomotro:
Até 100 kilometros
,
De 101 a 200 kilometros
De 201 a 300 kilometros
De 301 a 400 kiloraetros.
DG 401 em. deante
Frete mínimo l $000.

poldros,
taballa.

$060
$054
$042
$036
$030
de abaou mais,

$030
$023
$020
$015
$010

Madeiras falquejadas, lavradas ou serradas e mais artigos classificados nesta tabeliã, em quantidade de um metro cubico ou uma
tonelada ou mais.
Por tonelada o por kilometro:
$050
Até 100 kilometros
Do 101 a 200 kilometros
$045
$040
De 201 a 300 kilometros
$035
De 301 a 40J kilometros
$030
De 401 a 500 kilometros
Do 501 em deante
Frete mínimo 4$000.
Tabeliã 13
Madeiras aplainadas, garrafas vasias ordinárias e mais artigos
classificados nesta tabeliã, em quantidade de um metro cubico ou
uma t melada ou mais.
Por tonelada e por kilomotro:
Até 100 kilometi-os
De 101 a 200 kilometros
De 201 a 300 kilometros
De 301 a 400 kilometros
De 401 a 500 kilometros
De 501 em deante
Frete mínimo 4$000.

$100
$055
$045
$035
$025
$015

'labella -i4
Aço velho de sucata, areia, cannos de barro, cascalho, pedras,
telhas, argilla, betume, estrume, pedregulhos e mais artigos classificados nesta tabeliã, em quantidade de um metro cubico ou tonelada ou mais.
Por tonelada e por kilometro:
Ate 100.kilometros
De 101 a 200 kilometros..
De 201 a 300 kilometros.
De 301 a 400 kilometros..
De 401 a 500 kilometros.
De 501 em deante
Frete mínimo 4$000.

$045
$040
$033
$030
$020

Tabeliã U A
Cascas para cortume, lenha e mais artigos classificados nesta tabeliã; em quantidade de dous metros cúbicos ou uma tonelada ou
mais.
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Por tonelada ou por kilometro:
Até 100 kilometros
De 101 a 200 kilomctros
Do 201 a 300 kilomctros
De 301 a 400 kilomotros
De 401 a 300 kilometros
De oOl cm deante
Freto mínimo 4&900;

Tabeliã -17
$035
$030
$035
$020

$015

Tabeliã 14 r,
Saccos vasios usados, ou em retorno e demais productos classificados nesta tabeliã; em quantidade do dous metros cúbicos ou uma
tonelada ou mais.
Por tonelada e por kilometro:
Até 100 kilometros
De 101 a 200 kilometros
Ds 201 a 300 kilometros
De 301 a 400 kilomctros
De 401 a 500 kilometros
De 501 cm deante
Frete mínimo 4$000.

$033
$030
$025
$020
$015
$010

Tabeliã -15
Carros ou automóveis para carga e passageiro.
Por vehiculo o por kilomotro:
Até dOO kilomctros
$130
De 101 a 200 kilometros
$117
Da 201 a 300 kilomotros
$10i
De 301 a 400 kilomotros
$091
De 401 a SOO kilometros
$078
$005
De 501 cru deante
Frete minimo 1$000.
Os automóveis e carros para passageiro pagarão em dobro pela
tabeliã acima e com 50 % de augmento, quando para carga, como
actualmente se procede na Estrada de Ferro Central do Brasil.
Tabeliã -16
Carros do vias férreas rebocados.
Por veliieulo c por kilometro:
Até 100 kilometros
Do 101 a 2)0 kilometros
De 201 a 300 kilometros
Do 301 a 400 kilomotros
De 401 a 300 kilometros
De 501 em deante
Frete minimo l $000.

$120
$108
$036
S084
$072
$060

Locomotivas o tender s, rebocados.
Por unidade e por kilomelro:
Até 100 kilomctros
De 101 a SOO kilometros
De 201 a 300 kilometros
De 301 a 400 kilomctros
De 401 a 500 kilomotros
De 501 cm deanto
Frete minimo 3,>000.

$800
$720
$640
$500
$480
$400

Observações A, D, C, D, E c F
Observação A
As mercadorias das tabeliãs 12a 14 B, quando despachadas em
expedições de peso inferior a uma tonelada, pagarão pela tabeliã 4 ;
com o máximo, porém, do frete do urna tonelada pelas tabeliãs 12 a
ii B, respeitados os mínimos destas.
Exemplo :
Uma expedição que tculia de l a 999 kilos e a classificação seja
da tabeliã 14, far-so-á o calculo, em cgual distancia, pelas duas tabeliãs (4 o 14), sendo na tabeliã 4 por dezena o na tabeliã 14 por tonelada o cobrar-se-á pela tabeliã que der menos frete.
A regra acima servirá para todas as mercadorias classificadas nas
tabeliãs 12 a 14 B, quando a pauta determinar: vide observação A.
As tabeliãs 12 a 14 B serão applicadas por tonelada, com o frete
minirm do i$, exceptuando-se os casos da observação R, indicados
na pauía.
Observação B
O calculo será por dezena, qualquer qnc soja o peso, com o minimo de 1$ por despacho.
Obervaçao C
Serão despachados pelas tabeliãs abaixo indicadas, quando fabricados e despachados directamente, por fabricas ou refinarias situadas
na zona da Estrada, os seguintes artigos:
Aguas gazozas, gazozas ou soda (bebidas):
Tabeliã 5.
Assucar refinado:
Tabeliã 5, com 20 % do abatimento em lotação ou não.
Banha de porco:
Tabeliã 4, com 30 % de abatimento.
Carnes preparadas em latas:
Tabeliã 5.
Cerveja:
Tabeliã 4.
Calçados:
Tabeliã 3.
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Ferraduras:
Tabeliã 3.
Fios do algodão e tecidos de algodão:
Tabeliã S, com 2a % de abatimento.
Macarrão:
Taoella 5.
Vinho, somente o de uva:
Tabeliã 3 A.
Xarque:
Tabeliã 13.

gravado, da fabrica e caixas especiaes para conducção de aves, que
tragam também indicação do procedência e nome do oxpeditor.
São as únicas espécies que podem ser transportadas com a declaração de — retorno.
Quando despachados como eucommenda, pela tabeliã 2 A.
»

Observação D
Café beneficiado em grão, torrado ou quebrado: tabeliã 3 A.
Café em casquinha, a mesma tabeliã acima.
Café em cereja ou coco, tabeliã 3 A com 25 % de abatimento.
Café em cereja ou coco, quando dest nado aos engenhos situados
na zona desta estrada, será taxado pela tabeliã 13 e por dezena.
Observação E
Transportes fúnebres (art. 22):
Pelo transporte fúnebre, em trens ordinários, de passageiros,
cobrará a estrada a taxa de 2§ por kilometro, com frete mínimo 20§
para cada estrada.
§ i." Esses transportes só poderão ser feitos em carros cobertos,
e quando em trens de carga ou mixtos, a taxa será de 1$ por kilometro, com o frete mínimo de iOs para caria estrada.
§ 2.° Esses transportes quando em carros de segunda classe teem
30 % de abatimento e 50 % quando em carros de mercadorias,
ambos os abatimentos sobre as bases acima.
§ 3.° Os transportes fúnebres devem ser annunciados, com a
precisa antecedência, na estação de parti Ia.
§ 4.° As pessoas que o acompanharem pagarão passagem pela
tabeliã ordinária.
§ S." Pelo transporte de cadáveres se cobrará imposto de transito,
conforme o regulamento em vigor.
Os trens especiaes para transportes fúnebres, da estação de São
João d'El-Rei ao cemitério de Quicumby, situado entre os kilornetros
102 e 103, pagarão:
Em carros apropriados ou carros de passageiros, 15§ por
cadáver ;
Ouando em carros de mercadorias, o preço será de 10$, com direito em ambos os casos, ao transporte gratuito
de quatro pessoas ;
as demais pagarão passagens de l" ou 2a classes, na base dos preços
de S. João d'El-Rei a Chagas Doria.

Observações geraes

i." O calculo das tabeliãs l A, 2, 2 A e 9, será por kilo ; das tabeliãs 3 a 8, por dezena, e das tabeliãs 12 a 14 B, por tonelada.
2." A distancia mínima para a applicação das tabeliãs será de
cinco kilometros.
r!.° Os despachos de valores e animaes perigosos serão formulados,
respectivamente, pelos arts. 49 e ;>9 do regulamento.
4.° Os fretes dos trens especiaes e dos alugueis de carros serão
cobrados de accôrdo com as ordens existentes que regulam os
casos.
5." Para que os despachos de mercadorias possam sor admittidos
como de fabricação nacional, nos casos permittidos pela tarifa, é indispensável que cada volume traga essa indicação e a marca da
fabrica em lettras bem legiveis, e que a nota de expedição tenha
igualmente a declaração de ser nacional, afim de poder ser confrontada com o volume.
No caso de duvida sobre a qualidade da mercadoria, sorão os
volumes abortos para a verificação, de accôrdo com os arts. 162,
163 e í64 do regulamento.
Todos os fabricantes deverão marcar seus productos com rotulo
collado ou impresso, os quaes deverão conter a denominação da fabrica ou o nome do fabricante, a rua o o numero do edifício, sua
situação, ou a expressão — Industria nacional.
Reputar-se-hão como estrangeiras, as mercadorias nacionaes que
não possam ser, á primeira vista, distinguidas de outras similares
estrangeiras, ou porque não haja letreiro claro nos volumes, ou
porque esse indique como estrangeira, embora seja de fabricação nacional.
Quando um mesmo volume contiver mercadorias de diversas
classificações, toinar-se-ha a base mais alta, conforme o arfc. 93 do
regulamento.
Quandc as pautas das tarifas não tiverem sinão uma classificação, fica subentendido que não ha distincção entre nacional ou
estrangeira ou qualquer classificação.
As expressões «não classificadas» ou «diversas», que se encontram na nomenclatura da classificação, sorvera somente para o uso
da estação despachante, pois quo os expoditorcs devem discriminar,
em suas notas de expedições, claramente, o conteúdo dos volumes
gubmeítidos a despacho.
Nos despachos de «Drogas», os expediíores são obrigados a declarar si são ou não inflammavcis, explosivas ou corrosivas.
Estadia livre

Observação —F
Os transportes de — retorno — só serão acceitos com restricções
e quando os volumes possam demonstrar claramente a sua utilização
anterior, como: vasilhame especial para leite e creme, com letreiro

Ô prazo de estadia livre das mercadorias nas estações será de
oito dias; para os despachos de bugagens e eiicornmondas, o prazo será
de 36 horas corridas, em todas as .estações.
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Armazenagens
A armazenagem das mercadorias, bagagens e encommcudas, findo
o prazo acima indicado, será cobrada do accôrdo. cora o art. 120 do
rcgiilainouto e § í" dos arts. 34 e 44.
Carga e descarga
As taxas do carga e descarga serão applicadas por dezena, do
accôrdo cora o peso verificado, a todas as mercadorias, á razão do
•10 réis para carga e de 10 róis para descarga; quando se tratar de
despachos era lotação completa, será facultativo aos interessados fazcrem as operações do carga e descarga.
No resultado final da applicaçao das taxas de— carga e descarga — toda a fracção inferior a 100 róis será arredondada para
PAUTA
Classificação
proposta
Abacates f vide fructas'
Abacaxis (vide fructas
Abanos (ventarolas)..
Abanos ordinários de palha ou folha, para cozinha
5
Abas para chapéos (vido artigo de chapelaria)
O
Abat-jours do louca ou vidro (vido apparelhos).
Abat-jours de papel, papelfio, ferro, folha ou outro metal
8
Abelhas (vide colmeias)
3
Abios (vide fructas).
Abóboras verdes (vido hortaliças).
A boboras maduras
2-A ou 4-A
Abotoadoi'03 (vide artigo de armarinho)
,
8
AUotoaduras do ouro e prata com ou sem pedras preciosas (valores)
Art. 49
Abotoaduras communs ou diversas (vide artigo do armarinho)
,
8
A braçadeiras (vide braçadeiras)
Ei
Abricós (vide fructas).
Abridor '(vido artigo de ferragens)
8
Abrunhos (vide fructas).
Absintho (vide bebidas).
Açafates c semelhantes (vido cestas).
Açafrão (vido especiarias)
O
Açamos (vido focinheiras)
8
Accessorios do trilhos
li
Acções do bancos e companhias (vide valores)
A r t . 49
Accumuladores de gaz e electricidade (pilhas)
8
Acelga (vido cclga ou hortaliça).
Ácetatos (vide drogas),
Acetona (vide drogas).
Achas do lenha (vide lenha).
Ácidos sulfuvico o muriatico impuros.
Aci.ios diversos (vide drogas).
Aço om barra, chapa, vcrgalhões ou verguinhas
o

Classificação
proposta
8
7
14
6

Aço cru obra, oominum (vido artigo do cutelaria)
Aço em objecto do arte ou de luxo
Aço velho de sucata (vHo obs. A)
Acolchoados (vide cobertores)
Aconito e acouitina (vide medicamentos).
Adereços do ouro, prata e pedras preciosas (vide valores)
A r t . 49
Adereços communs ou diversos (vide artigos do armarinho)
8
Adornos para coiistrucçõcs (vide ornamentos).
Adubos cm geral (vide obs. A)
14-A
Aduellas do forro
S
Aduollas do madeira (vide obs. A)
13
Aerometros (vide instrumentos de precisão)
7
Aeroplanos e aorostutos
b
A fiadores (vido artigo de forragens)
8
Agatha cm. bruto (pedra)
5
Agatha (vide apparolhos de)
8
Agendas (vide almauacks)
8
Agrião (vicie hortaliças).
Agua distillada (vido artigo de pharmacia)
G
Agua do mar em quantidade até 100 kilos
2-A ou 4-A
Agua do mar cm maior quantidade (vido obs. A)
14
Agua do mar concentrada (vide drogas).
Agua potável em quantidade até 10) kilos
2-A ou 4-A
Agua potável cm maior quantidade (a)
4
Agua-raz (inflammavel)
6
Aguardente nacional
5
Aguardente estrangeira
.««.
O
Aguas aromáticas ou do cheiro (vide artigo do perfumarias
„
6
Aguas mcdicinaos, artiflciaes e gazozai, naciouaes (vide
obs. G) (*)
3
Aguas modicinaes, mineraes, naturaos ou artitíciaos o
gazozas estrangeiras
O
Águias (vido aves)
_„
O
Aguilhões
8
Agulhas para trilhos (vido trilhos)
5
Agulhas diversas (vide artigo de armarinho)
8
Agulheiros (vide artigo do armarinho)
8
Aipim
2-A ou 4-A
Aipo (vide hortaliça).
Alabastro (vido mármore).
Alamarcs de ouro e prata (valores)
A r t . 49
Alamares diversos
(j
Alambiques o pertences para laboratórios
O
Alambiques para fabrica ou lavoura
4
Alavancas
!>
Albardas e albardões (vide artigo de sellaria)
8
( £ ) Aguas mineraes naturaos, nacionaos, tabeliã 4; quando despachadas pelas próprias emprezas, em sua primeira sabida, tabeliã 13.
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Albumina
Álbuns
•
Alcachofras (vide hortaliças).
Alcaçús (vide drogas].
Alcali (vide drogas).
Alcalóides (vido drogas).
Alcatifas (vide artigo de tapeçaria)
Alcatrão (vide pixe) (vide Obs. A)
Alcatrão medicinal (vide droga).
Álcool o alcoólicos, estrangeiros
Álcool e alcoólicos, nacionaes
Aleoolometros (vide instrumentos de precisão)
Aldrabas (vide artigo de ferragens)
Alecrim (vide artigo de pharmacia)
Aletria (vide massas alimentícias).
Alface (vide hortaliça).
Alfafa (vide for/agens).
Alfanges
Alfuvava (vide artigos do pharmacia)
Alfazema (flor do) (vide artigos de pharmacia)
Alfinetes de ouro e prata, com ou sem pedras preciosas
(valores)
Alfinetes diversos (vide artigos de armarinho)
Al ibrgcs
Algalias (vide apparclhos pé cirurgia)
Algodão em caroço (Com. 30 % do abat.)
Algodão em fio (vide fios).
Algodão Linters (resíduos ou varreduras de fabricas)
(vide Obs. A)
Algodão medicinal (vide artigos de pharmacia)
Algodão em panno (vide tecidos).
Algodão pólvora (vide piroxilina)
Algodão em rama ou pasta (excepto medicinal) (*)
Alguidar (vide apparelhos).
Alhos (vide hortaliça).
Alicate de forro ou outro metal não precioso
Alizarina (matérias corantes) (vide drogas).
Almanacks (vide artigos de livraria)
Almíscar
Almofadas de damasco, ia, se Ia ou velludo
Almofadas de madeira para portas (vide portas).
Almofadas não classificadas
Almofarizes de vidro
Almofarizes diversos
Almotolias
Aloés (vide drogas).
Alpacas (vide tecidos).
Alpacas ou alpercatas (vide calçado).
Alpiste

Classificação
proposta
6
6

6
13
6
5
7
8
6

5
6
(j
Art. 49
8
6
7
4-A
13
6
G
4-A
8
8
6
7
6
6
8
8

8

(*) Despachado em distancia superior a 150 kilometros, pagará
pela tabeliã 14, em dobro.

