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, do 17 de setembro de 1835 — Autoris.i o governo a
conceder privilegio á companhia do Rio Doco para navegação
fluvial e marítima
VI — 735
Lei n. 101, de 31 de outubro de 1835 — Autorisa o governo, a
conceder ás companhias que fizerem estradas de ferro do Rio
de Janeiro ás capitães de Minas Geraes, Rio Grande do Sul
>hia, privilegio por 40 annos
II — 7
f Deci' Is) n. 61, de 29 de outubro de 1838 — Approva o acto da
assembléa de S. Paulo concedendo ujna estrada de ferro da
Corto a S. Paulo
IV
Decret.i (acm numero), de 4 de novembro de 1840 — Concede
privilégio por HO annos para a construcção de uma estrada
dê frrro entre a Corte e S. Paulo
,
IV
, Decreto n, 041, de 26 de j u n h o de 1852 (L) — Autorisa o governo
a conceder a uma ou mais companhias a construcção total
ou parcial de um caminho de ferro que partindo do município
noutro vá terminar nos pontos das províncias de Minas Geraes
e S. Paulo que malu convenientes forem
II
jDeerelo n. 670, de 11 de setembro de 1852 (L) — Approva o
privilegio concedido a Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay
para aeonstrucção de uma estrada de ferro em Pernambuco..
II — 10
Decreto -n. 1030, de 7 de agosto de 1852 (K) — Concede a Eduardo
de Mornay e Alfredo de Mornay privilegio por 90 annos para
nstrnceão di? uma estradada ferro cm jpernafflbuco entre
.!« e Agua Preta
II— M
Decreto n. 1088, do 13 de dezembro de 1852 (E) — Concede a
Irineu Evangelista de Souza privilegio por 80 annos para a
•t'
construcção de uma estrada de ferro de Petropolis ao Porto
Novo do Cunha
....
II — 992
Decreto n. 725, de,3 de outubro de 1853 (L) -Jr/twt&risa o governo
a modificar as condições' que acompanhào o decreto de 7
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concessionário da estrada de ferro, que partindo de qualquer
ponto próximo á capital da provincia da Bahia, .vá terminar
de agosto de 1852, que concedeu a Eduardo de Mornay e
Alfredo dn Mornay privilegio para construcção de uma estrada
de ferro na provincia de Pernambuco
Decreto n. 1245, de 13 de outubro de 1853 (E) — Modifica algumas
das condições do decreto n. 1030, de 7 de agosto de 1852, pelo
qual foi concedido a Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay
privilegio para a construcção da estrada de ferro da cidade do
Recife á povoação de Agua Preta, na provincia de Pernambuco.
Dscreto n. IMG, de 13 de outubro de 1853 (E)—Approva os
estatutos da companhia da estrada de ferro de Pernambuco,
desde a cidade do Recife até o rio de S. Francisco
Decreto n. 1299, de 19 de dezembro de 1853 %(E) — Concede a
Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto privilegio
pelo tempo de 90 annos para a construcção de uma estrada de
ferro na provincia da Bahia, partindo da cidade de S. Salvador, ou de qualquer ponto do littoral ou de rio navegável
próximo delia, e terminando na villa do Joazeiro ou em outro
logar na margem direita do rio de S. Francisco que julgar
mais conveniente
:
Decreto n. 1344, de 11 de março de 1851 (E) — Declara que o
praso marcado para a construcção da estrada de ferro da
Bahia não eomprehende os casos de forca maior
,:roto n. 816, do 10 de julho de 1855 (L) — Autorisa o governo
a restabelecer o processo para a desapropriação dos prédios e
• terrenos que forem necessários para a construcção das obras
« " c mais serviços pertencentes á estrada de ferro D. Pedro II,
e ás outras estradas de ferro do Brasil, e a marcar as regras
para a iudemnisação dos proprietários
,
Decreto n. 838, de 12 de setembro de 1855 (L) — Autorisa o
governo a conceder favores á companhia que no inlervallo
das sessões do Corpo Legislativo tomar por empresa uma
estrada
do ferro entre a cidade de Santos e S. João do Rio
l
Claro, na provincia de S. Paulo
Decreto n. 1002, de 14 de maio de 1855 (K)—Fixa provisoriamente o
máximo do capital da empreza da estrada de ferro da Bahia,con
tractacla por Joaquim Francisco Alves Branco Muniz Barreto.
Decreto n. 1(14, de 9 do junho de 1855 (E)— Approva os estatutos
< •
da compunhia da estrada de ferro da Bahia, desde a capital
da mesiTir, provincia até o rio de S. Francisco
D?creto n. 1C15, de 9 de junho de 1S55 (li) — Approva a convenção
feita com Jna^iiui Francisco Alves Branco Munia Barreio,
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na villa do Joazeiro, ou era outro logar mais conveniente do
rio de S. Francisco, sob algumas das condições do decreto
n. 1299, de 19 de dezembro de 1853
Decreto n. 1628, de 8 de agosto de 1855 (Li)— Altera os decretos
nsM299 e 1615,de 19 de dezembro de 1853 e 9 de junho de 185")
Decreto n. 1629, de 11 de agosto de 1855 (E) — Altera os decretos
ns. 103J e 1245, de 7 de agosto de 1852 e 13 de outubro de 1853
Decreto n. 1664, de 27 de outubro de 1855 (E) — Dá regulamento
para execução do decreto n. 816, de 10 de julho de 1855, sobra
desapropriações para construcções de obras e serviços das
estradas de ferro do Brasil
Decreto n. 1759, de 26 de abril de 1856 (E) — Aulorisa a incorporação de uma companhia para construcção de uma estrada
de ferro entre a cidade de Santos e a villa de Jundiahy, na
provincia de S. Paulo...
