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p Ministro do Estado dos Negócios da Viação o Obras
Publicas, em nome do Presidente da Republica, attendendo ao
que requereu a Companhia Estrada de Ferro do Vctoria a
Minas e ás infurmagões que Ibe foram prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, resolve approvar, para vigorar
em suas respectivas linbas, as condições rcgulamentares dos
transportes, bases das tarifas o classificação geral das mercadorias, que com esta baixam, rubricadas pelo diretor geral
de Viaçáo desta Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1917. — A.
d'í Lyra.

Tavares

Condições regulamentares, bases das tarifas e classificação geral das
mercadorias a que se refere a portaria desta data para vigorarem
nas estradas da Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas
Condições regulamentares

DO TIUISSPOHTE

EM

GliHAL

O transporte pe!a estrada far-se-ha mediante b i l h e t e ou
nota de despacha, emittidos pela estrada, de accôrdo com as
condições regulamentares, classificação e tarifas.
O bilhete autoriza o transporte de viajantes e a nota o
despacho de tudo o mais, constituindo um e outrj documento
de contracto entre os seus possuidores e a estrada, para os
fins de transporte.
Ambos variarãb de fôrma e de typo, segundo sua applicação e as conveniências da fiscalização.
Os transportes por conta do Governo Federal e dos estadures ficarão sujeitos ás condições dos respectivos contractos.
A responsabilidade da estrada pelo transporte não soffrcrá restricções nos casos de seguro.
Em outros será regulada pelas condições dos respectivos
coEtiactos e, na falta destes, pelas especificadas nas presentes condições regulainentares e nas tarifas.

Havendo duvidas, divergências ou impugnarão, se resolverão por accòrdo, por juizo arbitrai das parles interessadas,
ou na impossibilidade deste, por decisão judicial.
' At principaes disposições regulamentais e as alterações
nos horários referentes aos serviços de transportes pela estrada, oue interessarem ag publico, se farão conhecidas por
um dos jornaes de maior circulação o também resumidamente
por impressos avulsos, que se affixarão nas estações.
Além disso, tocLs os esclarecimentos referentes a esses
serviços serão prestados pelos agentes da estrada a quem
os pedir.
II
CONDIÇÕES GK1ÍAES APPLICAVEIS AOS TRANSPORTES

Ari. 1." Os horários dos trens e os relógios das estações
serão rotulados de accòrdo com a lei n. 2.784 de 18 de junho
de 1913 e o regulamento expedido pelo decreto n. 10.546, do
5 de novembro de 1913.
Art. 2." O systema métrico adnJttido no Brazil pela lei
n. 1.157, de 28 de junho de 1862, será o exclusivamente
adoptado na estrada de ferro.
Ari. 3.° Para o calculo dos transportes a unidade de distancia será o kilometro. contando-se o kilometro encetado
como si tivesse sido percorrido por inteiro. No calculo das
taxas as íracções de 100 réis serão arredondadas para 100
réis L- os kilogrammas para dez kilogrammas nos transportes
de mercadorias, exccpto nos casos em que a classificação
marca outro limite d<- íracção. Para ys despachos de bagagens e ei.commendas até os primeiros cinco kilogrammas, será
taxada como meia fracção. Para os valores as taxas serão contadas por fracções de cinco kilogrammas.

Art. 6.° A estrada poderá conceder aos viajantes, entre
pontos certos, bilhett) de ida e volta, com ou sem abatimento,
nas seguintes condições;
«) os bilhetes de ida e volta só darão direito a uma viagem d i r e r f a n n n interrompida, em cada sentido, sendo a de
ida valida somente no dia da sua emissãu, salvo no caso do
a/t. 5°;
b) o prazo para a voíta será estabelecido na tarifa corrrspondente e a viagem de vulta deve iniciar-se dentro desse
prazo;
c) o bilhete de volta só terá valor quando recarimbado
no dia do regresso do viajante;
d) ficará sem valor o bilhete de ida cuja viagem for interrompida, salvo no caso d<u art. 5-, mas o de volta poderá
ser utilizado, comtanto que seja devidamente recarimbado
dentro do prazo;
e1) o bilhete de volta poderá ser recarimbado em qualquer
estaca'' aquém do destino nelle indicado;
f) o viajante que se esquecer de recarimbar a volta na
estação do embarque, poderá fazol-o em qualquer outra ondo
a pnracla do trem o permitia, devendo o guarda du trem apresental-o pnra osse fim ao respectivo chefe da estação.
Art. 7.° Os bilhetes de assignatura serão representados
por cPvtões, validos por um m 07, ou mais, conforme for determinado pela estrada, o darão d i r e i t o a uma viagem cm cada
sentido, diariamente, entre determinadas estações.
Os tilhot.es dip assignatura são nominaes o intransferíveis.
^ A estrada poderá emiltir bilhetes de Pxrursão, bem romo
cadernetas IdLurnetricas, com reduecão sobre os preços estabelee'_rloi. para as passagens ordinárias. As condições para a
omissão dossos bilhetes o cadernetas k i l o m e t r i c a s serão pro-\iamente reguladas pela estrada e homologadas pe] n Governo,
não podendo ser modificadas sem motivo j u s t i f i c a d o perante
.o mesmu.

III

PASSES
TRANSPORTES DE VIAJANTES

(TARIFAS SÉRIE A)

Art. 4.° Os bilhetes que autorizam o transporte de viajantes, sem os quajs ninguém poderá viajar ria estradi, de
ferro, comprehendem as seguintes espécies:
Bilhetes simples, bilhetes de ida e volta, bilhetes de assignatura, passes, bilhetes de excursão c cadernetas kilometricas
Serãc todos impressos, indicando as estações de procedenoia. e destino, classe, numero e data, e serão pagos no acto
da compra.
Art. 5." Os bilhetes simples dão direito aos logares das
respectivas classes nos trens das linhas correspondentes qu«
no cia da venda dos mesmos bilhetes forem até as estações
dos destinos nelles indicados. No caso de nato haver trem
Airecíkj entre as estações de procedência e de destino, serão
•i-alJdos para o primeiro trem de passageiros em que o viajante pessa continuar a viagem.

^Art. 8." Os passes constituem bilhetes esppoines dp primeira ou segunda classes, concedidos a determinadas pessoas
em serviço da estrada ou em serviço publico, por conla das
respectivas repartições, c são validos somente no dia nHIr-!
indicndiD P para os iren« a que se referirem.
Paragrapho único. Os passes pm serviço publico só podem
sor requisitados por funccionarios devidamente autorizados,
servindo as requisições com recibo, para instruir as contas quo a estrada terá de apresentar para a cobrança das
respectivas passagens. Os passes são nominnps p i n t r a n s f e r í veis e EÓ poderão ser utilizados nas classes nelles indicadas.
PREÇO DOS BILHETES

Art. 9.° Os preços dos bilhetes são regulados pelas ta_xas
das tarifas da série A, addicionar.'do-se ,-, "pssns taxas o imposto de transito cobrado pelo Governo Federal.

i

Paragrapho uivico. A importância dos passes concedidos a
funccionarios públicos é regulada pelo s cpntractos entre o
Governo e a estrada.
PASSAGENS DE MENORES

Art. 10. As creanças até três annos, conduzidas ao collo,
terão passagem gratuita. As de maior idade até doze annos
pagarão meia passagem, comtanto que duas da mesma família
ou de famílias diffcrentcs possam se acommodar cm um só
logar, salvo si unia dellas pagar passagem inteira.
VENDA DE BILHETES

Art. 11. A venda de bilhetes começa trinta minutos e
cessa cinco minutos antes da hora marcada para partida do
trem.
REQUISIÇÕES DE PASSES

Art. 12. As requisições de passes om serviço publico devem ser apresentadas até vinte minutos antes da hora fixada
para a partida do trem em que os rcquisitantes desejarem
seguir.
Art. 18. Os bilhetes e passes devem ser apresentados na
entrada para a plataforma das estações e conservados para
serem entregues ou exhitidos sempre que o exigirem os empregados da estrada.
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Art. 17. O viajante que pagar a sua passagem com o
augmento de que tratam os artigos 15 e l G, receberá do conduclor do Irem ou dos agenles das estações documento comprobativo.
Art. 18. São peremptos:
«) os bilhetes e passes que excederem dos prazos;
6) os bilhetes irregulares (fora das condições rcgulamcn tares);
c) os não carimbados ou aproveitados para novo carimbo;
d) os arrecadados em viagem que não foram picados.
Os empregados da estrada serão os responsáveis pela
emissão ou entrega nas estações e acceilação de bilhetes em
taes condições; por is-o i n d e m n i / a r f u i a errada dos p r e j u í zos correspondentes c ficarão sujeitos a outras penas que
caibam no caso.
K X C I Í S S Ü DE THA.IECTO OU DE CLASSE

A r i . 10. O via.ianle que exceder o trnjeclo a que l i v cr
direito, pagará a viagem addicional, compramk. novo b i l h e t e
na eslação terminal do percurso indicado no bilhete, ou, na
falta de tempo, ertregando a quantia ao conduct<>r de trem.
O que estiver cm classe superior á indicada em seu bilhete,
pagará o preço do uma passagem de segunda classe enlre as
estações indicadas no bilhete que apresentar. Em ambos os
casos dar-se-ha ao viajante documento comprobativo do pagamento, para sua resalva.

ENTRADA 'NAS PLATAFORMAS

MUDANÇA DE CARRO OU DE CLASSE

A r f . l i . Só é permitüda a entrada nas plataformas e
carros ág pessoas mutjidas de bilhetes.

A r t . 20. O v i a j a n t e que quizer passar de um carro ordirario para compartimento reservado ou mudar da segunda
classe para a p r i m e i r a , poderá fazel-o pagando a d i f f e r e n ç a
correspondente de preço, a partir da estação em que mudar
de logar ou de classe.

FALTA OU RECUSA DE BILHETES

Art. 15. O viajante que se recusar a exhibir o bilhete
Ou que for encontrado .sem bilhete, não accusando esta falta
antes de lhe ser exigido, ou não o entregar finda a viagem,
pagará o respectivo preço augmentado de 50 " ° a contar do
ponto inicial da partida do trem, si r.fio puder provar em
que estação o tomou; no caso contrario pagará o preço da
viagem com o mesmo augmento, a contar dessa estação.
BILHETE PEREMPTo

Art. 10. O viajante que apresentar bilhete não carimbado ou indicando no carimbo dia differentc, pagará o preço
de sua viagem, também augmerlado de 50 °[°.

BILHETE
Art. 21. O viajante que ficar cm q u a l q u e r p o n t o aquém
do designado em seu bilhete, deve entregar este no agente
da estação e perde o direito ao resto da viagem, que só pôde
cffectuar comprando novo bilhete.
Art. 22. E' expressamente prohibido a q u a l q u e r viajante:
l", viajai 1 em classe superior á que designar o seu bilhete, salvo pagando a differença da passagem;
Z", passar de um carro para outro -estando o trem em
movimento;

l
3°, viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se para
fora;
4°, viajar nos carros de primeira classe estando descalço
ou apenas de chinellos ou tamancos;
5", entrar ou sahir dos carros estando o trem em movimer.ito;
6°, puxar a corda de signal, collocada no interior dos
carros, quando não houver accidente grave que exija a parada do trem na l i n h a ;
"", saliir em qualquer logar a não ser .ios pontos de estação e para a plataforma;
8°, de qualquer modo incommodar Os demais viajantes;
9°, er.trar nos carros, embora com bilhete, em estado de
embriaguez, indecentemente vestido ou levando cães ou qualquer objecfo que aos outros ineommode, maleriacs inflammaveis, armns de topo ou quaesquer outras.
O final desta disposição não comprehende os agentes da
força publica que viajarem em serviço do Governo.
Ari. 23. O v i a j a n t e que, infringindo qualquer das disposições do artigo antecedente, depois de advertido pelos empregados dn estrada, persistir na infracção, fera obrigado a
retirar-se da estação ou carro, restituindo-se-Ihe o valor do
bilhete que houver comprado, si não tiver começado a viagem.
§ 1." Si a infracção for commettida durante a viagem, o
viajante incorrerá na multa de 20$ a 50$: e no caso de recusar-se a pagal-a ou si, depois desta paga, não se corrigir, o conductor de trem o entregará no agente da estação
mais próxima para remettel-o á autoridade policial, de conformidade com o regulamento de 26 de abril de 1857.
§ 2." Si o viajante não tiver dinheiro para pagamento da
multa em que houver iivrorrido ou do prpço da passagem, o
eonductor poderá exigir delle, como penhor, algum objecto
de valor, passando recibo.
Art. 2 ' t . O v i a j a n t e que, pr>r sua conveniência, deixar
de seguir viagem não tem direito â restituição da passagem.
A restituição immediafa da importância da passagem só terá
logav nos casos do a r t . ' 23; fora desses casos o passageiro
que se julgar com direito á restituição deverá, para obtel-a,
recorrer á Administação Superior da Estrada, que julgará
como for de justiça, respeitados os casos de força maior devidamente provados.
Art. 25. A estrada tem o direito de apprehender os passes e os bilhetes de assignatura. de excursão e as caderneta'
Idlometricas quando apresentados por pessoa que não seja a
indicada, cobrando o duplo da passagem ordinária.
§ 1.° Os bilhetes dê assignatura, e excursão e as cadernetas Idlometricas apprehendidas deverão ser restituidas .ao
seu verdadeiro dono q u a n d o reclamados dentro do prazo de
15 dias.
5 2.° No caso, porém, de reincidência, os bilhetes e ca
dornetas apprehendidos serão considerados dp nenhum valor
e o nssignante nenhum direito terá a indomni/.ação.
Art. 26. As companhias lyricas. dramáticas, eqüestres e
outras ÍJUQ dêem espectaculos públicos, e. bem assim, a l u m n o s
de estabelecimentos de instrucção. viajando com seus professores, bandas ou sociedades de mufsioa, quando viajem incorporados em cada classe, em numero de dez ou mais pessoas

gozarão do abatimento nos bilhetes de suas respectivas classes, calculando-se esse abatimento sobre o preço das passagens singelas, de aucôrdo com a correspondente tarifa da
sórie A.
§ i." Só serão emittidas meias passagens com abatimento
para alumnos menores de 12 annos, viajando com seus professores.
§ 2.° Para o transporte de suas bagagens e demais materiaes, as companhias lyricas, dramáticas, eqüestres e outras
que dêem espectaculos públicos, as bandas de musica e Oá
collegios go/,arão de um abatimento de 25 °|° nas tarifas onde,
forem classificados.
§ 3." As sociedades recreativas e outras, acima não contempladas, bem-corno grupo de pessoas reunidas em romaria,
divertimento, pic-nics e semelhantes, quando viajarem incorporados em numero de 25 pessoas ou mais para cada classe
de ida Q volta, gozarão de abatimento sobre o preço dn passagem singela ordinária em cada sentido. As bagagens terão
também abatimento.
§ 4.° Para a concessão destes abatimentos ó iccessario
que seja dado aviso com 24 horas de antecedência nas estações de origem dos trens e de 48 nas intermediárias.
§ 5." O imposto de transito será cobrado conforme o
respectivo regulamento.
IMMIGRANTES

Art. 27. Os immigrantes, em seu primeiro
mento, devidamente comprovado, terão transporte gratuito
em carros de segunda classe. Suas bagagens, ferramentas,
utensílios e instrumentos aratorios, em primero estabelecimento, terão igualmente transporte gratuito quando por
trens dg mercadorias.
TRANSPORTE DE DOENTES E ALIENADOS

Art. 28. Os doentes de enfermidades contagiosas ou tal,
que possam incommodar os demais viajantes, e os alienados,
só podem viajar em compartimento ou carro separado devendo, além disso, ser acompanhados: • os doentes de pessoas
que delles cuidem, si o seu estado assim o exigir, e os alienados de um ou mais guardas conforme for necessário.
§ í." O preço dp transporte neste caso será o correspondente a dez passagens; as pessoas que os acompanharem poderão viajar grátis, comtanto que não excedam o limite da
dez pessoas, inclusive o enfermo.
§ 2." As bagagens serão taxadas separadamente pelos
preços das tarifas respectivas.
§ 3." Os transportes desta espécie devem ser commuuicados com 24 horas de antecedência, ao agente da estação de
n a r í i i l a , onde houver I r e m d i á r i o e com 48 horas, quando só
houver trem em dias alternados.

TUENS EXTRAORDINÁRIOS

Art. 20. Para recreio, festa ou regosijo publico, em localidade servida pela estrada, poder-se-ha organizar trens
extraordinários, dando passagens de ida e volta, pelos preços
o nas condições, conforme for resolvido, pela directoria da
estrada.
A L U G U E L fíE CARRO, COM PAHT1.M ENTOS E LOGARES RESERVADOS

Art. 30. Os pedidos de aluguel de carros devera ser feitos
com antecedência de duas 'horas nas estações iniciaes e de 24
horas, pelo menos nas demais.
O aluguel dos carros á pago adeantado.
§ 1.° Quem alugar um ou mais carros e depois do tel-os
a sua disposição rejeital-os, só tem direito a exigir a restituição da metade do aluguel.
g 2.° O alugue! dos oarros-salões de dous compartimentos
pôde ser integral ou paivial; o dos carros-salões do um só
compartimenlo só póilo ser intog*"»!.
§ 3." Um carro, embora integralment 0 alugado, não pôde
levar mais viajantes do ,que comportar a respectiva lotação.
§ 4." O aluguel de um carro ou compartimenlo de carro
para'viagem simples ou de ida e volta é determinado pelo
producto do preço de um bilhete, no primeiro caso, e do dous
no segundo, da mesma classe, procedência o destino, pela lotação do carro ou do comparümento de um carro na mesma
classe.
§ 5." O aluguel de um carro-salão será fixado pela administração sendo o aluguel minimo d e 100$000.
TRENS ESPECIAKS

Art. 31. A estrada poderá conceder trens especiacs dP
v i a j a n t e s sempre que não for inconveniente á regularidade do
serviço ordinário e aos interesses da mesma estrada.
O frete desses trens será pago adeantadamente.
O pedido deve ser feito com antecedência de 12 horas á
administração central ou de 30 horas aos agentes das outras
estações o mencionar:
o) o numero de passageiros e classe;
'') a q u a n t i d a d e de bagagem;
C i a nalui'"''üa e importância de qualquer outro transporte.
Art. 32. O preço do trem especial será determinado:
§ i." Pela correspondente tarifa quando o numero de
passageiros não exceder de 25. contando a distancia a partir
do deposito de m a c h i n a s mais próximo até a estação de destino.
§ 2." Si o numero de passageiros exceder de 25, os excedentes pagarão os preços ordinários d e seus bilhetes, quando
o numero for mais de metade da» lotação do carro addicional
ou o que corresponder á metade da lotação quando for menos

§ 3.° Os transportes de bagagens, animaes ou vehiculos,
serão taxados segundo as respectivas tarifas, contando a distancia da estação de origem até a de destino.
§ 4 . ° Conceder-so-hão gratuitamente vinte minutos de
demora além da hora fixada par a a partida do'trem especial
da estação inicial, findos os quaes cobrar-se-hão 10$ por cada
meia hora que exceder.
§ õ.° Si depois de duas horas de espera não ee apresentarem as pessoas para as quacs foi o trem fnetado, considerarso-ha este rejeitado e ° concessionário só terá direito a receber a metade do frete qu e tiver pago.
§ 6.° Só terá também direito a receber a metad e do frete
pago, quem rejeitar o trem depois de tel-o fretado, embora
mande aviso antes da hora marcada para a partida.
Art. 33. O frete minimo de um trem especial, sem volta,
será fixado na correspondente t a r i f a .
Quando o trem for de ida e volta gpsará do abatimento
mencionado na tarifa, devendo-se verificar a volta (salvo
aocôrdo prévio) no mfsmo dia da ida quando o percurso singelo for menor de 150 kilometros.
Além das taxas indicadas será cobrado o imposto de
transito do Governo segundo o regulamento respectivo, sobre
o numero cxaclo do passageiros que viajarem, tornando por
base o imposto correspondente a uma passagem ordinária.
As taxas terão 50 °!° do augmcnto nos trechos onde o trem
circular entre as 18 e as 6 horas.
TRANSPORTES FÚNEBRES

Art. 3'i. Os cadáveres transportado? em vagões de carga,
em trens miixtos ou de mercadorias, são sujeitos ao pagamento
da taxa correspondente segundo a classificação.
Si forem transportados em carro de passageiros de 1° ou
de 2 a classe, ficarão sujeitos, quanto â taxa, ao que estipulam
os §§ 4° e 5" do art. 30.
' Art. 35. As pessoas que acompanharem estes transportes
pagarão segundo a tarifa dos viajantes.
Só terão direito a transporto gratuito duas das pessoas
das que acompanharem o cadáver, viajando no mesmo carro
que elle.
O cadáver deve ser sempre acompanhado de pessoa que
do mesmo se encarregue na estação do destino.
BAGAGENS ( T A R I F A S S É R I E B)