Classificação
proposta
Altares para igíoja (vide mobília).
Altéa (vide drogas).
Aluraina (vido drogas).
Alumínio em barra, chapa ou laminas
Alumínio em obra (vido apparclhos do)
Alvaiade (vide tintas).
Alvarengas (vide embarcações).
Alviões.
Amarras de cânhamo, juta ou linho (vide cordas) .
Amarras de ferro ou outro metal
Amassadouros
Âmbar
Ameixas (vide fructas).
Amêndoas confeitarias (vide artigos do confeitaria)
Amêndoas seccas
Amendoim
Amer-picon (vido bebidas).
Arnethiãtas (valores)
Amiantho ou asbcstos
Amido ou polvilho encaixotado
Amido ou polvilho om saccos (Vide Obs. J j)
Arnmonia e ammoniaco (vido drogas).
Amoras (vide fructas).
Amostrai diversas
Araparometro
Ampulhetas
Amygdalina (vide drogas).
Amylenio (vide drogas).
Ananazes (vide fructas).
Ancinhos
Ancoras de forro.
Ancoretas (vide ancoretes).
Ancoretes (vide barricas).
Andaimes desarmados (vide madeira).
Andores
Anemómetros
Angico (vido resinas).
Aniagem (vide tecidos).
Anil (flor de)
Auilinas (vicie drogas).
Animaes vivos o m cestos, engradados ou gaiolas
Animaes vivos, soltos (caos, carneiros, cavallo,;, bois,
poldros, porcos, otc.)
Auimaes embalsamados ou empalhados
Animaes ferozes ou perigosos
Animaes mortos para alimentação (vide carne).
Aniz e anise to (vide bebidas).
Aniz era samenícs (horva doce) (vide especiarias)
Aimeis de ouro ou prata, com ou sem pedras preciosas
(valores)
Anneis ordinários (vido artigo de armarinho)
Anneis ou braçadeiras de aço, ferro, etc
Antas (vide animaes perigosos)
Antraccito (vide carvão).
Antímonio ou aiitimoniatos (vide drogas).

8
6
li
.''>
'•'>
O
6
8
4-A

Ari. 49
4
8
13

l" ou

7

Art. 59

Art. 49

8

;;

Art. 30
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Classificação
proposta
Antisepticos (vida drogas).
Anzóes (vide artigos de ferragens)
Aparadores (vi lê mobília).
Aparas em geral (varreduras) — (Vide obs. A)
Aperitivos (vide bebidas)
Apitos (vide artigos de ferragens)
Apólices (valores)
Apparelhos de agatha, cobre, folha de Flandres, ferro
esmaltado ou não
Apparelhos de alumínio, aluminite e nickel
Apparelhos de barro, louça, pó de pedra e vidro commum, estrangeiros
Apparelhos de barro, louça, /,ó de pedra e vidro commum, nacionaes (!)
Apparelhos de biseuits, crystal c porcellana.
Appa elhos de chimica e physica
Apparelhos ciuematographicos
Apparelhos 'ie cirurgia
Apparelhos Crystofle (electro-plate ou de qualquer outro
metal prateado
Apparelhos de desinfecção
Apparelhos de electricidade e gaz (vide candelabros)
Apparelhos e esgotos (vide bacias)
Apparelhos hydrotherapicos
Apparelhos orthopedicos
Apparelhos de ouro ou prata (valores)
Apparelhos de photographia
Apparelhos para proiucção de gaz acetyleno
Apparelhos de telegrapho e telephone
Aquários
Aquecedores
,
Arados e pertences
Arame coberto
Arame de cobre
Arame liso de ferro ou outro metal
Arame farpado.
Aramina em casca (bi-uta) — (Vide obs. A)
Aramina em fibras (vide fibras).
Arandelas (vide can.lelabros).
Aranhas (vide carros).
Araras (vide aves)
Araruta (vide farinhas).
Arbustos — (Vide obs. A)
Archotes
Arções para sellim (vide artigo sellaria)
Arco de aço, ferro, etc
Arcos de madeira
Arcos para violino, violoncelo- etc
Ardósia em bruto ou artificial — (Vide obs. A)
*.
Areias — (Vide obs. A)
Areias mouaziticas..

13
8
Art. 49
8
6
6
3

6
6
Art, 49
7
5
5
7
6
4 A
8

iA
13

9
14 A
o
5
7

14
14
5

(1) Os apparelhos de barro, tiacionaes, pagam pela tabeliã cinco.

Classificação
proposta
Areometros
:
Argillas — (Vide obs. A)
Argollas de ferro ou outro metal
Aríetes (vide bombas).
Armações para arreios (vide artigo sellaria)
Armações para chapéps de chuva e sol
Armações para igrejas (vido artigo do armador)
Armações para escriptorio, lojas, do ferro ou madeira,
com ou sem vidro, ete. (vide mobília).
Armações para fogos de artificio
Armamentos
Armarinho (artigo de)
Armários com portas do. madeira ou vidro (vide tnobilia).
Armas brancas
Armas de fogo e pertences
Arminho (vide artigo de armarinho)
Arnica (vide drogas).
Aros de aço ou ferro
Aro de borracha (vide borracha em obra)
Aros de ouro ou prata (valores)
Arpões
Arrebites (vide rebites).
Arreios e pertences para carroças c carros (vido artigo
sellaria)
,
Arreios e pertences para montaria (vide artigo sellaria).
Arroz em casca, ou beneficiado — (Vido o b > . B)
Arruellas de borracha (vide borracha em obra)
Arruellas de ferro
Arruellas de outros metaes
Arsénico e arseniatos (vide drogas).
Artigos de armador
Artigos de armarinho—
Artigos de borracha
Artigos de cabelleireiro
Artigos de carnaval (não classificados)
Artigos de chapellaria
Artigos de chárutaria
Artigos de confeitaria (não classificados)
Artigos de cutelaria
Artigos de desenho
Artigos de dentista
Artigos de electricista ou gazista
Artigos de escriptorio
Artigos de ferragens
Artigos de folha de Flandres
Artigos de inflammaveis, explosivos e corrosivos (menos
formicida)
Artigos de livraria
Artigos de luxo ou fantasia
Artigos de pacotilha (agulhas, alfinetes, botões, cadarços,
colchetes, dedaes, grampos, linha, retrós, etc.)
Artigos de perfumaria
Artigos de pharmacia
Artigos de photographia

7

14

6
fi
8
5
ti
Art 49
8

8
14 A
O
'ò

20

Artigos de pia:io
Artigos do relojoeiro
•
Artigos de sapateiro
Artigos de sellaria
Artigos de sirguciro
Artigos de tapeçaria
Artigos de artilharia
Arvores (vide arbustos)
Arvores artificiacs, de Natal
Asbostos (vide amiantho)
Ascensores (vide elevadores)
Asphalto
•
Assucar bruto ou não refinado. Com 2õ % de abatimento
quando em lotação de 10.000 kilos ou mais (vide observação C.)
Assucar refinado. Quando em lotação de 10.000 kilos ou
mais, cora 20 "/„ de abatimento
•—
Assucar commum do leite ou outros, para pharmacia...
Assucareiro (vide apparelhos).
Atacadores (vide artigo para sapateiro)
Atadura (vide artigo de pharmacia)
Atanados (vide couros curtidos).
Automóveis (vide carros).
Aveia em farinha (vide farinha).
Aveia em grão
Avelãs (vide amêndoas).
Avencas (vido plantas).
Aventaes (vicie roupas).
Aves em caixões, capoeiras, engradados ou gaiolas
Aves embalsamadas ou empalhadas
Azeite estrangeiro
Azeite nacional
Azeitonas
Azotatos (vide drogas).
Azouguo (vide drogas).
Azul ultramar da Prussia (vide tintas).
Azulejos estrangeiro..-!
Azulejos nacionaes (vide observação A).. *

Babadores (vido roupas).
Bacalhau em latas (vido conservas).
Bacalhau em tinas ou caixas
Bacellos (vide mudas).
Bicias (vide apparelhos).
Bacias, canos, siphões e outros artigos de barro, para
esgotos ou latrinas (vido observação A)
Bacia de louça para esgoto ou latrina
Baetas e baetilhas (vide tecidos).
Bagaço de caima, cevada, milho e outros (vide adubos).
Bagagens (conforme o regulamento, arl. 27)
Bagagens do companhias de tlieatros e circos de cavallinhos (vide circo).
Bagas de mamona (vide observação A)

Classificação
proposta
7
7
G
8
6
G
6
li A
7

8
5

14

14
8
i-A
14

Classificação
proposta
Bagas de zimbro (artigo de pharmacia)
Bagas do zimbro para estrumes (vide adubos).
Bagatellas (vide bilhares)
Bahús vasios de folha
Bahús vasios diversos (vide malas)
Baionetas
Baixeiros e pertences (vide artigos de sellaria)
Baixollas de ouro ou prata (valores)
Baixollas de metal prateado
Balaios vasios de cipó ou taquara, ordinários
Balaios vasios (vide observação F)
.Balaios vasios, de palha, etc
Balanças c pertences
Balanças para pesar locomotivas e vagões
Balustres de barro, cimento, gesso, madeira, papelão ou
pedra artificial, para construcção
Balaustres de bronze, forro c outros inotaes, para construcção
Balaustres do mármore
Balcões (vide mobília).
Baldes de agatlia, couro, ferro, folha de Flandros, lona
o zinco (1)
Baldos de louca
Baldes do louça nacionaes
Baldes do madeira
Baldos de nickel e alluminio
Balizas
Balas de assucar (vide doces).
Balas de forro ou outro metal
Balões de vidro
Balões de papel e outros
Balsamos (vide drogas).
Balsas (vide embarcações).
Bambinellas (vide artigo tapeçarias)
Bambus (vido observação A)
Bananas (vide fructasj.
Bancos de carpinteiro
:.,
Bancos de ferro e madeira para jardins c outros
Bancos de madeira (vide mobília).
Bancos para pianos
Bandas de lã, soda ou outro tecido
Bandeira de lã, seda ou outro tecido
Bandeiras do madeira para janollas c portas (vide
portas).
Bandejas de crystoflo ou outro metal prateado
Bandejas finas de outras qualidades
Bandejas ordinárias
Bandejas de ouro ou prata (valores)
Bandolins (vide instrumentos de musica)
Banha com preparo, para cabello (vide artigo de perfumaria)

6
7

b

6
G
8
Art. 49
7

13
8
8

G
14-A

7

G

8
Art. 49

(1) Os baldes de zinco ou de folhas de Flandres pairarão pela tabeliã 5.
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Classificação
proposta
8
4
6
8
7
3
8
8
8

Banha de porco estrangeira
Banha de porco nacional (vide obs. C.)
'
Banheiras de mármore
Banheiras diversas
Baralhos (vide cartas de jogar)
Barbantes nacionaes
Barbantes estrangeiros
Barbatanas
Barbellas e barbicachos (vide artigos de sellaria)
Barcos (vide embarcações).
Barómetros
7
Barracas desarmadas
8
Barras de aço e ferro (vide aço o ferro)..
Barretes (vide artigo armarinho)
8
Barretinas (vide equipamento militar)
6
Barricas vasias, reformadas ou novas
B
Barricas vasias usadas (vide obs. B e F)
13
Barricas desarmadas
4
Barrilhas (vido drogas).
Barris (vide barricas).
Barro commum (vide obs. A)
,
14
Barro rafractario (vide obs. A)
14
Barrotes de madeira (vi"!e madeira).
Bastidores e accessorios para bordar (vide artigo de armarinho)
8
Bastidores para theatro (vide Circo).
Batata doce
2 A ou 4 A
Batata? estrangeiras ou nacionaes
2 A ou 4 A.
Bate-estacas, armado ou desarmado (vide obs. R)
12
Batentes de madeira (vido po/tas).
Batentes de ferro para carros o vagões
"j
Batelão (vide embarcações).
Baterias de cozinha (vide apparelhos).
Batistes (vide teci los).
Batoques
,
8
Baunilhas
O
Bebidas alcoólicas, gazosas ou fermentadas, estrangeiras.
6
Bebidas alcoólicas, gazosas ou fermentadas naciona.es
(vide obs. C.)
:t
Beijús (vide farinha de mandioca)
4
Belbutina (vide tecidos).
Bengalas
,
6
Bcnzina e benzoatos (vide drogas).
Berço? (vide mobilia).
Berloques de ouro e prata (valoras)
,
Art. 49
Berloques diversos
Bestas e burros
11
Beterraba (vide hortaliça).
Betume (vilê obs. A)
14
Bezerros acompanhando as mães
10
Bezerros isolados
11
Bicame (vide calhas).
Bicarbonatos
3
Bichas (vide sangue-sugas)
f>
Bichas chinezas (vide fogos).
6

Classificação
proposta

Bichloruretos (vide drogas).
Bichos de seda
Bichromatos (vide drogas).
Bicos para gaz (vide artigos pa,ra gazista e electricista).
Bicos diversos
Bicycletas
,
Bicuida (vide drogas).
Bidets (vide mobilia).
Bigornas
Bijouteria (valores)
Bilhares e bagatelas (mesas de)
Bilheteiras
Bilhetes de cartão em branco ou impresso (vide artigo
de esoriptorio)
Bilhetes de loteria (valores)
Bilz (vide bebidas).
Binóculos
"
Biombos (vide mobilia).
Bioxalatos e bioxidos (vide drogas).
Biscoutos estrangeiros
Biscoutos nacionaes
,
Biscuits (vide apparolhos)
Bismutho (droga) (vide !rogas).
Bismutho (metal) (vide motaes).
Bisnagas (vide artigo para carnaval)
Bisturis (vide appnivlho para cirurgia)
Bisulfatos e bisulfltos (vide drogas).
Bittcr (vido bebidas).
Blusas (vide roupas).
Boas
Boccaes para instrumentos de musica
„
Boccaos para lampeão (vide artigo de electricista e gazista)
Bocetas de ouro ou prata (vide valores)
Bocetas diversas
Bodes (vide cabras e cabritos).
Bodoque-5
Bóias diversas
,
Bóias marítimas
Boiões (vido garrafas).
Bois(l)
Bolachas (vide biscoutos).
Bolas de bilhar
Bolas de borracha ou couro para jogos
Bolas de madeira ou ferro para jogos
Bolos (vide doces).
Bolos arménios (massa)
Bolsas de viagem e outras
Bombas para chopps
Bombas explosivas (vide artisro de inflammaveis)
Bombas hydraulicas ou aríetes