Lei n. 939, de 26 de setembro de 1837 (L) — Autirisa a construcção
da estrada de ferro de Tamandaré a Una e autoriza as corporações de mão morta a converter o produuto de seus bens
em acçõas de companhias de estradas de ferro
Decreto n. 1930, de 26 de abril de 1857 (E) —Approva o regulamento para a fiscalisação da segurança, conservação e
policia das estradas de ferro
Decreto n. 912, de 26 de agosto de 1857 (L) — Autoriba o governo
a proporcionar á companhia da estrada do ferro D. Pedro II
os meios de levantar por um empréstimo contrahido dentro
ou fora do paiz 1/3 do capital
Decreto n. 2014, de 7 de novembro de 1857 (E) — Approva a tabeliã
de preços de transportes de mercadorias o passageiros na
1a secção da estrada de ferro de Pernambuco, do Recife a Una
Decreto n. 2124, de 13 de março de 1858 (E) — Proroga o praso
para a formação da companhia da estrada de ferro de Santos
a Jundiahy, na provincia de S. Paulo, marcado no decreto
n. 1759, de 26 de abril de 1857 e altera algumas das condições
annexas ao mesmo decreto
Decreto n. 2172, de 8 de maio de 1858 (E) — Altera o art. 19
§ 3° do decreto n. 1245, de 13 de outubro de 1833, sobre a
nomeação do 3° arbitro na verificação das contas e pagamento
dos dividendos da estrada de ferro de Pernambuco
Decreto n. 2183, de 5 junho de 1858 (E) — Autorisa a companhia da estrada de ferro de Pernambuco a contrahir um
empréstimo até a quantia de i! 400.000
Decreto n. 2251, de 18 de setembro de 1858 (E) — Torna extensiva
a garantia de juro de 5 °/0 ao capital que for despendido na
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construoção de um ramal da estrada de ferro D. Pedro II,
ligando a cidade de Vassouras á mesma estrada, no ponto
que for mais conveniente na margem no rio Párahyba
Decreto n. 2499, de 29 de outubro de 1859 (E)— Altera as condições annexas ao decreto n. 1759, de 26 de abril de 1856,
relativas á companhia da estrada de ferro entre a cidade de
Santos e a villa de Jundiahy, na província de S. Paulo
Decreto n. 2569, de 7 de abril'de 1860 (K) — Faz algumas alterações nas condições annexas ao decreto n. 1759, de 26 de
abril de 1856, sobre a estrada de ferro de Santos a Jundiahy
Decreto n. 2601, de 6 de junho de 1860 (E)— Approva os estatutos
da companhia estrada de ferro de Santos a Jundiahy
Decreto n. 2700, de 28 de novembro de 1860 (K) — Approva o
contracto celebrado em Londres para effectuar-se a entrega
do producto do empréstimo á companhia da estrada de ferro
da província de Pernambuco, decretado pela lei n. 2183, de 5
de junho de 1858
Decreto n. 2834, do 12 de outubro de 1861 (E) — Concede ao
barão de Mauá privilegio por 90 annos para a construcção de
planos inclinados na Serra da Estrella, da província do Rio
de Janeiro
Decreto n. 2882 B, de 29 de janeiro de 1862 ;E) — Approva as
instrucções organisadas para o exame semestral da conta da
receita e despeza feita peladirectoria da companhia da estrada
de ferro de D. Pedro II
( 'Decreto n. 2913, de 23 de abril de 1862 (E) — Amplia algumas
disposições do regulamento para a fiscalisação da segurança,
conservação e policia das estradas de ferro, approvado pelo
( decreto n. 1930, d« 20 de abril de 1857....
Decreto n. 2915, de 23 de abril de 1862 (E) — Autorisa a construcção de um caminho de ferro provisório em ciiv.a da serra,
desde Joaquim do Alto até Brandão
Decreto n. 3018, de 3 de fevereiro de 1863 (E)—Approva as
tarifas e instrucções que devem regular o transporte de
passageiros, bagagens, mercadorias, etc., na estrada de ferro
de D. Pedro II
Decreto n. 3130, de 24 de julho de 1863 (E) — Altera a tarifa que
deve regular entre as estações de Macacos e Rodeio
Dscreto n. 3286, de 14 de julho de 18G4 (li) —Altera o decreto
n. 3048, de 3 de fevereiro de 1863, na parte que se refere
á tarifa dos passageiros de 1a classe da estrada de ferro dD. Pedro II
Decreto n. 1242, de 16 de junho de 1865 (L) — Autorisa o governo
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a contractar com n. companhia que se organisar a construcção
de uma via-ferrea, que poderá ser pelo systema tram-road,
conforme for mais conveniente, entre a cidade da Cachoeira
e a Chapada Diamantina, na província da Bahia, com um
ramal á villa da feira de SanfAnna
Decreto n. 3H3, de lide março de 1865 (E)—Concede á directoria
da estrada de ferro de D. Pedro II autorisacão para elevar
provisoriamente ao duplo a tarifa especial do ramal de Macacos
Decreto n. 3503, de 10 de julho de 1865 (E) — Transfere ao
Estado o resto das acções da companhia da estrada de ferro
de D. Pedro II
Decreto n. 3512, de 6 de setembro de 1865 (E) — Transfere ao
dominio do Estado a propriedade do ramal de Macacos, na
estrada de ferro de D. Pedro II
Decreto n. 3528, de 18 de novembro de 1865 (E) — Altera as
tarifas da estrada de ferro de D. Pedro II que baixarão com
os decretos ns. 3048, de 3 de fevereiro de 1862, e 3221, de 23
de janeiro de 1864, na parte que ss refere aos fretes de carvão
mineral e vegetal
Decreto n. 3558, de 18 de dezembro de 1865 (E) —Approva e
manda executar a tarifa de passageiros e mercadorias da
estação de Desengano para as demais estações e viceversa.