Art. 36. Os objecíos de uso pessoal dos viajantes, ou destinados a prover ás necessidades 111 condições do viagem, são
os únicos considerados como bagagem. Volumes que excederem de um metro cúbico ou de 150 kilogrammas de peso poderão ser1 recusados em trem de passageiros.
§ t. Cada viajante só poderá levar comsigo, sem pagar
frete, um pequeno volume contendo roupas e objectos de necessidade para o trnjecto, collocando-o debaixo do banco, ou
na rede, no espaço correspondente ao logar que occupar e de
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modo a não incommodar os demais passageiros, a juízo do conductnr de trem.
§ 2." Uma família ou grupo de pessoas,' viajando junlas,
não 'poderá allegando esta circumstancia, atigmentar as dimensões do volume, cujo transporte gratuito é permittido conforme o disposto no paragrapho precedente. Esses pequenos
volum.es isentos de fretes não serão registrados e o seu
transporte correrá sob os cuidados e responsabilidade daquelles a quem pertencerem.
§ 3." Exclur-m-se dos objectos que podem ser transportados
em carros de passageiros todos aquelles ,que, a juízo do conduotor, forem considerados perigosos ou incommodos aos outros passageiros.Art. 37. A bagagem a transportar nos primeiros trens
dn manhã, poderá sei- despachada na véspera, do meio dia ás
18 horas, ou no dia da partida do trem ata 15 minutos antes,
á vista do bilhete da passagem, cobrando-se no acto do despacho o frete, q qual. juntamente com o peso, será mencionado no respectivo registro e em um conhecimento que será
dado ao passageiro e lhe será exigido para a restituição da
bagagem na estação do destino.
Art. 38. No calculo do frete da bagagem os volumes de
menos de cinco kilogramrnas serão taxados como si tivessem
cinco kilogrammas, pagando a metade da taxa correspondente
á tarifa, e quando mais de cinco e menos de 10 kilogrammas,
pagarão por dez. Os volumes de mais de 10 kilogrammas serão taxados conforme a tarifa.
A importância do frete será paga no acto do despacho.
Art. 39. A bagagem entregue e despachada até 15 minunntos antes da hora fixada para a partida dio trem» acompanhará o passageiro.
A que for entregue depois, poderá ser recusada ou expedida corno encommenda ou como mercadoria pelos trons seguintes, á vontade do interessado.
Art. 40. A bagagem apresentada a despacho dWve estar
convenientemente acondicionada de modo a poder resistir aos
choques ordinários inherentes ao transporte em estradas de
ferro. As malas, caixas, canastras, etc. devem estar fecnad;is
a chav e ou a cadeado.
Art. 41. Si um volume estiver aberto ou mal acondicionado, o passageiro será convidado a fechal-o ou a acondiciona!-o.
Si o passageiro não o puder fazer, acceitar-se-ha o volume, declarando-se no registro e no conhecimento não ficar
a estrada responsável pôr ei lê. Si, porém, o passageiro impugnar esta declaração, não se aceeitará o transporte.
Ari. 42. A bagagem será posta á disposição do passageiro
logo após á chegada do trem, e entregue mediante a apresentação do conhecimento. Si o passageiro allegar a perda do conhecimento da bagagem, o agente da estação verificará si a
bagagem períenc e ao reclamante, fazendo este adduzir provas,
como a apresentação das chaves, relação do. conteúdo testemunho de pessoas fidedignas, etc.
Feita á verificação, poderá o agente, si julgar provada a
identidade do proprietário, entregar-lh 0 a bagagem mediante
recibo.
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Art. 43. A bagagem registrada, não reclamada logo após
a chegada do trem, será recolhida a um deposito e 24 horas
depois ficará sujeita á armazenagem, tendo-a, porém, o dono
á sua disposição, diariamente, das G horas ás 18, excepto nos
dias feriados e domingos.
Art. 44. A companhia acceitará em deposito bagagem
para ser despachada mais tard e ou no dia seguinte, mediante
recibo que deverá ser apresentado no acto do despacho.
Pelo deposito se cobrará, no acto do deiposito da bagagem,
a taxa de £00 róis por volume.
Si a bagagem não for despachada no dia seguinte ficará
sujeita á armazenagem.
Também será recolhida a deposito e -sujeita á aimazenagwn a bagagem não registrada .quo for encontrada nas estações ou nos carros.
Art. 45. Para indemnização por extravio ou avaria de volumes de bagagem depositados se procederá como si estivessem em curso de transporte, ainda quando effectivamente estejam nos depósitos da estrada.
Art. 46. A bagagem que não for reclamada no prazo do
90 dias, a contar da data em que tiver chegado a destino, será
vendida em. leilão de accôrdo com o art. 170.
ENCOMMENDAS

Art. 47. Poderão ser expedidos como encommendas os objectos que, não constituindo bagagem, fonem apresentados para
serem transportados pelos trens de passageiros Ou mixtos e
entregues a despacho até 20 minutos antes da partida desses
trens, podendo a estrada recusar o despacho aos que forem de
peso superior a 150 kilogrammas ou a um metro cúbico de
volume.
Os fnetes serão calculados pela taxas da tarifa cOrrespondete da série B e serão pagos no acto do despacho.
Art. 48. Os objectos seguintes serão também considerados como encommendas :
a) volumes do ovos, fructas, leite, gelo, legumes frescos,
hortaliças, miudezas alimentícias e outros gêneros de fácil deterioração;
b) carne fresca, ostras 0 peixe fresco;
c) ptequenos animaos e aves domesticas ou silvestres em
gaiolas, capoeiras ou caixões engradados;
d) animaes da tarifa N. D-7 acondicionados da mesma
fôrma.
Estes objeclos serão transportados nos trens de viajantes
pelo dobro das tarifas em que estiverem classificados.
Art. 19. Os volumes de encommendas elevem ser fechados
e acondicionados na fôrma mencionada no art. 40, a sujas disposições ficam sujeitos, e, além disso, trazer a indicação do
nome, residência do destinatário, e a estação a que se destinarem.
Art.50. O frete mínimo de uma expedição de encommendas será de 500 riMs sem contar o que for devido a outras estradas quando houver li-iFego m u l u o o .quando o curso da °ncommumda lhes for extensivo.
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A r f . 51. A expedição de encommenda será certificada
por uni' conhecimento, que servirá de titulo á pessoa iicllc
mencionada, como destinatário, para entrar na posso dos
volurríes.
No caso de perda do conhecimento, os volumes serão
entregues á vista de certidão de despacho, salvo si contiverem gêneros de fácil deterioração, caso em que poderão ser
entregues contra recibo do destinatário, que deverá justificar a sua identidade perante ° agente.
Art. 52. As cncoinmendas não retiradas depois de 2-í
horas de sua chegada á estação serão recolhidas ao deposito
c pagarão armazenagem até 90 dias.
Findo este pra/.o, si a i n d a não t i v e r e m sido rei iradas, ficarão sujeitas á venda em leilão e a todas as disposições que,
lhe forem appljcavcis, referentes a depósitos nos armazéns
da estrada, salvo as de prompta e fácil deterioração, que
ficara sujeitas ás disposições do a r t . 170.
Art. 53. A estrada não se responsabiliza pelos danrnôs
provenientes da natureza dos gêneros contidos nos volumes
de encommendas.
N 0 caso de extravio ou em outros que affcctem a sua
responsabilidade, esta se tornará effectiva de aecôrdo com as
presentes condições regulamentares, considerando-se em todo
caso os volumes em curso de transporte.
TRANSPORTE A DOMICILIO

Art, 5-í. Si a estrada julgar conveniente poderá fazer,
por si ou pOr intermédio de qualquer empreza, o serviço de
transporte de bagagens, encommendas e mercadorias, nas
seguintes condições:
Art. 55. No caso. de recebimento, no domicilio, de volumes para serem expedidos, deverão estes ser acompanhados
de nota de despacho, organizada de aecôrdo com o presente
regulamento, sendo, além disto, habilitado o intermediário ou
° preposto do remettente para o pagamento do frete >; despezas accessorias na occasião do despacho.
Si a nota for incompleta ou carecer de esclarecimentos,
dar-se-ha conhecimento desta circumstancia ao remetteuto
para preencher a falta, conservando-se cm deposito os volumes, isentos de taxa do armazenagem; durante 2í horas,
findas as quaes ficarão elles sujeitos ao regimcn comtnum.
Art. 50. N(, caso de remessa ao domicilio do destinatário,
os volume- serão acompanhados de segunda via da nota de
expedição ou de um boletim de remessa, extraindo dü talão c
assignado pelo agente da cs!ação de destino. Nessa nota ou
boletim passará o recibo o destinatário dand*> por este meio
quitação á estrada.
Si na occasião da entrega do,s volumes o destinatário
oppu/er duvida ao recebimento, por faltas, avarias, etc., serão
°s volumes devolvidos á estação, afim de proceder-se como
for de direito na fôrma do art. -O-. Si por ommissão ou
inexactídão do endereço, o entregador não conseguir encontrar o destinatário dos volumes, também voltarão estes para
a estação e pedír-se-ha esclarecimento ao remettente.
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TRANSPORTE DE VALORES

Art. 57. Por despacho de valores entende-se o transporto
de ouro, prata, platina c pedras preciosas em obras de jóias,
casquinhas de ouro e prata, moeda de ouro, prata, cobre e
níckel, papel moeda de quaesquer valores.
Considera-se fraude toda a declaração inexacta, quanto
á, natureza, ao valnr ou peso dos object"s acima especificados.
Art. 58. Os despachos de valores pagam as mesmas
taxas da tarifa da sério B e mais l °|° ad-valòrem.
Art. 5!). As taxas são applicndas por fracçfíes de cinco
kilogrammas e por kilonretro. quanto á distancia, e a porcentagem ad-valorcm por 500$; toda -a fracçã/) inferior a esta
cifra conta-se como 500fOOO.
Ari. 00. O frele ininimo de uma expedição de valores
será fixado pela tarifa.
Art. 61. Estes objçctos devem ser cuidadosamente pesadog e só serão expedidos cm trens de viajantes.
Art, 02. O d i n h e i r o amoedado, as jóias, as pedras e o-g
nvelaes preciosos devem estar acondicionad°s em saccos,
caixas ou barris.
Paragrapho único. Estas expedições devem ser apresentadas pelos expeclitores já acondicionadaS, c o n f o r m e se
exige nos arts. 01 e 05; não deveu- sei' acondicionadas pelos
agentes ou outros empregados da estrada.
Art. 63. O transporte a descoberto é prohibido.
Art. 64. Os saccos devem ser de panno forte, cosidos por
dentro e perfeitos, isto é, não dilacerados nem remendados.
A bocca destes saccos será fechada por meio de corda ou
cordel inteiriço, cujo nó será coberto por sinete em lacro ou
chumbo, e cujas extremidades serão mantidas pó? sinele
igual sobre uma ficha solta.
Art. 65. As caixas ou barris serão pregados ou ariiauados
c:om solidez c não deverão apresentar vestígio algum de abertura encoberta nem de fractura.
As caixas serão fortemente ligadas por meio dn corda
inteiriça, collocada cm cruz, com tantos sinetes crn lacre ou
chumbo quantos forem necessários para garantir a inviolabilidade dos volumes.
Art. 00. O papel moeda ou nolas de bancos, as apólices
e acções das companhias e outros papeis de valores devem
ser apresentados em saccos ou oaixMs ou formar pacotes revestidos de envoltórios intactos em papel ou panno encerado.
Todavia os volumes apresentados em envoltórios de
papel podarão sor aeeeíí°S, si, em relação á solidez e ao
acondici°namento, estes envoltórios nada deixarem a desejar.
Todo o pacote deve ser fechado por meio de sinetes em
lacre, sendo estes em numero sufficiente para assegurar a
sua inviolabilidade (três pelo menos).
Art. 07. Na nota de expedição que acompanhar um
transporte de ouro, jóias, etc., deve-se mencionar, independentemente das indicações ordinárias, o valor por extenso do
artigo, e deve haver sinete, em lacre, igual ao appOsto sobro
os volumes.
A)'t. 08. Os endereços não devem ser cosidos, nem collocadós, nem pregados sobre os volumes, afim de que não
possam encobrir vestígios de abertura ou íractura; podem ser
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ou escriptos sobr-e os volumes <>u affixados a olles por meio
de cordel.
A declaração do valor do artigo será. mencionada, por
extenso, no endereço.
Art. 69. As iniciaes, legendas, armas, firmas sociaes ou
os nomes de estabelecimentos, impressos sobre os saccos,
caixas, barris epacotes, devem ser perfeitamente legíveis.
Art. 70. Os sineles feitos com moedas são formalmente
prohibidos.
Art. 71. As expedições de valores devem ser apresentadas a despacho pelo menos uma hora antos da marcada
para a partida do trem, para poderem seguir pelo mesmo.
Art. 72. As expedições de valores só serão entregues aos
próprios destinatários, reconhecidos ou abonados como taes,
ou a seus propostos por olles devidamente autorizados, sempre
mediante o recibo no próprio conhecimento.
Art. 73. Os despachos de valores que não forem retirados
da estação de destino dentro do prazo de 24 horas, a contar
da chegada do trem que os transportar, ficam sujeitos ao
pagamento de armazenagem, de accôrdo com a tarifa correspondente.
TRANSPORTE

DE MERCADORIAS

Tarifas serie C
Art. 74. Todos os gêneros e artigos de commercio, cujo
transporte não for solicitado ou não for admittido sob a
denominação de. encOmrnenda, seirão transportadas como
carga, pagando fretes de accôrdo com as taxas das tarifas da
sério C, segundo sua classificação.
As mercadorias não classificadas serão incluídas nas
classes de seus similares.
.Art. 75. Em todas as estações da estrada °s oscriptorios
estarão abertos meia hora antes da partida dos trens para o
recebimento e despacho de bagagenis, encommiendas e
animaes.
Para o recebimento das expedições de mercadorias e
vehiculos os escriptorios abrem-se as 8 horas da manhã e
fecham-se ás 16 horas, com exclusão dos domingas e dias
de festa nacional.
Art. 76. As expedições de mercadorias para o mesmo
destino se farão na ordem da apresentação dos despachos na
estação de partida, salvo quando se tratar de expedições por
objecto de serviço publico urgente ou de mercadorias sujeitas a prompta deterioração que terão preferencia na
ordem do despacho.
Art. 77. Nenhuma mercadoria, para cujo transporto
pela girada de ferro se exige nota de expedição, pôde ser
recebida pelos empregados da estrada, si não vier acompanhada da nota de expedição, ou esta não for feita na occasião
do despacho.
Art : 78. Os expeditores poderão formular as notas de
expedição (três vias para o serviço da estrada e mais unia
para cada uma estrada com que trver trafego mutuo), que se
encontrarão á venda em todas as estações, a 100 réis por despacho, mas quando não se utilizem desta faculdade, devem

rometler as mercadorias á estação, .acompanhadas de declaclaração assignada, contendo:
«) o nome do expcditor e do destinatário 'e sua residência
(rua e numero, si for povoado);
b) a estação de procedência e a de destino;
c) a quantidade, o peso e a natureza da mercadoria;
d) indicação do frete pago ou a pagar.
ti i se tratar de mercadorias sujeitas a impostos geraes.
estaduaes ou municipaes, o expcditor deverá fornecer as
peças e os esclarecimentos necessários, afim do que o transporte e a entrega de taes mercadorias não sofíram demora ou
embaraço.
A declaração escripta é dispensável, si o apresciitante da
mercadoria for analphabeto o puder dar verbalmente os esclarecimentos necessários para o despacho da mesma.
Ari. 79. Os expeditores devem declarar a espécie de suas
mercadorias, si são frágeis ou si devem ser preservadas do
humidadc, em falta do que a estrada não responde por avarias desta espécie.
Art. 80. O expeditor é responsável pelas indicações contidas na nota de expedição e supporta todas as conseqüências
resultantes de indicações errôneas, indecifráveis ou inexactas.
Art. 81. Si a administração da estrada suspeitar inexactidão na indicação do conteúdo de qualquer volume, tem o
direito de verifical-o em presença do expeditor ou destinatário, ou seus empregados, c, na falta de qualquer dclles, cm
-presença de duas testemunhas.
Art. 82. Verificada a falsa declaração ou inexactidão do
conteúdo dos volumes, cobrar-se-ha frete duplo dos gêneros
não manifestados.
§ 1." Si, porém, estes gêneros forem inflammaiveis ou de
grande responsabilidade, o expcditor pagará a differcnça de
frete e a multa de 100$ a 200$OtiO.
íj 2." A estrada poderá deter toda a expedição cm que
houver um ou mais volumes sujeitos, por falsas declarações,
a multas comminadas cm seus regulamentos.
§ 3 . ° Em caso de accidente será o expeditor, além disso,
obrigado a indemnizar a estrada do damno causado a seu material, ou de qualquer outro que este venha a soffrer, sem
prejuízo da responsabilidade criminal, • segundo as leis em
vigor.
§ 4." Si antes de descobrir-so a fraude, extraviar-se um
destes volumes, o interessado só poderá reclamar os valores
declarados, embora prove concludentemente que outro era o
conteúdo.
§ 5." Si os volumes detidos contiverem matérias nocivas
ou perigosas, serão estas inutilizadas, si não puderam ser de
prompto vendidas, lavrando-se termo.
Art. 83. Não sendo as multas pagas no prazo de 10 dias,
a estrada procederá á venda dos objectos detidos, sem as formalidades judiciaes, lavrando-se termo.
Art. 84. Os expeditores, destinatários ou pessoas legalmente autorizadas por elles, poderão requerer á administração da estrada certificados dos despachos que tiverem eflcctuado.
1841
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No requerimento serão mencionados o numero do despacho, moJo de transporte, data, procedência, destino, quantidade de volumes, frete (si pago ou a pagar) e o nome do remettcnte e do destrnaíario.
AH. 85. As mercadorias e quaesquer objectos entregues á
estrada serão conferidos na estação de procedência e na de
destino, á medida que forem sendo recebidos, verificando-se
as mavcas, a quantidade dos mesmos, natureza da mercadoria,
e o peso, frete pago ou a pagar e as despezas accessorías.
Art. 8(5. A posada dos volumes submeUídos a despacho
deve, cm geral, ser feita pelo pessoal do expeditor no acto de
entregar o gênero nas estações, visto que os agentes devem
exigir que o peso indicado na nota de expedição seja provado
pelo próprio expeditor em presença do pessoal da estrada, que
nada percebe por pesadas.
Entretanto, este serviço poderá ser feito pelo pessoal da
estrada, quando, para conveniência da arrumação dos volumes, não for possível pesal-os ,no acto de entrarem nos armazéns .
Art. 87. Na estação de partida será a nota de expedição
registrada em resumo no livro talão, do qual se extrahirá o.
aviso ou conhecimento quo tem de ficar em poder do expediíor.
O registro deve mencionar os nomes do expeditor e do
destinatário, as marcas, os números de volumes, a totalidade
do peso da expedição, o frete pago ou a pagar e as despezas
accessorias.
Por cada despacho das tarifas das séries B, G, e D (não
se exceptuando os transportes gratuitos), cobrará a estrada a
taxa de 100 véis pelo fornecimento das notas do expedição
necessárias para o despacho, as quaes serfio entregues ao expeditor, si este tiver de enchel-as.
Art. 88. Todo o despacho de mercadorias, valores, carros,
animaes, etc., ó certificado por um aviso ou conhecimento,
que eerá entregue ao expeditor.
Art. 89. O expeditor poderá pedir alteração de qualquer
despacho que tenha feito, emquanto o objecto do despacho
estiver em poder da estrada. O processo não poderá ser iniciado sem a apresentação prévia dos documentos que a estrada tiver dado ao expeditor relativo ao despacho. A estação
oxpedilora é competente para fazer o processo constante desite
artigo e que só poderá ser iniciado a pedido escfipto do expeditor ou seu representante legalmente autorizado, devendo
o agsiite da estação dar immediattamente conhecimento dos
factos ao Trafego e á Contadoria.
A alteração poderá ser ou para o fim de ser o objecto ao
despacho restituido ao expeditor ou para ser encaminhado a
outro consig.natario, quo não o primitivo.
i\o caso de restituição ao expeditor, obscrvar-se-hão as
seguintíes regras:
S i." Si o objecto do despacho não tiver sahido da estação expeditora, poderá o remettente tornal-o sem effeito
e retirar a mercadoria, pagando apenas as taxas de carga e
descarga c sondo-lhe restituida a importância do frete quo
houver pago.

S 2." Si a aUernção consistir apenas em mudança de consignatario, conservando o primitivo destino, far-se-ha novo
despacho, cobrando-se apenas as despezas deste, e dos avisos
ou lelegrammas
que forem expedidos.
0
Si a alteração for do consignatario e de destino,
incluindo o caso de ser pedida a re-expodição ao expeditor,
cobrar-se-hão as dospezas do novo despacho, da differença do
frete e dos avisos ou telcgrammas. Si a variaçjão de destino
der logar a encurtnmonto de percurso, será restituido ao expedi t<>r o excesso do frete no caso de ser o despacho com
frete pago, depois de deduzidas as despezas acima mencionadas.
s 4 . ° A estrada não se obriga a modificar o despacho do
«frei e pago» para o (Vete a pagar» ou vice-versa, salvo si o
engano provier do seu pessoal.
Art. 90. Contendo um volume mercadorias de differente,s
classes, sorão todas equiparadas á classe de maior taxa dentre
as incluídas no volume.
Ant. 91. As mercadorias sob a denominação genérica, ou
vaga tíc miudezas de a r m a r i n h o , diversos, etc., ficam comprohcmdirías na classificação como miudezas de armarinho, miudezas alimentícias, etc.
Art. 92. As mercadorias a granel são susceptíveis de ser
carregadas com outras, quando apresentadas a despacho em
quantidades inferiores a 5.000 kilogrammas; serão taxadas
por os s e peso e dahi em deante, segundo o peso que tiverem,
fie accôrdo com a tarifa.
Art. 93. Quando algumas das mercadorias a que se refere o artigo precedente, estiverem encaixotadas ou embarricadas, de fôrma que possam sor carregadas com outras, ficarão istntas da condição de carga mínima.
Art. 9í. As mercadorias como ovos, fructas, leite, pão,
gelo, legumes frescos, hortaliças, carne fresca, peixe fresco,
aves e animaes apresentadas até 15 minutos antes da hora
fixada para a partida de um trem de mercadorias, serão expedidas por esse trem, altendendo-se ao que ficou estabelecido, quando forem despachadas como cncommenda, de
accôrdo com o art. 48.
ACONDICIONAMENTO E MARCAS

Art. 95. Os volumes devem trazer marca ou endereço
bom Irgivel e, alórn disso, o nome da estação do destino, e
estar acondicionados de modo a poder resistir aos choques
ordinários jnhcrentes aos transportes por estrada de ferro.
Nos carregamentos completos de vagões, para um só dest i n o e consignatario, é dispensado n endereço nos volumes, mas
imprescindível a marca.
A marcação dos volumes será feita pelo expeditor de conformidade com a nota do expedição.
Art. 96. Poderá ser recusado o recebimento de mercadorias nas seguintes condições:
«) si a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentro
dús envoltórios que haja probabilidade de não chegar a seu
destino sem perda ou avaria;
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6) si, exigindo a mercadoria, por sua natureza, uni envoltório qualquer para resguardar de perda ou avaria, for
apresentada sem envoltório;
c) s; no acto de recebimento a mercadoria apresentar
indícios de estar avariada; entretanto, o oxpcditor poderá reparar os defeitos do volume e, neste caso, a estrada fará a remessa, substituindo por outra a nota de expedição apresentada,
si for necessário;
d) si for verificado que o peso da carga é inferior ao
mencionado na nota de expedição ou que a marca e numero
não combinam com a mesma nota;
e) si houver falta de um ou mais volumes para completar
a expedição.
Ar t. 97. Em quanto os volumes não forem reparados ou
retirados, si o expcditor não quizcr mais envial-os, poderão
permanecer 2-í horas na estação, sem responsabilidade por
parte da estrada, ficando depois sujeitos á armazenagem.
Art. 98. A estrada poderá expedir a mercadoria nas condições a, b, c, d o f do art. DO, dando n pxpeditor ao agonio
da estação uma declaração, por elle assignada, em que especifique os defeito» verificados nos volumes e allivic a estrada
da responsabilidade das avarias que puderem provir de taes
defeitos.
Si, porém, a mercadoria estiver em tal estado que não
possa ser carregada com outras, sem damnifical-as, não será
acceita, ainda que o expcditor se preste a fazer declaração de
responsabilidade.
As mercadorias em estado do putrefacção, taes como:
carne, caça, legumes, fructas, peixe e outras similares!, de
nenhum modo podem ser acceitas para transporte.
Art. 99. Of transportes effoctuados pelos preços e segundo as condições das tarifas das séries B., C. e D., devem
ser acompanhados de uma nota de expedição que indique exactamente:
a) a data da apresentação;
s b) os nomes e residências do expedilor 6 destinatário;
c) as marcas, endereços, quantidade, peso bruto, modo
de acondicionamcnto e a natureza da mercadoria;
d) a estação de procedência e destino;
K) assignatura do expcditor;
f) o valor da mercadoria, tratando-se de mercadorias,
cujo preço de transporte ó calculado «ad valorem» ou de mercadorias
seguradas;
O1) o frete e accessorios pagos e a pagar.
Esta ultima indicação será feita pela estrada, devendo a
importância do frete e- accessorios ser inscripta em todas as
vias das notas de expedição, bem como nos conhecimentos e
nos avisos, conferindo-se.
Nas notas de expedição de mercadorias a que for applicavel a disposiçãOÉ do art. 102, dever-se-ha mencionar, não só
o numero de decimetros cúbicos achados pela medição, e que
dev0 servir de base para o calculo do frete, mas ainda o peso
real verificado na balança.
A nota de expedição constituo a prova do contracto de
transporte entre a estrada e o expeditor, e suas indicações servem para regular as indemnizações em caso de perda ou
avaria.