Art. 49
7
6
Art. 49

2 A ou

8
Art, 49
6
8
S
li
7
6
8
8
6
6

(1) Bois em trem completo, vide tarifa especial, em seguimento
á tabeliã 11.
»

Classificação
proposta

Bombas do incêndio
Bombas movidas a vapor ou electricidade para elevar
agua
Bombas movidas a mão para elevar agua
Bombos (zabumba)
Bondes (vide carros).
Bonecas (vide brinquedos)
Bonets (vide chapéos).
Boratos e bórax (vide drogas).
Bordados em tiras
Borlas (vido artigo de tapeçaria)
Borracha bruta
Borracha preparada ou cm obra (vide artigos de)
Borragem (vido drogas).
Borras de azeite, cerveja, vinagre, vinha, etc.
Borzoguius (vide calçados).
Botas o botinas (vide calçados).
Botes (vido embarcações).
Botijas ou botijões (vide garrafas).
Botões de ouro ou prata, corn ou sem podras preciosas
(valores). <
'.
Botões diversos (vide artigo de armarinho)
Braçadeiras e braços do ferro
Braceletes (vide adereços).
Branco de alvaiade (vide tintas).
Brandy (vide bebidas).
Brazilina (vido drogas).
Brazilite (explosivo) (vide inflammavois)
,
Breu
Bridas e bridões (vide artigo sellaria)
Brilhantes (valores).. t
Brincos de ouro ou prata, cora ou sem pedras preciosas
(valores)
Brincos diversos (vide artigo do armarinho)
Brinquedos
,
Brins (vido tecidos).
Briquettos (vide carvão).
Britadores
Broacas vasias
Brocas
Brochas para pintar
Broches (vido adereços).
Broma tos o brorauretos (vide drogas).*
Bronze, om barra ou lingote
Bronze, objectos de arte ou luxo
Bronze voího do sucata
Brunidores de café
Buchas para arma de fogo
Buchas de ferro para vebiculos
„
Buchas vegetaes
Bufetes (vide mobília).
Bulos (vide apparelhos).
Buroau-ministro (vide mobília).
Buril
;,
Burras de ferro

Classificação

proposta

Burrinlios para machinas (vide bombas).
Burros e bestas
Buscapés (vido foguetes).
Businas
Bússolas (vide instrumento de engenharia).
Bustos diversos (vide estatuas)

4A
6

Ari:. 49
.S

6
4
8
Art. 49

A r t . 49
8
6
4A
!i
S
8

8
4 A

H
6
(>
7
7

Cabaças (purungos) (vide obs. B)
{4 A
Cabeçadas e cabeções (vido artigo de sellaria)
8
Cabellos (vide artigo de cabellereiro)
7
Cabellos de aiiimacs (vide crinas)
(i
Cabides de metal (vide gancho)
8
Cabides do madeiras (vide mobília).
Cabos de arame (vido arame).
Cabos de bengalas, guardas-chuva, etc
6
Cabos de linho e outras fibras, estrangeiras
8
Cabos de linho e outras fibras, nacionaes
3
Cabos de madeira para ferramentas, vassouras o outros
utensílios (vido obs. B)
13
Cabras e cabritos (vide animaos).
Cabras e cabrestantes (apparelhos de elevação)
:'i
Cabrestos (vide artigos de sellaria)
8
C abri m (vido couros).
Cabrioleis (vide carros).
Caça (morta)
2 A ou 4 A
Caçambas de ferro, folha, zinco, etc. (vide baldes).
Caçambas de montaria (vide artigo de sellaria
8
Cacau preparado
3
Cacau em bruto (não preparado)
o
Caçarolas (vide apparolhos).
Cachaça (vide aguardente).
Cachcmiras (vide tecidos).
Cacheriez
6
Cachimbos (vide artigo de charutaria)
O
Cachimbos (vide artigo do ferragem)
8
Cachorro (vide animacs).
Cacos do vidro, louça, etc. (vide obs. A)
14
Cadarços diversos (vide artigo de armarinho).
8
Cadáveres (vido obs. E)
Art. 22
Cadeados (vido artigos do forragens)
8
Cadeiras (vide mobília).
Cadornaes
b
Cadernos (vide artigo do escriptorio)
8
Cadinhos communs para fundição
8
Cães (vide animaes).
Café em casquinha (vide obs. D)
3 B
Café em cereja ou coco (vide obrs. D)
,
3 C
Café ern grão (vide obs. D)
3 A
Gafo torrado, om grão ou quebrado (vide obs. D)
3A
Café torrado, ern pó
4
Cafeína (vide drogas).
Caibros (vide madeiras).

26 —
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Classificação
proposta

Caixa de ferro, folha, louça, madeira ou outro metal,
para agua e quaesquer outros fins.; ........ .• ......
Caixas para gelo (vide
geleiras) .......................
Caixas de graxa ou óleo, para vehiculos de estrada do ferro.
Caixas
de
guerra
....................................
Caixas
de
musica
....................................
Caixa de ouro ou prata (valores) ......................
Caixas
vasias,
de
papelão
.............................
Caixas especiaes para conducção de avos ou pequenos
animaes, em retorno (vide obs. F) .................
Caixilhos de madeira ou metal, com vidro .............
Caixilhos de madeira ou metal, sem vidros .............
Caixões
vasios,
novos
.................................
Caixões vasios
(vide obs. B e F) .......................
Caixões vasios, para cond.ucção de cadáveres ...........
Cajás (vide fructas).
Cajus (vide fructas).
Cal
(vide
obs.
B)
.....................................

5
6
5
7
7
Art. 49
6
14 B
6
S
4
13
7

12

Cal despachada em lotação completa de 10.000 kilos,
pela seguinte tabeliã:
De l a 100 kilomotros...
.........................
De 101 a 20) kilometros.
.........................
De 201 a 300 kilometros.
........... .
.............
Do 301 a 400 kilometros.
.........................
De 401 a SOO kiloraetros.
.........................
De 501 a 60j kilometros.
.........................
De 601 a 70) kilomctros.
.........................
De 701 a 800 kilomotros.
........................
A cal virgem só poderá ser transportada nas via-- férreas
dicionada crn barricas ou caixões hermeticamente fechados.
Na navegação não é pcrmittido esse transporte.

Calças (roupa)
Calçadeiras (vide artigo de sapateiro)
Calçado estrangeiro (vide obs. C)
Calçado nacional
Calços de madeira (vide madeira).
Caldeirões de ferro (vide apparelhos).
Caldeiras de macliinas e pertences
Cal Io de canna (1)
Caleças (vide carros).
Calendários (vide folhinhas)
Calhas de cobre
„
Calhas de ferro, folha de Flandres, ma leira ou zinco...
Cálices (vide apparelhos).
Calomelanos (viâe drogas).
Calorifor'iS (vide aquecedores)
Camarões ( v i d e poixe).
Camas de lona ou vento
Camas de madei-a, ou de metal (vide mobília).
Cambão (vide canga)
Cambraia (vide tecidos).
(1) Até 20 kilos, por despacho 2 A.

pagará
33S500
448501)
55S500
66SIÍOO
77(5500
88$í>00

99!?5Do
1ÍO.S500
e acon-

6
6
6
3
4A
3

.

8
8
5
6
5
5

Camellos (vide animaes perigosos)
Caminhões (vide carros, etc.).
Camisas (vide roupas)
Camisinhas para luz incandescente
Camomilla (vide drogas).
Campainhas diversas
Campainhas eléctricas
Campanulas de vidro
Campas (vido sinos)
Camphora (vide drogas).
Camurças
Canapés (vide mobília).
Canários (vide pássaros).
Canastras vasius (vide bahús)
Candelabro de crystal, crystofle ou outro metal prateado.
Candelabros de louça e vidro
Candelabros de ouro ou prata (valores)
Candieiros (vide lâmpadas).
Canecas (vide apparelhos),
Canella em casca (vide drogas).
Canella em pó (vide especiarias)
Canetas de ouro ou prata (valores)
Canetas diversas
Cangas e cangalhas
Cangica e cangiquinha
Cânhamo, cm bruto, em fibra e em fio
Cânhamo ora tecido (vide tecidos).
Canhões (vido artilharia)
Canivetes (vido artigo de cutelaria)
Canna de assucar, com ou sem palha -(vide obs. A)
Canna de as.sucar até 20 kilos. por despacho
Canna da índia
Cannelos (vido ferraduras).
Canos de barro (vicie obs. A)
Canos de borracha
Canos de cimento e madeira, forro, preto ou galvanizado
Canos do chumbo ou de outro qualquer metal
Canos de vidro
Canoas (vide embarcações).
Canotillho, do ouro ou prata (valores)
Cantaria (vide pedras).
Cantoneiras de ferro
Cantoneiras de ferro ou madeira (vide mobília).
Capacetes (vide equipamento militar)
Capachos de arame ou ferro
Capachos de borracha
Capachos de coco, juta ou outra fibra
Capados (vide porcos).
Caparosa (vide drogas).
Capas de borracha ou outros tecidos (vide roupas)
Capas do palha pari garrafas (vid 3 pai tiOes) (vide obs. B).
Capilé (vide bebidas).
Capim (vide forragens).
Capiteis (vide ornamentos).
Capoeiras vasias (vide balaios).

Classificação
proposta
Art. i;9

6

7
6
Art. 49

6
Art. 49
8
5

2-Àou 4-A
4-A

14
2 -A.
6
14
8
(j

Art. 49

13

Classificação
proposta
6
6
6
3

Capotes [vide roupas)
Capsulas para pharmacia
Capsulas diversas, estrangeiras.
Capsulas diversas, nacionaes...
Carabinas (vido armas do fogo).
6
Caramelos (vide doces).
Carangneijos (vide peixe).
Carás..
2-A ou 4-A
Cartolina (vide drogas).
Carbonatos (vide drogas).
Carborina (formicida)
4-A
Carbureto de cálcio
4
Carburetos diversos (vide drogas).
Cardas para fabricas de tecido
5
Caril (vido especiarias)
O
Carimbos do borracha
,
(i
Carimbos diversos
8
Carmin (vide tintas).
Carnaca para fabricação de eólia-—(ride obs. A)
li-A
Carnaúba em cora (vide cora).
Carnaúba ein palha (vide palhas).
Carneiras (vide couros).
Carneiros (vide animaes).
Carnes verdes ou frescas
2-A ou 4-A
Carnes preparadas, em latas (vide conservas!—(vide
obs. C).
Carnes preparadas, fumadas, salgadas, soccas, não acondicionadas era latas—estrangeiras
S
Carnes preparadas, fumadas, salgadas, seccas, não acondicionadas era latas—nacionaes
.2-A ou 4
Caroços do algodão e outros—(vido obs. A)
14
Carpideiras para lavoura
4-A
Carreteis para fabrica de
fiação
!j
Carreteis de linha, retroz, etc. (vide artigo de armarinho)
8
Carretilhas (vide artigo de ferragens)
8
Carrinhos, para crianças ou doentes
7
Carrinhos de mão para aterro
a
Catvociuhas de mão
,
5
Carros, carretas e carroças de duas rodas (-J)
Carros, carretas c carroças do quatro rodas (í)
Carros, carretas o carroças, desarmados ou encaixotados (2)
'.
*
í>
Carros para bonds, tramway e estradas de ferro, armados, circulando sobre as suas próprias rodas
16
Carros armados o carregados sobre wagõcs
H
Carros desarmados
o
(1) Quando os automóveis ou carros forem para passageiros, pagarão pelo dobro da tabeliã 13, e quando para carga, com 50 % de
augmerito sobre a mesma tabeliã d5.
(2) São considerados desarmados os carros, carroças o trolys que
t'verem as rodas fora dos eixos.

Classificação
Proposta
Carroussel e pertences
Cartão o cartazes
Cartas de bichas (vide fogos)
Cartas geographicas (vide artigos de livraria)
Cartas para iogar
Carteiras (vide artigo de armarinho)
Carteiras escolares (vide mobília).
Cartuchame, carregado ou vasio
Cartuchos do papol, papelão, etc. (vide artigo de confeitaria)
Carvão animal para filtrar e outros fins
Carvão para desenho (vido, artigo de desenho)
Carvão para eletricidade (vide artigo de electricista)
Carvão do pedra (vide obs. A)
Carvão vegetal
Casacas (vide roupa)
Casas de madeira ou de ferro, desmontadas ou desarmadas
Cascalho ( l }
Cascas de coco para estrume (vido adubos).
Cascas moclicinacs (vide drogas).
Cascas vegetaes para
curtimento de couros ou outros fins
industriaes ( z } (vide obs. B
Cascas vegetaes, já servidas om cortume ou moídas,
para adubos, combustível e acondicionamento de
garrafas (vide adubos).
Cascos de animaes para estrume (vide adubos).
Casirniras (vide tecidos).
Cassarolas (vide apparelhos).
Cassas o cassinotas (vide tecidos).
Castanhas com casca
Castanhas om doce (vide doces).
Castanhas verdes, como encommendas.
Castanholas
Castiçaos de cobre, latão ou outro metal não prateado
Castiçaes de crystofle ou outro metal prateado
Castiçaes de louça ou de vidro
Castiçaes de madeira
Castiçaes de ouro ou prata (valores)
Casulos
datadores de café
Cataventos
Catracas
Catraias (vide embarcações).
Catres (vido mobília).
Cato (vido drogas).
Cáusticos (vido artigo de pharmacia).
Cavacos (vide lenha).

5
S
6
8
7
8
G

6
'ò
8
8
13
14 A
ô
íi

d4

14 B

aA
/

8
7
G
8
Ar t. 49
3
4 A
(i

f 1 ) Em despachos da lotação completa passa para a tabeliã 14 A.
( * ) Até 100 kilometros, tabeliã. 12.
De 101 a 200 kitomctros, tabeliã 14.
Da 201 om deantc, tabeliã li A.
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Classificação
proposta
Cavadeiras'.
Cavalletes.
Cavallinhos de pão, barco, carros e outros aecossorios
para carroussel (vir! e carroussel)
Cavallos
Cavaquinhos (vide instrumento de musica)
Caveiras para estudo
Cebolas e cebolinhas (vide hortaliça) ( * ) .
Celga (vide hortaliça).
CelluJoidc (objectos de) (vide artigo de armarinho)
Cellulose (massa de páo) (vide massa de madeira,).
Cenouras (vide hortaliça).
Centeio ... \
Cora bruta
Cora em obra, não classificada
Cera em rolos ou velas (vido velas).
Cereaes não classificados
Cerejas (vide fructas).
Cereja estrangeira
Cereja nacional (vide obs. C)
Cervos (vi lê animaes).
Cestas ou cestos vasios (vide balaios).
Cevada e cevadinha
Chá estrangeiro
Chá nacional
Chaise-Ioníuie (vide mobília).
Chaleiras (vide apparelhos).
Chalés
,
Chaminés de ebonite, mica, vidro, etc., para lampuões,
estrangeiros
Ditos, ditos, ditos, nacionaes
Ditos de ferro para fogões
Champagne (vide bebi ias).
Champignons (vide hortaliça).
Chapas do cobro) (vide cobre)
Chapas de ferro preto, galvanizado ou zinco, para coberta
Chapas de ferro para fogões
Chapas de juncção para trilhos (vide accessorios de
trilhos)
Chapeleiras (vide malas)
Chapéos finos para cabeça
Chapéos de palha ordinários não encaixotados
Chapéos de s 'l e de chuva
Charque (vide carnes fumadas, salgadas e seccas).
Charruas.. „
Char uteiras
Charutos
Chaves ( ferramentas)
Chaves do cadeados, fechaduras, etc. (vide artigos de
ferragens)

( * ) Cebolas seccas, tabeliã o.