Decreto n. 3559, de 18 de dezembro de 1865 (E) — Manda observar
na estrada de ferro de D. Pedro II as tarifas para o transporte de carvão mineral e vegetal
Decreto n. 3590, de 17 de janeiro de 1866 (E) —Concede a João
Carlos Morgan privilegio pelo tempo de 90 annos para a
conatrucção de uma estrada de ferro pelo systema mais económico, ou de um tram-road entre a cidade de Cachoeira e
a Chapada Diamantina, na provinda da Bahia, com um
ramal para a villa da feira de Sant'Anna
Decreto n. 3641, de 27 de abril de 1866 (E) —Concede privilegio
pelo tempo de 90 annos para a construcção de um ramal de
estrada de ferro partindo da cidade de Valença, no Estado
do Rio de Janeiro, a entroncar na estrada de ferro de
D. Pedro II,na margem do rio Párahyba
Decreto n. 1387, de 6 de julho de 1867 (L) — Isenta de direitos
de importação todo o material importado para a construcção
do ramal da estrada de ferro de Valença á estrada de ferro
de D. Pedro II
Decreto n. 3925, de 7 de agosto de 1867 (E) — Altera os decretos
ns. 3048, 3221 e 3286, de 3 de fevereiro de 1863, 23 de janeiro
e 14 de junho de 1864, e approva as tarifas que devem regular
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o transporte de passageiros, fretes e animaas na estrada de
ferro de D. Pedro II
,
Decreto n. 3945, de 11 de setembro de 1867 (E) —Concede á companhia União Valenciana a necessária autorisação para
funccionar e approva os respectivos estatutos
!,
Decreto n. 4105, de 22 de fevereiro de 1868 (E) — Regula a concessão dos terrenos de marinha, dos reservados nas margens
dos rios e dos accrescidos natural ou artificialmente
Decreto n. 4221, de 4 d* julho de 1868 (E) — Approva o regulamento e as tarifas para a estrada de ferro do Recife ao rio
S. Francisco, na província de Pernambuco
Decreto n. 4246, de 19 de setembro do 1868 (E) — Estabelece
bases para a organisação da tarifa dos preços de transporte
de passageiros e mercadorias no ramal férreo de que é emprezaria a companhia União Valenciana
Decreto n. 4283, de 28 de novembro de 1868 (E) — Concede á
companhia paulista da estrada de ferro de Jundiaby a
Campinas a necessária automação para funccionar e approva
os respectivos estatutos
Decreto n. 4284, de 28 de novembro de 1868 (E) — Acceita a
desistência que a companhia estrada de ferro de S. Paulo
faz do direito de preferencia que lhe foi garantido na condição
43a do decreto n. 1759, de 26 de abril de 1856, para o prolongamento da referida estrada de Jundiahy a Campinas
Decreto n. 1656, de 4 de agosto de 1869 (L) — Concede á companhia paulista da estrada de ferro de Jundiahy a Campinas
os mesmos favores de que gosa a companhia ingleza da
estrada de ferro de Santos a Jundiahy, com excepção da
garantia de juros
Decretou. 4334, de 13 de fevereiro de 1869 (E) —Altera os
decretos ns. 3048, 3221, 3286 e 3925, de 3 de fevereiro de
1863, de 23 de janeiro e 14 de junho de 1854 e de 7 de agosto
de 1867, e approva as tarifas que devem regular no transporte
de vários géneros de exportação e importação na estrada de
:
ferro D. Pedro II
Decreto n. 4335, de 24 de fevereiro de 1869 (E) —Autorisa o
augmento do capital da companhia União Valenciana
Decreto n. 4372, de 20 de maio de 1869 (E)—Approva o regulamento
para a direcção e administração da estrada de ferro D.Pedro II
Decreto n. 4373, de 20 de maio de 1869' (E) — Fixa o pessoal
technico administrativo da estrada de ferro D. Pedro II...
Decreto n. 4393, de 19 de julho de 1869 (E)— Approva definitivamente a planta e planos da linha férrea, que partindo da
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cidade de Valença tem de entroncar-se na estrada de ferro
de D. Pedro II
Decreto n. 4128, de 23 de outubro de 1869 (li) — Concede favores
á companhia paulista da estrada de forni de Jundiahy a
Campifias, na província de S. Paulo
Decreto n. 4429, de 27 de outubro de 1869 (E) — Approva as,alterações feitas em vários artigos dos estatutos da companhia
União Valenciana
Decreto n. 1767, de 9 de julho de 1870 (L) — Autorisa o
governo a conceder garantia de juros do 5 % ao capital
addicional da companhia da estradado ferro de Pernambuco
Accordo celebrado em Londres sobre o modo de fazer ellcctiva
a garantia de juros ao capital addicional de £485.600 e
approvando as contas
,
Decreto n. 1845, de 6 de outubro de 1870 (L) — Autorisa o governo a conceder á companhia Ituana, organisada na província
da S. Paulo, os mesmos favores concedidos á companhia
ingleza da estrada de ferro de Santos a Jundiahy, excepto a
garantia de juros
.Decreto n. 4509, de 20 de abril de 1870 (E)—Concede ao coronel
George E. Church privilegio pelo tempo de 50 annos para a
construcção de uma estrada de ferro que evitando as quedas
ou cachoeiras dos rios Madeira e Mamoré, partindo do ponto
mais vantajoso nas proximidades e abaixo da cachoeira de
Santo António se dirija ao ponto mais vantajoso nas proximidades e acima da cachoeira de Guajará-mirim
Decreto n. 4554, de 30 de julho de 1870 (E)—Concede á companhia Ituana a necessária autorisação para fimccionar e
approva os respectivos estatutos
Decreto n. 1919, de 3 de junho de 1871 (L) — Autorisa o governo
para conceder á companhia Rio-Grandense da estrada de ferro
de Porto Alegre a Hamburg-Berg,do município de S.Leopoldo,
os mesmos favores concedidos á companhia ingleza da estrada
de ferro de Santos a Jundiahy, com excepção da garantia
de juros
Decreto n. 1923, de 14 de junho de 1871 (L) — Declara que a
Benção concedida ás emprezas de que trata o decreto n. 1728,
de 29 de setembro de 1869, comprehende não só o material
destinado á construeção, como todas as machinas e material
rodante que forem necessários para o transporte de cargas
e passageiros, e estabelecimentos da otlicinas..
Decreto n. 4673,.de 10 de janeiro de 1871 (E) —Concede á companhia que organisarem 03 engenheiros Manoel António da
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Silva Reis e António Alves da Silva e Sá, amorisação para
construir uma estrada de ferro na estação de Barra Mansa
á cidade de Bananal, na província de S. Paulo
. . • • • H — 190
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Pereira Rebouças Filho e outros autorisação para organiaarem '
uma companhia para o fim de construir uma estrada de ferro
na província do Paraná (Antonina a Curityba)
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de approvadog os estudos definitivos
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de outro mais conveniente, e terminará no ponto do município de Itajubá, província de Minas Geraes, em que o rio
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II — g!6
Decreto n. 4914, de 27 de março de 1872 ( E )—Concede ao engenheiro António Paulo de Mello Barreto autorisação para
organisar wna companhia que se incumba de construir
uma estrada de ferro económica entrea estação do Porto
Novo do Cunha e Santa Rita da Meia Pataca, na província
de Minas Geraes
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a conceder isenção de direitos de importação ou de quaesquer
taxas sobre ò material fixo, rodante e fluctuante, combustível
e mais objectos que receber da Europa á empreza da estrada
de ferro do Recife ao Limoeiro B seus ramaes
II —23G
Decreto n. 2161, de 24 de março de 1873 ( L )—Autorisa o governo
a conceder isenção de direitos, de import-ição para todo o
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material fixo e rodante necessário ao prolongamento da estrada de ferro de Cantagallo
,
Decreto n. 2237, de 3 de maio de 1873 ( L)—Autorisa o governo
para facultar ás companhias de estradas de ferro, que se
organisarem no Brasil, isenção de direitos a todos os'materiaes necessários que importarem
Decreto n. 2260, de 24 de maio de 1873 ( L )—Autorisa o governo
a conceder á companhia estrada de ferro Macahé e Campos
isenção de direitos de importação para o material íixo, rodante, fluctuante e qualquer material que receber da Europa
para a execução dos trabalhos a que está obrigada pelo decreto n. 4803, de 18 de outubro de 1871, e a restituir os direitos
de importação já pagos
Decreto n. 2397, de 10 de setembro de 1873 (L )—Manda construir
uma estrada de ferro que communique o littoral da capital
da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul com as fronteiras e abre o credito necessário para as despezas com
com os estudos primitivos e construcção da mesma estrada..