As mercadorias que se destinarem a estação do trafego
mutuo, serão acompanhadas de mais uma via de nota de expedição, para conhecimento da respectiva contadoria, à qual será
restituida.
Art. 100. Cada nota constituo uma expedição, e só pôde
mencionar o nome de um destinatário.
Por expedição entende-se um ou mais volumes provenientes de um só expcditor, endereçados a um só destinatário,;
Em nenhum caso pôde uma só nota de expedição comprehendor mercadorias em quantidade superior á lotação de um
vagão.
Quando a expedição for destinada a logar além da estrada
de ferro, a nota pôde designar na localidade da estação do destino o commissario ou conductor a quem deve ser entregue a
mercadoria.
Art. 101. Em uma mesma nota de expedição não podem
ser incluídas:
a
) mercadorias que não sejam susceptíveis de ser carregadas, sem inconveniente, no mesmo vagão;
6) mercadorias cujo carregamento ou descarga tiver de
ser feita pelo expeditor e destinatário com outras que não
estejam nestas condições;
c) mercadorias seguradas e não seguradas.
MEDIÇÃO, CALCULO DE FRETES E PAGAMENTO DE TAXAS

Art. 102. Quando as mercadorias forem de grande volume, em relação ao peso, medir-se-ha também o volumct e si
este corresponder a mais de cinco oecimetros cúbicos por kilogramma, tomar-se-ha para peso do volume um numero de
kilogrammas igual á quinta parte do de decimetros cúbicos
achados.
Art. 103. Calcula-se o peso das madeiras em toros, falcas,
vigas, couçoeiras, pranchõesi taboas, multiplicando-se o comprimento em decimetros pela altura e largura em centímetros,
dividindo'-se o producto por 100 c tomando-se para peso tantos kilogrammas quantos forem os decimetros cúbicos assim
achados.
O peso dos caibros, ripas, moirões, achas de lenha, etc.,
cm feixes calcula-se do mesmo modo.
A r i . 101. O peso do milheiro de tijolos, telhas, parallelcpipedos e outros artigos semelhantes, a granel, caícula-se na
proporção do peso de dez dos de maiores dimensões.
O peso de uma expedição de carvão, areia, barro, e outros
artigos semelhartes, a granel, calcula-se na razão do peso de
um decalilro dos antigos.
Art. 105. As mercadorias comprehendidas nos artigos 103
e 104, quando destinadas a uma estação onde existir balança
liara a posagom do vagões, l orno o sou peso verificado á
chegada, afim de fazer a rcctificação nos fretes de accôrdo
com o peso achado.
Art. 106. Para o calculo dos fretes das mercadorias pelas
tarifas séries B e C, as fracções de peso serão contadas por
centésimos de tonelada ou por 10 kilogrammas e as de volumes por centésimos de metro cúbico ou dez decimetros cubi->
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cos; assim, todo o peso comprchendido entro O e 10 kilogrammas será contado corno 10 kilogrammas; entro 10 e 20 kilogrammas, como 20 kilogrammas.
Do mesmo modo todo o volume entre O e 10 decimetros
cúbicos será contado como dez dccimetros cúbicos; entre 10 e
20 decimetros cúbicos, como 20 decimelros cúbicos.
Destas disposições exceptuam-se as mercadorias em que
a classificação marcar outro limite de peso mínimo c/u
fracção.
Art. 107. O frete dos objectos transportados pela estrada
de ferro é cobrado pelo peso bruto ou pelo que resultar da
medição, em conformidade do art. 102.
Art. 108. A importância dos fretes e dos gastos accesso,rios das expedições feitas pelos preços e segundo as condições
das tarifas de séries B, C e D, ó paga na estação de procedência, no acto da inscripção, â vista da primeira via da nota
de expedição, que deve ser conferida com as outras vias e co;n
o conhecimento ou aviso entregue ao expeditor, em caso de
duvida.
Desta condição—pagamento pela primeira via—far-se-ha
menção no verso do conhecimento e dos avisos.
Art. 109. As importâncias dos fretes e das taxas accessorias das expedições feitas pelos preços e segundo as condições
das tarifas da série C, das estações do interior para a de São
Carlos, podem ser pagas na estação de destino, desde que o
frete for superior a 20$000.
Si todavia a mercadoria for de fácil deterioração ou de
valor insufficientfi para cobrir a importância dos fretes e impostos, no caso de se ter de applicar o art. 170, deverá o frete
ser pago no acto do despacho.
Art. 110. As mercadorias do qualquer natureza, remettidas para as estações, afim do serem expedidas pelos preços e
segundo as condições das tarifas da série Ç e cujos fretes não
forem pagos logo depois de registradas, ficam sujeites á armazenagem ,
REQUISIÇÕES E CARREGAMENTO DE VAGÕES

Art. 111. As mercadorias para cujo transporte forem necessários vagões especiaes, serão expedidas sem demora
quando completarem a lotação dos vagões próprios para o
transporte, ou quando, não completando, for paga a lotação
dos vagões.
No caso contrario, as mercadorias poderão ser demoradas
até que completem a lotação, não excedendo, porém7 de 15
dias de demora.
Art. 112. Quando um expeditor necessitar de vagões para
carga completa de sua mercadoria, deve fazer requisição com
antecedência de 36 horas, si quizer um vagão, e de 48 horas,
si quizer dons ou rnais vagões.
O expditor fica sujeito á multa de 5$ por vagão e P°r
ala, si a mercadoria não for carregada no dia convencionado,
e a estrada poderá, além disso, dispor d0 material.
Art. 113. O carregamento e descarga daa mercadorias o
oDjectos de transporte serão feitos em geral, pelo pessoal da
iiracia, cobrando-se por cada uma destas operações a taxa
marcada na tarifa de taxas accessurias.

Poder-se-ha permütir, entretanto, o carregamento fê
descarga pelo pessoal do committente do transporte, a pedido
deste, não havendo inconveniente.
Quando, porém, as mercadorias forem a granel ou por
(arpa completa, as citadas operações serão realizadas aos
cuidados e á custa dos interessados, sob a vigilância dos empregados da estrada, cobrando-se, neste caso, as taxas de
accòrdo com a tarifa de «taxas accessorias».
Lenha, tijolos, cal, pedras de alvenaria, telhas, carvão",
canna de assucar, capim' e estrume ficam isentos da taxa de
vigilância, ficando entendido que as operações de carga e
descarga serão feitas pelos interessados.
Para os volumes cuja carga e descarga demandarem cuidados, pela sua qualidade e peso, serão as operações feitas
por conta e risco dos interessados.
Art. 114. Nos pontos desprovidos de desvios a estrada
poderá recusar volumes de' peso superior a 50 kilogrammas
o expedição de mercadorias que pesarem mais de 200 kilosrammas ou que exigirem o estacionamento de vagões na
linha principal.
SERVIÇOS A' MARGEM DA LINHA

Art. 115. A estrada poderá conceder aos proprietários
ribeirinhos da estrada autorização para carregar ou descarregar mercadorias em pontos fora das estações, submettendose elles ás condições seguintes:
a) os remettentes Ou destinatários deverão fazer á sua
custa todos os preparativos para carregar vagões nos pontos
indicados;
a administração anviiará ou não esses preparativos;
b) os remettentes ou destinatários serão responsáveis
pelos estragos feitos no que pertencer ou for inherente a
estrada e serão obrigados a fazel-os reparar á sua custa, sob
a direcção dos empregados da estrada dentro de 48 horas;
c) a administração determinará as horas do dia e da
noite em que estas diversas operações poderão ser feitas, o
declina de toda a responsabilidade, q u a n t o aos estragos que
puderem resultar destes serviços nos terrenos dos sobreditos
proprietários ou seus vizinhos ou em suas niercadorias;
d) o carregamento ou descarga será feito pelos remottentes ou destinatários com pessoal seu e por sua conta e
risco, mas sob a vigilância do pessoal da estrada, cobrando-se
até 1$ por mil kilogrammas ou fracção de mil por cada
operação;
e) os fretes a cobrar serão sempre os da estação immediatamente além do ponto de carregamento ou de descarga.
Fica porém estabelecido que os despachos, o pagamento
dos fretes e a entrega das expedições se farão na estação mais
próxima do carregamento;
f) a administração não se encarregará de transportes
desta natureza sinão para o peso de 50 toneladas de uma vez
e para um percurso mínimo de 20 kilometros, ou pagando
por 20 kilometros:
g) os remettentes deverão avisar ao agente da estação,
encarregado de fazer a expedição, com antecedência de 48
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horas, c o agente indicará o dia e a hora durante os quãós o
carregamento deverá ser feito;
A) si n 0 dia e dentro das horas indicadas o carregamento
não puder ser feito, os vagões serão retirados e o remettente
ficará obrigado a pagar o transporte;
i) o destinatário será avisado 24 horas antes de serem
postos no logar os vagões que devem ser descarregados por
elle, da hora em que estes vagões estarão á sua disposição e do
tempo que a'li estacionarão;
j) passado este prazo, os vagões descarregados ou não,
serão levados para a estação anterior, descarregados immiediatamente ex-officio e o destinatário deverá ir alli retirar
suas mercadorias sem que tenha direito de reclamar contra
a administração e sem prejuízo da armazenagem que seja
devida;
/c) os trens fornecidos para esses serviços, que sejam
formados pelas machinas de lastro, da manobra ou da reserva, além dos fretes cobrados de accôrdo com as tarifas,
suas condições e a do presente artigo, procedendo-se como
si o transporte se fizesse nos trens ordinários, pagarão mais
pelo percurso da locomotiva, desde o deposito até a estação
mais próxima ao ponto de carga ou descarga, 3$ por kilometro com um mínimo de 20 kiLometrós.
MASSAS

INDIVISÍVEIS

Art. 116. O transporte de massas indivisíveis de peso
superior a 3.000 (três mil) kilogrammas ou de volumes excedentes a três metros cúbicos ou que necessitarem de emprego de material especial, não é obrigatório.
Os preços e as condições de transporte, assim como a
taxa de remessa a domicilio, si a estrada se encarregar de
taes operações, serão regulados por mutuo accôrdo.
DIMENSÕES «OS CARREGAMEINTOS

Art. 117. O comprimento normal do material de transporte é fixado em cinco metros.
Art. 118. Os volumes que tiverem de cinco a 11 metros
de comprimento, pagarão pelo seu peso.
Art. 119. Os transportes dos volumes que excederem de
14 metros não são obrigatórios e só pod-erão ser despachados
mediante ajuste prévio com a estrada.
Art. 120. Pelas peças de madeira cujo comprimento for
superior a 11 metros, mas não exceder de 14 metros, cobrarse-ha mais 30 °|° e por aquellas cujo comprimento exceder a
14 metros mais 50 °|°.
Esta taxa addicional é calculada só sobre as peças cujo
comprimento exceder de H metros, embora haja na mesma
expedição peças menos compridas.
Art. 121. O carregamento dos vagões não pôde exceder
cm altura e largura ás dimensões das caixas dos carros fechados que a estrada possue.
Art. 122. Nas estações em que não houver balança apropriada para a cobrança do frete das expedições de lenha e
canna do assucar serão os fretes calculados, no mínimo, pela
metade da lotação dos vagões.

MATÉRIAS NOCIVAS E PERIGOSAS

Art. 123. O transporte de nitro-glycerina, do algodão
pólvora, dos fulminantes em qualquer quantidade, assim como
o de dynamite, de pólvora de mina ou de caça, ou qualquer
outra matéria perigosa, em grande quantidade, só poderá fazer-se por concessão especial, previamente, combinada, sendo
cobrados os fretes do accôrdo com as respectivas tarifas.
Art. 124. A pólvora, a dynamite, os fogos de artificio, as
cápsulas, as espoletas, o álcool, o phosphoro, o collodio, ó
ether, as essências, os óleos mineraes e outras matérias análogas são excluídas dos trens que levarem viajantes, nas
secções da estrada em que houver trens regulares de mercadorias.
Nas secções em que não circularem trens regulares de
mercadorias, podem ser transportadas em trens mixtos.
Art. 125. As substancias do art. 124 não podem ficar
depositadas nas estações de partida ou chegada.
Art. 126. A palha, o ferio, o carvão de madeira e outras
substancias semelhantes, mais4 ou menos inflammaveis, podem
ser transportadas em trens mixtos.
Art. 127. As matérias cáusticas, como ácidos mineraes,
alcali-volatil, bnmo etc., as matérias venenosas como ácidos
arseniosos, siilpnuretos
de arsênico, acetado e nitrato de
chumbo etc., e as matérias mui venenosas, alcalis-organicos,
chlorureto e bromureto d p phosphoro, cyanureto de potassium, etc., em grande quantidade, estão sujeitas ás disposições do art. 124.
Art. 128. Os volumes encerrando venenos ou substancias
perigosas, explosivas e inflammsweis devem trazer no exterior indicação do seu conteúdo e são submettidos ás condições
seguintes:
1°) — Pólvora. Acondicionamento em caixas ou barris
hermetiçamente fechados e protegidos exteriormente por
envoltório
solido.
2a) — Dynamite. A dynamite deve ser contida em cartuchos cobertos de papel pergaminho ou outro envoltório impermeável, não cscorvado e desprovido de qualquer meio do
ignição.
O envoltório será collado e fechado de modo a prevenir
toda a perda de nitro-glycerina.
Estes cartuchos devem ser embrulhados em primeiro envoltório bem estanque, de papelão, madeira ou caoutchouc.
Os vasios entre os cartuchos serão completamente cheios
com estopa, papel picado, serragem de madeira ou qualquer
outra matéria secca, capaz de amortecer os choques e de
absorver a nitro-glycerina que extravase.
Os primeiros envoltórios serão contidos em caixas de madeira ou em barris igualmente de madeira e. arranjados de
modo a evitar todo o movimento, por meio de serragem de
madeira, cavacos, cunhas de. madeira, ou de outra matéria
secca, pulverulenta e macia, como acima ficou dito.
As caixas serão providas de alças, não metallicas, solidamente fixadas ou terão exteriormente, no fundo, dous sarrafos de madeira que permitiam passar as mãos por baixo dellas
para levantal-as.
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Os barris serão consolidados exclusivamente por meio de
sarrafos ou carrilhas de madeira.
O peso bruto da caixa ou do barril não excederá de 35 kilogrammas.
As caixas expedidas pelo Governo somente fazem exccpção a esta regra.
Não será admittida á transporte dynamite com mais de
um anno de encaixotamento.
As caixas e barris terão escripto em todas as faces, em
caracteres bem legíveis, as palavras: Dynamite — Matéria explosiva.
Cada cartucho será revestido de um rotulo semelhante.
As caixas e barris terão, além disso, exteriormente, um
rotulo indicando o nome do fabricante ou do expeditor, o
logar da fabricação e a data do encaixotamento.
Um sello especial será applicado sobre cada caixa com
rotulo para manter a integridade do volume.
Um vagão carçegado de dynamite não deve receber fulminatos ou qualquer outro producto detonante.
O transporte do dynamite deve ser feito pelo mais próximo trem susceptível de receber esta espécie do carregamento.
A expedição deve ser retirada do vagão na estação destinatária nas 12 horas que se seguirem a sua chegada.
Si esta condição não for cumprida, a estrada fará retirar
a expedição por conta e risco do destinatário.
Si os volumes não forem acoeitos pelo destinatário, serão
sem demora devolvidos ao expeditor, que é obrigado a retiral-os immediatamente e a pagar o frite e mais despezas d^>
retorno.
3") — Fogos de artificio — Acondicionamento em caixas
de taboas
de um centímetro, pelo menos, de espessura.
4 a ) — Mechas chimicas (phosphoro) — Acondicionamento
cuidadoso e bem apertado em caixas de um centímetro, pelo
menos, de espessura.
5«) ~_ Espoletas, cápsulas, carboasolina, cartuchos de retrocarga, estupim pudrolitho — Acondicionamento om bocetas
ou saccos, dentro d fi caixas d n taboas de um centímetro, pelo
menos, de espessura.
6") — Phosphoro, bromo e sulphuretos do carbono —
Acondicionamento em vasos de paredes não frágeis e estanques e cheios de água.
7") — Matérias cáusticas, inflammaveis e explosivos —
Aoondicionamento em vasos ou botijas não frágeis e estanques, fixados em caixas ou cestas.
8") — Matérias venenosas — Acondicionamento em barricas bem construídas e cujas aduelas estejam perfeitamente
juntas.
9a) — Matérias mui venenosas — Acondicionamento em
vasos fechados e fixados em caixas. d e madeira.
Art. i29. Todas as mercadorias mencionadas nos artigos 123, 124, 127 e 128 devem ser expedidas sós e fazer
objccto d e notas de expedições especiaes; não podem, além
disto, ser comprehendidas em uma mesma remessa com mercadorias ordinárias, sendo, portanto, applicaveis a estes despachos as tarifas respectivas.