5
S
5
11
7
7

Chaves para trilhos (vide trilhos)
Chavetas
(.heiro (vide especiarias)
Ghicaras (vide apparelhos.
Chicotes (vide artigo da sellarià)
Chifres em bruto (matéria prima) (vide obs. A
Chinellos (vide calçados).
Chitas (vide tecidos).
Chloral e chloratos (vide drogas).
Chloruretos e cbloridatos (vide drogas).
Chlorurnto de potássio (vide adubos).
Chocadeiras
Chocalhos (vide artigos de armarinho)
Chocolate
Chouriços (vide linguiça).
C h romã tos (vide drogas).
Ch'omo-lithographias (vide estampas).
Chronometros, sem ser de ouro ou prata
Chumboiros
Chumbo em barra, lençol ou lingotes
Chronometros de ouro ou prata (ride relógios).
Chumbo em canos (vide canos)
Chumbo de munição
Chumbo velho de sucata (vide obs. A)
Ci.lra (vide bebidas).
Cidra (vide fructas).
Cigarreiras
Cigarros
Ciíhas (vide artigos de sellaria)
Cilhòes (vide artigo de sellaria)
Cimento (*) — (vide obs. B)
Cinematographos e pertences
Cintos e cintas
Cinzas para estrume (vide adubos).
Cinzas azues (vide drogas).

Classificação
proposta
5
8
6
14 A

14

13
7

Cinzéis
S
5
S
6
6
3
6

4 A
6

Cipó em bruto
Circo dc> cavallinhos e pertences (menos bagagens) (*)...
Círios (vide velas de cera).
Cirurgia (vide apparelhos de)
Cisco para estrumo (vide adubos).
Citharas (vide instrumentos de musica)
Citratos (vide drogas).
Clarins e clarinetas (vide instrumentos de musica)
Clichés (vide artigos de photographia)
Coadores para mandioca (vide tipitis)

14 A
4 A

(*) Quando em despachos de uma tonelada ou mais, passa para a
tabeliã n. 4 A, com 30 % de abatimento.
(*) Em lotação completa de vagão, pela tabeliã 12. Em trem completo, até sete carros diversos de composição, pagará a taxa fixa de
4SOOO por kilometro.

Classificação
proposta
Coadores de panno
Coadores diversos (vide apparelhos).
Coalhada
Coalheiras (vide artigo de sellaria)
Coalhos para leite
Coatis (vide animaes).
Cobertores
.•
Cobras (vide animaes perigosos)
('.obre em barra, chapa, folha, ou lingotes, cfc
Cobre em moeda (valores)
Cobre velho de sucata
Cochonilhos (vido artigo de sellaria)
Cochos do madeira
Cocos seccos ou verdes
Cocos para tirar agua
Coelhos (vide an mães).
Cofres <io forro on madeira
Cognac (vide bebidas).
Cogumelos (vide hortaliça).
Coke (vide obs. A)
Colchas
Colchetes (vide artigo de armarinho)
Colchões e pertences, de cabello, crina ou paina
Colchões ord;narios, capim, etc
Coldres (vide artigo de sellaria)
Colheres de chifre on osso
Colheres para fundição, pedreiros, etc
Colheres de metal (vide talheres).
Colheres do pão
Colla animal o outras
Collares de pedras preciosas (valores)
Collaros diversos (vide artigo de armarinho)
Collarinhos
Colleiras (vide artigo do sollaria)
Collotes de senhora
Colmeias cora abelhas
Colmeias vasias (vide caixões vasios).
Coloráo (vide especiarias)
Columnas (vido balaustres}.
Colza (semente de) (vide sementes)
Colza (óleo) (vide azeito).
Combustíveis (não classificados)
Cornbustores para gax
Comestíveis (vide géneros não classificados).
Cominhos (vide especiarias)
Commodas (vide mobília,).
Comrmitadores (vide artigo de electricidade)
Compassos
Componedores
Compotas
Compoteiras (vide apparelhos).
Concortinas (vide instrumento do musica)
Conchas para fabricação de cal (vide obs. A)
Conchas marinhas
Conchas de metal para balanças (vide balanças)

2 A ou 4
8
4A
,

G
Art. 39
Art. 49
5
4A
8
8
13
6
6

8

Art. 49
G
8
6
3
6
8
4A
5
G
8
8
8
5
7
14 A
G
8

Classificação
proposta
Condensadores
Confeitaria (vide artigo de)
Confeitos (vide artigo de confeitaria)
Confetti (vide artigo de carnaval)
Congonha (vide chá nacional)
Conservas alimentícias, nacionaes, em latas
Conservas aliraenticias, estrangeiras, em latas
Consolos (vide mobília).
Contadores de agua, electricidade, gaz, (vido medidores).
Contas de metal, osso ou vidro, etc., ( v i d o artigo de
armaria lio)
Conversadeiras (vide mobília).
Copal (vido drogas).
Copiadores (vide artigo de escriptorio)
Copos e cálices (vide apparelhos).
Copos de ebonite para pilhas eléctricas (vide artigos de
electricista)
Corações para desvio de estrada do forro (vido trilhos)..
Coral (valores)
Cordas de ernbira e outros fibras estrangeiras
Cordas de inibira o outras fibras nacionaes.
Cordas para instrumentos de, musica
Cordões de ouro ou prata, com ou sem pedras preciosas
(valores)
Cordões diversos (vide artigo de armarinho)
Cordovao (vide couros curtidos).
Corinthos (vide passas).
Cornetas (vido instrumentos de musica)
Coroa de flores artific aes, de papel, pánno, etc
Coroas de biscuits, louça, metal, vidro
Coroas de floros naturaes
Corpetcs (vide roupas)
Correiame (vide equipamento militar)
Correias preparadas, estrangeiras
Correias preparadas, nacionaos
Correntes de ferro
Correntes de metal não precioso
Correntes de ouro, prata, etc. (valores)
Cortiça em bruto
Cortiça em rolhas (vide rolhas).
Cortiça pixada em blocos
Cortinas e cortinados (vide artigo de tapeçaria)
Cothurno (vide calçados).
Couçoeiras (madeira) — (vide obs. A)
Couros curtidos, nacionaes (sola)
Couros curtidos, estrangeiros (sola)
Couros para curtir, seccos (*)
Couros trabalhados e envernizados
Couves (vide hortaliça).
Coxins para trilhos (vido accossorios do trilhos)
Cravos de ferrar

B
6
6
6
3
G

8
8
8
8
5
Art. 49
8
3
7
Art. 49
8
7
G
7
â
o
6
G
8
5
6
Art. 49
5

Couros por curtir, frescor, verdes ou salgados, tabeliã í.

5
G
12
3
8
S
d
8
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Cravos da índia (vide especiarias)
Cré (vide giz em bruto) — (vide obs. A)
Creme de leite
.•
Crome de tártaro e outros (vide drogas).
Cremonas (vide artigos de ferragens)
Creolina.
Creosoto puro (vide drogas)
Creosoto impuro (vide pixe) — (vide obs. A)
Crepes (vide tecidos).
Cresilite (vide artigo explosivo)
Crina
Crucifixos (vide imagens).
Cruzamentos para vias férreas (vide trilhos)
Cruzes de ferro ou madeira
Cruzetas para machiuas
Crystal bruto
Crystal em obra
Cubos e pinos para rodas e outros fins
Cuias de purungo (vide obs. B)
Cuias diversas
Cultivadores
Cunhas de ferro ou madeira
Cupolas para camas (vide mobília).
Cupolas de vidro
Curau
Cuspideiras (escarrai!eiras) (vide apparelhos).
Cutelaria (vide artigo de).
Cutellos (alfanges)
Cyanuretos (vido drogas)
Cylindros compressores
Cylindros para machinas
Cysnes (vide aves)

Classificação
proposta
6
13
2-A ou 4
8
3
13
6
6

o
5
7
3
14-A
8
4-A
8
7
2-A

Art. 49
Art. 49
7
8
8

8
3
8
2-A
7

,...

D

Dados (vide jogos)
Damascos (vide tecidos).
Debentures (valores)
Debulhadores
.'
Dedaes, de ouro ou prata (valores)
Dedaes diversos (vide artigo de armarinho).
Defuntos (vide obs. E)
Dentes artificiaes (artigo de dentista)
Deposito para agud, cisco, etc. (vido caixas)
Deposito para lampeões (vide lâmpadas).
Descaroçadores e descascadores
Desinfectantes.
Desnatadores
Despertadores
Despolpadores
Desvios para estradas de ferro (vide trilhos).,
Detonantes (vide artigo de explosivos)
Diagonaes (vide tecidos).

Diamantes (valores)
Digitalina (vide drogas).
Diligencias (vide carros).
Dinheiro amoedado (valores).
Dinheiro em papel (valores)
Discos para gramophones, phonographos, ctc
Discos para machinas
Dísticos (vide impressos)
Distribuidores de corrente eléctrica (vide artigo de electricista)
Divans (vide mobília).
Dobradiças de metal (vide artigos de ferragens)
Doces estrangeiros
Doces nacionaes—
,
Doces nacionaes frescos, em bandejas, para festas
Dominós e damas (vide jogos)
Dormentes de madeira (vide madeira).
Dormentes metallicos
..
,
Dragas
Dragonas (vide equipamento militar)
Drogas não inflammaveis, menos os ácidos sulfurico e
muriatico impuros (•/)
i
Drogas inflammaveis e corrosivas (menos os ácidos, sulfurico, rauriatico impuros e a formicida). .•
Dunkerkes (vide mobília).
Duraques (vide tecidos).
Dynamite (vide artigos explosivos
Dynamometros
Dyriamos

Classificação
proposta
Art. 49

Art. 49
4-A
Art. 49
8
Art. 22
7

•

8

4-A
3
4-A

4-A.
5
6

Ébano (vide madeira).
Eças fúnebres (vide artigo de armador)
Éguas (vide animaes)
Eixos de aço, ferro ou madeira, com ou sem rodas.
Elástico
Electro-plate (vide apparelhos).
Electrozone
,
Elephantes (vide animaes perigosos)
Elevadores
Elixires (vide remédios)
Elos (vide correntes).
Emas (vide aves)
Embarcações armadas.,,....
Embarcações desarmadas...
Embira em bruto
..
iimbira em fibra (vide fibras) (vide obs. B)..

11
5

Art. B9

9

ia
14
4

(1) Drogas n3,Qinflammaveis, paraiins industriaes, em expedições
de 200 kilos ou mais—tabeliã !i,.

—. 36 —

Classificação
proposta
Etnbornaes do couro ou pauuo (vido artigo seilaria)
Emboniaes de taquara e outros (vide balaios).
Empadas (artigos de confeitaria)
k
Emplastros (vide artigo de pharmacia)
<
Emulsões (óleo de fígado de bacalháo)
Emulsões de fabricação nacional
Encerados para vagões
Eucerados para outros fins
Eucommendas
...,;...,
Enfeites de madeira (vide ornamentos)
.Engates para carros e vagões
Engenhos para lavoura
Entalhe em obra (vide ornamentos).
Entre-meios.
Entulho (lastro para aterro) (vide cascalho).
Enveloppes (vido artigos do escriptorio)
Envolucros de palha ,para garrafas
garrafas (paíhõos)
(paíhõcs) (vide obs.
Enxadas e enxadões
Enxergas para animaes (vide artigo seilaria)....
Enxergões para camas
Enxofradores.
Enxofro
Enxós
Equipamento militar
Erva-doce (vide especiarias)
Erva-matte.
Ervas (vide hortaliça).
Ervas modioinaes.
Ervilhas (vide hortaliça).
Escadas de forro ou madeira
Escalas (vide artigo de desenho)
Escaleres (vide embarcações).
Escalpellos (vido apparelhos de cirurgia).
Escaphandros
,
Escapulas de metal (vide artigos de forragens)
Escarradairas (vide apparelhos).
Escavadores mecânicos
Escórias do metal (vide obs. A)
Escórias Thomaz ou de phosphoração (vide adubos).
Escova para animaes
Escova para cabollo, dentes, roupas, etc
Escovas para fundição
Escovas para lavar (vide vassouras).
Escrivaninhas (vide mobília).
Escudos )vide ornamentos);
Escuniadeiras (vido artigos de ferragens)
Escumas (vido borras)
Esfuminho (vide artigo do desenho)
i
Esguichos para irrigação (com mangueiras)
Esguichos para irrigação (sem mangueiras).
Esmagadores (vido apparelhos).
Esmalte (vide tintas).
Esmeraldas (valores)
,
Esmeril (pedra de)
«. „ i
k
Espadas e espadins
,

6
3
'á

8
2

8
i3
4
8
8
.i
4
8
6
O
3

13

Ar t. •iO
8
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Espalhadores automáticos (machinas)
,
Espanadores (vide vassouras).
Espargos (vido hortaliças).
Espartilhos (vide colletos)
Esparto (vide junco).
Espátulas para pharmacia
Especiarias
Especulos (vido apparelhos do cirurgia)
Espelhos
Espeques (vido moirões).
Esperniaccte em bruto
Espormacote em velas (vide velas).
Espetos do forro para, cozinha (vide artigos de
gens)
Espheras (vide artigo de livraria)
Espinafre (vide hortaliça).
Espingardas
'.
Espirito de vinho (vide álcool).
Espoletas (vide detonantes)
Esponjas
Esporas de metal não precioso (vide artigo do seilaria)..
Esporas de ouro ou prata (valores)
Espulas para fabrica de tecidos
Esquadrias (vido portas).
Esquadros (vide artigo de desenho)
Esqueletos para estudo
Esquentadores (vide aquecedores)
Esquifes (bote) (vide embarcações).
Essências para toilettc (vide artigo de perfumaria)
Essências para pharmacia (vide artigos de pharmacia)..
Estacas para cerca (vide moirões).
Estacas para construcção (vide madeira).
Estalos (vide artigo de carnaval)
Estampas em folhas
Estampas em quadros
Estampilhas (valores)
Estandartes (vide bandeiras)
Estanho em bruto e de solda
Estanho velho do sucata
Estantes do ferro ou madeira (vide mobília).
Estatuas e estatuetas
Estearina bruta
Estearina em velas (vide velas).
Estoiras de aramo (vido aramo).
Estoiras finas de palha da índia (vide artigos de tapeçaria).
Esteiras ordinárias, de palha de tábua, taquara, etc.,
(vido obs. B)
Esterco (vide adubos).
Estofos de algodão, lã, soda, (vide tecidos).
Estojos de desenho
Estojos diversos (vide artigos de fantasia)
,
Estopa estrangeira
•
Estopa, nacional
Estopa servida (vido aparas) (vide obs. A)