Decreto n. 2450, de 24 de setembro de 1873 (L)—Concede subvenção kilometrica ou garantia de juros ás companhias que
construírem estradas de ferro na conformidade da lei n. 641,
de 26 de junho de 1852
Decreto n. 5191, de 4 de janeiro de 1873 ( E)—Proroga por mais
um anno o prazo de dous fixado na clausula 3 a das annexas
ao decreto n. 4673, de 10 de janeiro de 1871, para a incorporação
da companhia que deve construir a estrada de ferro da estação
de Barra Mansa á cidade de Bananal
Decreto n. 5235, de 24 de março de 1873 ( E )—Approva os
estudos da 4a secção da estrada de ferro D. Pedro II entre
Queluz e Cachoeira
Decreto n. 5260, de 19 de abril de 18Y3 ( E)—Concede á
companhia Cearense da estrada de ferro de Baturité autorisação para elevar seu fundo social a 2.600:000$000
Decreto n. 5371, de 6 de agosto de 1873 ( E ) — Approva provisoriamente a nova tabeliã dos preços de transporte de mercadorias e passageiros da estrada de ferro da Bahia ao rio
S. Francisco e o regulamento do seu respectivo trafego...„>
Decreto n. 5497, de 10 de dezembro de 1873 (E)—Concede á companhia de estrada de ferro de Jundiahy a Campinas autorisação
para elevar o seu fundo social de 5.000:000$ a 10.000:000>000.
Decreto n. 5500, de 10 de dezembro de 1873 ( E ) — Approva o
contracto para exploração e estudos de uma estrada de ferro
entre Porto Alegre e Uruguayana
«..
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Decreto n. 5525, de 7 de janeiro de 1874 (E) — Approva o accordo
celebrado em 6 de novembro de 1873 entre o governo imperial e a companhia da estrada de ferro de Santos a
Jundiahy
II — 321
Decreto n. 5561, 'de 28 de fevereiro de 1874 (E) —Approva o regulamento para a boa execução dos decretos legislativos ns. 641,
de 26 de julho de 1852, e 2450, de 24 de setembro de 1873.
II — 327
Decreto n. 5505, de 14 de março de 1874 (E) — Approva o
contracto para explorações e estudos da linha férrea da cidade
do Rio Grande até a cidade de Alegrete
II — 334
Decreto n. 5593, de 11 de abril de 1874 ( E ) —Concede á companhia que o engenheiro João Gonçalves de Araújo e Agostinho PolydoroXavier Pragana organisarem, privilegio por
30 annos para a construcção de uma estrada de ferro carril
de tracção animada, entre a cidade de Presidio do Rio Preto,
na província de Minas Geraes e a de Valença, na do Rio de
Janeiro, passando por S. Sebastião do Rio Bonito
II — 341
Decreto n. 5605, de 25 de abril de 1874 (K) —Approva os estatutos
da companhia estrada de ferro do Paraná e concede-lhe autorisação para funccionar
II — 343
Decreto n. 5607, de 25 de abril de 1874 (E) — Concede, durante 30
annos, fiança de garantia de juros de 7 °/ 0 sobre o capital
da companhia de S. Paulo e Rio de Janeiro
II — 344
Decreto u. 5608, de 25 de abril de 1874 (E) — Concede durante 30
annos, fiança do juro até 7 "/„ garantido pela assembléa
provincial daParahyba, sobre o capital do 5.000:000$, destinado á construcção e custeio do caminho de ferro Conde d'Eu,
II — 348
na mesma província
Decreto n. 5671, de 17 de junho dê 1874 (E) — Approva os
estudos do ramal da estrada de ferro de R,ezende a Areias... II — 352
Decreto n. 5700, de 31 de julho de 1874 ( E ) — Firma a
intelligencia da clausula 3a § 12 do decreto n. 5607, de 25 de
abril de*1874 (E. F. S. Paulo a Rio de Janeiro)
II — 352
Decreto n. 5704, de 5 de agosto d«> 1874 (E)— Concede, durante 30
annos, fiança do juro de 7 "/„ garantido pela assembléa provincial do Pernambuco sobre o máximo capital de 50:000$ por
kilometro, destinado á construcção e custeio da estrada de
ferro do Recife ao Limoeiro, com um ramal para Nazareth,
naquella província
« • • II — 353
Decreto n. 5734, de 27 de agosto de 1874 (E) — Approva os novos
356
estatutos da companhia S. Paulo e Rio de Janeiro
Decreto n. 5772, de 21 dê outubro de 1874 (E) — Proroga os prazos
marcados na..clausula 12a do decreto n. 5505, de 14 de março
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de 1874, para apresentação dos estudos completos da estrada
de ferro do Rio Grande a Alegrete
Decreto n. 5774, de 21 de outubro de 1874 (E)— Concede,
durante 30 annos, fiança de garantia do juros de 7 0 / 0 ao
anno para o máximo capital de 3.300:000$, destinado á
construcção da estrada de terro denominada de D. Thereza Christina, na província de Santa Catharina
Decreto n. 5777, de 28 de outubro de 1874 (E)—Concede, durante
30 annos, a garantia de juros de 7 % ao anno sobra o
máximo capital de 13.000:000$ destinado á construcção da
estrada de ferro com um ramal para a Feira de SanfAnna,
na província da Bahia
Decreto n. 5805, de 25 de novembro de 1874 (E) — Approva os
estatutos da companhia estrada de ferro de Maricá
Decreto n. 5815, de 12 de dezembro de 1874 (E) — Approva provisoriamente as novas tarifas e instrucções regulamentares
para o serviço de transportes da estrada de ferro de Santos a
Jundiahy, na província de S. Paulo
Decreto n. 5822, de 12 de dezembro de 1874 (E)—Concede
durante 20 annos, fiança do juro de 7 °/o ao anno, garantido
pela lei provincial n. 1876 de 6 de junho de 1873, e a garantia de igual juro, por mais 16 annos, sobre o máximo
capital de 5.000:000$, destinados á construcção da estrada de
ferro de Campos aos Tombos do Carangola, na província do
Rio de Janeiro
Decreto n. 5835, de 24 de dezembro de 1874 (E) — Proroga por
mais um anno o praso para a incorporação da companhia
que tem de realizar a construcção da estrada de ferro Conde
d'Eu, na província da Parahyba
Decreto n. 5838. de 26 de dezembro de 1874 (E) — Concede
durante 30 annoa, fiança do juro de 7 »/0 ao anno, sobre a
somma de 600:000$, parte do capitul da companhia Sorocabana, garantido pela assembléa provincial de S. Paulo, e bem
assim a garantia de igual juro sobre o máximo capital addicional de 400:000£000
Decreto n. 5840, de 26 de dezembro de 1874 (K) — Modifica
alg-uns artigos dos estatutos da companhia Sorocabana
."