MERCADORIAS FÉTIDAS OU ALTEIUVEIS

Art. 130. O carvão animal, o sangue ou couros verdes
e quaesquer matérias fétidas são excluídas dos trens que levarem viajantes.
Exceptuam-se as secções da estrada cujo trafego ••'ao
comporte o estabelecimento de trens regulares de mercadorias, nas quaes poderão estas matérias ser transportadas em
trens mixtos.
Art. 131. Os resíduos de açougues, taes como tripas
frescas, miúdos, estéreos, sangjue, etc., as entranhas e os resíduos de peixes, assim como quaesquer outros restos de animaes em estado fresco ou ossos não fervidos, não são admittidos a transporte sinão em barris de ferro, caixas de madeira
fortes arqueadas de ferro ou saccos hermeticamente fechados
segundo a natureza dos transportes.
Art. 132. Os barris, as caixas e os saccos vasios em retorno não são admittidog a transport fi sinão depois d 0 terem
sido perfeitamente desinfectados pelos expeditores e a sua
custa.
Art. 133. O destinatário deve retirar a mercadoria uma
hora depois da recepção do aviso de chegada.
Art. 134. Não são sujeitos ás condições acima: os ossos
seccos ou salgados, os ossos fervidos e os couros seccos e
salgados, e quaesquer matérias primas que, sem ser absolutamente inodoras, não podem, todavia, ser incluídas entre
as matérias facilmente alteraveis.
Art. 135. Nenhuma das expedições que precedem pôde
ser acceita com acondicionamento defeituoso ou insufficiente.
devendo este ser refeito previamente a contento da estrada.
VOLUMES VASIOS EM RETORNO

Art. 136. Os volumes vasiqs em retorno (usados)' não
serão acceitos para serem expedidos como taes, si realmente
não tiverem servido á expedição de mercadorias pela estrada.
Tão pouco serão acceitos volumes vasios com indicação
de serem devolvidos cheios, sem que se justifique o fim a
que são destinados, salvo sendo despachados sem o favor que
lhes dá aquella indicação.
Os barris, barricas, pipas, garrafões, botijas, caixões, gigos, jacas, cestos, capoeiras, etc., vasios, quer em retorno
quer expedidos para serem devolvidos cheios, serão taxados
segundo o peso real na tarifa em qu e estiverem classificados.
Os saccos vasios em retorno, novos e usados, serão taxados pela mesma tarifa dos destinados ao consumo, com excepção dos applicados á lavoura do café, que somente pagarão
as notas de despacho (100 réis por despacho) além da
despeza de carga e descarga, segundo a tarifa de «taxas accessorias.».
Os saccos vasios novos ou usados devem ser reunidos em
pacotes solidamento atados.
A nota do expedição de saccos vasios não deve indicar o
numero de saccos, mas o numero de pacotes P do peso englobado da expedição.
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TRANSPORTE DE VEHICULOS

Art. 137. Os vehiculos de qualquer espécie, armados ou
com as rodas fora dos eixos, serão taxados por unidade, pelos
preços das tarifas mareados na classificação, applicando a
taxa da tonelada como vehicuío kilometro.
Os vehiculos completamente desarmados serão taxados
pelo seu peso.
Art. 138. Os vagões de estrada de ferro rodando sobre os
seus eixos, assim como as locomotivas com seus tenders,
quando sem vapor e rebocadas, serão taxados pelo peso.
Art. 139. A companhia poderá recusar o transpçrte das
locomotivas quando o peso sobre qualquer de seus eixos exceder de o.ito toneladas.
Art. 140. As locomotivas com vapor pagarão o frete que
for convencionado, e serão conduzidas p°r piessoal da estrada.
Art. 141. O carregamento e descarregamento dos vehiculos são feitos pelos cuidados e por conta e risco dos expeditores e destinatárias.
TRANSPORTE DE ANIMAES

Tarifa série D
Art. 142. Os animaes poderão ser despachados nos trens
fcnixtos, de carga e de viajantes, e pagarão os fretes nas condições estipuladas nos artigos abaixo.
Para gosar das taxas de lotação completa serão computadas
como mínimo para gado cavallar, muar e vaccum doze cabeças; para pOroos cevados, dezoito; para carneiros, cabras,
cães, porcos communs e outros semelhantes, trinta.
Art. 143. Os animaes poderão ser transportados nos trens
de viajantes nas condições seguintes:
á) os d e sella ou de carro, encabrestados;
b) gado vaccum, carneiros, cabras, porcos e semelhantes,
devidamente seguros;
c) os anifnaes pequenos e aves, em gaiolas, capoeiras ou
engradados;
d) ursos e outros animties semelhantes, domeslicados,
bem açaimados e presos a corrente.
Para. estes transportes será necessário que os interessados
dêem aviso com 24 horas de antecedência nas estações de origem do trem e de 48 horas nas intermediárias e paguem a
taxa da quinta parfe da lotação completa do vagão como mínimo.
Art. 144. Os cães também poderão ser despachados nos
trens do viajantes, desde que estejam bem açaimados e presos
a correntes e possam seguir no carro de bagagem, pagando o
dobro da tarifa.
Todavia os cães pequenos chamados do salão e gatos que
acompanharem viajantes p°dem ser admittidos nos carros de
passageiros, sob as seguintes condições:
1°, estarem dentro de uma cesta;

2", o 'poso total do animal e da cesta não deve ser superior
a quatro kilogrammas;
3", pagar o dobro da tarifa;
4°, quando não houver reclamação de outros viajantes.
O transporte d e animaes nestas condições c feito por conta
e risoo de seus donos.
Aii. 145. Os despachos de animaes em trens mixtos o do
mercadorias em numero inferior a meia lotação deverão ser
feitos de accôrdo com as condições do art. 143, podendo, porem, ir soltos quando cm maior quantidade.
Art. 146. Os fretes serão calculados do accôrdo com as
tabeliã? da sírio D, segundo a classificação, recebendo o remettente, no acto d» despacho, conhecimento que será exigido
para a entrega dos animaes na estação de destino.
Os pequenos animaes despachados em engradado pagarão
os fretes como cricommendas pelas tarifas da série B, applicadas ao peso do volume.
Art. 147. Quando os animaes forem destinados a estação
além do itinerário do trem pelo qual forem expedidos, só serão acceitos mediante uma taxa addicional por cabeça, segundo a tarif a de «taxas accessorias» para dcspeza de cocheira
na estação em .que pernoitarem, sendo a referida taxa addicional dobrada ou triplicada, si o animal tiver de pernoitar em
duas ou três estações.
Art. 148. Os animaes perigosos em nenhum caso podem
ser conduzidos em trens do viajantes e serão transportados nos
trens do mercadorias, quando houver, si estiverem com toda
a segurança acondicionados em jaulas.
Os cães devem ser açaimados e presos em correntes.
Os expeditores são responsáveis por qualquer desastre
causado por [aes animnes,
Art. 149. Os animaes devem ser apresentados na estadão,
pelo menos uma hora antes da regulamentar para a partida
do trem.
/Os cães pequenos acompanhando viajantes só serão despachados ú vista do bilhete do passageiro.
Art. 150. Os transportes que necessitarem de vagão
inteiro ou demais de um vagão devem ser annunciados com
i'í horas de antecedência, pelo menos, nas estações de origem
do trem e de 48 horas nas intermediárias.
As disposições do art. llü são applicaveis aos transportes
de animaes.
Art. 151. O embarque e desembarque são feitos sob os
cuidados, inteira responsabilidade o á custa dos expeditores e
dos destinatários.
A.rt. 152. Os animaes devem ser acompanhados por conductor; não o sendo, nem estando o destinatário presente ã
chegada do trem, serão rcmettidos para o deposito publico por
conta e risco do seus donos.
Si o deposito publico ficar a mais de dous kilometros da
estação, serão os animaes rem«ttidos para a coc-heira mais
próxima, afim do serem ahi tratador por conta e risco de seus
donos.
Os conductores até o numero do dois em cada centena de
cabeças de gado terão Iransporte gratuito de ida e volta, corno
viajantes de segunda classe, podendo viajar no carro do con-
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ductor do trem, si houver compartimento, ou nos vagões de
gado.
Os conductores quo excederem do numero acima fixado
pagarão passagem.
A estrada não 6 responsável pela fuga de animaes, salvo
provando-se culpa de seu pessoal.
Art. 153. Os animaes acompanhando viajantes podem
ser transportados com' um recibo do frete pago em logar do
nota d0 expedição, devendo ser apresentado o recibo juntamente com o bilhete do passageiro ao conductor do trem quando requerido.

Art. 100. O expeditor e o destinatário teem o direito de
exigir a pesagem, i.u estação do destino, das suas mercadorias, ainda que nada indique alteração no carregamento ou
nenhum indicio de avaria se manifeste nos volumes, comum lo que se tenha verificado o peso na estação de procedência.
A operação de pesagem a pedido da parte correrá por sua
couta :
a) si não houver differença entre o peso do despacho e
o da verificação;
b) si nas expedições acima de 500 kilogrammas a differença encontrada não exceder de l °|° para mais ou para
menos;
c) si r.-as expedições inferiores a 500 kilogrammas a differença encontrada não importar em modificação do freto
pago. Si a differença exceder os limites acima fixados, nada
se cobrará pela operação de pesagem e o frete será rectificado de accòrdo com o peso verdadeiro, para mais ou para
menos, exceptuando-se as mercadorias que por sua natureza
são sujeitas a differença de peso, cuja porcentagem será
calculada conforme a espécie da mercadoria.
Art. 1(51. Poderão os volumes ser entregues medianile
certificado, em caso de perda do conhecimento, pagando a
parte 200 réis por cada um certificado.

ENTREGA

Art. 154. A entrega de expedição de mercadorias, valores,
vehiculos e animaes começa nas estações ás 6 horas e termina
ais 18 horas, excepto aos domingos e dias de festa nacional.
A entrega das expedições de bagagens e cncommendas começa quinze minutos depois da chegada do primeiro trem e
termina á hora de fechar-se a estação.
Art. 155. O destinatário ou seu mandatário é obrigado
a passar recibo das expedições dais mercadorias, valores, etc.,
na nota de expedição, conhecimento, aviso ou na caderneta dos
entregadores.
Art. 156. O destinatário tem direito de, antes d e passar
recibo na mercadoria, examinar o estado externo dos volumes.
Só se permittirâ o exame interno, si o volume apresentar
indícios de violação ou avaria.
Nos casos de avaria o destinatário tem direito de recusar
a mercadoria quando esta estiver de tal modo damnificada que
nenhum valor commerçml tenha ou quando o volume formar
um todo tal que a avaria de uma part e importe perda do valor
para o todo.
Sendo, porém, a avaria apenas parcial, deve retirar a
mercadoria logo depois de avaliado o damno causado.
Art. 157. Nos cago s de demora de parte de urna expedição, o destinatário não tem direito, sob pretexto de não estar
ella completa, de recusar-se a retirar a parte que tiver chegado, salvo o caso em que a expedição fraccionada constituir
um todo tal que a falta de uma das partes o inutilize.
Nastas condições a armazenagem só será contada depois
de completada a expedição e terminado o prazo legal da estadia livre.
Art. 158. O transporte, em retorno, de todo o objecto recusado ou não procurado .pelo destinatário ó sujeito a taxa.
Art. 159. Si antes de feita a entrega da mercadoria, procedendo-se ao exame do despacho, nos termos do art. 81, se
verificar que o frete cobrado na estação de partida ou indicado para ser cobrado na estação de chegada é inferior ao
real, ou que se deixou de cobrar ou indicar para se cobrar
alguma taxa, dever-se-ha reter a mercadoria até que o expeditor ou destinatário satisfaça a differença do frete. Si a
diiferença for contra o expeditor, o agente dará conhecimer_>to delia ao destinatário, corrigirá a nota de expedição, o
:onhecimento ou aviso respectivo, que.r neste, quer naquclle
caso, e communicará immediatamente á contadoria.

AVISo

CHEGADA E PRAZO DU DESCARGA E ESTADIA LIVRE

Art. 102. Os agentes das estações darão aviso aos destinatário?, por boletim, da chegada das mercadorias de que a
estrada não tiver do effectuar a remessa a domicilio, ainda
quando nenhuma recornmer/dação tenha sido feita pelos respectivos expeditores. Este boletim é taxado na estação de
partida á razão de 100 réis.
A "t. 163. O tempo concedido para a descarga ou a estadia livre conta-se a partir da remessa do aviso, indicandose a hora ao destinatário ou ao seu correspondente, pelos
portadores da estrada ou pelo correio.
Art. -101. Si derlro do 24 horas depois de avisado não
for a descarga feita pelos destinatários, será á custa destes
effeetuada pela estrada mediante a taxa respectiva. Em caso
de accumulação de cargas, a estrada reserva-ise, além disto, o
direito de fazer descarregar ou remover da estação, «ex-of-«
ficio», a mercadoria por conta do expeditor.
Art. 105. As mercadorias, vehiculos, etc., devem ser retirados da. estação inicial dentro de 24 horas e das do interior dentro do 48 horas. As mercadorias cujo peso exceder
a 10 toneladas e não precisarem ficar armazenada^ sob coberta enxuta, podem ser retiradas das estações do interior no
prazo de dez dias. Descortam-se os domingos, dias de lesta
nacional e santif içados. Terminado o prazo permittido, a
demora é calculada sobre todas as horas seguintes, tanto do
dia como da noite, sem excepção dos domingos, dias de testa
e santif içados.
'ARMAZENAGEM

Art. 160. Não sendo as mercadorias retiradas dos carros
ou dos armazéns dentro do prazo de estadia livre, serão cobradas, a titulo do indermvização por folga forçada do mate-
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rial. deposito ou armazenagem das mercadorias, as taxas da
tarifa do «armazenagem».
Art. 107- Ao carvão e lenha depositados na linha ou no
patco das estações, sob a vigilância da estrada, concedem-se
três dias de estadia livre. Não sendo retirados dentro deste
prazo, ficam sujeitos á tarifa de armazenagens. Nemhuma
taxa do armazenagem poderá a estrada cobrar pela demora
das mercadorias r.'as estações antes de serem expedidas, salvo
si a demora for motivada pelo expeditor ou destinatário.
Neste caso cobrar-se-ha armazenagem por cada dia que dc-i
correr entre aquelle em que deveria ternse effectuado a expedição o aquelle em que o for.
Art. 168. Nenhuma armazenagem se cobrará pela estadia das mercadorias nas estações além de 90 dias.
Art. 169. Na cobrança de armazenagens não se contam
os dias da chegada, da entrega ou despacho da mercadoria.
Art. 170. As mercadorias que não forem retiradas das
estações destinatárias no prazo de 90 dias, a contar da data em
que tiverem sido descarregadas, ou por terem sido recusadas
ou não procuradas pelos destinatários ou por não serem estes
conhecidos, serão vendidas em leilão publico, que será annunciado com oito dias de antecedência. Si as mercadorias
forem das Que. P°r sua natureza, são sujeitas n. prompta deterioração, a estrada tem q direito de vendei-as «ex-officio»,
sem as formalidades judiciaes, no fim de oito dias ou antes, si for indispensável, lavrando-se termos da venda. O
producto liquido da venda, deduzido o que for por qualquer
titulo devido á estrada, será recolhido á thesouraria da estrada.
Art. 171. Si o producto da venda não for sufficieriite
para pagamento do frete, armazenagem e mais despezas, o
expeditor ou destinatário não será obrigado a entrar com a
diffcrença.
Art. 172. As mercadorias não despachada, que forem
achadas nas estações serão recolhidas a depor jg até serem
retiradas ou despachadas nas horas do expedier.ite. Exceptuarn-se ns mercadorias sujeitas a prompta deterioração, a
respeito das quaes se observará o disposto na segunda parte
do art. 170, e as matérias nocivas ou perigosas que serão
inutilizadas, quando não puderem ser de prompto vendidas.
Art. 173. As mercadorias depositadas ficam sujeitas a
armazenagem desde o dia em que tiverem sido recolhidas ao
deposito até o dia cm que forem reclamadas.
Art. 174. Si no fim de 90 dias, a contar da data da entrada no deposito, r.'ão forem reclamadas, serão vendidas em
leilão corno as do art. 170.
Art. 175. Incluem-se nas disposições acima os objectos
esquecidos pelos viajantes nas estações ou DOS carros, os
qyaes, não sendo reclamados nas estações no prazo de três
dias, sorão recolhidos a deposito, acompanhados de informações, escriptas, do trem, dia e logar em que foram achados,
afim de serem ahi entregues a quem pertencerem, dentro do
prazo da oito dias, íindo o qual serão recolhidos ao deposito
e sujeitos á disposição do art. 173.

RESPONSABILIDADES

Art. 1 / 0 . De accôrdo com as disposições do decreto
n. 2.08!, de 7 de dezembro de 1912, a estrada não ó responsável pelas perdas ou avarias só f f ridas pelos objcclos que
transportar:
a) guandu ficar provado o caso fortuito ou de força ma'or;
b) quando a perdi, ou avaria se der por vicio intrínseco
da mercadoria ou causas inhcrentes á sua natureza,
c) quando, 1 ratando-se de animaes v'v6s, a morto ou avaria for conseqüência do risco que Lal espécie de transporto
faz naturalmente correr;
d) quando a perda ou avaria for devida ao máo acundioionnmento da mercadoria ou a ter sido cila entregue para
transporte sem estar encaixotada, enfardada, uu protegida por
qualquer outra espécie de envoltório;
e) quando resultar de ter sido o transporte feito em vagões descobertos, om conseqüência de ajuste ou expressa determinação deste regulamento;
/) quando o carregamento e descarregamento tiverem sido
feitos polo remettente ou destinatário, ou seus agentes e disso
provenha a falta ou avaria;
0) quando a mercadoria for transportada cm vagão ou
plataforma especialmente fretada pelo remettente sob sua
custodia e vigilância e que a perda ou avaria seja conseqüência do risco que essa vigilância devia remover;
/O ouando o expeditor formula em ordem e assigna uma
declaração de responsabilidade cobrindo a expedição;
1) quando se tratar de perda ou avaria de bagagens não
despachadas que acompanham o passageiro e ficam sob a
sua guarda.
Art. 177. A responsabilidade da estrada começa no acío
du recebimento do objecto e termina ao ser elle entregue ao
tíc.«linatario ou seu representante legal.
Art. 178. O recebimento da mercadoria ou pagamento
do íref.e feito pelo destinatário, sem reserva ou prutesto,
cxcnc-ra a estrada de qualquer responsabilidade.
Art. 179. A estrada não se responsabiliza pelos riscas
provenientes da natureza dos objectos contidos nos volumes
do bagagens.
Art. 180. A estrada responsabiliza-se pelo peso das mercadorias, salvo os casos previstos nestas condições rcgulamcnfarcs, até final entrega das mesmas aos destinatários ou
sou' prepostos.
Exceptuam-se as mercadorias a granel, por cujo peso a
estrada não se responsabiliza, limitando-se apenas a verificar
c peso para a cobrança do frete e impedir que a carga exceda
a lotação do vagão.
SEGURO E INDEMNIZAÇÃO

Art. 181. A estrada segura contra a avaria ou perda os
otjccfos que transportar desde que o expeditor declare expressamente que o quer fazer.
Art. 182. A simples declaração do valor das mercadorias
nas notas de expedição não é considerada declaração sufficiente para o seguro,
lííl
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Art. 183. A estrada cobrará as seguintes taxas para o
seguro:
lj2 °|° do valor dado pelo expedito^ para as expedições
das tarifas da série C;
1 "j" para as da série B;
2 "(' para as da série D.
Art. 184. Em caso de perda total a estrada pagará a impi itancra do valor declarado no acto do seguro e no caso de
ser a perda parcial o pagamento será proporcional a essa
perda, tendo em vista o valor total declarado.
A r i . 185. Quanto aos objectos nau seguros, a indemnizarão que á estrada está adstricta não será em nenhum caso
M I ! erior ao preço corrente do objecto no tempo e no logar
cm que devia ser entregue quando perdido, e proporcional
á depreciação soffnda em caso de avaria.
§ 1.° Ouando, no caso de extravio, for encontrada a mercadcria, a estrada dará aviso ao destinatário que, dentro do
15 dias, terá direito do reclamar a ertrega, a qual lhe será
IVila mt-diarito a restituição de 3|4 da indemnização que houver «ido paga.
§ 2." Si dentro do prazo acima a parte não fizer a reclamação, ou, feita esta, nau rcstituir os 3|4 de indemnizarão,
o objecto cm questão ficará pertencendo á estrada que deliu
deporá corno quizer.
Art. 186. De accôrdo oura 0 art. 9° do decreto n. 2.081,
de 7 oe dezembro de 1912, a liquidação da indemnização
prescreverá no fiai d-o um atino a contai da data da entrega
nos casos do avaria, *-. nos casos de perda, a contar do trigvísimo dia após aquello cm que devia ser effecluada a reclamação.

2a, a data e o numero do despacho e o numero do vagão
ou dos
vagões cm quo tiverem chegado os volumes;
3a, a presença ou ausência de indícios externos de quobrado, molhado, manchas, etc., em cada um dos volumes com
designação
exacta de sua marca e modo de acondicionamcnto;
•1a. a importância do damno resultante de cada uma <4as
a \ a r i a , í verificadas;
5", a época a quo se pôde remonlar a avaria, suas causas
a p p a r . - u i e s mi presumidas; si ella devo ser aüribuida. a vicio
próprio da m e r c a d o r i a ou a seu modo cie preparação, a de1'eito, á i n f l u e n c i a ou ausência do envoltório; em quo consisl e m os vícios ou defeitos; si em caso do m o l h a d e l l a , lendo
as m u v a d o r i a s já v i a j a d o por mar, essa molhadella provém
ou não da água do mar;
6\ a presença ou ausência de reclamante ou de BCU roprosjiiitaute c, si for possível sua declaração, acceitaudo as condições da v i s t o r i a .
A r i . 191. O termo de accôrdo paru a r b i t r a m e n t o e o referente ao acco'rdo sobro i m l e n m i z a ç ã o , poderão ser lavrados
por q u a l q u e r das p a r l e s aceórdanles; o laudo do arbitragem,
porém, deverá ser escriplo por um dos arbilroe e só cm caso
de i i i i j Oí-sib l idade m a t e r i a l poderão ser lavrados por terceira
pessò i que deverá, porém, ser nomeadamente, escolhida pelos
a r b i l r a d o r e 1s , m e n c i o n a n d o - s e o íacilo no laudo.
A r i . l! -'. Todo o arbitramento ou vistoria amigável devo
ser reduzido a a u l o em duplicata.