Classificação
proposta
4-A

6
(i
8
Art. 4'J
o
8

Art. 49
O
8
8

4
13
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Classificação
proposta
Estopim
Estoques (vide armas brancas)
Estrados de arame para cama (vide enxergões) •
Estrados para vagões
;
Estribos de couro ou metal (vide artigos de sellaria)
Estribos de prata (valores)
Estrume animal ou vegetal (vide adubos).
Estrychinina (vide drogas).
Estufas para desinfecção (vide apparolhos de)
Etagéres (vide mobília).
Ether (vido drogas).
Etiquetas (vide impressos)
Explosivos (vide artigos de)
Extractores chimicos para incêndios
Extractos-carne o outros,alimentícios (vide conservas).
Extractos-perfume (vide artigos de perfumaria)
Extractos-vegetaes, para cortume
;

Facas (vide talheres).
Facas para machinas (ferramenta) (vido machinas)
Faca para papel (vide artigos de escriptorio)
Fachina (varas com folhagens) (vide obs. A)
Facões
Faisões (vide aves)
Faqueiros (vide talheres).
Fardamentos civis (vide roupas)
Fardamentos militares (vide equipamento)
Farellos de arroz, trigo e outros, de producção nacional
(vide obs. B)
Ditos de producção estrangeira
Farinha de araruta, aveia, banana, láctea, maizena, e
outras, em latas ou pacotes, de producção estrangeira
Farinha dito, dito, dito, de producção nacional
Farinha de linhaça ou de mostarda e outras mcdicinaes
(vide artigos de pharmacia)
Farinha de mandioca ou de milho
Farinha de trigo
Farinha de carne, couro, caroços de algodão o outros
resíduos vegetaes, e de ossos para para estrume
(vide adubos).
Farpas (vide arpões)
,
Farrapos (vide aparas) (vide obs. A)
Fascículos (vide artigo de livraria)
Fateixas de forro (vide ancoras)
Favas alimentícias (vide hortaliça).
Favas mcdicinaes (vide artigo de pharmacia)
Favos com ou sem mel
Fazendas (vide tecidos).
Fechaduras (vide artigo de ferragens)
Fechos pedrezes e outros (vide artigo do ferragens)
Féculas (vide farinhas).

e"
6
8

Art. 49

14-A
8
9
6
O

13
8
3
6
3
8
8

Classificação
proposta
Feijão verde (vide hortaliça).
Feijão commum secco (a) (vide obs. B)
Feltros (vide tecidos).
Feno secco ou verde (vide forragens).
Fera (vide animaes perigosos)
Fermento
Fernet (vide bebidas).
Ferraduras (vide obs. C)
,
Forragens não classificadas (vide artigos de)
Ferramentas não classificadas
Ferro em barra, chapa ou vergalhao
Ferro guza para fundição
Forro velho de sucata (inutilizado)
Ferrolho (vido artigo de forragens)
Ferros de cirurgia, dentista, etc. (vide apparelhos de
cirurgia)
Ferros de cngommar (vide artigos de ferragens)
Ferro fundido (peças de)
Ferro de frisar, tuyauter, etc. (vide artigos de ferragens)
Ferros diversos (vide artigos de ferragens)
Fiambre (prosunto) (vide conservas).
Fibia (vide papelão).
Fibras
Fichas para jogos
Figos verdes (vide fructas).
Figos seccos (vide doces).
Figuras (vide estatuas)
Fillele e filós (vide tecidos).
Filtro de barro ou de pedra (vide apparelhos)
Filtro de louça, porcollana ou vidro
Filtro de metal para usos domésticos
Filtros mecânicos para industria
Fios <!e lã, linho, seda e outros, estrangeiros
Fios de algodão, lã, linho, seda e outros, nacionaes
Fios de cânhamo, juta e algodão nacional (vide obs. C).
Fios de cobre, ferro, etc. (vide arame).
Fisgas
Fitas para cinematographos (vide cinematographos)
Fitas para medir (vide trenas)
Fitas de papel para machinismos
Fitas de soda, etc
Fivellas de ouro ou prata (valores)
Fivellas diversas
Flanellas (vide tecidos).
Flautas e flautins (vide instrumentos de musica)
Flechas para armas
Flechas pa^a foguetes (vide obs. B)
Flor de enxofre (vide drogas).
Flore», artificiaes (vide coroas).
Flores de canna, paina e outras, para enchimentos
Flores medicinaes (vide drogas).
Flores naturaes em bouquets, grinaldas, ramos, etc.
(vide coroas)
Flores naturaos soltas

14 A
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8
8

4
13
14

,5
6
3
5

6
Art. 49
7
6
14 A

Classificação
Proposta
Floretes (vide espadas)
'
Florões (vide ornamentos).
Focinheiras
Fogareiros de barro
Fogareiros de ferro (vide aritgos do ferragens).
Fogões
Fogos de artifícios
Fogos da China e outros para salão.
Foguetes
Foices
Folha de Flandres, lisa, em cunhetes
Folha de Flandres, estampada
Folhas de forro, zinco ou outro metal (vide ferro, zinco
ou outro metal correspondente).
Folhas de arvores, para cortume (vide cascas).
Folhas de lixa (vide lixa)
Folha- medicinaes (vide drogas).
Folhas de serra
Folhinhas e folhetos (vide artigo de escriptorio)
Folies de ferreiro
Folies diversos
Forcados e forquilhas (vide grades para lavoura).,
Forjas portáteis..'.
Formas para engenhos de assacar e fabricas
Formas diversas
Formicida
Formigas cuyabanas e outras
Formões (vide ferramentas)
Fornalhas e fornos de ferro
'.
Forragens (vide obs. A)
Fosseis
Frangos (vide aves)
Franjas (vido tapeçaria)
Fraques (vide roupas).
Frascos (vide garrafas).
Frasqueira (vide apparelhos).
Freios para animaes (vide artigos para sellaria)
Freios para locomotivas, carros, vagões e outros vehiculos
Fressuras (vide miúdos de rezes)
Frigideiras (vido apparelhos).
Frigoríficos (vide geleiras).
Fronhas (vido roupa)
Fructas artificiaes para enfeites (vide ornatos).
Fructas confeitadas, scccas, cm doces, conserva, etc..
(vide doces).
Fructas, frescas ou verdes, a granel, do paiz
Frucías, frescas ou verdes, acondicionadas, do paiz
Frtic f as, frescas ou verdes, acondicionadas, estrangeiras
Fubá de mandioca, milho, arroz etc., do paiz
Fubá do mandioca, milho, arroz, etc., de producçao es' trangeira
Fulminantes (vide explosivos)
Fueiros
Fumo em corda, folha ou rolo, estran;

8

y
s

4 A
')

4 A
8
4 A
;>

8
4
13
17

9
6

2-A ou 4-A
6

2-A ou 4-A
2-A ou 4-A
2-A ou 8
2-A ou 4-A
4
6

Classificação
proposta
Fumo era corda, folha ou rolo, nacional.
Frimo desfiado ou picado.
Fundas (vide artigos de pharmacia)
Funis (vido apparelhos.
Fustões (vide tecidos).
Fuzis (vide artigos de ferragens)
Fuzos para machinismos o teares

.)
(j
O

Gachetas para macírinas
5
Gadanhos (vide ancinhos)
;;
Gado (vide animaes)
11
Gaiolas vasias
8
Gaiolas com pássaros (vicie pássaros).
Gaitas
fl
Galeno (vide drogas).
Galgos (vide cães).
Galheteiros (vide apparelhos).
Gallinhas c gallos (vide aves)
9
Galliuholas (vide aves)
y
Galochas (vide artigos de borracha)
6
Galões de algodão, IS, seda, etc. (vide tapeçaria)
G
Galões de ouro ou prata (valores)
Art. 49
Galvanometros
8
Ganião (vide jogos)
7
Gamelas de madeira
*.
:;
Gamelas de metal
8
Ganços (vide aves)
y
Gangas (vide tecidos).
Garapa de caima (vide guarapa).
Garfo (vide talheres).
Garrafas especiaes para gazosi, siphon, viagens, etc
6
Garrafas "speciaes, sendo prodúcção nacional
3
Garrafas fluas (vide apparelhos)
Garrafas e garrafões ordinários, vasios, novos ou usados
(vide obs. B)
13
Garras de ferro
a
Garras de couro (vide obs. A)
d 4-A
Garruchas (vido espingardas)
G
Gatos (vido animaes)
i)
Gatos de ferro
;;
Gaz-globo (vide naphta)
6
Gaze (vide tecidos).
Gazolina
6
Gazosas (vido bebidas o observação C).
Gelatina
8
Geléas (vide doces).
Geleiras
6
Gelo
2-A ou 4-A
Gelosias (vide venezianas).
Genciana (vide drogas).
Genebra (vide bebidas).
Géneros não classificados
3
Gongibirra (vide bebidas).
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Gengibre
Genuflexórios (vide mobília).
Geropiga (vide bebidas).
Gesso em obra (vide ornatos).
Gesso em pedra (vide obs, A)
Gesso em pó
Gigos vasios (vide caixões).
Ginger-ale (vide bebidas).
Gigos (vide íructas).
Giradores para estrada de ferro
Girafas (vide animaes perigosos)
Girandolas (vide foguetes)
Giz em bruto (cré) (vide obs. A)
,
Giz para escrever
Globos geographicos (vide artigos do livarias)
Globos de louça, etc. (vide apparelhos).
Glóbulos medicinaes (vide remédio)
Glycerina (vide drogas).
Glycero-phosphatos (vide drogas).
Godets (vide artigos de desenho)
Goiabada (vide doces).
Goiabas (vide fructas).
Goivas (vide formões)
Goma lacca (vide artigos de ferragens)
Gomma arábica liquida, em pó ou em pedra
Gommas (vide amido).
Gonzos (vide artigos de ferragens)...,
Gorgorões (vide tecidos).
Gorros (vi ie barretes)
Grades de ferro, madeira, etc
(irades para lavoura
Grama (vide forragejis).
Grarnophone e similares
Grampos para cabello (vide artigos de armarinho).
Grampos para cerca
Grampos para trilhos (vide trilhos).
Grampos diversos (vide artigos de fferragens).
Granadas
Granito (vide pedras).
Grão debico (vido hortaliça).
Grapa (vido bebidas).
Graphite (vide artigos de desenho)
Graphite bruto (vide minérios).
Graphometros
Gravatas
Gravuras (vide estampas).
Graxa estrangeira
Graxa nacional
Graxa para calçado
Groda (vide giz em bruto) — (Vido obs. A)
Grelhas de ferro para cozinha (vide antigos do ferragens)
Grelhas de ferro para fornalhas de caldeiras de fogões..
Grés (vido pedras).
Grinalda (vide coroas).
Groselha (vide bebidas).

Classificação
proposta
6

13
S

Art. 59
6
13
8
8
6

Classificação
Proposta
Guampas (vide artigos de sellaria)
Guandos fvide hortaliças).
Guano (vide adubos).
Guaraná (vide drogas).
Guarapa de canna (vide caldo de canna).
Guarda-chuvas (vido chapéos de chuva)
Guarda-fogo para machinas
Giiarda-roupa (vide mobílias).
Guarda-louça fvide mobílias).
Guardanapos (vide roupa)
Guarda-pós (vido roupa)
Guaritas armadas
Guaritas desarmadas
Guinchos
Guindastes
k
Guitarras (vide instrumento, de musica)
Guta-percha (vide borracha).
Guizos (vide artigos de sellaria)
Guarda-percha (vide borracha).

6
6
8
5
4-A
4-A
7
8

H

8
6

s

4-A

7
8
4-A

8
4
8
13
8
S

Harmónicas ou harmoniums (vido instrumento de musica)
Harpas (vide-dnstrumento de musica)
,
Hélices
Herva-doce (vide herva)
Hollandas (vide tecidos).
Hollandinas (vide bebidas).
Homenepathias (artigos do) — (Vido remédios)
Hortaliças em conservas (vide corservas alimentícias).
Hortaliças em doce (vide doces).
Hortaliças frescas ou verdes
Hortaliças seccas
Hóstias
Hycrometros (vido instrumentos de physica).'
Hydrantes
Hydratos e hydrolatos (vido dragas).
llydrometros"(vide medidores de agua)
líyenas (vide animaes perigosos)
Hyposulfitos (vide drogas).

Iguarias (vide géneros não classificados).
Imaaens de marfim, madeira, massa, papelão, etc.
Imagens de ouro ou prata (valor ;s)
Imagens de papel (vide estampash
Iman
Impermeáveis (vide artigos do borracha)
•.
Impressos (vide artigos de livraria)
Incenso
Incubadoras
índigo (vide d rogas)
Inflammaveis (viie artigos de).
Ingrediente para matar formigas

2-A ou 4
4
6
7
8
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8
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Inhame
Injectares para machinas
Insecticidios (vide drogas).
Insecticidios para matar formigas.
Insectos (vido animaes).
Instrumental de banda de musica
Instrumentos de cirurgia, engenharia, musica, óptica e
outros de precisão
Instrumentos empregados na lavoura, não classificados
(vide machinas diversas).
Instrumentos de tclographo o tolephone
Iodo e ioduretos (vide drogas).
Ipecacuanha (vide drogas).
Irlandas (vide tecidos).
Irrigadores (vide artigos de pharrnacia).
Isoladores
Isqueiros ordinários (vide artigos de charutaria)
J
Jaboticabas (vide frutas).
Jaca (vido frutas).
Jacarés (vide animaes perigosos)
Jacarés para estradas do forro (vide trilhos)
Jacas vasios (vide balaios).
Jacus mortos (vido caça)
Jacus vivos (vide aves)
Jangadas (vicie embarcações).
Jalapa (vide drogas).
Janellas (vide portas).
Jardineiras (vide mobílias).
Jarras o jarros (vide apparelhos).
Jaspe (vide mármores).
Jaulas vasias (vide caixões).
Joalberia (artigos do) (valores)
,
Jogos de dominó, ganião, xadrez, etc
Jóias (valores)
J ugos (vide cangas)
Jumentos
,
,
Junco em bruto, do paiz (vide obs. A)
Junco da índia (vide canna)
Juta em bruto, em fibras e em
Juta em tecido (vide tecidos).

Classificação
proposta
2-A ou 4
o
4-A
7
7
5

li
G

Ari. 89
o
2-A ou 4-A
9

,.

fios

Ari. 40
7
Art. 40
íi
íl
14
O
ii

K
Kainite (vide adubos).
Kaloidoscopios
Kaolin (vide obs. A)
Kerozene
Kiosquos armados (vide guaritas)
Kiosques desarmados (vide guaritas)
Kirsch (vide bebidas).
Kodak (vido machinas photographicas)
Kresolina (creolina)
Kiimel (vide bebidas).

7
J4
5
8
IJ
3

Lã em bruto
Lã em fio (vide fios).