Decreto n. 5850, de 9 de janeiro de 1875 (E)— Proroga o praso fixado
pelo decreto n. 5191 de 4 de janeiro de 1873 (E. F. do Bananal).
Decreto n. 5868, de 6 de feverairo de 1875 (E) — Approva as novas
tarifas e instrucções regulamentares da estrada de ferro
D. Pedro II
Decreto n. 5877, de 20 de fevereiro de 1875 (E) — Concede durante
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30 annog, fiança do juro de 7 "/„, garantido pela assembleia
provincial do Rio Grande do Norte, sobre o máximo capital
de 6.000:000$ destinado á construcção da estrada de ferro da
cidade do Natal á villa de Nova Cruz, naquella província..
II — 445
Decreto n.'5889, de 20 de março de 1875 (E) — Approva os estatutos da estrada de ferro do Carangola
II — 447
Decreto n. 5896, de 10 de abril de 1875 (E) — Approva a transferencia que fizeram o engenheiro João Gonçalves de Araújo e
Agostinho Polydoro Xavier Pragana ao Dr. Miguel /acharias
de Alvarenga e Francisco Terezio Porto Netto, dos direitos e
obrigações a que se refere o decreto n. 5593, de 11 de abril
de 1874, e proroga por mais um anno os prazos fixados na
clausula 3a do mesmo decreto
II — 448
Decreto n. 5898, de 10 de abril de 1875 (E) — Proroga por dous
annos o praso concedido polo decreto n. 5378, de 20 de agosto
de 1873 á companhia da estrada de ferro de Macahé a
Campos, para a apresentação dos planos de todas as obras
que tem de executar na enseada de Imbetiba, no município
do Macahé, na província do Rio de Janeiro
II — 448
Decreto n. 5899, de 17 de abril de 1875 (E) — Altera a clausula 1a
das que acompanharam o decreto n. 5774, de 21 de outubro
de 1874, e addita outras (E. F. d. Thereza Christina)
II — 449
Decreto n. 5903, de 24 de abril de 1875 (E) — Approva os planos
definitivos para construcção das obras da estrada de lerro de
S. Paulo ao Rio de Janeiro, na parte comprehendida entre
a cidade de Lorena e a Cachoeira
II — 450
Decreto n. 5912, de l de maio de 1875 (E) — Concede durante 30
annos, fiança do juro de 7 "/o, garantido pela província do
Paraná, sobre o capital de 2.000:000$, e bem assim a garantia de igual juro, e pelo mesmo espaço de tempo, sobre o
capital addicional deli. 000:000$, tudo destinado á construcção
de uma estrada de ferro entre o porto de D. Pedro II e a
cidade de Curityba
11 — 450
Decreto n. 5951, de 23 de junho de 1875 (E) —Concede, durante
30 annos, fiança de garantia de juros de 7% ao anno para
(
o máximo capital de 1.800:000$, destinados á construcção de
parte da estrada de ferro da Victoria á Natividade na província do Espirito Santo
H — 455
Decreto n. 5952, de 23 de junho de 1875 (E) —Concede durante
30 annos fiança dos juros de 4%, garantidos por lei da
província de Minas Geraes e garantia addicional de 3 %
sobre o capital de 14.000:000$, destinado á coiistrucção
da estrada de ferro do Rio Verde
U — 460

— 17

.- 16 —

l>ugs.

Pag».

Decreto n. 5932, de 7 de julho de 1875 (E) —Proroga o praso
fixado pelo decreto n. 5850, de 9 de janeiro de 1875, para
incorporação da companhia que tem de construir a estrada
de ferro de Barra Mansa a Bananal
Decreto n. 5963, de 14 de julho de 1875 (E) — Approva os novos
estatutos da companhia de navegação e estrada de ferro de
Petropolis
Decreto n. 5974, de 4 de agosto de 1875 (E) — Altera algumas
das clausulas que acompanharão os decretos ns. 5608 de 25
de abril de 1874 e 4838 de 15 de dezembro de 1871, relativos
á estrada de ferro Conde d'Eu, na província da Parahyba...
Decreto n. 5975, de 4 de agosto de 1875 (E)—Altera a clausula 3a
§ 6° do decreto n. 5774 de 21 de outubro de 1874 e a 3» do
de n. 5899 de 17 de abril de 1875, relativas á estrada de
ferro D. Thereza Christina, na província de Santa Catharina.
Decreto n. 5981, de 13 de agosto de 1875 (E) — Approva as modificações feitas nos estatiítos da companhia Mogyana
....
Decrato n. 5994. de 17 de setembro de 1875 (E) — Approva os
estatutos da companhia estrada de ferro de Santo António de
Padua
Decreto n. 6005, de 9 de outubro de 1875 (E) — Approva as tarifas
e instrucçues regulamentares para o serviço de transportes
da estrada de ferro Leopoldina
Decretou. 6009, de 20 de outubro de 1875 (E) — Permitte ao barão
da Soledade transferir á Greutt Western of Brasil railuiay
cmnpani/ limitai o contracto celebrado com a presidência da
província de Pernambuco para a construcção da estrada de
ferro do Recife ao Limoeiro, com um ramal para Nassarath.