ARBITRAMENTO

Art. 187. Todas as questões que possam surgir entre a
Cf-trada e os expeditores uu consignatarios, serão resolvidas
dd accôrdo com os preceitos do decreto n. 2.681, de 7 de
dezembro de 1912, desde que as partes não concordem em
.-ubmellcl-as a um juizo arbitrai, mediante compromisso ese r p l o e assignado por ambos, em quo fique consignado o seu
desejo o accôrdo em se submctter á decisão dos árbitros,
abrindo mão de todas as garantias que o referido decreto
estabelece.
Art. 188. Os árbitros serão sempre cm numero de dous,
nomeados de oommum accôrdo pelas partes, salvo si ambas
accordarcm cm um só. Em caso de desaccôrdo sobre a escolha, cadn parte nomeará o seu e estes escolherão um terceira
de sua confiança para servir de descmpatador.
Art. 189. Quando os interessados se acharem de accôrdo
sobre o quantum da indemnização, poderão dispensar o a r b i tramento, lavrando, porém, um termo de accôrdo que ambos
assignarão.
Art. 190. O auto de arbitramento, quer amigável, quer
judicial, deve conter, alem dos factos e das circumstancias
gcraes ck avaria, as indicações seguinles:
1°, a espécie precisa, as marcas, o numero e o peso de cada
um dos volumes vistoriados;

RECLAMAÇÕES

Art. .103. A estrada só attenderá ás reclamações por pbrda
ou avarias que não se acharem comprehendidas nos casos dos
arts. 170 H1 178 dosle regulamento.
Art. l! !. As reclamações por excesso de freí,c ou outras
só serão a ü e n d i d a s si [orem apresentadas dentro de 12 rnezes,
a, r o n i a i da d a l a cio despacho.
Art. 195. Em q u a l q u e r cios dous casos dos arts. 193 e 195
as reclamações deverão ser apresentadas, instruídas com um
dos documentos seguintes:
a) n u l a de expedirão ou cópia autheujtica da mesma;
h'; (•••! 1 1 T i r a d o de despacho;
e, c o n h e c i m e n t o de bagagem ou encommenda.
Além disso deverá a reclamação ser acompanhada do aulo
do que trata o art. 196.
A r t . 196. Quando, no acto da entrega das mercadorias aos
destinatários, for verificada qualquer falta ou avaria, o agente
da esíüção l a v r a r á uni auto circumstanciado cuja cópia autthen-tica enviará immediatamonte ao chefe do trafego.
Art. 197. As reclamações serão feitas em impressos próprios, que se encontram em Iodas as estações, e entregues
aos agentes das estações, que as ivmefterão, com os documentos e esclarecimentos neic-.-arios, para o devido processo, ao trafego ou á contadoria, conforme se tratar de perda,
a \ a r i ' i ou de excesso de frete.
A entrega da reclamação ao agente será certificada por
um recibo passado por este, si o reclamante o exigir.
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Ai't. 198. A estrada restitue o frete que se verificar ter
sido cebrado demais do expeditor e tem o direito de haver
excautivaniouite desle, antes ou depois da entrega da mercadoria, o qu e sfi verificar ter sido cobrado de menos no acto do
despacho.
Ari. 199. Quando, porém, a differença provier de engano na pesagcm, não será atlendida a reclamação, si o destinatário não tiver exigido a verificação do peso antes de
rei irar a mercadoria.
Ari. 200. Nenhuma restituição se fará de excesso de
fivtq cobrado pelo transporte de mercadorias, que gosarem do
:ili;'limenlo sobre preços das tarifas ou de diffcrenças de classificação, si na nota de expedição não houver, no acito do
despacho, os esclarecimentos necessários, feitos pelo expeditor.
*Ar(. 201. Em caso de reclamação, as notas de expedição
não serão reconhecidas pela estrada, si não tiverem a assignalura do chefe da estação de procedancia ou de seu delegado.
EMBARGO OU PENHOIU

Ari. 202. Os embargos ou pcnhora em mercadorias e
(|ii;irsf|uer ob.jcctos depositados nas estações da estrada serão
regulados pelas disposições do decreto n. 841, de 13 do outubro de 1851.
Art. 203. Os objectos embargados ou penhorados não
serão retirados das estações, sem ter sido a estrada indemnizada de que lhe for devido por frete, armazenagem e mais
despezas.
Art. 20í. Quando o embargo ou penhqra recahir cm gêneros de fácil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão
ellcs ficar depositados nas estações.
Art. 205. Os objectos c volumes apprehendidos pela Fazenda ; Nacional, que lhe ficarem -pertencendo, não ec excluem
d'.s d sposições dos artigos anteriores.
DESVIOS

PARTICULARES

A r i . 200. Os desvios ou ramaes particulares,
pai-ü li-n <le estabelecimentos ruraes, induslriaes, olc., ficarão
M i l o r d m a i l o s ás scguinles condições:
l", o concessionário pedirá os vagões de que necessitar, ao
agente da estação immediata, de accôrdo com o art. 112;
2". a companhia fará todas as manobras para collocar
dentro do ramal ou dalli-Ira/cr, os vagões para carregamento,
descarga Ou vasios;
3°, os vagões não poderão ser empregados s mão no transporte de objectos ou mercadorias de ou para a linha principal;
4°, a companhia cobrará pelo fornecimento e remessa de
seu material para o ramal, as taxas fixadas nas «taxas acccssorias»;
5", todas ais operações a fazer dentro do ramal serão
feitas 1 por pessoal do concessionário;
O' , o concessionário será responsável pelas avarias que o
material
soffrer emquanto este estiver em seu poder no ramal;
7a. as taxas accessorias serão independemi.es das taxas relativas ao percurso na Unha principal;
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8', o carregamento dos vagões será feito de accôrdo com
e.ste regulamento, ficando sujeito ás condições da tarifa geral
em tudo quanto não fo r contrario ás disposições particulares
que aprecedem;
9 , para os transportes de lenha, canna c outras mercadorias de pouco valor, serão estabelecidas condições especiaes.
DEVERES DOS EMPREGADOS

Art 207. Os empregados da estrada, prepostos ao serviço
di- mercadorias, etc., são obrigados a dar aos expeditores
indu.s os esclarecimentos que estas desejarem e facilitar-lhes,
quanto possive], o cumprimento das formalidades a preencher,
o devem, sendo necessário, encher as notas de expedição.
Art. 208. Nenhum agente ou qualquer outro empregado
poderá dar ao publico documento que contenha rasura ou
emenda substancial não resalvada.
Art. 209. Todo 0 documento dado pela estrada e que
for depois, por qualquer titulo apresentado, si se achar viciado, será retido e dará lOgar á imposição de uma multa de
508 a 100$, segundo a gravidade do caso, á pessoa que o tiver
viciado e, nesse caso, a expedição ou entrega de mercadorias
será retardada até decisão superior.
Art. 210. Além do transporte de que trata o art. 54,
pOdem os agentes das estações, mediante autorização expressa
do expeditor, contractar, com quem melhores vantagens offerecer, q transporte de mercadorias da estação da chegada ao
domicilio do destinatário, devendo para isso a residência dw
destinatário ser designada de "modo a evitar equivoco.
O preço d() transporte da estação á casa do destinatário
deve, neste caso, ser pago pelo mesmo ao cOnductor.
Art. 2 1 J . A estrada declina, neste caso, de toda e qualquer
responsabilidade, quanto ao risco que possa a mercadoria
soffrer no trajecto da estação ao domicilio do destinatário,
salvo si provar que o transporte foi contractado com pessoa
que não merecia conceito ou em contrario ás instrucções do
expeditor.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 212. As presentes condições regulamcntares, poderão, em qualquer tempo, ser alteradas pelo Governo, de
accôrdo com a companhia, si a experiência o exigir, respeitados os contractos e direitos da companhia quanto ao estabelecimento das tarifas.
Art. 213. A companhia terá á venda, nas estações, folhetos impressos contendo as bases das tarifas approvadas pelo
Governo, as modificações introduzidas e as presentes condições reguilamentares, mediante preços fixados, de accôrdo
com o Governo, afim de que o publico tenha conhecimento
de seus direitos e deveres.
Art. 214. Em todas as estações haverá um livro, devidamente rubricado pela fiscalização e á disposição d0 publico, para nelle serem lançados pelos interessados as queixas
ou reclamações contra a administração da estrada, devendo
taes queixas ou reclamações ser assignadas pela parle e por
duas testemunhas quando as houver.
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Bases das tarifas
SE'RIE «A»
TRANSPORTE DE VIAJANTES

N. l — Viajante de l" classe;

Réis por
kilometro
90
81
68
50
27

Até 100 kilometros
De 101 a 200 kilometros
De 201 a 300 kilometros
De 301 a 400 kilometros
Além de 400 kilometros
N. 2 — Viajantes de 2" classe:
Até 100 kilometros
55
De 101 a 200 kilometros
50
De 201 a 300 kilometros
41
De 301 a 400 kilometros
30
Além de 400 kilometros
17
N. 3 — Bilhetes de ida e volta:
Serão concedidos bilhetes de ida e volta em primeira
classe com 20 °|° de desconto sobre o preço da passagem dupla
entre as estações de:
Gariacica ....
Alfredo Maia.
e vice-versa.
Natividade,
Figueira...

Estes bilhetes terão a validade de 30 dias, devendo ser
iniciada a viagem no dia de sua emissão.
N. 4 — Bilhetes a preços reduzidos (art. 26) :
As companhias lyricas. dramáticas, eqüestres ou uutras
que dêem especta-culos públicos; os aluirmos de estabelecimentos de instrucção, viajando com seus professores; as bandas ou sociedades de musica, quando viajando incorporadas
ein cada classe em numero de dez ou mais pessoas, gosarão
do abatimento de 50 "l" nos bilhetes de suas respectivas classes, calculando-se esse abatimento sobre os preços das paisagens singelas.
As sociedades recreativas o o u t r a s a c i m a não contemplada liem f orno grupos de pessoas reunidas em r o m a r i a , divertimento, «pic-nic» e. semelhantes, quando viajarem incorporados, em numero d P vint, 0 e cinco ou mais pessoas, para
cada classe, de ida e volta, gosarão de um abatimento de cinc o e n l a pó,, conto sobre o preço da passagem singela ordinária,
em cada sentido.
Notas - - Só serão emittidas médias passagens, com o
mesmo abatimento para os aluirmos menores de 12 annos
viajando com seus professores.
Para a concessão destes abatimentos será necessário dar
aviso com ?4 horas de antecedência iras estações de origem
do trem e de 48 horas nas estações intermediárias.
O imposto de transito será. cobrado conforme o respectivo
regulamento.

N. 5 — Trens especiaes (art. 32):
Trem especial com um carro de 25 logares até 150 kilometros, 5$ por kilometro;
Trem especial com um carro Je 25 logaces de 151 a 3ÜO
kilomelros. 4$ por kilometro;
Trem especial com um carro de 25 logarcs além de 301
kilometros, 3$ por kilometro.
Frete minimo, lOOífOOO.
Os trens de ida e volta terão um abatimento de 25 "|°.
Demora na estação inicial, 20 minutos grátis c 10$ por
cada m e ia hora que, exceder.
As taxas terão 50 °|° de augmentú nos trechos onde o trom
c i r c u l a r entre as de/oito c as seis horas.
As distancias serão calculadas a partir do deposito de nrnchinas mais próximo até a estação de destino do trem.
Os passa.üoii os i j i i o excederem do 25, assim como os outros transportes, serão taxados d e accôrdo com o art. 32.
Bases para tarifas
SERIE « B »
BAGAGENS, ENCOMMENDAS E VALORES

N. l - - - Bagagens em trens de passageiros:
1'or fracções de dez kilogrammas e kilomolros', sondo contados como nteia fracção si u peso for menor de cinco kilogf amolas.
Rs. por
]n kilogrammas
Até 100 kilometros
12
De 101 a 200 kilomolros
10
J)o Ml a 300 k i l o m e l r o s
8
Além do 300 kilomolros
7
N. 3 — Bagagens e encnmmendas em trens
mixfos:
A l á 100 k il-omotros
10
De 101 a 200 kilometros
8
De 201 a 300 kilometros
O
A l é m do 300 kilometros
5
Frete minimo — 500 réis.
.Nota - Os bilhetes a preço reduzido da tarifa n. 4,
serio A, toem d i r e i t o a um abatimento do 35 "|" sobro as
l n ri fãs l e 2 da serie B.
N . 3 -- Valores. ( A r t . 57) r
Os volumes eOidondn valores, de accôrdo com o a r l . 37,
N-erãu despachados pelas l a x a s d a tarifa B 3 e nlâiS «um poi
cento
.
As Inxas serão calculadas pr>'r íraorõos do 10 kiloprainrnas c a porcentagem por fracções indivisíveis de 500SOOO;
Nota -- Seção despachailos do accôrdo com :\ t a r i f a B 2
os arliuos mencionaoós no art. 48 do regulamento.

—
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CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS TARIFAS

Tarifa 11. i:
Objeetos de importação ou exporfaçft" cio grnnde volume
e pouco peso, os fragois como porcellana, instrumentos cio musica e scientificos, artigos do luxV» e fantasia, licores importados, ácido explosivos, etc.
Tarifa n. 2:
Águas mineraes estrangeiras, armas brancas e de fogo,
pó i'f uma rias, etc.

Tarifa n. 3:
Arügos cio esçriptorio, couros finos, cutelaria fina, drOgás, especiarias, livros, cerâmica, charutos, veluculos do ijuatro rodas. cio.
'Tarifa n. 4:
Águas mineraes nacionao-;, artnarinho, bicycletas, borracha
em obra, cerveja estrangeirai conservais estrangeiras, fum/o
elaborado, etc.
Tarifa n. 5:
Ácidos para industrias, apparelhos telcgrívphi(1os e telephonicos, arreios, calçado, carroças para lavoura, conservas
niacionaof. etc,
Tarifa n. 6:
Artigos de pacotilba, óleos importados, cervejn n a c i o n a l couros curtidos, fumo exportado, etc.
Tarifa n. 7:
Ferragens e ferramentas, louça ordinária, conservas em
lata, nacionaes, massas alimentícias, importadas, m a n t e i g a
exportada, frutas frescas fazendas de algodãjo da zona.
camas, álcool importado, etc.
Tarifa n. 8:
Águas mineraes da zona, arame, .óleos exportados, mfbilia
ordinária, couro secco, lã bruta, álcool exportado, etc.
Tarifa n. 9:
Polir- verdes, massas alimentícias exportadas, legumes
exportados, louça exportada, barro om obra ordinária, banha
exportada, etc.
Tarifa n . M):
Algodão importado, batatas importadas, cacau e café om
grão, madeira em obra ordinária, canos de ferio, xarque importado, ceroaes importados, ferramenta importada, etc.
Tarifa n. 11:
Aço em barras, ardoziais, arroz importado, feijão import a d o , forrrticida, cera bruta, cravos de forrar, oscaleres, ferro pin barra, ferro fundido em obra ordinária, etc.
Tarif a n. 12:
Ferramentas ordinárias em quantidade,, bombas grandes,
café em coco, canos de ferro fundido, cascas para corfume,
chapas onduladas, etc.
Tarifa n. 13:
Bacalhau, peixe secco »• salgado, cbouriços. o lingüiça
exportados, kerozene, soda para, industrias, etc.
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Tarifa n. 14:
Ferro fundido em peças grandes como columnas, crê, giz,
esloiras de palha, grades, grelhas. polvilho em saccos, etc.
Tarifa n. 15:
Algodão por vagão completo, carne exportada, ferro em
barrati em quantidade, etc.
Tarifa n. 16:
Âncoras, ancinhos do ferro e .pecas ri c ferro fundido de
mais de 500 kilogrammas.
Tarifa n. 17:
,Ferro em barras, chapas onduladas para cobertas, kerozeno e productos chimíeoa para industrias, quando por vagão
completo.
Tarifa n. 18:
I.onha, coke, carvãlo de pedra e vegetal, materiae v s de construcção, minérios communs, material fixo de estrada de
forro, apparelilios de laymira, adubos chimicos, arame farpado, areia, argilla, barricas vasias, machinas pesadas, assucar
b r u t o importado, madeira em toras, etc.
Tarifa n. 19:
Aguardente importada, legumes frescos, assucar bruto exportado, etc.
Tarifa n. 20:
Cascalho, casas dio madeira dosannmlíis, ferro guza, ferro
velho, etc.
Tarifa n. 21 :
Arroz, feijão, coroaos o b a t a t a s exportadas o os arlieos
da t a r i f a n. Í8. quando em quantidades maiores d,-> 1.000 k i logrammas.
Tarifa n. 22:
Madeiras o minérios communs em lotação completa.
Tarif a n. 23:
Madeiras e minérios communs om lotação completa:
Secundo a importância transportada om prazo determinado.
Tarifa n. 24:
Madeiras e minérios communs em lotação completa:
Segundo a importância transportada em prazo determinado.
Tarifa n. 25:
Madeiras o minérios communs om lotação c o m p l e t a :
Segundo a importância tran^porlacht em prazo determinado.
Tarifa n. 26:
Madeiras e milho exportado. Segundo a importância
transportada em prazo determinado.
Tarifa n . 27:
Madeiras e milho exportado ptor carros de st rada 'e ferro
rebocados.
Tarifa n . 28:
Milho exportado por vagão completo. Locomotivas, tenders e vagões de estrada de ferro rebocados.
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Tarifas série C

Tarifa série D
TRANSPORTE DE AJÍIMAES

MERCADORIAS

As íaxa-i são por tonelada o kilomofro, sondo cobradas por frapções dn 10 kilogrammas, exeopto nos casos oin qno. a classificação
marcar outro poso mínimo.

Tarifa

s!
«H O

oS
3

N. 1
N. 2
N. 3
N. 4...
N. 5
N. 6
N. 7
N. 8
N. 9
N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
N. 18
N. 19
N. 20
N. 21
N. 22
N. 23
N. 24
N. 25
N. 26
N. 27
N. 28...

700
620

530
300
430
403
360
320
283
250
225
200
180
160
140
123
112
100
90
80
70
63
60
55
50
45

40
35

<M O

i!
&*
630
560
495
450
400
360
323
290
260
225
200
180
162
143

125
110
100
90
8:1
72
63
58
34
50
45
40
3É
32

1|

ij

s
0

!

.2 «
oj

oj
vM

Q

530
463
410

871
333
300
270
240
213
185
170
150
135
120
105
9o
85
75
08
60
53

49
45
41
37
35
38
27

390
340
300
273

245
220
200
175
153

138
123
110
100
90
75
70
60
55
50
44
39
36
33
30
27
23
22
20

0

33
210
183
165
130
133
120
HO
95
85
73
70
60

55
50
45
40
35
30
27

24
21
20
18
17
15
14
12
10

IV. •/ — Itois, touros, vaccas c vitellas, atiimaes (h montaria,
carros e cães amordaçados
Réis por
kilometros
'
90
Afi'i 100 kilomatros
80
De 101 a 200 kiloraotros.
63
Do 201 a 300 kikmictros.
De 301 a 400 kilomotros.
SÓ
Além de 400 kihmntros.
40
3!>000
Fruto minirao
N. 2 — Animaes de montaria, carro, bois, touros, vaccas e
vitellas por vagão completo
A t é 100 kilomotros
De 101 a 200. kilometros
De 201 a 300 kilomolros
De 301 a 400 k i l u m p t r o s
Além de 400 kilometro-s
.Frete mínimo por vagão completo.

50
40
30
20
ÍS
15$000

S. 3 — Porcos cevados
Até 100 k i l o m c t i M *
Do 101 a 200 kiloni3tros.
Da 201 a 300 kilomotroi.
Do 301 a 4JO k i l o i i i e l r o s .
Além do 403 kilometros.
Frete minirao

60
53
SÓ
40
30
3S030

IV. 4 — Porcos ccvndos por vnyfw completo
Al:'' 100 kil miiUras
Do 101 a .200 kiloaiclros
De 201 a 300 k i l o m n t r o s
De. ;!0l a VÔO kil-mnU-jx
.Al'üii do 400 kilu.uotroá
Freto mínimo por vagüo completo

33

a?
iy
13
10
15S000
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ÍV. 5 — Animaca pequenos, carneiros, cabritou,
porcos, ele.
Réis por
hilomotros
Alô 100 kilomotros
Do 101 a 200 kilomotro-!
Do 201 a 300 kiloino.ti-o-i
Do 301 a 400 kilomotros
Alóin de 400 k i l ( i m o i r < H
Frotc mínimo

22
20
1S
16
14

500

IV. Ci — Animacs pequenos, carneiros, rri/irUo*; cie.,
i-.ri/iio completo
A ti; 100 kilomotros
Do Mi a 200 kilomotro-;
Do 201 a l!00 kilomotroí
Do 301 a 400 kilomotro-;
Além do 400 kilomclro.-t
IVHn ininiino por vagão completo.

dS
i6
13
10

8

-i:;$ooo

.Y. 7 — Anhimos perigosos nconãicionado* ;•/// jn
pi!/'

VUl/ÍW

Ató 200 kilomotros por vagão u tibmntro.
Alrni do 200 kilomolros
Froto m í n i m o por viiyào

ooo
iiOO
ÍOSOOO

Opé

Deposito de bagagem
dia seguinte
...
Notas de expedição....
Carregamento e desça
dorias em geral o ca
Idein, idem a granel c
Entrega por certifica^
conhecimento......
Aviso de chegada...,
Carro pedido e não j,if:

Taxa

Rs. 300
Rs. 100
Rs. 10

Art.

87

Rs. 500

113
136
113

Rs. 200
Rs. 100
Rs. 5.000

161
162
112

Armazenagem : «.
Gastos de cochoira qiá
do pernoitar em ca'r
Rs. 2SOOO.
Para mercadorias na,o$000 (Minimum ÍOSOOO)
Para mercadorias, â
retiradas
ís. 50 (Minimum $300)
Para mercadorias detís. 20 (Minimum 8300)
Para vehiculos
v 3SOOO (Minimum 6ÍÍOÒO)
Por carvão
•:
Rs. 200
Para lenha
Rs. 500
Para carvão e lenha q
Rs. SgOOO
Seguro contra perda^- l % ; serie C — 1/2 % ; |
Transporto de vagão a serio D — 2 %
immediata
.' Rs. 1&000

147
166
166
166
166
167
167
167
186

Carregamento na*
Vigilância
Rs. 1)5000
Percurso de mnchina... 3SOOO (Minimum
20 k)
Transporte de madeir,% mde ll m a 14m ; mais de
14 ; mais 50 %
Pesagem a pedido ..:.
Rs. 100
1241 —Pag. 44
li

115
115
120
160

l

TAXAS

Base

Operação

Deposito de bagagem para ser registrada no
dia seguinte
,
Notas de expedição. .^
Carregamento e descarrega men to de merca
dorias em geral e Jaccos vasios em retorno
Idem, idem a granel ou vagão completo
Entrega por certificado em caso de perda de
conhecimento
Aviso de chegada
Carro pedido o não utilizado

j

ACCESSORIAS

Taxa

Por volume
Por despacho

Rs. 500
Rs. 100

Por operação e por fracção de 10 kgs

Rs.

Por 1 . 000 kgs . ou fracção de 1 . 000

Rs. 500

10

Art.

44
87
113
136

113

Por certificado
Por aviso . . . .'
Por dia e vagão

Rs. 20C>
Rs. 100
Rs. 5.000

162
112

Por um c noite
Por vagão e hora

Rs. 2SOOO.
Rs. i ?000 (Minimum 10SOOO)

147
166

161

Armazenagem : *,
Gastos de cocheira cfiifendo os animaes tiverem
do pernoitar em cstainho
Para mercadorias nã.o descarregadas
Para mercadorias, descarregadas mas não
retiradas
Para mercadorias dofoositadas a céo aberto..
, Para vehiculos
Por carvão
\
Para lenha
Para carvão e lenha ^ granel
Seguro contra perda, pu avaria
Transporte de vagão até o desvio da estação
immediata
'.