Classiíí cação
proposta
5

Lã em tecidos (vido tecidos).
Laços de tropeiro (vide artigos de sellaria)
s
Lacre (vide artigos do oscriptorio)
8
Ladrilhos do ardósia, barro, cimento, louça, iouza, madeira, mármores estrangeiros
lj
Ladrilhos ditos, ditos, ditos, ditos, nacicmaes (vido obs. A)
-J 3
Lagos de pedra (vide pedra).
Lagosta (vide peixe).
Lambrcquins do madeira
li
Lambrequins de metal
(í
Laminadores
H
Laminas de metal para fabricação de chapéos de só!
8
Lâmpadas eléctricas
6
Lâmpadas, lamparinas, larapeões o lanternas, com ou
.som vidro (vide apparelhos).
Lança perfumes (vide artigos de carnaval)
6
Lançadeiras para machinas de costura
(>
Lançadeira para teares
5
franças (vide armas brancas)
6
Lança para carros
,5
l.ancetas (vide apparelhos de cirurgia)
7
Lanchas (vide embarcações).
Lanternas magicas
7
Lanternas de papel
6
Lapides para túmulos
G
Lápis (vide artigos de escriptorio
8
Laranjas (vide fructas).
Laranjinha (vide bebidas).
Lasanha (vido massas).
Lastro para aterro (vido cascalho).
Latão em barra ou chapa
8
Latão velho de sucata
8
Latas vasias novas (1)
S
Latas em retorno (vido observações B o F)
13
Lavabos
õ
Lavatórios (vide mobdias),
Lebres (vide animaes)
9
Legumes em conservas (vide conservas).
Legumes frescos ou verdes
'
2-A ou 4-A
Legumes seccos
4
Leite condensado (vide conservas).
Leite fresco (â)
2-A ou 4
Leitões (vido animaes).
Leitos (vide camas)
(1) As latas vasias noras, destinadas ás fabricas, passam para a
tabeliã 4.
(2) O leite, em transportes de assignaturas, passa para a tabeliã
2 A, com 75 % de abatimento.
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Classificação
proposta
6
5
6
di A

Lemas
.Lençóes (vide roupa).
Lençóes (vide roupa).
Lenha...
Lentejonlas (vide canotilhos).
Lentes.
Lentilhas (vide legumes).
Leões (vide animaes perigosos)
•—
Art. 59
Leques
••••
6
Letria (vide aletria).
Licoreiros(vide apparelhos).
Licores (vido bebidas).
Ligas (vide artigos de armarinho)
Lignite (vide carvão).
Lilás (vide tecidos).
Limalhas de ferro ou outro metal não precioso (vido
obs. A)
13
Limas (vide frutas).
Limas (ferramentas) (vide artigos de forragens)
8
Limatões (v de artigos de ferragens)
8
Limões (vide frutas).
Limonadas (vide bebidas).
Línguas em conserva, em latas (vide conservas).
Linguas frescas
â A ou 4 A
Línguas seccas ou salgadas, não acondicionadas em
latas
4
Linguiças em latas (vide conservas).
Linguiças não acondicionadas q m latas
3 A ou 4 A
Linha para costura (vide artigos de armarinho)
8
Linhaça ou óleo (vide azeites).
Linhaça 01. semente (vide artigos de pharmacia)....
(3
Linho bruto ou em fibras
5
Linho em fios (vide fios).
Linimentos
6
Liholeum (vide oleados)
8
Liquides (vide bebidas).
Liteiras
'á
Livros (vide artigos de livraria)
S
Lixa (folha de)
8
Lixivias (vide drogas).
Lixo (vide adubos).
Locomotivas armadas e rebocadas...... •.
Í7
Locomotivas armadas e carregadas sobro yagõos
4 A
Locomotivas, locomoveis desarmados e pertences
4 A
Lombilho (vide artigos de sellaria)
8
Lombo de porco fresco e outros (vide carne).
Lona (vido oleados)
8
Loros (vide artigos de sollaría)
8
Louça (vide apparelhos).
Louzas (pedras para escrever)
Lonzas para sepultaras
Lubriíicadores automáticos
Lubrificantes (vide azeites).
Lunetas •communs (vide óculos).
Lunetas para observatório.

Classificação
proposta
Lúpulo
Lustres (vide candelabros).
Luvas
Luvas de ferro
Luvas do outro metal
Licopodio (vide drogas).
Linotypos (vide macbina de imprimir).
Lyras (vide candelabros).

Macacos (vide animaes)..
Macacos de ferro (apparelhos de elevação)
Macadam (vide pedra britada).
Maçanetas (vide artigos de ferragens)
Macarrão (vide massas).
Macas
Maçãs (vide frutas).
Macella e similares para enchimentos.
Macella em flor para pharmacia (v:<!o drogas).
Macetes <ie ferro ou madeira
Machados.
Machinas de arrolhar e engarrafar....,
Machinas autographicas, lithographicas e typographicas
4 A
Machinas de beneficiar arroz, café o milho
7
Machinas de calcular
7
Machinas para choques eléctricos
6
Machinas para chocar ovos (vide chocadeira)
4 A
Machinas para cortar capim
Machinas para cortar papel ou cartão
Machinas de costura
Machinas de descaroçar algodão, etc. (vide descaroça4A
dores
5
Machinas de engommar
7
Machinas do escrever
4 A
Machinas de fabricar telhas e tijolos
4 A
Machinas do fazer farinha
'
S
Machinas, ferramentas, ou úteis para officinas
7
Machinas para gabinetes de chimica e physica
8
Machinas de imprimir
5
Machinas para lavar roupa
4 A
Machinas para matar formigas
7
Machinas photographicas
4 A.
Machinas para tecer (teares)
4 A
Machinas para industria ou lavoura
6
Machinas diversas, não denominadas
Macucos mortos (vide caca)
2-A. çu 4
9
Macucos vivos (vide aves)
Madeira aplainada e apparelhada para construcção (vide
d3
obs. A)
Madeira roliça em bruto, em casca e em toros (vide
obs. A

— 48

Classificação
proposta
Madeira falquejada, lavrada ou serrada ( ) (vide obs. A
13
Madeira em obra de esquadria (vido portas).
Madeira ern peças avulsas para fabricação do caixões
(vide aduelas) (vide obs. A)
13
Madeira roliça para andaimes c outros fins (vide obs. A)
14
Madeira para tinturaria (vide cascas vegetaes)
Magnesia fluida (vide emulsões).
Magnesia em pó (vide drogas)
Magncsia preparada com asbostos, para isolar caldeiras.
Magnotes (vide iraan)
,
O
Maizena (vide farinhas).
Malacacheta (vide mica)
5
l

Malas do viagem vastas.

Malhos de forro
Malhos de pio
Malte
Malvasia (vide bebidas).
Mamuiadoiras (vido artigos do pharmacia)
Mamão (vido frutas).
Mamona (oiço)
,
Mamona era caroços e bagas (vide obs. A)
Mancaes
Mandíbulas para britadores
Mandioca
Manequins
Manganês (ride obs. A)
Mangarito
Mangas (vide fructas).
Mangas de vidro (vide chaminés de).
Mangue (vide folha ou casca para cortume).
Mangueiras de borracha (vide borracha em obra)
Mangueiras de couro o lona (vide correias).
Maniçoba (vide borracha bruta)
Manilhas (vide canos de barro) (vide obs. A)
Manria (vide drogas).
Manómetros
Mantas (vide cobertores)
Manteiga nacional (8)
Manteiga estrangeira
,
Mantcigueiríis (vide apparelhos).
Mantclctes e mantilhas (vide roupas)
Mantimentos (vide géneros não classificados).
Manuscriptos
Mappas
Maracujás (vide frutas).
Marcas do ferro (madeira e osso)
Mariscos (vido peixe).

6'

5
5
-i
6
4
14
5
'A
2-A ou 4-A
6
13
4

6
14
6
6
á-A ou 4
8
6
8
8
8

(*) Madeira falqnejada, lavrada ou serrada, era distancia de
400 kilomotros ou mais, e em lotação completa de vagão, passa para
a tabeliã u. 14.
'
'
8
p ( )_ A manteiga nacional, quando despachada pela tabeliã 2-A,
esta sujoita ao angra ento de 50 %.

Classificação
proposta
Marmelada (vido doces).
Marmelos (vide frutas).
Marmita (vide apparelhos}. .
Mármore bruto ou serrado, não polido
Mármore em ladrilho (vide ladrilhos).
Mármore em objectos de arte
Mármore em pó
Mármore polido, em laminas e pedras
Marmotas
Marquezas (vide camas).
Marras, marretas e marrões
Marrecos (vide avos)
..;•
Marroquim
Martelete a electricidade ou .a vapor (vide machinas o
ferramentas)
Martellos diversos
,
Mascaras (vido artigos para c?rnaval)
Massas alimentícias estrangeiras
Massas alimentícias nacionaes (vide obs. C)
Massas de madeira, .vidro em bruto, para fins industriaos.
(vide obs. A)
Massas de tomates (vide conservas).
Massas de vidraceiros ,(vide tintas preparadas)
Masseiras
Mastique (vide.resinas).
Mastros (videmadeira).
Material de circo ,de cavallinhos (menos bagagens) (vide
circo)
:
Material de theatro (bastidores, sccnarios, ctc., menos
bagagens) (vido circo).
Matérias corantes (vide drogas).
Matérias explosivas, itiflaramaveis e corrosivas
Mata-borrão (vide artigos de cscriptorio)
Matto
,.,,
Mausoleos (vido túmulos)
„
Mochas ou torcidas..,,,,
Medalhas do cobro,ou outro metal não prateado
Medalhas do ouio, ou prata e metal prateado .(valores)...
Medicamentos não classificados (vide .remédios)
Medidas diversas.
,
Medidores de.agua, gaz c electricidade
Meias.
Mel de abelhas
,,
:
Mel de casca, para cortumo
Mel do fumo
Melaço
Melaço produzido no Estado,era sua primeira sabida, quando despachado, poios próprios fabricantes.,
Melado
Melancias (vido fructas).
Mollins-food (vide farinhas)
Melões (vide fructas).
Mercúrio (vide drogas).
Merinos (vide tecidos).
Mesas (vide mobílias).

O
3

13

6
8
3
O
8
(i
Ar t. 49
O
8
8
O
3
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Classificação
proposta
Metaes diversos para mancaes
8
Metaes preciosos (valores)
;
Art. 49
Metaes velhos, menos aço, ferro e zinco
8
Metins (vide tecidos).
Metralhadoras
6
Metralhas..
6
Metrometros (vide artigos de piano)
7
Mialhar (vide cordas).
Mica em folhas (malacacheta)
4
Microscópios
7
Milho em espigas (vide restolho).
14-A
Milho secco em grão (*) — (vide obs. B)
Milho triturado (vide farello.
Milho verde
2-A ou 4-A
Minérios communs, pulverizados ou granulados, em bruto
— (Vide obs. A)
14
Minérios preciosos (valores) —
Art. 49
Minio (vide tintas).
Miras
6
6
Mirrha
Missangas (vide artigos do armarinho)
Miu lezas alimentícias (vide géneros não classificados).
Miudezas de armarinho (vide artigos de)
6
Miudezas não classificadas
2-A ou 4
Miúdos de rezes
8
Mobílias communs, de ferro, junco ou vime
Mobílias communs, envernizadas ou encoradas, de couro
6
ou maleira, cora peças envidraçadas ou não.......
Mobílias de luxo, com ou sem dourados, vidros, espelhos,
ou estufadas
'.
Mobílias ordinárias, de cipó e outras, SGIH estarem envernizadas ou enceradas
8
Mobílias (objectos usados)....
6
Mochilas
Mochos (vide mobílias).
2-A ou 4-A
Mocotós frescos
8
Modelos (vide formas diversas)
Art. 49
Monda pá pel (vai >ros)
Art. 49
Mooila de metal (valores)
o
Moegas
4-A
Moendas
Mogangos (abóboras) (vide abóboras).
4-A
Moinhos grandes, para industria ou lavoura
Moinhos pequenos, para café e outros géneros (vide artigos de ferragem)
Moiro es de ferro
Moirões de madeira (vide madeira).
Moitões
Molas de aço ou ferro para vehiculos
( a ) O milho excedendo de 600 réis por sacco, calculado pela íabella 14-A, inclusive taxas de carga e descarga ; será applicado o frete máximo de 600 réis, por sacco, até 62 1/2 kilos, isento de carga e
descarga, com o minimo de í$, por despacho.

Classificação
proposta
Molas de aço ou ferro para fins diversos
Moldes
Molduras (vide artigos de tapeçaria)
Molhos (vide especiarias)
Monjolos
Morangas (vide mogangos).
Morangos (vido fructas).
Mordaças (vide artigos de sellaria)
Mordente (vide tintas).
Moringues de barro estrangeiros
Moringues de barro (vide apparelhos de barro).
Morins (vide tocidos).
Mortadella (vide conservas).
Morteiros (vide foguetes)
'
,
Mós (pedra para moinho)
Mosaico (vide ladrilhos).
Mostos (vide bebidas).
Mosquiteiros (vide cortinados)
Mostarda em grão (vide drogas).
Mostarda preparada (vide especiarias)
Motocyclos, bicyclos ou tricyclos
Motores
Muares (vide animacs)
Mudas de plantas
Muletas (vide apparelhos orthopedicos)
Munição para caça e bellica
l,.,
Musgo (Vide planta).
Musica (impressos)
Mussellinas (vide tecidos).

6

6
6
4
li
14-A o 2-A
6
6

N
Nabos (vide hortaliças).
Nankin (vide artigo de desenho).
Naphta.
Naphtalina (vide drogas).
Naphtol (vide drogas).
Narcótico (vide drogas).
Nata
Navalhas (vide artigo de cutellaria)
Navalhas de machinas, ferramentas
Nickel em bruto
Nickel em moeda (valores)
Nickel em obra ( vide apparelho).
Nitrato (vide drogas).
Nitrato de sódio e de potássio ( salitres do Chile e de
Bengala ) ( vide adubos).
Nitro ( vide drogas).
Nitro-glycerina ( vide dynamite )
Níveis para engenheiros (vide instrumentos de engenharia )
Níveis para artes e officios ( vide artigo de ferragens )...
Novilhas
Noz moscada ( vide especiarias)
Nozes (vide amêndoas).

2-A ou 4
8
5
8
Art. 49

7
8
11
6

Classificação
proposta

Classilicação
proposta
Objectos de ( vide artigos de ).
Obras de arte
Obreias ( vide artigos de escriptorio )
Obuzes
6
Ocre ou oca (tinta em pó) (vide tintas).
Ocre on oca nacional ( vide obs. A )
Óculos com aros de ouro ou prata ( valores
Ari. 49
Óculos diversos
Oeuometros
Oleados
Óleo do rícino, de colza o do linhaça
Oleographiíis ( vide estampas ).
Óleos de mamona e de coco
Óleo combustível
Onças ( vido animaes perigosos)
Ari;. 50
Opalas ( valores )
Art. 49
Opas (vide roupas )
6
Opiatos c ópio (vide drogas).
Oratórios (vide mobílias).
Orchatas ( vide bebidas ).
Orchideas ( vide plantas )
2-A ou 14-A
Órgão ( vide pianos)
7
Origones ( vido doces).
Ornamentos de barro, cimento, gesso, madeira, papelão ou pedra artificial, para construcção
S
Ornamentos do bronze, ferro e outros metaes, para
construcção
,..
6
Ornamentos para igreja (vide artigo do armador)
<>
Ornamentos de mármore
t>
Ornatos ( vide ornamentos ).
Ossos em bruto ( vide obs. A)
lOssos em bruto, para lavoura, calcinados (vide obs.A)
14 A
Ostras (vide peixes).
Ouro em barra ou em pó (valores)
Ari;. 49
Ouro amoedado (valores)
Art. 41)
Ouvidos para arma do fogo
t»
Ovas (vido peixe).
Ovos
2-A ou 4 A
Oxydo de chumbo (zarcão) (vide tintas).
Oxydos diversos (vide drogas).
P

Pacas mortas (vide caça)
Pacas vivas (vide animaes)
Padiolas
Pai na de flecha (vide marcella)
Paina de seda (vide artigo de tapeçaria)
Painço
Paios (vide carnes preparadas).
Paletots (vide roupas)
Palha do Chile e semelhantes estrangeiras.