,T)ecreto n. 6014, de 30 de outubro de 1875 (E)—Approva, com
restricções os planos definitivos para a construccão da estrada
de ferro do Recife ao Limoeiro com um ramal para Nazareth,
na província de Pernambuco
Decreto n. 6015, de 30 de oulubro de 1875 (E)— Altera algumas
das clausulas que acompanharão o dorret" n. 5704 de f> d«
.isto de 1874 (E. F. Recife ao Limoeiro)
Decreto n. 6041, de 27 de novembro de 1875 (K) —Altera algumas
das clausulas que acompanharão o decreto n. 5777, de 28
dfl outubro da 1874, que concedeu a garanti,i. de juros de 7 %
ao anno sobro o máximo capital de 13.000:000$ destinado á
construccão da estrada de ferro Central da IJahia
Decreto n. 6055, de 14 de dezembro de 1875 (E) — Approva os
estatutos da companhia estrada de ferro do Gommercio ao
Rio das Flores
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Decreto n. 6091, de 8 de janeiro de 1876 (K) — Altera algumas
das clausulas que acompanharam o decreto n. 5952 de 23 de
junho de 1875, que concedeu fiança dos juros do 4 % ao anno
e garantia addicional de 3 % sobre o máximo capital de
14.000:000$, destinados á conslrucção da estrada de ferro
do Rio Verde..Decreto n. 6102, de 19 d-.; janeiro de 1876 (E) — Approva os novos
estatutos da companhia estrada do ferro Loopoldina
Decretou. 6107, de 19 de janeiro do 1876 (E) — A p p r o v a os estatutos da companhia tram-r.>a'l de Nazareth
Decreto n. 6109, de 26 de janeiro de 1876 (E) —Proroga por um
anno o prazo para a incorporação da companhia estrada de
ferro Conde d'Eu, na província da Parahyba
Decreto n. 6118, de 9 de fevereiro de 1876 (E) —Concede a garantia de juros de 7 % ao anno ao capital addicional de
1.000:000$ deslinado á construccão da estrada de ferro do
Carangola e seus ramaes
Decreto n. 6119, de 9 de fevereiro de 1876 (E) — Permitte á companhia da estrada de ferro do Carangola prolongar o ramal
do Patrocínio até a cidade de S. Paulo de Muriahé
Decreto n . 6139, de 4 de março de 1876 — Concede a João UIrich
Graf ou á companhia que organisar autorização para construir a estrada de ferro de Mossoró, do Rio Grande do Norta.
Decreto n. 6140, de 4 de março de 1876 (E) — Concede autorisação
é. companhia estrada de ferro Rezende á Áreas para construir
um ramal, que partindo do kilometro 16, termine em terras
da fazenda Campo Alegre
Decreto n. 6160, do 21 de março de 1876 (E) —Proroga por seis
mezes o prazo fixado pelo decreto n. 5962, de 7 de julho de
1875, para a incorporação da companhia que deverá construir
a estrada de ferro da (Jarra Mansa ao Bananal, sob a condição de ser intransferível a concessão a q lê se refere o decreto
n. 4673 de 10 d« janeiro de 1871
Decreto n. 6165, de 12 de abril de 1876 (10) — .Substituo a clausula
4a das annexas ao decret.o n . 6015 de 30 de outubro de 1875
(Estrada de KeiTO Recife ao Limoeiro)
Decreto n. 616 i, de 15 de abril de 1876 ( E ) — Proroga por mais
um anno os prazos fixados na clausula 3' do decreto n. 5393
do 11 do abril do 1874 para o começo e conclusão das obras
da estrada de ferro entre a cidade de Valença e a do presidio
do Rio Prato
Decreto n. 6107, de 15 de abril d« 1876 (E) — Approva os estudos
definitivos da l» secção da estrada do ferro do Carangola, nu
extensão do 71 kilometros
•í l :u.
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Decretou. 6198, de 17 de maio de 1870 (li) — Proroga por mais
dous mezes o prazo marcado na clausula 3a do decreto n. 5912
de l de maio de 1870, para a apresentação dos estudos da
estrada de ferro de ilorretes a Curityba
...................
Decreto n. 6238 .4, de 28 de j u n h o de 1876 (li) — Approva o regulamento para a direcção e administração da estrada do ferro
D. Pedro II.
..............................................
Decreto n. 6213, de 12 de julho de 1876 (li) — .Approva os estudos
definitivos da estrada de ferro Conde d'Eu
..................
Decreto n. 6278, de 2 de agosto de 1876 (K) — Approva provisoriamente as novas tarifas e instrucções regulamentares para
o serviço de transporte da estrada de ferro da Bahia .......
Decreto n. 6325, de 2J de setembro de 1876 (E) — Approva os novos
estatutos da companhia estrada de ferro Ituana
.............
Decreto n. 6343, de 20 de setembro de 1876 (E) — Autorisa a
companhia estrada de ferro D. Thereza Christina a funccionar
no império
..........................................
.....
Decreto n. 6364, de 8 de novembro de 1876 (E) — Altera a clausula IV a que se refere o decreto n. 6119 de 9 de fevereiro
ultimo (li. F. Carangola)
..................................
Decreto n. 6433, de 22 de dezembro de 1876 (li) — Approva as
alterações feitas nos estatutos da companhia Paulista .......
Decreto n. 2793, de 20 de outubro de 1877 (L) — Autorisaa prorogação por mais 20 annos do privilegio concedido á companhia
de navegação a vapor e estrada de ferro de Petropolis .....
Decreto n. 0171, de 18 de janeiro de 1877 (li) — Approva os estatutos da companhia estrada de ferro União Mineira e a
autorisa a funccionar (estrada da Surraria a S. João Nepomuceno)
......
..............................................
Decreto n. 6531, de 30 do março de 1877 (K) — Approva os estatutos da companhia estrada de fervo Macah^ a Campos....
Decreto n . 6559, de 2 de maio de 1877 (li) — Approva os estudos
definitivos do ramal de Itab:ipoana, na estrada de ferro de
Campos a Carangola
........................................
Decreto n. 6565, de 9 de maio de 1877 (E) — Permitte á companhia estrada de ferro do Campos a Carangola prolongar o
ramal de Itabupoana até o rio Itapemerini, na província do
Espirito Santo
.............................................
Decreto n. 6593, de 27 de j u n h o de 1877 (E) — Approva os estudos
definitivos da estrada de ferro do Rio Verde na província de
Minas Geraes
..............................................
Decreto n. 6594, de 27 de j u n h o de 1877 (E) — Approva os estudos
definitivos da estrada de ferro do Paraná ......... . . . . . . .