Por fracção de 10 kgs. e por dia até 90
dias
Por 100 kgs. e dia
Por vehiculo-dia
Por sacco e dia
Por talha o dia
Por vagão descarregado e por dia
Segundo o valor declarado
Por vagão e kilometro ida e volta

s. 50 (Minimum S300)
s. 20 (Minimum §3001
Rs 3SOOO (Minimum 6J?OÒO)
Rs. 200
Rs. 500
Rs. SgOOO
Serie 15 - 1 % ; serie C — 1/2 % ;
serio D — 2 %
Rs. 18000

166
166
166
167
167
167
186
212

Carregamento nállinha :
Vigilância
»
Percurso de machina
Transporte de madeira de mais de 11 M

Por 1 .000 kgs
Por kilometro
Percontagera

Pesagem a pedido

Por cada 100 kgs

1241 — P a g . 44;— l —

Rs. 1)5000

Rs 3§000 (Minimum
20 k)
m
m

Mais 30 b mde ll a 14 ; mais de
I4 ; mais 50 %
Rs. 100

115
115
120
160
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CLASSIFICAÇÃO GERAL DE MERCADOItlAS DAS SÉRIES «G» E «D>>

'

Tarifa
Abacaxis. . .................. 18 Vido art. 48.
Abanos d u palha para cozinha 10
Ditos de pennas, do pulha, de
papel e ventaroias
l
A b s v n l h o (licor)
l
T
Açafrão ou urucú
3
A n cessorios d > trilhos
18 quando menos de l.000
kilos.
Dito, dito, dito....-.v 20 quando mais de 1.000 kilos o peso será corttado
por meias toneladas.
Abóboras. .
.^ 18 Yide art. 48.
A t a l a i e s c semelhantes
10
Achas de lenha
18
Ácido para applicação indusIrial
5 Até 100 Iriíos.
Dilo, dilo, dito
v
8 Mais <jc 100 kilos.
Ácidos mineraes
-.
l
Aço em barra ou verguinha.
9 Até 500 kilos.
Dito, dilo, dito
H Mais de 500 kilos.
Dilo, dito, d i t o . . . .
17 Quando por wagon completo.
Adubos chimicos
" 18 Até 1.000 kilos.
Idcni, idem
-r
,.-.& 19 Mais de 1.000 kilos e o
peso será contado por
fracções de 100 kilos.
Aduelas de madeira para pi-.í,
pás, barris, barricas, etc... 10 Sujeito â cubação.
Afiadores de metal pira facas 2
Agatha em bruto
-10
Dita. em obras
!n i
Dita commun:<
20
Águas mineraes ou medicinacs' estrangeiras
2
Ditas nacionaes importadas.. '4
Dilas da zona
8
Água raz
4
Aguardente importada
19
Dita da zona
20
Agulhas para vias férreas... 18 quando menos de 1.000
kilos.
Ditas, ditas
T
20 quando mais de i.000 kilos o peso será contado
por fracções de 500
kilos.
Aipim
21 Vide art. 48.
Alabastro em bruto
T .. 10
Dito cm obra
l
Alambiqucs para laboratórios 2
Ditos para fabricas
18
Alavancas de ferro
T 10 Ata 500 kilos..
Alavancas de ferro
-.-. 12 Mais de 500 kilos,
Albumina. ,
,. 6
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Álbuns x
Alçai it'as
Alcatrão (pixe)
Álcool cm barris, iir.portado.
Jdem, idem, exportado
Al nua (forragcm)
Alforges. .
Algodão era pasta, cm caroço
ou descaroçado, importado.
J ) i l o , dito da zona
Dito, dito, dito
A l lios
Alicates -do metal
Almofadas de soda, lã, e t c . .
Idi.-iii commuir.1 para cama...
Almofurizes de metal ou ferro
Dilo.s de madeira
Alpiste

Altimina
A l u i i i i n i o cm obra
Dito cm barra ou chapa
Alvaiadfl
Alvião
Alvião

Amêndoas

i
í
5
7
8
18 Vido arls. 93 e 93.
18

10
12
15 Por wagoii completo.
G
7
l
2
10
12
4
j 10
2

Amendoim em grão ou coco..
Amiaiitho
Dito em obra
Amido QU po',villio cm caixa
importado
Dito em saccos importado...
D i l o cm saccos da zona
Amostras diversas
_.-.
Ampulhetas
Ancinhos de ferro
Aucinhos do ferro
Âncoras de ferro
'
Anco retas vasias
Aniagem
.•
Anil
Anin:.aes empalbados para
museu
Animaes vivos pequenos em
gaiolas, engradados ou cestos como encommenda

a

6
10
12
O
?3I
10
3

Até 500 kilos.
Mais de 500 kilos.
V. a r t . 48.
V. idern, idem.

6
10
12
i
2
14 Até 500 kilos.
Ki Alais de 500 kilos.
16
18
11
4

Série B. Sujeitos á cubação.
Serão transportados
nos
trens mistos pelas tarifas
um que estiverem classificados o nos trens de passageiros pelo dobro dessas f a rifas.
Animaes ferozes ou perigosos.- Série T',. V. art. 147.
Animaes, cavallos
Série D—l—2.
Difbs, bois, bezerros, vitellas. Série D—l—2.
Ditos porcos cevados
Série D—3—4.
Ditos carneiros, porcos e
outros
Série D—5—6.
Aniz, licor e bebidas '' alcoólicas
f.

Antbracíte
Idcrn. . .

18 Até 1.000 kilos.
20 Mais ide 1.000 kilos. O
peso s-crú contad > por
fracção de 500 kilos.
18

Aparas de papel
Apparclbos de louça e pertences ordinários
•.;.• 7
M r m i l e fabricação da zona,". 9
l
lilrm (]e porcellana
Apparelbos para água ou gaz. 2
idem para rede de esgoto... 18 Até 1.000 kilos.
21 Mais de 1.000 kilos. O
Idotr., idem
peso será contado por
fracção do 100 k i l o s .
em quacsquer para lavoura
18 Até 1.000 kilos.
011 industria
idem'
.- 21 Para mais de 1.000 kilos.
O peso será conlad,, por
fracção de 500 grammas.
Idem de pbysica ou chimica.
A] ipa rei lios typographicos, telographieos ou telephonicos
Arados o pertences
.......... 18 Até 1.000 kilos.
Arados c pertences ......... -.: 21 Mais de 1.000 k i l o s . ()
peso será contado por
fracções do 50o kilos.
A r a m " de qualquer metal não
precioso
................
v 8
Arame farpado ............ .v 18 Até 1.000 kilos, idem, id'Mn.
Idem, idom ......... v!. . . .-.-.-.v 21 Mais de 1.000 kilos. O
peso será contado por
fracções de 500 kilos.
18 V. art. 48.
A rã rui a
11 y. art. 4».
Arbustos
3
11
Amos de ferro ou aço.
11
D i l o s de madeira .....
11
Ardozias
............
18 Até 1.000 kilos.
Areia
................
21 Mais de 1.000 kilos. O
Idem
................
peso será contado por
fracções de 500 kilos. V.
artsi. 92 e 93.
l
Areometròs.
18 Até 1.000 kilos.
\ r." i l Ia. . .
21 Mais de 1.000 kilos. O
peso será oontado por
fracções de 500 kilos. V.
arts. 92 o 93.
\nna(;fii>s para guarda sol...
Sujeitos á cubaçSo.
! ' i l n s para igreja
Dilos rio ferro ou madeira
4 Idem.
para loja
Ai'inas
2
2e>
D i l a s brancas
&
Ditas de fogo
7
Arpões
5
Arreios importados
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Ditos da zona.

Arroz, importado

C
11
21
21
2
4
l
3
7
5
3
3
7
7
l
l

I > i l o exportado
Dito em casca exportado....
Artigos de armador
-,Ditos de armarinho
Ditos de cabellereiro
Ditos do confeitaria
Dilos de ferragem
Ditos de gazista
Ditos de desenho
Ditos de escriptorio
Ditos de folha de Flandres...
Dilos para fumantes
Di tos inílammavcis
Ditos de luxo ou fantasia...
Ditos de pacotilha, como botões, colchetes, agulhas, dedacs, etc
6
T
Ditos para piano
l
Dilos de relojoeiro
l
Ditos de sapateiro
7
Dilos de solteiro
7
Ditos de sirgueiro
7
Arvores de Natal
2
Asphalto
-. r 18 Até 1.000 kilos.
Ideni
21 Mais do 1.000 kilos. O
peso será contado por
fracções <! • 500 kilo«. V.
arts. 92 e 93.
Assucar refinado
-.- 7
Dito de beterraba
-.« 7
Dito bruto importado
18
Dito da zona
...: 19
Assucareiros do louça ordinários
6
Ditos de metal
6
. Açuucnas para casüçaes.
l
Alaudes
..-.-.-. l
Aveia importada
.• 10
Dihi cxporta-da
21
Avcllãs
-.- 7
Aves domesticas ou silvestres, cm capoeiras Q gaiolas 22 V. art. 48. Os despachos
serão effcctiiados como
encommendas
pagando
os fretes pela tarifa 22
nos trens mixtns e pelo
dobro nos de passageiros. Capoeiras j gaiolas
ficam sujeitas a cubação.
Avôs ompalhadas para museu
Azeito doce
3
Azeito do substancias diversas, importado
6
Dito exportado
8
Azeitonas
•„ 3
Azouguo
3
Azulejos
„-.-.. 18

B

Bacalháo
Bacias de folha ou de metal..
Ditas de barro para esgoto..
Ditas de louça para latrinas...
Baetas e baetilhas
Bagagens em trens expressos
Bagagens em trens mixtos...
Bagas de zimbro
Bahús vasios de folha ou madeira
BagaMIas e pertences
Baionetas
Bailas de chumbo, ferro ou
bronze
Balaios
Ditos

13
7

18
18
3
B - 1.
B - 2.
3

18 Sujeito a cubação.
3
2

2
18 Até 1.000 kilos.
21 Mais de 1.000 kilos. O
peso serí, contado por
fracções de 100 kilos,
sujeito a cubação.
Balanças de laboratório
l
Ditas ordinárias
3
Ditas para 50 até 1.000 kilos 7
Ditas para mais de 1.000 kilos 18
Balauslres de ferro
14
Ditos de outros metaes
3
Baldes de metal ou madeira.. 6 Sujeitos a cubação.
l
Balões
Bambus
18 Ato 1.000 kilos.
Idem
21 Mais de 1.000 kilos. O
peso será contado por
fracções de 500 kilos,
sujeito a cubação.
Bambinellas
••.-,:
Bancos de carpinteiro
Bancos de ferro ou outro
5
metal
Bancos de madeira
8
Idem para piano
2
Bandeiras de madeira com
vidro para portas e jamellas 3
Bandeijas de metal
2
Ditas de prata ou ouro
Série B — 3.
Banqueis
2
Banha de porco importada.... 7
Idem exportada
9
4 Sujeitos a cubação.
Banheiros de metal
Barbante . .
7
6
Barracas desarmadas
Barricas e barris vasios até
18 Sujeitos a cubação quando
500 kilos
não em retorno ou para
serem devolvidos cheios.
21 Sujeitos a cubação quando
Idem, mais de 500 kilos.
não em retorno ou para
serem devolvidos cheios.
1241
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Barricas e barris desarmados
18
até 500 kilos
Idem, idem, idem, mais de 500
21
küos
Barrilha
,.. 18 Até 1.000 kilos. Vide artigos 92 e 93.
21 Mais de 1.000 kilos o pezo
Dita .
será contado por fracções
de 500 kilos.
18 Até 1.000 kiloâ. Vide artiBarro
gos 92 e 93.
2! Mais de 1.000 kilos o pezo
Dito .
será contado por fraccão
de 500 kilos.
3
Barro em obra fina
9
Dito, dita ordinária
Barretes de madeira
21
3
Bastidores de bordar
2 Vide nota Tarifa B-2.
Bastidores para theatrc
10
Batatas importadas
21
Ditas exportadas
4
Baunilha
Bebidas espirituosas (alcoólicas)
18 Vide art. 48.
Beijús
3
Bengalas
Berços de metal, madeira ou
vime
Séries D-l e 2.
Bestas (animaes)
Séries D-l e 2.
Bezerros
6
Bichos de seda
4
Bicycletas
10
Bigornas até 500 kilos
12
Ditas de mais de 500 kilos
Série B.
Bijouterias
l
Binóculos
3
Bilhares e pertences
Bilhetes impressos (com valor) Série B.
3
Biombos
7
Biscoutos, bolachas e roscas..
2
Bisaagas
18 Até 1.000 kilos. Vide artiBi-sulfito de cal
gos 92 e 93.
21 Mais de 1.000 Ltilos ü pezo
Idem, idem.
será contado por fracções
de 500 kilos. Vide arts. 92
e 93.
Bittcr
l
Bocetas de ouro, prata ou plaSérie B.
tina
2
Bocetas diversas
18 O pezo será contado por
Boias até 500 kilos
fracções de 100 kilos. Sujeito a cubação.
7
Boiões ..
Bois
D-3 e 4.
7 Vide art. 48.
Bolachas
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Bolsas de viagem
2
Bombas para água a mão
7
Idem, movida por motor até
500 kilos
10
Idem, idem, mais de 500 kilos 12
Borracha em lençol ou em tu4
bos.
Dita bruta
„...
5
Dita em obra
4
Botijas vasias
18 Até l.OOC kilos sujeitas a
csbação quando não em
retorrlo.
Fdem
21 Mais de l . 000 kilos o pezo
será contado por fraccão
de 500 kilos.
Botinas
5
Botões de ouro ou prata com
ou sem pedra preciosa
Série B.
Breu
5
Brilhantes
.Série B.
Brincos de ouro, prata, etc.... Série B.
Idem de metal ordinário
2
Brinquedos
2
Broacas vasias até 500 kilos.. 18
Ditas mais de 500 kilos
21
Brochas para caiar e pintar..
7
Bronze bruto para obra
4
Idem em obrai
3
Idem em objecto de arte, luxo,
etc
l
Brunidores de café
18
Bules de prata
Série B.
Bules de metal
6
Bules de louc-a commum
7
Bules de porcellana fina
l
Burras de ferro
7
l
Bússolas
Buzinas
3
Bustos de bronze, mármore,
etc

Cabeçadas e cabeções
.........
Cabeças de bois, carneiros, etc.
Cabellos
....................
Ditos em obra
...............
Cabides de metal, madeira e
outros
....................
Cabos de arame (corda) ......
Ditos de linha (corda)
.......
Cabos para ferramentas ......
Ditos para vassouras
.........
Cabras e cabritos
............
Cabrestos
..................
Cabriolés tendo quatro rodas. .

5
18
4
l
7
9
O
18
18
D-5 e 6.
9
13 Art. 137. Frete
128000.

mínimo
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Caça morta, aves ou quadrúpedes
Cacau manufacturado
Dito em grão
Caçambas de metal, ferro ou
zinco
Ditas de montaria (estribos).
Cachaça importada
Dita da zona
Cachimbos
Cacos de vidro ou louça
Cadáveres (V. arts. 34 e 35 em
vagons de carga)

11 V. art. 48.
4
10
6
5
18
21
2
18

3 Taxado como vehiculo. V.
art. 137.
Ditos em carros de passageiros A-5.
7
Cadeados
l
Cadeiras de luxo
Ditas ordinárias
3
Cadernos
7
Cadinhos •
D-5 e 6.
Cães
Idem em carros de bagagem.. V. art. 144.
12
Café em cereja ou coco
Dito em grão ou casquinha... 10
10
Dito moido
10
Caibros apparelhados
19
Ditos falquejados
21 quando por meia lotação
Ditos, ditos
(V. madeiras).
Cairo (fibras cascas de coco).. 15
Caixas de madeira, ferro ou
18 Sujeito a cubação.
zinco para água
18
Ditas para gelo
Ditas de guerra (tambores)... l
Ditas de folha, madeira ou papelão
Caixões vasios até 500 kilos... 18 Sujeitos a cubação quando
não em retorno ou para
serem devolvidos cheios.
Caixões vasios mais de 1.000
21 Sujeitos a cubação quando
kilos
não em retorno ou para
serem devolvidos cheios.
3
Caixilhos com vidro.
10 Até 200 kilos.
Idem sem vidro
12 Mais de 200 kilos.
Idem, idem
18 Até 1.000 kilos. V. artigos
Cal
92-93.
21 Mais de 1.000 kilos. O pezo
Dito
será contado por fracções
de 500 kilos.
Cal virgem em caixões ou bar8
ricas
18 Até l.OOC kilos. V. artigos
Calcareo
••
92-93.

Idem
Calçado
Caldeiras até 500 kilos
Idem mais de 500 kilos
Idem para machinas até 500
kilos
Idem, idem, mais de 500 küos.
Caldeirões
Caleças

21 Mais de 1.000 kilos. O pezo
será coníado por fracções
de 500 kilos.
5

18
21

18
21
7
3 V. art. 137 —Frete mini-

mo 12$000.
Cálices ordinários
5
Ditos de crystal
l
Camas de ferro, madeira ou
lona
7
Camarões frescos.
10 V. art. 48.
Ditos salgados ou seccos
10
Campainhas electricas ou não. 5
Campas (sino pequeno)
5
Campanas de vidro
l
Campeche
7
Camphora
3
Camurça
4
Canastras vasias
18 Sujeitas a cubação quando
não em retorno.
Candelabros de metal
3
Canecas de metal
7
Canela em pó ou em casca.... 3
Cangas e cangalhas
12
Cangica
18
Canhamo bruto
10
Canhamo em obra
4
4
Canhamaço
Canhões
3
Canna da índia
18 Até 1.000 kilos.
Idem .,
21 Mais de 1.000 küos pnr
fracções de 500 kilos.
Canna de assucar.
18 Até 1.000 kilos.
Idem
21 Mais de 1.000 kilos por
fracções de 500 kilos.
Canoas
13
Canos de barro.
18 Até 1.000 kilos.
Idem
21 Mais de 1.000 küos pnp
fracções de 500 kilos.
Canos de ferro fundido.
18 Até l .000 kilos.
Idem
21 Mais de 1.000 kilos por
fracções de 500 kilos.
Canos de ferro batidos até 500
kilos
10
Idem, idem. mais de 500 kilos. 12
Ditos de chumbo ou outros
metaes
Cantaria de pedra
18 Até 1.000 kilos. V. artigos
92-93.
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Id&m ...
Capachos
Capilés
Capim verde ou secco até 500
kilos
Idem, mais de 500 kilos
Capoeiras vasias importadas..
Idem, idem, da zona
Capões
Cápsulas para armas de fogo..
Carabinas
Garangueijo
Carás
Carbolina (formicida)
Carnaúba (palhtt)
Idem
Carimbos
Carne verde
Carne de porco
Carne fresca em caixões frigoríficos
f
Carne fumada, salgada, ou
secca importada
Idem, idem, exportada
Carneiro
Caroços de algodão quando menos de 1.000 kilos
Dito quando mais de 1.000
kilos

21 Mais de 1.000 kilos. O pezo
será contado por fracções
de 500 kilos.
5
3
18
21
18
21
22
l
2
10
18
11
18

V. arts. 92 e 93.

V. art. 48.
V. art. 48.

Até 1.000 kilos. V. artigos
92 e 93.
24 Mais de 1.000 kilos. Idem.
2
18 V. art. 48.
18 V. art. 48.
18 V. art. 48.
10
15
D-5 e 6.
10

12 O peso será contado por
fraoções de 500 kilos.
10
12
3

Carrinhos de mão até 500 kilos
Ditos mais de 500 ^ilos
Ditos para creanças ou doentes
Carrocinhas de mão até 500
kilos
10
Ditas mais de 500 kilos
12
Carroças e carros de duas ro7 Art. 137. frete mínimo
das
8$000.
Idem desarmadas , ara lavoura 9
Carroças e carros de quatn, ro3 Art. 137 frete minimo
das
12$000.
Idem, idem, desarmadas para
lavoura
Carros para estradas de ferro
desmontados, até 1.000 kilos 18 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Idem, idem, idem, mais de
1.000 kilos
21
Carros para estrada de ferro
rebocados vasios
27
Cariuchame vasia....3
Idem carregado
l

11
Carvão animal
Carvffio de pedra até 1.000 kilos 18 V. arts. 92 e 93.
Idem, idem, mais de 1.000 kilos 21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
V. arts, 92 e 93.
Carvão vegetal até l .000 kilos. 18 V. arts. 92 e «3.
Idem mais de 1.000 kilos.... 21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
V. arts. 92 e 93.
Casas de madeira desarmadas. 20
20
Cascalhos
Cascas de arvores para cortu12
me e tinturaria
12
Cascas de coco
Cascas de arvores ou cereaes.. 18 Até 1.000 kilos.
21 Mais de 1.000 kilos por
Idem
fracções de 500 kilos.
4
Cascas medicinaes
Idem, miúdas ensacadas para
18
oortume
7
Caçarolas
9 V. art. 48.
Castanhas
3
Castiçaes de metal ou madeira.
Catadores para café até 1.000
18
kilos
21 O peso será contado por
Idem mais de l .000 kilos
fracções de 500 ktlos.
7
Caíres
Caoutchouc bruto
5
4
Di to em obra
18 Vide arts. 92 e 93.
Cavacos até 1.000 kilos
21 O peso será contado por
Idom mais de 1.000 kilos
fracções de 1.000 Idlos.
V. arts. 92-93.
Cavalletes de ferro ou de ma8
deira
D-l-2.
Cavallos
18
Cebollas frescas
18
Cebollinhas ditas
7
Cebollas não sendo frescas....
7
Cebollinhas idem
10
Centeio importado
21
Idem exportada
11
Cera bruta
2
Cera em obra não denominada.
4
Cera em rolos e velas
Cerâmica, artigos não denominados
Cereaes não denominados, im10
porf adps
21
Ditos, ditos exportados
4
Cerveja estrangeira
6
Dita nacional
7
Dita produzida na zona
Cestas ou cestos vasios até 500
18 Sujeito á cubação quando
kilos
não em retorno.
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Idem mais de 500 kilos.
Cevada importada
Idem exportada
Cevadeira para mandioca até
500 kilos
Idem mais de 500 kilos
Cevadinha
Chá
Chaleiras de metal
Chaleira de louça
Chaminés para fogões
Ditas para lampeões
Champagne
Chapas de ferro ou zinco para
coberta
Idem
Idem
Ditas para fogões
Ghapellaria, artigos não denominadps
Chapelleiras
Chapéos enfeitados para senhoras e creanças
Ditos sem enfeite ou para
homem
Ditos de palha ordinários....
Ditos de palha finos
Chapéos de sol
Charrúas até 1.000 kilos
Ditas mais de 1.000 kilos....
Gharuteiras
Charutos
".
Chicotes
Chifre até 1.000 kilos
Dito reais de 1.000 kilos
Ditos em obra
Chinellas
Chlorureto de caleic
Chocolate
Chouriços importados
Dito exportado
Chronometro (não sendo do
ouro ou de prata)
Chumbo em barra ou lençol.
Idem
Chumbo de caça ou em obra
Chumbo velho
Idem

21 Sujeito á cubação quando
não em retorno.
10
21
18

Circos de cavallinhos, até
1.000 kilos
Idem, mais de 1.000 kilos...
Cirurgia (instrumentos d e ) . .
Cisco, até 1.000 kilos
Idem, mais de 1.000 kilos...

6
7
11
3
í
12 Até 500 kilos.
14 Mais de 500 kilos.
17 Por vagon completo.
10
3
3

3
18
21 O peso será
fracções de
3
3
5
18 V. arts. 92 e
21 O peso será
fracções de
3
5
4
4
6
13

Idem, mais de 1.000 kilos...

contado por
500 kilos.

93.
contado por
500 kilos.