2-A ou 4
9
i)

â
6

Palha de arroz, coqueiro, junco, milho, trigo e outras nacionacs, em fachos ou fardos (vide obs. B)...
Palhas nacionaes, preparadas para chapéos c tecidos. .
Palhas estrangeiras preparadas para chapéos e tecicidos
Palhas preparadas para cigarros ( vide artigo de charutaria
..........................................
6
Palhinha
............................................
(i
Palhões ( capas de palha para garrafas) (vide obs. B)..
13
Paliteiros diversos (vide apparelhos) .
Paliteiros de ouro ou prata (valores) .................
Art. 49
Palitos
diversos
..................................
8
Palias
...............................................
Palmas (vide coroas).
Palmitos
............................................ 2-A ou 4 A
Pamonha
...........................................
2-A ou 4
Pamphletos (vido impressos) ---- .......................
8
Pandeiros
...........................................
7
Panellas ordinárias de ferro fundido .................
3
Panellas diversas (vide appareihos).
Pannos (vide tecidos).
Pantographos (vide instrumentos de engenharia) .......
Pantomctros (vide instrumentos do engenharia) ........
Pão
................................................. 2-A ou 4 A
Papagaios (vide aves)
..........
.......
. ...............
9
Papel carbono (vido artigo de escriptorio) ..........
8
Papel para cigarros (vide artigos de charutaria ) .......
O
Papel do desenho e para escrever (vido artigou de
escriptorio)
................................
. .....
Papel para embrulho e impressão .....................
3
Papel para embrulho, de fabricação nacional ..........
5
Papel
bygienico
......................................
8
Papel impermeável (vide artigo de escriptorio) .........
8
Papel
de
lixa.
........................................
8
Papel
moeda
(valores)
................................
Art. 49
Papel mata-borrão (vido artigo do oscriptorio) .........
8
Papel pintado para
forro .............................
8
Papel
do
seda
.......................................
O
Papel sensibilisado, para photographia (vide artigo de
photographias)
...................................
Papel velho o inutilizado, para fabrica de papel (vido
obs .
A)
.........................................
13
Papelão comprimido c impermeável para consírucçao.. .
8
Papelão em tolhas
..............................
'. .....
Papelão inutilisado, para fabricação de papel (vido
obs.
A)
.........................................
13
Para-choques para locomotivas c vehiculos .............
Parafina (vide cera).
Parafusos
de
ferro
...................................
Parafusos de outros metaes . , ................ .........
Parafusos, trilhos e dormentes motalUcos (vide accessorios de trilhos)
................................
,
Parallelepipedos de madeira ou pedra ............... ...
14
li
Paramentos ecclosiasticos (vide artigo de armador).....
8
Para-raios
............................
...............
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Parasitas
Pás de aço ou de ferro
;
Passadores (vide artigo de ferragens)
Pássaros embalsamados ou empalhados
Pássaros vivos
Passas de qualquer fructa (vide doce).
Pastas para escriptorio (vido artigo de escriptorio)
Pastas de perfumarias (vide artigo de perfumaria)
Pasta para limpar metaes (vide artigos do ferragens) —
Pasta de madeira ou de bagaço, para fabrico de papel
(vide obs. A)
Pasteis (vide empada).
Pastilhas diversas.. <.
Pastilhas para matar formigas
Patins
Patos (vide aves)
Patronas
Páos para tinturaria (vide cascas).
Pavios
Pavões (vido aves)
Peanhas (vide mobília).
Peça de artilharia
,
Peças avulsas de madeira (vide madeira).
Pecegos (vide fructas).
Pederneiras
Pedras açorianas e outras de filtrar
Pedras de afiar, amollar e de esmeril
Pedras de alvenaria bruta para construcção (vide observação A) (i)
Pedra apparelhada e lavrada (vide obs. A) (1)
Pedra britada (vide obs. A) (1)
Pedra para fabricação de cal (vide obs. A) (1)
Pedra hume (vide drogas).
Pedra lipes (vide drogas).
Pedras lythographkMS
Pedra louss para escrever
Pedra para moinho (mós)
Pedras plásticas artificiaos (vido ladrilhos).
Pedras pomes
Pedras preciosas (valores)
Pedras em parallelepipados
Pedregulho (vido cascalho) (vide obs. A)
Peitoraes de couro (vide artigo de sellaria)
Peixe de conserva em latas (vide conservas).
Peixe fresco (a)
Peixe secco, salgado ou era salmoura
Pellogos (vide artigo de sellaria)
Pelles (vide couros).
Pelles para agasalho
Pellicas
Pellos de animaes
Pellucia (vide tecido).
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Classificação
proposta
2 A ou 14-A
5

8
6
8
13

4-A
6
9
6

14
14
14
14

8
8
S
8
Art. 49
14
14
8
2-A ou 4
4
8

(1) Em lotação completa de vagão,passa para a tabeliã 14 A.

6
6
6

Classificação
proposta
Pi
Peneiras
de cabello on de seda
8
Peneiras
metallicas
•
''
3
Peneiras de palha e taquara
5
Pennas de aves
•,
6
Ponnas mefallicas para escrever (vide artigos de escriptorio)
*i
Pentes (vide artigo de cabelleireiro)
Pentes para animaes
Pepinos (vido hortaliça).
Pepsina (vide droga).
Pêras (vido fructas).
Percales (vide tecidos).
Perdizes (vido aves)
Perfumarias (vide artigo do porfum árias)
Periquitos (vide aves)
Permanganatos (vide drogas).
Perneiras (vide polainas)
6
Pérolas (valores)
Art. 49
Persianas (vide venezianas)»
Perus (vi ie aves)
Pés >s diversos
Petrechos para caça, bellicos e explosivos
Petróleo
Pesa líquidos
Piiaróes (vide lâmpadas).
Phonographo
Phosphatina (vi lê farinh;; de aveia e outras).
Phosphatos e phosphitos (vide drogas).
Phosphatos para adubos (vide adubos).
Phosphoro
Photographia (vide estampas).
Photographias (vide artigos de e para)
Pianos e pianolas
Pias de mármore
Piassava em bruto (vide palhas).
Piassava em obra (vide vassouras).
Picaretas e picões
Piroá
Pilhas eléctricas
Pilões de ferro, madeira, pedra ou outro moial
Pilões para pliarmacia
(vide almofarizes).
Pílulas (vido remo ;io)
:
Pimentas (vide hortaliças).
Pimenta da índia (vido especiarias)
Pimentões (vide hortaliças).
Pinças (vide artigo de cutelaria)
Pincéis
Pince-nez (vide óculos).
Pinhas (fructa de conde) (vide fructas).
Pinhões
Pinos para rodas (vide cubos)
Piões (vide brinquedos)
Pios (vide apitos)
Pipas vasias (vide barricas).
Pistolas (armas de fogo)
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Pistolas o pistolões (vicie foguetes)
Pistões de machinas
Pistões (vido instrumentos de musica)
Pita (vide
fibras)
...
Pitangas (vide fructas).
Piteiras (vi lê artigo de charutaiia)
Pixo(vide obs. A)
Placas de crystal
Placas de metal
Placas de vidro commnm (vide vidros).
Plainas grandes (vide machinas úteis)
Plainas de mão
Plantadores (semeadores)
Plantas
roedicinaes
Plantas vivas (mudas)
Plaque (valores)
Platina (valores)
,
PlombagTia (vilê graphitc)
Plumas (vide artigo de chapelaria)
Pluviometros (vide instrumentos de physica)
Pneumáticos para automóveis o outros
Pó do ciifé (vide café em pó)
Pó medicinul, não classificado
,.
Pó de pedra
r
Pó de sapato (vide tintas).
Poaia (vido drogas).

Podões ou podadeiras

Classificação
proposta
G
5
7
5

i

6.
13
7
8
„

Polainas
Polés (vido artigos de ferragens)
Polias para machinas
,
Poltronas (vide mobílias).
Polvarinhos
Polvilho (vide amido).
Pólvora
Pomada para calçado
Pomada para limpar metaes (vide artigo de ferragens)...
Porri bos (vide aves)
...
Ponoão (vido ferramentas)
,. •
Ponches (vide chalés)
Pontas de Paris (vide pregos)
Ponteiros (vide ferramentas)
Pontes metallicas e pertences
Porcollana (virie apparelhos).
Porcas (vicie parafusos).
Porcos (vide anirar.es}.
Pórphyro (vide mármore).
Portas, janella, ombreiras, venezianas, peitoris de madeira ou ferro, com vidro
Difas, ditas, ditas, ditas sara vidro
Portões e porteiras de ferro ou madeira
Pós insecticidas (vide drogas),
Pós insecticidas (para matar formigas)•
Postes de forro
,
Postos de madeira (vido madeira).
Potassa
,

li
7
4-A
ô
2 A ou 14-A
Art. 49
Art, 49
8
6
O
4
o
14

5
6
8
'á

ô
O
8
8
O
8
ô
5
8
li

G
õ
5
4-A
5
4

Classificação
proposta
Potes de barro e louça (vide apparelhos).
Potros (vide animaes)
Poudrctte (esterco humano pulverulento (vide adubos).
Pozzolana (vide obs. A)
Pranchas e pranchõcs (vide madeira).
Prata era barra, moeda on obra (valores)
Prateleiras (vide mobílias).
Pratos (vide apparelhos).
Pratos para balanças (vide balanças)
Pratos de papelão para confeitaria (vide artigo de confeitaria)
Pregos de ferro
Pregos de outros metaes
,
l'regos para trilhos (vide acccssorios para trilhos).
Prelos.
Prensas para e;ifardar, empregadas na lavoura
Prensas para escriptorio (vide arfigo escriptorio)
Prensas para mandioca.
Prensas para officiiia,
Preparados pharmacenticos (vido drogas).
Presilhas para papel (vide artigo de escriptorio)
Presuntos (vide carnes preparadas).
Procliictos chimicos e preparações pharmaceuticas não
classificadas
Prumos (vide artigos de forragens)
PrussiatoB (vido drogas).
Psychés (vide mobílias).
Puas
Pudrolyto
Pulseiras (valores)
Pulsomeíros (bombas)
Pulverizadores para agricultura ou desinfecções
Pulverizadores para íoillete ( vide artigos de cabelloreiro )
Punhacs
;
Punhos para camisas
Purungos (cabaças) (vide obs. H)
Puxadores de metal ou madeira (vide artigo de ferragem )
Puxayantes para machinas
Pyrolinhitos (vide drogas).
Pyroxilina ou pyroxilo (algodão pólvora)

Quadros com paisagens, retratos p outros,
óleo ou pastel, cora ou sem vidro
Quartolas (vide barricas).
Quartzo (vido obs. A)
,,
Quassia (vide drogas).
Quebra-nozes (vide apparelhos).
Queijos estrangeiros

aquarolla,

41
44
Art. 49
8
6
•>
s
>>
8
4A
8
4A
a
8
6
8
8
(j
Art. 49
3
4A
7
6
(>
14 A
8
5
6
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Classificação
proposta
2 A ou 4 com
•>:; % de
abat.

Queijos nacionas (1)
Quiabos (vide hortaliças).
Quina, em casca ou em pó (vide drogas).
Quinino (vide drogas).
Quinquilharias (vido artigo de armarinho).
Quintos vasios (vide barricas).
Quirera de arroz e milho

2 A ou 4 A

R
Rabanetes (vide hortaliças).
Rabecas (vide instrumentos de musica)
Rabecões (vi lê instrumentos de musica)
Rabichos de couro f (vide artigo de sellaria)
Rabotes (ferramen a)
Raios para rolas (vido cubos e pinos)
Raízes medicinaes (vido drogas).
Raízes para tinturaria (vide cascas).
Raizos alimentícias não classificadas
Raladores de mandioca
Raladores diversos (vide artigo de ferragens)
Ralos de ferro para esgoto
Ramas de aipim, mandioca e outras
Rami (vide
fibras)
i
Rarnos e ramalhetes de flores (vide flores).
Rapadura
Ritpè
Raspadeiras diversas
Raspas de chifre para adubos (vido adubos).
Raspas.de couro (vide aparas) (vide obs. A)
Raspas de ponta de veado
Raspilhas (forraraentas)
Hastolhos de_ rnillio (vide restolhos).
Ratoeiras (vide artigo de ferragens).
Realejos (vi lê artigos de musica)
Rebenques (vide artigos de -ellaria)
Rebitadeiras (vide machínas ferramentas)
Rebites de ferro
Rebites de outros metaos
Rebolos de pedra
Rédeas (vide artigos de sellaria)
Redes metallicas
Redes diversas, estrangeiras
Redes diversas, nacionaes
Redomas do vidro

„

0

,

4
4A
8
5
14 A
5
2 A ou 4 A

6

13
6

(1) Os queijos nacionaes quando despachados como encommendas»
passam para a tabeliã 2 A com 50 % de augmento.

Classificação
proposta
Reflectores (vide abat-jours).
Refrescos (vide bebidas).
Regadores
Registros para encanamentos dp agua e gaz
Réguas
8
Relhos (vide chicotes)
8
Relógios de algibeira, de metal ordinário
7
Relógios de algibeira, de ouro ou prata (valores)
Art. 49
Relógios de paredes, torres, etc
7
Relógios medidores, para agua, etc. (vide medidores)
8
7
Relojoaria (vide artigo de relojoeiro)
Remédios
6
b
Remos
Rendas
Repolhos (vide hortaliça).
Reposteiros (vide artigos de tapeçaria)
Reps. (vide tecidos).
2 A ou 4 A
Requeijão fresco
Requeijão secco, ou curado (vide queijos)
Requintas (vide instou entos de musica)
Reservatórios de ferro, madeira ou zinco
Resíduos de cortumes ou de fabricas (vide aparas) (vido
13
obs. A)
14
Resíduos de petróleo (vide creosoto impun) (vide obs. A)
5
Resíduos diversos, não classificados (vide borras)
Resinas (vide drogas).
Restolhos de milho e outros (vido forragens).
Retortas (vi lê apparelhos).
Retratos (vide quadros).
8
Retróz (vide artigo rle armarinho)
'
6
Revólveres (vide armas de fogo)
,
11
Rezes (vide animaes)
,
Rhuybarbo (vi Io drogas).
Rhum (vide bebidas).
Ricino (vide óleo de).
2 A ou 4 A
Rins (vide miu los de rezes)
Ripas (vide madeira).
Riscados (vide tecidos).
Rodas de aço ou ferro para vehiculos, soltas ou montadas
nos eixos
Rodas motoras (vide turbinas).
Rodas e rodeiros para rnatoriil de Estrada de Ferro
Rodízios
,
S
Rodo
6
Rojões (vide foguetes)
8
Roldanas (vido artigos de ferragens)
7
Roletas
6
Rolhas diversas, estrangeiras
3
Rolhas diversas, nacionaes
Romãs (vide fructas).
6
Rosalgar (vide drogas)
6
Rosários
Roscas (vide biscoutos).
Roseiras (vide plantas vivas).
Rotin

00 —

Rótulos
Roupas impermeáveis ou não
Roxo-rei (vide tintas).
Roxo-terra (vide tintas).
Ruberoide (vide papelão comprimido).
Jiubim (valores)