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Decreto n. 6595, de 27 de junho de 1877 (E) —Altera a clausula
3a, § 1a das annexas ao decreto u. 5952 de 23 de j u n h o do
1875, (estrada de ferro do Rio Verde)
Decreto n. 6614, de 4 de julho de 1877 (E)—Autorisa a companhia
estrada de ferro do Natal a Nova Cruz a funccionar no império
Decreto n. 0633, de 18 de julho de 1877 (E) — Autorisa a companhia estrada de ferro Leopoldina a elevar seu capital de
2.400:000$ a 3.400:000$000
Decreto n. 6637, de 31 de julho do 1877 (K) — Altera algumas e
consolida todas as clausulas annexas aos decretos n. 3590 de
17 de janeiro de 1806, n. 5777 de 28 de outubro de 1874 e
n. 6044 de 27 de novembro de 1875 (E. F. Central da Bahia).
Decreto n. 6058, do 14 de agosto de 1877 (E) — Declara que a sede
da -companhia estrada de ferro Commercio ao liio das Flores
é na freguezia de Santa Thereza do município de Valença..
Decreto n. 6659, de 14 de agosto de 1877 (E)— Permitte a transfereocia para S. Fidelis da sede da companhia estrada de
ferro de Santo António de Padua
Decreto n. 6670, de 28 de agosto de 1877 (E) — Approva os estudos
definitivos para o prolongamento da linha do centro da
estrada de ferro D. Pedro II, pelo planalto de Barbacena
e alto das Taipas (56S,160)
Decreto n. 6681, de 12 de setembro de 1877 (li) — Altera algumas e consolida todas as clausulas annexas aos decretos
np. 4838, de 15 de dezembro de 1871, 5608, de 25 de abril
de 1874, 597-1, de l de agosto de 1875 e 0213, de 12 de
julho de 1870, relativos à estrada de ferro Conde d'Eu
Decretou. 6683, de 12 de setembro de 1877 (li) — Eleva u
16.150:000$ o capital afiançado e garantido da estrada de
ferro do Rio Verde
Decreto n. Oo92, de 24 de satenibro de 1877 (E) — Approva a
planta dos terrenos pertencentes a José Joaquim Ferreira de
Lima e Silva, necessários ao serviço da estação central
da estrada de ferro D. Pedro II
Decreto n. 6694, de 24 de setembro de 1877 (E) — Approva provisoriamente as instrucções e tarifas para o serviço de
transportes da estrada de ferro de Hezende a Áreas
Decreto n. 6718, de 13 de outubro de 1877 (li) —Autorisa a The
Conde d'Eu railway company a funccionar no império
Decreto n. 0721, de 20 de outubro de 1877 (E) — Approva os
estudos definitivos para o prolongamento da linha do centro
a estrada de feu-o D. Pedro II, desde o valle do Carandahy
até á cidade de Queluz (52*,900)
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Decreto n. 6728, de 3 de novembro de 1877 ( K ) — Approva as
plantas para o ramal da estação marítima da estrada de ferro
D. Pedro li
Decreto n. 0738, de 17 de novembro de 1877 (E) — Approva as
plantas dos terrenos pertsncentes aos herdeiros de José
Joaquim Ferreira Júnior, necessários ao serviço da citação
central da estrada de ferro D. Pe.lro II
Decreto n. 0739, de 17 de novembro de 1877 ( E ) — A p p r o v a a
planta do terreno pertencente ao major Luiz António Gonzaga Su/.ano, na extensão de 1340m, necessário ás obras da
parte do ramal de Sapopemba a Santa Cruz
Decreto n. 6741,de 17de novembro do 1877 (E) — Approva os estatuto? da companhia estrada de ferro Commerci:> e Rio das Flores
Decreto n. 6746, da 17 de novembro de 1877 (ií) — Altera algumas
e consolida tod&s as clausulas annexas aos decretos ns. 570.J,
de 5 de ag sto de 1871, 0011 a 0015, de 3J de outubro de 1875
e 6165, de 12 de abril de 1876, relativos á cinstrucção da
estrada de ferro do Recife ao Limoeiro
Decreto n. 6747, de 21 de novembro do 1877 (E) — Concede,
durante 30 annos, garantia de juros para o máximo capital
addicional de 3.55,~>:600.? (£ 400.000) destinado á eonstrucção
da estrada de ferro denominada— Madeira e Mamoró
DeeretJ n. 6771, de Iode dezembro de 1877 (E) —Autorisa as
eiplorações e estudos para uma estrada de ferro da margem
direita do rio Quarahim ato á villa de Itaquy, na província
de S. Pedro do Ri» Grande do Sul
Daereto n. 6781, de 22 de dezembro de 1877 (E) — Approva os
estatutos da companhia estrada de ferro líragantina e a
autorisa a fuaccionar
Decreto n. 0826, de 29 de dezembro de 1877 (li) — Altsra algumas
das clausulas annexas ao decreto n. 5877^, de 20 de fevereiro
de 1875, relativas á estrada de ferro da cidade do Natal á
villa de Nova Cruz, na província do Rio Grande do Norte..
Decreto n. 6838, de 16 de fevereiro de 1878 (E) — Approva os
estatutos da nova companhia tram-road de iSazareth
Decreto n. 6835, de 23 do março de 1878 (li) — Approva os
estatutos da companhia estrada de ferro Barão de Araruama.
Decreto n. 0875, de 6 de abril fie 1878 (E) — Approva os estudos
definitivos menos o orçamento da estrada de ferro Natal a
Nova-Cruz
Decreto n. 6877, de 6 de abril de 1878 (E) — Approva os estatutos
da companhia estrada de ferro do Bananal e autorisa-a a
funccionar
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Decreto n. 6387, de 4 do maio de 1878 (E) — Altera a clausula
5a das annexas ao decreto n. 66S3, do 12 de setembro do
1877, relativo á entrada de ferro do Rio Verde, na província
de Minas Ger.ies
Decreto n. 6397, tfe 11 de maio de 1878 (E) — Approva o<? estatutos da companhia estrada do ferro Sorocabana (linha d«
S. Paulo a Ipanema)
Decreto n 6911, de 18 de maio de 1878 (E) — Approva os novos
estatutos da companhia estrada de ferro União Valenciana.