V. art. 48.
Vide art. 48.

l
10 Até 1.000
12 Mais de
fracções
4
10 Até 1.000
12 Mais de
fracções
3 '

kilos.
1.000 kilos por
de 500 kflos.
kilos.
1.000 kilos poir
de 50o kilos.

Cigarros
Cimento em saccos ou barris
até 500 kilos
18
Idem, mais de 500 kilos
21
Cinzas, alô l .000 kilos
18 V. arts. 92

G

93.

21 V. arts. 92 e 93. O poso
será contado por fracções de 500 kilos.
18 Sujeito a cubação.
21 Sujeito a cubação. O
será contado por
cções de 500 kilos.
l
18 V. arts. 92 e 93.
21 V. arts. 92 e 93. ()
será contado por
cções de 500 kilos.

peso
fra-

peso
fra-

Coadores de mandioca, até
18
1.000 kilos
Idem, mais de 1.000 kilos... 21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
11 V. art. 48.
Coalhada
Q
Coalho
Cobre em chapa
6
3
Dito em obra
Dito em moeda
Série B.
Dito velho
4
Cochonilha
7
Cocos paira água
18 V, art. 48.
Ditos verdes
6
Cocos seccos até 1.000 kilos.
Ditos mais de 1.000 k i l o s , . . . 11
D - 7 V. art. 48.
Coolhos
7
Cofres de ferro ou de madeira
l
Cognac
93.
18 V, arls. 92
Coke até 500 kilos
93.
21 V arts. 02
Dito mais de 500 kilos
4
Colchões e pertences
Colheres de pão, chifre ou
10
osso
Colheres de metal não precioso
,
Colheres de prata ou ouro... Série B.
5
Colla
5
Colleiras
>.
18
Colmeias
13
Colza (semente)
6
Cqlza em óleo importado
8
Dita exportaida
Golumnas do ferro fundido
14 Até 500 kilos.
:i1ú 500 kilos
Columnas de ferro fundido 16 Mais de 500 kilos.
17 Por wagon completo.
Idem
18
('o]iimnas de pedra
Combustível não denominados I I
7
Combustores para gaz
4
Comestíveis não denominados
7
Compoteiras ordinárias
2
Ditas de crystal
Conchas marinhas
18
Confeitaria (artigos não denominados)
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Confetti
Conservas raacionaes i m latas
ou vidros
Ditas de zona
Ditas em lata estrangeira....
Copos e cálices ordinários...
Dito, dito, fino e de crystal..
Coral
Cordas de embira e outras do
pais?
Gordas e cordões de .inho, canhamo, etc
Ditas para instrumentos de
musica
Ditas usadas
|.
Correias para machina
Correame.
,.
Corrente de ferro ou de aço.
Dita,'s de latão
Cqrtiça bruta
Dita em obra (rolhas, e f c c . ) . .
Cortinas e cortinados
Costaneiras
Couçoeiras de madeira
Couros curtidos
Ditos seccos
Ditos salgados
Couros trabalhados e envernizados
Ditos em obra
Cravos de ferro
Cravo da índia
Crê (giz ordinário)
Creosoto
Idem para a industria
Idem.
Crina anirr.al ou vegetal
Crystal bruto
Crystal em obra não classificada, fina
Dito ordinário
Cubos para engenho, rodas,
etc., até 500 kilos
fdem, mais de 500 kilos
Guias
Cúpulas para camas
Cúpulas de vidro
Cutelaria c artigos diversos,
finos.,
Oitns ordinários
Cylindros de ferro até 500
kilos
Ditos mais de 500 kilos

3
5
7
't
4
í
2
9
9
1
18
7
5
9
7
5
19
H
6
8
9 V. arts. 92 e 93.
3
11
•'•
14
4
12
17 Por wagoia completo.
7
7

de milho

l|dem, mais de 500 kilos......
Dentes artificiais
.....
Deposito para água
~»~
Descaroçadores de algodão
até 500 kilos
Idem, mais de 500 kilos
Doscasoadores ;il,c 500 kilos..
[dem, mais de 50o kilos..„>-*•
Despertadores
Despolpadores até 500 kilos.
rdem, mais de 50o kilos.™»
Diamantes
Diligencias (carros)

18
21
18
21
2
18
21
Série B.
3 V. art. 137. Frete minimo 125000.
Série B.
4

Idem, idem

23

Idem, idem

24

Wem, idem

25

Idem, idem

26

Idom, idem

27

Bitola de
l,m.
Mais de 10.000
mensaes.
Mais de 20.000
monsaes.
Mais de 30.000
mensaes.
Mais de 45.000
mensaes.
Mais de 60.000
mensaes.

Bitola
lm,44.
<"i 6.000
ou 1^.000
ou ^0.000
rn 35.000
ou 50.000

Nota — O frete será calculado pela tarifa 21 e
depositado antes '' > >'.espacho e mo firr.< do mez
será liquidado, de acoordo com a tarifa correspondente á quantidade
transportada.

18
21
H
7
l

o

5
18
2i

Drogas não denominadas
Drogas venenosas
Ditas para fins industriaes...

18

TXnamyte
Diversas mercadorias, quando
tóo especificadas na declaração

até

18 Sujeito a cubação.

Dinheiro
.,..
Doces
Dormentes de aço ou ferro
para vias férreas até 1.000
18
kilos
Idem mais de 1.000 kilos... 21 O peso será contado por
fracções de 50-. kilos.
Dormentes. de madeira
22 Por lotação completa.

l

D
Debulhadores
500 kilos.
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3
7 Quando em despacho de
100 kilos.
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Eixos do ferro, aço ou ma18
deira, até 1.000 kilos
Idem, i ciem, mais do l. 000
21 O peso será contado por
kilos
fracções de 10o kiloa.
l
Eloclro platc
18
Embiras até 500 kilos
21
Dita mais de 500 kilos
Encerados de lona e diversos,
3
Encerados para wagons
18
Encoirmenda.,
Série B.
Engenhos para lavoura até
18
500 ki^s
21
Ditos mais de 500 kilos
Enxadas
12
Enxergas para animaes
5
Erixergões
3
Ditos de aralne
4
18 V. arts. 92 e 93.
Enxofre até 1.000 kilos
Enxofre mais de 1.000 kilos. 21 O peso será contad > pon
fracções de 500 kilos.
Equipamentos militares,
3
Ervilhas em latas
7
Ditas seccas importadas
11
Ditas, ditas exportadas
13
Escadas de madeira
8
Escaleres
11 Sujeito a oubação.
Escarradeiras
3
Escorias de metal até 1.000
kilos
Ditos mais de 1.000 kilos
21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Escrovaninhas de madeira...
3
Esmalte
3
Esmeraldas
Série B.
Escovas
7
4
Esmeril. >
Espadas
3
Espanadores
4
Espargos
7
Especiarias
3
Espelhos
l
4
Espermacete
Espingardas
2
l
Espirito não denominado
l
Espoletas
•
Esponjas.
3
Esporas ordinárias
7
Esqueletos para ^studo
l
Essências
.
2
Estacas para cercas
18
íclom
21 Quando por meia lotação.
Estalos
l
Estampas em folhas
3
Estampas em quadro
l
Estampilhas
- Séries B.
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Estanho bruto ou em folha..
Dito em obra
Estantes de ferro oa de iradeira
,,
Estatuas
Estearina em bruto
Dita em yelas
Esteiras de arame
Ditas finas de palha
Ditas ordinárias, de palha,
tábua
Estojos cirúrgicos, de mathematica ou desenho
Estopa
"...
Estopim
Estrados de arame para cama
Estrados para wagons até
1.000 kilos
Ditos mais de 1.00o kilos..

4
3
8 Sujeito a oubação.
l
8
7
8
14
18
2
11
7
8
18
21 O peso será contadi por
5 fracções de 500 kilos.

Estribos ordinários
Estrumes
20 V. arts. 92 e 93.
Explosivos
l V. arts. 92 e 93.
Extractos de carne e outros
(alimentícios)
7
Extractos não denominados..
l

18
Fachina (varas de)
21 Quando por meia lotação.
Ditas
18
Farello até 1.000 kilos
Faroílo, mais de 1.000 kilos. 21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Farinaceos alimentares
18
Ditos medicamentosos e chimicos
Farinha de linhaça ou de
4
mostarda
Dita de mandioca importada. 11
21
Dita, dita exportada
Dita de milho importada
11
21
Dita, dita exportado
Dita de trigo importada
18
Dita láctea
3
Ditas não denominadas
3
Farrapos, até 1.000 kilos
(8
Ditos, mais de 1.000 kilos.. 21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
7
Fateixas de ferro
11
Favas soccas
18 V. art. 48.
Fdom verdes
l
Fazendas de seda
3
Ditas de lã, linho
4
Dito producto da zona..
Ditas de algodão
5
Ditas producto da zona.
7
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Fazendas de juta
Feculas
Feijão secco
Feijão verde
Feijão exportado
Feltros
Feno
Fermeatos
Feruet (bebida)
Ferraduras
Ditas producto da zoma
Ferragens não denominadas..
Ferramentas para artes e officios
Ditas, ditas usadas
Ferro em barra, cha<pa ou
bruto, até 1.000 kilos

5
11
11 '•
11 V. art. 48.
21
11
18
4
l
7
10
7
7
10
11 O i>eso será contado por
fracções de 500 kilos.
15
17 Por wagon completo.

Dito, dito, mais de 1.000 kilos
Idem, idnm, idern
Ferro em obra não deaominada
Ferro fundido ou moldado... 18
20 O peso será contado por
Ferro guza
fracções de 100 kilos.
20 O peso será contado por
Ferr0 velho
fracções de 500 kilos.
Ferro de engoirmar
7
Fibras textig não denominadas 11
Figos em conserva, seccog ou
4
doces
Figuras de ferro, louça, broml
ze ou barro
Filtros de metal, louça ou
4
vidro
Ditos de pedra ou de barro,
7
para água
8
Fios de estopa ou de j u t a . . . .
Fios de seda e lã
3
5
Ditos do linho e algodão....
Ditos de metal
3
Fio telegraphico (arame pa18
ra), até 1.000 kilos
21 O peso será contado por
Mais de 1.000 kilos
fraoções de 500 kilos.
l
Fitas cinematographicas . . . .
Fitas para medir ( m e d i d a ) . . .
3
7
Flechas
l
Flores artificiaes
11 V. art. 48.
Flores naturaes
4
Flores de paína, canna, etc....
4
Flores medicinaes
Fogareiros de barro ou de
11
ferro
Idem de outro qualquer metal 6
l
Fogos da China
l
Fogos artif iciaes
11
Fogões de ferro.
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Foices
Folhas de cobre, chumbo, zinco, latão ou estanho
Folhas de ferro de Flandres..
Folhas de arvores
Folhas medicinaes
Folies
Forjas portáteis
Formas para artes e officios..
Formas para assucar,
Formicida
Fornos e fornalhas de ferro...
Ferragens quaesquer
Fosseis
Frangos
v
Frascos de vidro, vasios
Frasqueiras
Fressuras
;
Fructas artif iciaes
Fructas confeitarias (doces)..
Idem produzidas na zona
Idem frescas
Idem seceas a granel
Idem frescas ou de conservas
exportadas
Fubá de milho ou de a r r o z . . . .
Fumo em folhas, rolos ou em
corda
Idem picado ou desfiado
Idem producto da zona
Fundas
j.

Gadanho
Gado
Gaiolas para pássaros
Gallinhas, gallos e frangos....
Gallões de ouro ou prata
Gamellas de madeira
Ganços
Garapa de canna
Garrafas de crystal ou vidro
fino
Ditas ordinárias, novas, vasias,
ou em retorno até 500 kilos.
Ditas, ditas mais de 1.000
kilos
Garrafões vasios, novos, ou em
retorno até 500 kilos
Ditos, ditos mais de 500 kilos.
Gatos de ferro
Gatos
Gaz Globo (naphta)
Gazolina

12
6
7
18
4
7
10
4
11
11
11
18 V.
4
22 V.
5
3
18 V.
l
4
7
18 V.
18 V.

arts. 92 e 93.
art. 48.
art. 48.

art. 48.
arts. 92 e 93.

7
18
5
4
6
3

11
D-l e 2.
4 Sujeito
22 V. art.
Sórie B.
11 Sujeito
22 V. art.
11 V. art.

a cubaçSo.
48.
a cubacão.
48.
48.

l
18 Sujeito a cubacão quando
não em retorno.
21 Idem, idem.
18 Sujeito a cubacão quando
não em retorno.
21
10
D-5 V. art. 48.
l
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Gelatina
:••••
Geleas importadas
Ditas exportadas
Gelo
>• •
Genebra (bebida)
Gêneros alimentício;; de primeira necessidade não denominados
Gêneros diversos
Gêneros não classificados....
Gêneros de molhada
Gengibre
*,..
Gtenipapo
Gesso em pedra ou pó
Gesso em obra
Gigos vasioti ou jm retorno
até 500 kilos

4
7
9
18 V. ar t. 48.
l

18
3
3
l
4

18 V. art. 48.
12
3

18 Sujeito a cubaçãq quando
não em retorno.
21

Idem, mais de 500 kilos
Giradores para estradas de
20
ferro até 1.000 kilos
Mais de 1.000 kilos os ditos.. 21 O peso será contado por
fracções de mais de 1.000
kilos.
i
Giz
,
Globos de vidro ou de louça.. 3
l
Ditos geographicos
11
Glucose
7
Goiabada importada
9
Idem exportada.
Gomma arábica
i.. 4
11
Gommas do paiz
4
Ditas não denominadas
Grades de ferro ou de madeira 14
Grades para lavoura até 500 k. 18
Idem mais de 500 kilos
21
Gradis para sepultura
3
7
Grampos de metal
Ditos para cabello
4
Ditos para cercas ato 500
18
kilos
Ditos mais de 500 kilos...,. 21
Granadas
•• l
11
Graphite
11
Graxa animal
Graxa para calçado
5
14
Grelhas de ferro
11
Guandos seccos
Pitos verdes
« 18 V. art. 48.
18 Idem.
Guano até 500 kilos
21 Idem.
Dito mais de 5-00 kilos
4
Guaraná
Guardas-sol
3
C Sujeito a cubação.
Guaritas de madeiras
10
Guinchos até 500 kilos
DHps mais de 500 kilos
12
10
Guindastes até 500 kilos
Ditos mais de 500 kilos
; 12

H

Harpas
Helices
Herva doce
Herva matte
Ditas mcdicinaes
Ditas não denominadas
Hortaliças
Ditas em conservas nacionaes.
Idem, idem, estrangeiras
Ditas producto da zona

l
7
4
6
4
4
18 V. art. 48.
.7,
4
9

Imagens
l
Iman
3
Impressos
3
Incenso
3
Inflammaveis não denominados
l
Instrumentos agrícolas
18
Inhamo
,
18 V. art. 48.
Instrumentos de cirurgia, dentista, engenharia, musica,
óptica e outros de precisão.
l
Tpecacuanha ou poaya
5
Isoladores- de telegrapho
11
Isqueiros ordinários
7
Jacas vasios em retorno ou
não até 500 kilos
18 Sujeito a cubação quando
não em retorno.
Ditos mais de 500 kilos
21 Idem, idem.
Jangadas
13 Sujeito a cubação.
Jardineiras
3
Jaspe
3
Jaulas vasias
18 Sujeito a cubação.
Jarros de louça ou barro
7
Ditos de porcellana
l
Jogos de dominó, gamão e outros
3
Jóias
Série B.
Jumentos
D-l e 2.
Junco
11
Juta até mil kilos
18
21 O peso será contado por
Dita mais de l. 000 kilos
fracção de 500 kilos.
K

Kaolim
Kerosene
Idem
Kirsch (bebida)
1241

18
. . . . . . . . . . . 13
17 Por vagon completo.
l
5
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8
Lã bruta
3
Lacro
Ladrilhos de qualquer espé10
cie ato 1.000 kilos
Idem, mais de 1.000 kilos
. 12 O peso será coutado por
frácção de 500 kilos.
Lages apparelhadas "(pedra)
18 V. arts. 92 e 93.
ato 1.000 kilos
21 O peso será contado por
Ditas mais de l .000 kilos
frácção de 500 kilos.
Lambriquim de metal ou madeira
.-,
Lampcões e lanternas com vidro
3
Idem sem vidro
4
Lanchas ,...
11
Lanternas mágicas
l
Lapides para sepultura
l
Laranjinha (bebida)
l
18 V. a r t . 48.
Laranjas
Lalão em barra ou chapa....
6
Dito em obra
3
8
Dito velho
Lages não apparelhadas até
18 V. arts. 92 o 93.
1.000 kilos
Ditas ditas mais de 1.000 kilos 21 O peso será contado por
fracção de 500 kilos.
Latas de folha ou de qualquer
metal
Latas vasias para voltarem
cheias
»: 18 Sujeito a cubação.
5
Latoeiro (artigos de)
Legumes em conservas nacio7
naes
4
Ditos estrangeiros
9
Ditoá productos da zona
11
Ditos seccos
18 Y. art. 48.
Ditos frescos
Lavatorios de ferro ou de ma8
deira ordinários ..l Sujeito a cubação.
Dito de luxo
Leite fresco
• 18
D-•2,
Leitões
Leite condensado, nacional... .• 7
4
Dito estrangeiro
Lenha até 1.000 kilos
18
Dita mais de l .000 kilos
21 O peso será contado por
íracrão de 500 kilos.
Lentilhas
,- 11
Licoreiros ordinários
3
:
Licores
-.-.-:
l
Dito, producto da zona
4
Licoreiros de crystal
l
Limalha do ferro até 500 kilos 10
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Idem, mais de l. 000 kilos....
Dita de qualquer metal
Limas de aço
Línguas frescas
Línguas em conservas, lata,
nacional
Dita estrangeira
Ditas seccas ou salgadas
Lingüiças importadas
Ditas exportadas
Linhaça (óleo) importado
Dita exportada
Linho bruto ou cardado
Linha para costura
•
Litcira
Livros
Lixa
Locomotivas desarmadas

12
8

7
18 V. a r t . 48.
7
4
10
6
13
6
8
18
5
5
3
4
21 O peso será contado por
fracção de 100 kilos.

Locomotivas rebocadas V. artigos 138 o 139
28 O peso será contado por
fracção de 100 kilos.
Locomoveis
2 0 0 peso será contado por
fracção do 100 kilos.
Lunas para cobertas ou vellas 10
Louça commum
7
Louça do agatha
7
Louça de barro do paiz
7
Ditú, producto da zona
9
Louça de porcellana
l
Louzas em lagos até 1.000
kilos
10
Idem mais de l .000 kilos .... 12 O peso será contado por
fracção de 100 kilos.
Louzas para sepulturas
l
Ditas para escrever. ..
3
Lupulo
5
Lustre
i
Luvas
3
M
D.5 V. Art. 48.
10. O peso será contado por
fracção de 500 kilos.
Mom mais de 500 kilos
12 Idem, idem.
Macadam até 1.000 kilos . . . . 8 V arts. 92 e 93.
Idem mais de l .000 kilog . . . . 21 O peso será contado por
fracção de 500 kilos. V.
arts. 92 e 93.
Macarrão e outras massas alimentícias
7
Dito prüducto da zona
9
Macella
• 4
Machados ...,,,...... ....... .;

Macacos (animaos)'
Macacos de ferro até 500 kilos
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Machinas do copiar cartas ...
Machinas applicaveis á lavoura, até 500 kilos
Idem mais de 500 kilos
Machinas para chocar ovot...
Machinas para cortar papeis
ou cartões
Machinas de costura sem pé..
Ditas com pó
Machinas de imprimir bilhetes
Machinas para tecer até 1.000
kilos
'.
Ditas mais de 1.000 kilos
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5
18
21
11
5
'4
3
5
18
21 O peso será contado por
fracção do 500 kilos.

Machinas ferramentas até 1.000
kilos
10
Idcm, idem, mais de 1.000
kilos
12 O poso será contado por
fracção de 500 kilos.
Machinas grandes não denominadas até 1.000 kilos.... 18
Ditas mais de 1.000 kilos.... 21 O peso será contado por
fracção de 500 kilos.
Machinas para gabinete do
physica o chimica
l
Machinas para telhas ou tijolos até 500 kilos
18
Idem mais de 500 kilos
21
Machinas pequenas não denominadas
5
Machinas photographicas . . . .
l
Machinas typographicas, lytographicas e autographicas,
até 500 kilos
10
Idem, mais de 500 kilos
12
Madeira apparelhada 18 Sujeito a cubação.
Madeira em casca, falquejada,
'4
ou serrada ato 1.000 kilos.. 18
Dita mais de l, 000 kilos
21
Dita, dita
-.• 22 Quando mais de 500 toneladas mensaos.
Dila, dita
...» 23 Quando mais do 800 toneladas mensaes. Nestes
despachos poderão sor
incluídas as outras classes de madeiras falquojadas ou serradas, taes
como postes de telegrapho", pranchas e praachões, estacas do cerca,
sarrafos, ripas, etc. O
frete calculado pola tarifa
21 será depositado antes
do dcspaoho P no fim do
mez será liquidado de accôrdo com a tarifa cor-

Dita, dita

Dita, dita
Madeira em obras não denominadas, como janellas, canccllas, etc., até 500 kilos ...
Dita, dita, mais de 500 kilos..
Maizena
Malas vasias usadas
Idem novas
Malhos
Mamona (óleo) importado....
Tdcm exportado
Mamona caroços ou sementes.
Mandioca
Manequins
Manganez (minério) até l.OOü
kilos
Idcm mais de l .000 kilos

respondente a quantidade
transportada.
A madeira em tora pagará
como frete mínimo a metade da lotação do vagão e
a madeira serrada 75 "|° da
lotação.
24 Quando mais do 1.200 toneladas mensaes.
10
12
5
10
7
7
6
8
13
18
3

Sujeito a cubação.
Idem.
Sujeito a cubação.
Idem.