Sabão estrangeiro..,
Sabão nacional
Sabiás (vide pássaros).
Sabonetes (vide artigo de perfumarias).
Sabonetes nacionaes
Sabres (vide espadas)
Sabugos de milho (vido forragens).
Sabugueiros (vide drogas).
Sacarrolhas (vide artigos de ferragens'}
Saccharomctros (vide instrumentos de precisão)
Saccos de lona
Saccos de papel
Saccos vasios usados (vide Obs. P>)
Saccos vasios novos, do algodão, aniagem, cânhamo ou
juta
Sachos (vide enxadas).
Saes diversos, não classificados (vide drogas).
Safra (pó mineral) (vido obs. A)
Safra (vide bigornas)
Saguins (vide aniraaes)
Sagú (vide farinhas).
Saias (vide roupas).
Saibro (vide obs . A )
Sal bruto, grosso ou moido, a granel ou onsaccado
Sal especial para gado (vide saloxo).
Sal refinado
Salames (vide carnes preparadas).
Salchichas (vido carnes preparadas).
Saleiros (vide apparelhos).
Salicylatos (vide drogas).
Salitre (vide drogas).
Salitre do Chile e de Bengala, para adubos (vide adubos).
Saloxo (vide sal bruto).
Salsa (vide hortaliça).
Salsaparrilha (vide drogas).
Saltos para calçados (vide calcado).
Salva-vidas.../.
Salvas (vide bandeijas).
Samburás (vido balaios).
Sandálias (vido calçado).
Sandwicb.es
Sanefas (vide artigo do tapeçaria)
Sanfonas
è
Sangue animal (vido obs. B)
,
Sanguesugas
,

Classificação
proposta
8
6

Art. 49

8
8
li

13
S
t)
14
4 A

£ A O!! 4

14
ti

Classificação
proposta
Sapatas para freio
,
Sapatos (vide calçados).
Sapé (vide obs. A)
Saphiras (valores)
Sapolio
Sardinhas (vide peixe).
Sardinhas em latas
Sarilho (apparelho do elevação)
Sarjas (vide tecidos).
Sarrafos de madeiras (vide ripas).
Sassafraz em casca (vide cascas medicinaes).
Saveiros (vido embarcações).
Saxofones (vide instrumentos de musica)
Scenarios (vide bastidores de theatro).
Schisto betuminoso (vide obs. A)
Sebo em bruto, cm rama, nacional (1)
Sebo estrangeiro
Sebo em velas (vide velas).
Seccadores mecânicos (machinas para lavoura)
Seccantes (vide tintas).
Secretárias (vido mobílias).
Seda bruta (casulos)
Soda em tecidos (vide tecidos).
Sedlitz
Seges (vide carros).
Sellas do metal para trilhos (vide trilhos)
Sellins, scllas c silhõos e ssus pertences (vide artigo de
sellaria)
Sólios (valores)
Semeadores para lavoura
Sementes do capim (vide obs. li)
Sernentos de productos que não constarem da pauta (i).
Soraola (vido farinhas).
Sene (vide drogas).
Sequiihos (vide biscoutos).
Seringas (vide artigo de pharmacia)
Serpentinas para alambiques
Scrpení nas para fins diversos (vide cauos).
Serpentinas para illuminacão (vido candelabros).
Serpentinas do papel (vide artigo de, carnaval)
Serragem da madeira (vide obs. A)
Serras do cirurgia (vide apparelhos de)
Serras mecânicas (circular, do fita 1'ranceza, otc.) (vido
machinas ferramentas)
Serras o serrotes para artes o oiticios
Setins e setinetas (vide tecidos).
Sextantes (vide instrumentos de precisão)
Silicatos (vido drogas).
Sinapismos (vide artigos cie pharmacia)

14 A
Art. 40
8
3

14
4-A
4-A

'à

8
Aat. 49
4-A
13

6
14-A
7

(1) Sebo nacional, derretido ou refinado, tabeliã 4.
(t) As sementes dos productos que constarem da pauta ficara
classificados na mesma tabeliã desses productos.
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Classificação
proposta
Sincerros (vide campainhas)
Sinetas
Sinos
Siphões para bebibas (vide bobidas).
Siphões para garrafas vasias (vide garrafas).
Sipliões para encanamentos (vide canos).
Sipó (vide obs . A )
Sirgueiro (vide artigo de)
Soalho (vide madeira).
Sobretudos (vido roupa)
Soccos para gazosa (vide garrafas).
Soda, bebida (vide bebidas).
Soda, cáustica (vide drogas).
Soda, droga
Sofá? (vide mobília).
Solas
'
Soldas
Sondas cirúrgicas (vide apparelhos de)
Sondas para sondagem de terrenos
Soquetes (vide malhos).
SorveteL'as (vide artigos de ferragens).
Sorvetes
Sotaches (vide artigo de armarinho).
Sovelas (vi .e artigo de sellaria)
Spormacote (vide esparmacete).
Stearina (vide estearina).
Suadores para arroios (vide artigo de sellaria)
Sublimado corrosivo (vide drogas).
Sueco de uvas (vide bebidas).
Sulfates e sulfuretps (vide drogas).
Suecos diversos (vide bebidas).
Sulfates de potássio, ammoniaco e cal (gesso), para
adubos (vide adubos).
Sulfureto de carbono (vide formicida)
Sumagre
Surdinas para instrumentos de musica
Surrões vasios..
•.
Suspensórios (vide artigo de armarinho)

Tabaco
,
Taboado e taboas (vide madeira).
Taboas de gamão, xadrez, (vide jogos)
Taboleiros (vide mobília).
Taboleías para avisos, aununcios
Tábua (vide palhas).
Taças (vide copos).
Tachas e tachinhas (vide pregos).
Tachos de cobre, ferro, etc. (vide apparelhos).
Tachos para engenhos, lavoura, etc
Tacos para bagatellas ou bilhares.
Tacos para teares
Tafetás (vide tecidos).
Tálagarça (vide tecidos).

14-A

3
8
7
5
8
2-A

4-A
S
7
S

Talas de juncçao (vide accessorios de trilhos)
Talco era pó, estrangeiro
Talco nacional (vide obs. A)
Talhadeiras
Talharim (vide massas alimentícias).
Talhas do barro o. louça (vido apparelhos).
Talhas differenciáes (apparelhos de suspensão)
Talheres commuus (vide ferragens)
Talheres de cristoíle ou outro metal prateado
Talheres de ouro c prata (valores)
Tamancos
Tâmaras (vide doces).
Tamarindo fresco (vide fructas).
Tamarindo era xarope (vide bebidas).
Tambores (vide instrumento de musica)
Tambores, para engenhos ou machinas
Tamboretes (vide mobília).
Tander (vide bycicleta).
Tangerinas (vide fructas).
Tanino e tanatos (vide drogas).
Tanques de madeira, ou ferro
Tapeçaria (vide artigos do)
Tapetes (vide artigo de tapeçaria)
Tapioca (vide farinhas).
Taquaras (vide obs. A)
Taramelas
Tarrachas (vide artigo de ferragens)
Tarrafas (vide rodos).
Tartarugas (reptil)
Tatus
Teares
Tecidos não classificados, estrangeiros
Tecidos não classificados, nacionacs (1)
Tecidos metallicos (vide arame)
Tecidos palha vime (vide palha preparada).
Teclas e teclados
Telas metallicas (vide tecidos).
Telephonos (vide apparellios de)
Telescópios (vide instrumentos de precisão)
Telhas de arduzia, barro e cimento (vi Io obs. A)
Tellias de asbcstos ou amiantlio (papelão impermeável)..
Telha de louça ou vidro
Telhas de zinco
Tenazes (vide artigo de ferragens)
Tenders (vide locomotivas).
Tentas (vide apparelhos de cirurgia)
Tentos de couro (vide artigos de sellaria)
Tentos ou fichas para jogos (vide jogos)
Terebentina (vide drogas).
Terra (vide barro) (vide obs. A)

Classificação
proposta
S
s
14

4-A
7

(1) Tecidos nacionaes de algodão, tabeliã õ—Observação C.

5
8
7
Ait. 49
3

14 A

9
9
4 A
6
3

S
7

14
8
6
S
7
8
7
14

'64 —

65 —

Classificação
proposta
Terra de sienne (vide tintas), (2)
Tesouras mecânicas para officinas (vide machinas, ferramenta).
Tesouras diversas (vide artigo de cutelaria)
Thermometros
Theodolitos (vide instrumentos de precisão)
Tigres (vide animaos perigosos)
Tijelas (vido apparelhos).
Tijolos para areiar, estrangeiros
Tijolos para areiar, nacionaes
Tijolos de asphalto, cimento, louça, Icuza, mármore para
ladrilhos (vide ladrilhos).
Tijolos de barro para construcçao (vide obs. A)
Tijolos refractários (vide obs. A)
Tylburis (vide carros).
Tinas (vido barricas).
Tincal (vide drogas).
Tintas de desenho, escrever ou imprimir (vide artigo do
escriptorio)
Tintas para fabricas (vide drogas).
Tintas preparadas para pintar
Tintas seccas ou em pó, para pintar
Tinteiros de prata (valores)
Tinteiros diversos (vide artigo de escriptorio)
Tinturas (vide drogas).
Tipitis (coadores para mandioca)
Tiras, bordados
Tira, linhas
Tire-fonds (vide accessorios de trilhos)
Títulos de valor (valores)
Toalhas (vide roupa)
Tochas (vido velas).
Toohoiros (vicie artigos de armador)
Toldos de lona o outros.,
Toldos de taquara (vide esteiras) (vide obs. Ti)
Tomates frescos (vide hortaliça).
Tomates em massa (vide conservas).
Toneis (vido barricas).
Topázios (valores)
T orçai (vide artigo de armarinho).
Torcidas
Torneiras (vide artigo de ferragens)
Tornos grandes para olíicinas
Tornos de mão (vide ferramentas)
Toros ou toras de madeira (vide madeira).
Torpedos
:
Torquezes (vide artigo de ferragens)
Torradores de café (vide fornos).
Torresmos
Tosquiadores

S
8
Art, 59
8
3
14
13

8

Art. 49
8
5
6
8
S
Art. 49
O
6
8
13

Art. 49
8
8
8
S
O
8
4A
8

(2) Terra do Fuller (empregada na clarificação da banha, tabeliã 5).

Classificação
proposta
Toucadores (vide mobília).
Toucas e toucados (vide chapéos)
a
Toucinho defumado (vide carnes preparadas).
Toucinho fresco
2-Á ou 4-A
Toucinho salgado (com 2o % de abatimento)
4
Touros (vide animaes)
n
Traçadores (vide ferramentas)
g
Trados
8
Trancas
8
Transformadores eléctricos
;;
Trânsitos (vide instrumentos de engenharia)
7
Transparentes para janellas (vide artigos de tapeçaria)..
6
Trapos (vide aparas) (vide obs. A)
13
Trastes (vide mobília).
Travesseiros (vide colchões).
Trem de cozinha (vide apparelhos).
Tremoços (vide hortaliças).
Trempes (vide artigos de ferragens)
8
Trenas
8
Tricyclos (vide tiiotocyclos).
tj
Trigo em grão
4
Trilhos e seus accessorios
5
Trichantes (vide talheres).
Trincos de metal (vide artigos de ferragens)
8
Tripas (vide miúdos de rezes).
Trolys (vide carros).
Trombetas (vide instrumentos de musica)
7
«Trucks» para vehiculos de estradas de ferro
5
Tubos de aço ou ferro para guarda-sol (vide artigos de
chapelaria)
6
Tubos de ferro para agua
5
Túmulos armados ou desarmados
6
Turbinas
S
Turfa (vide carvão)
14
Tympànos (vide campainhas)
S
Typos
8

U
Unguentos (vide remédios)
Unhas de animaes (vide adubos).
Uniformes
Unto (vide banha de porco).
Urinóes (vide apparelhos).
Urnas
Ursos (vide animaes perigosos)...
Urucú (vide açafrão)
Utensílios (vide apparelhos).
Uvas (vide fructas).

7

Art. 59

11

Vaccas (vide animaes)
Vaccina (vide artigos de pharmacia)..
Vagonetes e pertences (vide carros).
6072

6

5 —

— 65 —

— 67 —

Consolidação
proposta
Vagori para estradas de ferro (viio carros).
Valerianatos (vide drogas).
Valores
Art. 49
Vaqueta (vide couros curtidos).
Varaes para carroças
Varas (vide madeira).
Varas para foguetes (vide flechas) (vide obs. B)
14-A
Varreduras de fabricas (vide aparas) (vide obs. A)
13
Vasilhame de leito em retorno (vide obs. B e F)
13
Vasilhames diversos (vide obs. F).
Vasios em geral (vide vasilhames).
Vasoi ordinários de papelão, para viveiros de plantas...
Vasos diversos (vide apparelhos).
Vassouras de cipó, palha, piassava, nacionaes
Vassouras de cabello, crina ou penna
Vassouras de cipó, palha, piassava, estrangeiras
Vassouras mecânicas
Veados (vide aniraaes).
Vehiculos (vide carros).
Velas de cera e outros, estrangeiras
Velas de cora e outras, nacionaes
Velas para filtrar
Velludo (vide tecidos).
Velocipedes
Venezianas (vide portas).
Ventarolas (vide leques)
Ventiladores de metal
Ventiladores para offlcinas ( vide raaehinas, ferramentas )
Ventosas (vide artigos da pharmacia).
Ventosas para encanamentos..
Véos para luz incandescentes ou camisinhas
Véos para senhoras
Verdete ou verde Paris (vide tintas).
Verduras (vide hortaliças).
Vermelhão (vide tintas).
Vermouth (vide bebidas).
Vernizes
Verrumas
8
Vestidos (vide roupa)
6
Videiras (vide mudas de plantas)
2-A ou 14-A
Vidraças (vide caixilhos)
6
Vidrilho (vide artigos de armarinho)
8
Vidro moído ou em massa — (Vide obs. A)
13
Vidro em cacos
14
Vidro em chapas ou placas, lisos (1)
3
Vidros vasios, para pharmacia ou outros fins
3
Vigas de ferro
5
Vigas e vigotes de madeira (vide madeira).
Vime em bruto, nacional
14
Vime em bruto, estrangeiro

Vinagro estrangeiro
Vinagre nacional
Vinhos estrangeiros
Vinhos nacionaes — (Vide obs. C)...
Violas, violinos, violões e violoncellos (vide instrumentos
de musica)
Vitellos
Vitraes
Vitriolo (vide drogas).
Viveiros para pássaros
,
Volantes para machinas
Voltometros

Consolidação
proposta
6
3
6
3
7
11
6

W
Water closet (vide bacias para esgoto).
Whisky (vide bebidas).
X

Xadrezes (vide jogos)
Xaropes para pharmacia (vide pharmacia).
Xaropes para refrescos (vide bebidas).
Xarque (2).
Xergas (vide artigo de sellaria)
Xuxú (vide hortaliça).
Z

Zabumbas (vide instrumentos de musica)
Zarcão (vide tintas).
Zebras (vide animaes perigosos)
Zimbro (bagas de) (artigos de pharmacia)
Zimbro (bagas de) para estrumes (vide adubos).
Zinco em chapa, folhas ou linguados
Zinco velho sucata
Zonophone

Art. 59
6
8
5
7

(2) O xarque, quando despachado por saladeros da zona da estrada,
em lotação completa, passa para a tabeliã 13.
Directoria Geral de Viação, 15 de outubro de 1917.— Affonso Cf.
C, Maciel.

(i) Vidros foscos ou estampados, tabeliã 6.
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