18 V. arts. 92 e 93.
21 O peso será contado por
fracção de 500 kilos.
l
5

Mangas de vidro
Mangueiras para bomba
Manilhas do barro até 1.000
18
kilos
21 O peso será contado por
Idem mais de l. 000 kilos
fracção de 500 kilos.
l
Manometros
4
Manteiga, salgada, importada..
7 V. art. 48.
Ido m, idem, exportada
11
Dita fresca
Manuscriptos
f v. 3
3
Mappas idem
l
Marfim
18 V. art. 48.
Mariscos
Mármore bruto até 1.000 Idlos 18
21 O peso será contado por
Idcm mais de 1.000 kilos
fracção de 500 kilos.
n
Mármore serrado
3
Dilo em obra
l
Dito em objectos de arte
22 V. art. 48.
Marrecos
Marreta
7
Mnrroquim
Martello

l
7

Massas alimentícias, importa7
das
9
Ditas exportadas
Matte
6
Material de construcção não
denominado até 1.000 kilos. 18
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. 21 O peso será contado por
fracção de 500 kilos.
Matérias corantes vegetaes ou
animaes
Matérias explosiveis ou inflammaveis
Matérias venenosas não classificadas
Medicamentos não classificados
Medidas diversas do madeira
7
ou metal
3
Ditas de vidro
7 V. art. 48.
Mel de abelhas
11
Mel do canna ou melada
4
Mel de fumo
Mellaço
18
Mercadorias diversas, „ ando
não especificadas
Metacs não preciosos em obras
3
não denominadas
Sério B.
Mclaes preciosos
Mesas do ferro ou madeira or8
dinárias
Mesas onvcrnizadas ..l
Mica até 1.000 kilos
18
Idem mais do 1.000 kilos . . . . 21 O peso será contado por
fracçõcs do 500 kilos,
18
Milho secco importado
20 Até 1.000 kilos.
Idem exportado
27 Mais de 1.000 kilos p'or
Dito, dito
fracç.ões de 500 kilos. '
Dito, dito
28 Por vagão completo
Minério ..
18 Até 1.000 kilos.
Idem .
21 Mais de 1.000 kilos por
fracções de 500 kilos.
Idem
Por vagão completo.
Minérios preciosos até 500 kilos
18
Idem mais de 500 kilos
21
6
Minio
4
Miudezas de armarinho
5
Ditas alimentícias
18 V. arls. 48, 92 e 93.
Miúdos de rezes
l
Mobília de luxo
Mobílias ordinárias
8
8
Mobílias de vime
Mocotós
18 V. a r t . 48.
Modelos
l
Moedas de metal
Série B.
Moendas para canna até 500
kilos
18
Idem mais de 500 kilos
21
Moinhos para café e outros gêneros até 500 kilos
18
Idem mais de 500 kilos .
21
Idem mais do 1-000 kilOs

Môirões . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*
Moitões
•
Mollas de aço ou ferro para
carros
Mollas para carros de estrada
do ferro até 500 kilos
Ditas mai s de 500 kilos
Moldes
Molduras de madeira
Molduras douradas
Molduras do metal
Moringues de barro
Mrfs até 500 kilos
Idem mais de 500 kilos
Mudas de plantas para lavoura
até 500 kilos
Idem mais de 500 kilos
Musgo
Mulas
Musicas (impressos) >
•

18
7
;
7
11
Í2
l

7
10
12
18
21
11
D-l e 2.
3

N
Naphta
Naphtina
Nickel bruto
Dito em obra
Dito em moeda
Nitro
Novilhos
•
Nozes
Noz moscada
Noz vomica

.,

Objectos do armarinho
Ditos de a r t e . . . »•
Ditos de phantasia
Ditos de luxo
Dilos para bilhar.
Ditos para chapelleiro
Ditos para chapéo de sol
Ditos para dentistas
Ditos para electricidade
Ditos para escriptorio
Ditos para igreja.
Ditos para lampista
Ditos para lithographia
Ditos para marcenaria
Ditos para photographia
Ditos para relojoe-iro
Ditos para uso doméstico não
denominados
Obras de arte
.;..

l
l
4
3
Sério B.
4
D-3 e 4.
7
4
4

3
'
'
l
.''
3
4
3
l
5
•
l
3
l
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Dita de papel. ..... .-.>:.:.... 3
Ocre
i
-•-.-....
4
Olcados
,:.
4
Óleos importados
6
Ditos exportados
..>... 8
Ópio
l
Oratórios
..;._..
l
Órgãos
-....; l
Origones
7
Ornatos de barro, de pedra,
etc., para construcção
2
Ornamentos de igreja
l
Ditos de ferro e bronze
l
Ditos do madeira
l
Osso em bruto até mil kilos.. 18 V. arts. 92 e 93.
Dito mais de 1.000 kilos
20 O poso será contado por
fracções de 500 kilos.
Osso em obra
3
Ostras em conserva
7
Ditas frescas
-.
18 V. art. 48.
Ouro em barra ou pó
Súrie B.
Ovas de peixe
7
Ovos
18 V. art. 48.

Paccas . ...
Pacotilha
......
Padiolas
...................
Paina
......................
Painço
.....................
Paios importados
............
Ditos exportados ........... . .
Palanquins
.....
.............
Palha para chapéos, importada
Ditas exportadas
............
Palhas de milho, coqueiro, etc.,
em feixes ou fardos até 500
kilog
....................
Ditas ditas, mais de 500 kilos
Palmitos
...................
Pailitos
...................
..
Pandeiros
..................
Panellas de barro
............
Panellas de ferro
............
Panellas d j cobre e outros metaes .
................
Pão
........................
P;ios para tinturaria
.........
Páos para tamancos ato 500
kilos
....................
Dito, mais de 500 kilos .......
Papel moeda
................
Papel pintado
...............
Papel para escriptorio e desenho
....................
Dito para embrulho..........

7 V. art. 48.
6

3
4
8
13
5
8
18 Sujeito a cubação.
21 Idem.
u V. art. 48.
3
l
7
7
4
18 V. art. 48.
7
18
21
Série B.
'&
3
5
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Papelão .-.w.4
Parallelepipedos ato i.ÒÓO kilos 18 V. arts. 92 e 93.
Idem mais de 1.000 kilos
21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Paramentos eccleciasticos.... l
Parafusos de ferro
7
Ditos de metal.
5
Para-raios
7
Pás de ferro
12
Pássaros em gaiolas
12 Sujeito a cubação.
Ditos embalsamados ou empaIhados
l Idem.
Passas
7
Pastas para escriptorio
3
Patos
22 V. art. 48.
Patronas
3
Pavão
22
Peanhas
3
Peças de artilharia
3
Peças de machinas para industria e lavoura até 500
kilos
18
Idom mais de l. 000 kilos
21
Peças de locomotivas
18
Pedras açorianas
11
Pedras de afiar
7
Pedra britada até 500 kilos... 18 V. arts. 92 e 93.
Idem mais de 500 kilos
21
Dita de alvenaria até 500
kilos
18
Idem mais de 500 kilos
21
Pedra de filtrar
4
Pedra hume
4
Pedra Lipe
4
Pedras lythographicas
,.. 4
Pedras pomes
4
Pedras preciosas
Série B.
Poitoraes de couu
5
Peixe fresco
,
18 V. art. 48.
Peixe de conserva em latas, ,
nacional
7
Dito, dito, estrangeiro
!4
Peixe salgado ou secco
13
Pelles seccas ou preparadas.. 8
Pelles verdes ou salgadas
9 'V. arts-. 92 e 93.
Pellica
3
Pollucia
l
Peneiras de cabello, seda ou
metal
5
Peneiras de palha
7
Pennas de aves
4
Pontes
3
Pérolas
Série B.
Perfumarias
2
Perus
22 V. art. 48.
Pczos para balanças de ferro.
7
Idem de outros metaes
3
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Pctrechòs Kellicbs
Petrechos explosivos
Petrcchos de caça, menos pólvora e espoleta. .-.
Petróleo bruto
Pez
Phosphato de cal cte., e phosphatos medicinaes
Idern para agricultura até 500
kilos . .•
Iclcm mais de 500 kilos
,.
Phosphoros
Photographias (arts. de, ou
para)
Pianos
Pias de mármore ou pedra...
Piassava em obras ou n ã o . . .
Picaretas e picões
Pichoas
Pilhas electricas
Pilões de madeira ou ferro..
Pimenta da índia
Pimenta em conserva
Pimenta fresca
Pincéis
Pinhões (fructas)
Pinho não apparelhado
Pinos para rodas
Pipas vasias

3
i
5
14
K

18
21
l
l
l
3

11

12
4
7
7
4

7
11
3
11 V. art. 48.
18 V. madeiras.
11
18 Sujeitas a cubacão quando
não em retorno ou para
ser devolvidas cheias.

Pipas vasias em retorno até
18
500 kilos
Idem, idem, mais de 500 kilos 21
Pistolas (armas de fogo).... 3
Ditas (fogo de artificio
l
Piche
5
Plantas medicinaes
4
11 V. art. 48 — Sujeitas a
Plantas vivas.
cubacão.
Platina bruta ou cm obra.... Sério B.
Plombagina
11
l
Plumas
Poaia
5
l
Poltronas
Polvilho em saccos
14
Polvilho em caixas
Pólvora
Polvarinos
Pomadas
Pontas de Paris
Pontes de ferro e pertences até
t.000 kilos
18
Idem, mais de 1.000 kilos
21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Porcellanas ...
l
Porcos cevados.
B. 5-6.

Porcos communs.v..-. .-.-.•-......
Porphiro em bruto
Idem em obra
Porrões do barro
Portões e portas de madeira
até 500 kilos
Idem, idem, mais do 500 kilos
Ditos de ferro até 500 kilos..
Ditos mais de 500 kilos
Pós de sapatos
Postes telegraphicos até 1.000
kilos
•
Idem, idem, mais de 1.000
kilos

B. 7 e 8.
10
3
7

10
12
10
12
4

18 V. madeira.
21 O poso será contado por
fracções de 500 kilos.

Pçtassa
.Pita para fins industriaes até
1.000 kilos
18
Idern, idem
21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Potes de b a r r o . . . . . . . . .
7
Potes de louca diversos.
3
Pranchas e pranchõcs..
18 Sujeito a cubação. V. madeiras,
Prata em barra ou em obra.. Ser ie B.
Prateleiras de madeira
8
Ditas de ferro
7
Pratos de folha..7
Pregos do ferro ou qualquer
metal
7
10
Pregos até 500 kilos
Idem mais do 500 kilos
12
Prensas para copiar
, 5
Idem para enfardar até 500
10
kilos
Idem, idem, mais de 500 kilos 12
Prensas diversas até 500 kilos 10
Idem mais do 500 kilos
12
Prensas para mandioca até 500
kilos
18
Idem mais de 500 kilos
21
Presunto importado.
4
Idem nacional
7
Productos cerâmicos não denominados
4
Productos chimicos
3
Idem pharmaceulicos
3
Prumos
7
\
Pudrolyto
Punhaes
2
Puxndores do metal ou ma7
deira
Puzzolana, até 1.000 kilos
18
Idem mais de 1.000 kilos.... 21 O pe-so será contado por
fraccões de 500 kilos.
V. arts. 92 e 93
Piroxil ou algodão pólvora... l
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Ricino (óleo), importado....
Di l.o exportado
Ripas appareihadas

Q
Quadros com retratos, paysagens, etc., com ou sem vidro
l
Queijos estrangeiros
4 V. ar t. 48.
Ditos nacionaes
7
Ditos nacionaes produzidos na
zona
•.
10
Quina
3
Quinino
3
Quinquilharia
3

R
Rabecas
Rabecões
Raios para rodas
Raízes alimentícias
Raízes medicinaes
Raízes para tinturaria
Raladores e ralos
Ramas de aipim, mandioca,
etc., até 50o kilos
Idem, idem, mais de 500 kilos
Rapaduras
Rapo
Raspas de ponta de veado....
Ratoeiras
Realejos
Rebites
Robolos
Redes
Redomas de vidro
Rcgadores de folha ou de
zinco
flofruas apparelhadas
Relógios de algibeira de metal ordinário
Ditos de ouro ou de prata...
Ditos para parede, escriptorios, etc
Ditos para água ou gaz
Relojoaria (objectos de)
Romsdios
Remos
Rondas
Reposteiros
Requeijão
Reservatório de ferro, zinco
ou madeira
Resíduos de açougue ou outros
Resinas
Rolorl.as do vidro ou louça..
Ditos do metal
Retratos
Rhum (bebida)
•

l
l
11
18 V. art. 48.
4
7
7

18
21
18 V. art. 48.
3

4
7
l
7
7
5
l Sujeito a cubação.

7 Idem.
12
l
Série D.
l
l
l
8
11
l
l
11 V. art.

48.

11 Sujeito a cubação.
18 V. arte. 92 o 93.
5
l
S

l

í

Ditas não apparelhadas

4
9
12 Sujeitos a cubação V ma.
deira.
18 Sujeitos a cubação V madeira.
11
11
11

:

Rodas para carros
Ditas para rr.-achinas
Rodetes
Rolhas de cortiça ou de madeira
Rosalgar (droga venenosa)...
Roscas (comestíveis)
Rótulos impressos
Rotim
Roupa
Rubis (pedra preciosa)

5
l
18 V. art. 48.
3
H
3
Série B.
S

Sabão importado
Sabão, producto da zona
Sabonetes importados
Dito producto da zona
Sabugo de milho até 1.000
kilos
Idem, mais de 1.000 kilos
Sacoos novos ou yasios
Dito de juta vasio
Saccos para café em retorno.
Sachos
Safra do ferreiro
Sagú
'
•
Sal ammoniaco (droga)
Sal de azedas (droga)
Sal de cozinha bruto até 1.000
kilos
Sal de cozinha bruto mais de
1.000 kilos

8
3
5

18
21 O peso será contado por
fraccões de 500 kilos.

11
Grátis. V. art. 126.
H
11
5
4
18

21 O peso será contado por
fraccões de 500 kilos.
Sal de Epson
3
Sal marinho refinado
7
Salame importado
• 6 V. art. 48.
Dito expor lado*
13 Idem.
Salitre
4
Salouxo (sal para gado)
18
Salsaparilha (raízes)
4
Salva vidas
7
Samambaia até 1.000 kilos... 18
Dito mais de l .000 kilos
21 O peso será contado por
fraccões de 500 kilos.
Samburád
18 Sujeito a cubação quando
não em retorno.
18 V. arte. 48-92 e 93.
Sangue de boi.
Sanguesugas ..
l

_ 29 ^-

Sapatos
••
Sapo
Sardinha tm laia...
Sarrafo do madeira.

20 Sujeitos a cubação.
7
18 Sujeito a cubação. V. madeira.
7 V. art. 92 e 93.
Sebo importado
Dito exportado
• 9 V. art. 92 e 93.
Seda bruta
-. 4
Dila fiada
: 3
Seges
- 7 Art. 137.5
Sellins
5
Sollaria (artigos de)
Série B.
Sollos
i
Serpentina de vidro, crystal,
l
etc
16 Sujeitos a cubação.
Serragens de madeira
dl
Serralberia (artigos de)
Serras, serrotes para officio.. 7
5
Sinos e sinetas
3
Siphon de metal
7
Sirgueiro (artigos de)
4
Soda, carbonato
Idem, idem para a industria... 13 Quando mais de 100 kilos.:
13 Idem.
Idem cáustica
18 Quando mais do 1.ÜOO kiIdem, idem....;
los por fracção de 500
kilos.
Solas importadas
- 6
8
Ditas exportadas
Soldas
7.
Sondas industriaes, até 500
10
kilos
12
Ditas mais de 500 kilos
7
Stearina (velas de)
9
Ditas producto da zona
Substancias de utilidade á lavoura de pouco peso em
relação ao volume, até 500
kilos
-.-.; 10 Sujeito a cubação. Y.
arts. 92 c 93.
Ditas, ditas, mais de 500 kilos 21 Idem, idem, idem.
11 Sujeitos a cubação.
SurrÕcs vazios
Sulphurcto de carbono
3

Tuboas apparelhadas
.Ditas não apparelhadas
Tabocas, até 500 kilos
Iderr«, idem, mais de 500 kilos
'i'a|pnl('las
Tachas de ferro para applicação á lavoura, até 500 kilos
Tdoin, mais de 500 kilos
Ditas para applicação diversa
Tacos para bilhar ou bagatella. .
•

12
18
18
21
-'i

Sujeitos a cubação.
V. madeiras.
V. arts. 92 e 93.
Idem.
Sujeitas a cubação.

18 Sujeitos a cubação,'
21 Idem.
11
3

Tallias de barro para água.
Talheres de ouro ou prata..
Talheres finos
Ditos ordinários
Tamancos
Tamarindo em polpa
Tambores (musicaj
TunboiTs de madeira ou de
sola, para engenho e fabricas, até 500 kilos
Dito, mais de 500 kilos
Tanques de madeira u,i de
ferro, até 500 kilos
DHos, mais de 500 kilos....
Tapetaria (artigos de)
Tapetes de seda ou lã
Ditos de algodão ou juta

Tapiooa

Taquara e taquarussú, até
500 kilos
Dito, mais de 500 kilos
Tarrafas
Tartarugas (cascos de)
Dito cm obra
Teares, até 500 kilos
Dito, irais de 500 kilss
Tecidos não denominados
Tecidos do corda não denominados
Tecidos metallicos
Tecidos de palha não denominados
Tclcphone
Telescópio
Telha de barro, até 1.000
kilos
Idem. de mais de l.OOü kilos
Telhas de vidro ou do louça.
.Tendas desarmadas e pertences
Ditas rebocadas
Terra podre ou não denominada, até 1.000 kilos
-.
Idem, mais de 1.000 kilos...

13.

18 Sujeito a cubação ,
21 Idem.
18 Sujeito a cubação.
21 Sujeito a cubação.
l
4
li

18 Sujeito a cubação.
2 1 Idom.
5
5
3

18
21

3 V. Fazendas.

3
5
5
5

18 V. arts. 92 e 93.
21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
21
28 V. arts. 138 c 139.

18 V. arls. 92 e 93.
21 O peso será contado por

fracçõos de 500 kilos. Y.

arts. 92 e 93.
Thormomotros
' l
Tijolos do alvenaria, até
18 V. arts. 92 e 93.
1.000 kilos
Itlom. ideir-, mais de 1.000
kilOS

V..VTS-..'

Tijolos de arear
Tijolos de mármore ou louça
até 500 kilos

Dito mais de 500 kilos.......

g l f) poso si'i'á r o n l a d o por
1'racçõps de 500 kilos V.
arts. 92 e 93.

4
10

12

j

— 80

Tilburys
Tinas
Tinturas
Tintas de escrever, de imprimir ou pintar
Tinteiros
Tipitis
Tiras bordadas:
Títulos de valor
Tochas de cera
Tocheiros
Toldos
•
Tomates em conserva importados
Ditos exportados
Ditos frescos
<
Tonneis vazios de madeira ou
de ferro até 500 kilos
Idem, idem, mais de 500 kilos.
Torradores de café
Toucinho importado
Idem exportado da zona
Touros (gado)
Transparentes para janellas...
Trapos e aparas de papel até
500 kilos
Idem, idem, mais de 500 kilos.
Trastes de luxo
Trastes ordinários.. .•
Travesseiros
Trem de cozinha
-,-..
Tremoços
Trempes
Trenas
*. .•.
Trigo importado
Dito exportado
Trilhos de ferro
Tripas
Trollys desmontados..
Tubos de barro até mil kilos..
Idem mais de l. 000 kilos

7 V.^arL 137, frete mínimo
11 Sujeito a cubação.
6

— 81 —
M r n i mais cie 500 kilos
Turfa até 500 kilos
h l r r n mais de 500 kilos
Timpanos
Typos

3
3

ü

11

3
Série B.
4
3
10
7
9
18 V. art. 48.

18 Sujeito a cubàção.
21 Sujeito a cubação.
7
18
21
D-1 e 2.
3
18 V. arts. 92 e 93.
21 V. arts. 92 e 93.
l
3
3
7
11

7
3
10
21

21
18 V. art. 48.
11

18
21 O peso será contado por
fracções do 500 kilos.

Tubos de borracha
Tubos de ferro fundido para
encanamento até 1.000 kilos 18
Idem mais de 1.000 kilos.... 21 O peso será contado por
fracções de 500 kilos.
Tubo de louça
7
Tubos de chumbo para encanamento
6
Tubos1 de metal para diversos
fins
6
Tubos de vidro
l
Túmulos armados
l
Dito desarmado
2
Turbinas até 500 kilos
18

21
18
21
3
4

Unguentos
U n h a s de animaes
U r n a s de mármore ou maileiras
Urucú
Utensílios domésticos não denominados
Uvas fivsras
Uvas seccas .

l
11

Vaccas
Valores
Varas
Varaes

D — l e 2.
Série B.
18 Sujeito a mbação.
11

V a r a n d a s (Ir ferro

l l i l á s de outro metal
Vassouras de cabe! l o ou de
crina
!>ilas de palha
Vasilhame
Vehiculos de quatro rodas...
Yrhiculos <le duas rodas....
Velas de cara ou de espermacete
Velas de composição de carnaúba ou sebo
Velocípedes
Venezianas, até 500 k i l o s . . . .
Ditas, irais de 500 kilos
Ventarolas de uenna, etc. ...
Ventiladores, a h'- 500 kilos...
Ditos, mais do 500 kilos
Diliis electricos, pequenos....
Verdete
Verduras
\Vniinlliao
Vermuth (bebida)
Vernizes
Videiras, até 500 kilos
Dito, mais de 500 kilos
Vidraças
Vidros
Vimes
Vinagre
V i n h o engarrafado estrangeiro
1341

4
18 V. arts. 92 e 93.

3

18 V. art. 48.
7

S

4

k
5
18
3 V. art. 137.
7 Idem.
4
V
4
10
12
i
18
21
3
i
18 V. art. 48.
4
\
4
18
21
i
l
11
7
i

i >ilo, dito nacional
...........
Dilo, dito da zona. . .
........
D i t o oni barris, estrangeiro.
Dito nacional
................
Duo, dito da zona
............
Vitella.i
...................
Yitriolo
...................

3
4 .
2
4
5
D — l e 2.
l
W

Wagons desarmados e pertences
....................
21 O peso será contado por
fraccões de 500 kilos.
Ditos rebocados
............
28 V. art. 138.
Water closet completo, com
deposito
.................
11
Wisky (bebida)
............
l
X

Xaropes
Xarque

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

3
18

Z
Zabumbas
..................
Zarcão
...............
....... J
Zinco em chapa ou linguado. .'
Zinco em obra
................

l
6
4
3

Directoria Geral de Viação, 15 de fevereiro d e 1917.
usi! C,., ila C. Maciel, director g e r a l .
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