Decreto n. 6918, de l de junho de 1878 (E) — Abre ao ministério da agricultura, commercio e obras publicas o credjto
extraordinário de 9.000:001$, para o pagamento do resgate
ila estrada do ferro de Ratuvité e as dospozas não só do seu
prolongamento até Canoa, mus lambem da construcção das
estra-las do Sobral e de P.iulo Affonso
Decreto n. 6919, de l de j u n h o de 1878 (E) — Autorisa o resgate
da estradade ferro de Baturité, na província do Ceará
Decreto n. 0920, de l de junho de 1878 (E) — Autorisa a construcção dag obras da estrada de ferro de Baturilé, desde
Pacatuba até Canoa, na província do Ceará : e a manutenção
da parte em trafego da mesma estrada
Decreto n. 6926, de 8 de j u n h o de 1878 (E) —Proroga por um
anno, a contar da data em que expirar, o prazo marcado na
clausula 7° das annaxas ao decreto n. 6746, de 17 de novembr.i de 1877 (E. F. Recife ao Limoeiro)
Decreto n. 0940, de 19 de junho de 1878 (E) — Declara ser
estrada geral para o serviço do Estado a via férrea de Camocim a Sobral, e autorisa os estudos e construcção das respectivas obras
Decreto n. 6941, de 19 de junho de 1878 (E) — Autorisa os
estudos definitivos e constrifCção da estrada de ferro Paulo
Aflbnso, nas províncias de Alagoas o Pernambuco
Decreto n. 0995, de 10 de agosto de 1878 (K) — Estabelece bases
geraes para a concessão das estradas de ferro cnm fiança on
garantia de juros do Estado
Decreto n. 0098, do 17 de agosto de 1878 (E) — Autorisa a companhia Porto Alegre New-Hamburg rly Hd. a funccionar no
império
Deoreto n. 7031, de 13 de setembro de 1878 (E) — Approva os
estatutos da companhia e. de f. de Pirapitinga e a autorisa
a funccionar no império
Dec.-eto n. 7035, de 5 de outubro de 1878 (E) — Eleva o capital
afiançado e garantido, da estrada de ferro do Paraná
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Decreto n. 7046, de 18 de outubro de 1878 (E)— Concede a Luiz
Jacome de Abreu ê Souza autorisação para por si ou por uma
empreza, construir, usar e gosar, pelo prazo de 30 annos,
uma linha de carris de ferro, desde a estação da estrada
de ferro D. Pedro II no Porto Novo do Cunha até a freguezia
de Nossa Senhora da Conceição de Paquequer
Decreto n. 7048, de 18 de outubro de 1878 (K)— Fixa o capital
enjoa juros o Estado afiança, necessário ás obras da estrada
de ferro do Natal á Nova Cruz, na província do Rio Grande
do Norte...
Decreto n. 7049, de 18 de outubro de 1878 (E) — Approva os
estudos definitivos para a estrada de ferro de D. Thereza
Christina, na província de Santa Catharina, e eleva o
capital garantido a 2.151:008$900
Decreto n. 7051, de 2G de outubro de 1878 (E) — Autorisa a distribuição de títulos representativos do valor das acções de
companhia da estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro,
depositadas em caução na praça de Londres
Decreto n. 7055, do 26 de outubro de 1878 (K) — Declara ser
estrada geral para o serviço do listado a via férrea do Recife
á cidade de Caruaru, na província de Pernambuco, e autorisa os estudos das respectivas obras
Decreto n. 7050, de 26 de outubro de 1878 (E) — Concede,
durante 30 annos, a garantia de juros de 7°/o sobro o capital
de 12.137:730§200, destinado a construeção da estrada de
ferro da cidade do Rio Grande á de Bagé, na província
de S. Pedro dii Rio Grande do Sul
Decreto n. 7061, de 31 de outubro de 1873 (E) — Declara ser
estrada geral para o serviço do Estado a via férrea de Porto
Novo do Cunha ao Jequitinhonha, no município de Arassuahy,
província de Minas Geraes ; e providencie sobre a construcção
do prolongamento de Cataguazes ao Jequitinhonha
Decreto n. 7084, de 16 de novembro de 1878 (El — Concede a
Cícero de Pontes e outros a necessária permissão para transferirem à imperial brazilian Natal and Nova Cruz railway
company limited, o privilegio e favores que lhes foram outorgados pelo decreto n. 7048de 18 de outubro próximo passado
Decreto n. 7112, de 14 de dezembro de 1878 (E) — Concede autorisação para prolongar a estrada de ferro do Leopoldiua de
Catrtguazes í raiz da serra do Presidio, na província de Minas
Geraes
Decreto n. 2814, de 18 de janeiro de 1879 (L) — Autorisa o
governo a garantir o juro de 7 °/0 ao capital addicional até
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£ 400.000 á companhia da estrada do ferro do Madeira e
Mamoré
II — 637
Decreto n. 7150, de 8 de fevereiro de 1879 (E) — Autorisa a companhia estrada de ferro Lenpoldina a elevar seu capital, de
3.400 contos a seis mil
II — 638
Decreto n. 7157, de 8 de fevereiro de 1879 (K) — Proroga até
31 de março de 1879 os prasos fixados nas clausulas 7a e IO1'
do decreto n. 6637, de 31 de julho de 1877, para a apresentação dos estudos definitivos da estrada de ferro contrai da
Bahia (Cachoeira á Chapada Diamantina) e prosegtiimento das
obras e construcção
" — 638
Decreto n. 7219, de 15 de.março do 1879 (E) — Proroga por seis
mezes o praso de 18 mezes fixado na clausula 7a do decreto
n. 6681 de 12 de setembro de 1877 para que a companhia da
estrada de ferro Conde d'Eu levante a quota do capital antorigada na clausula 5a e du começo as obras, não podendo mais
— 638
ser prorogado
Decreto n. 7272, de 10 do maio de 1879 ( E ) — Concede a Fernando Maria do Prado autorisação para por si ou p ir
uma empreza, construir, usar e gosar, pelo prazo de 20 annos,
II - 639
uma linha de carris entre Santa Cruz e Itaguajr
Decreto n. 7273, de 10 de maio de 1879 (E) — Approva os estudos definitivos da estrada de ferro central da Bahia, de
S. Felix a Entre Morros (104^,00)
H — 641
Decreto n. 7274, de 10 de maio de 1879 (E) — Approva os estudos definitivos da estrada de ferro Leopoldina, de Santo António a Ubá (3õk,00)
'
H — 641
Decreto n. 7:523, de ode julho de 1879 (E) — Approva os estudos definitivos de estrada de ferro Paulo Affonso (117*,135).
II
Decreto n. 7378, de 12 de julho de 1879 (E) —Approva os estudos definitivos da estrad/i de ferro Leopoldina, de Ubá a serra
n — 64?
do Presidio (3)*,G80)
••
Decreto n. 7420, de 12 de agosto de 1879 (E) — Autorisa a José
Gonçalves Pecego Jnnior e Jr.só Maria da Silva Lemos a
transferirem á companhia franceza denominada —compagnie
génerale de chemins do fer brésiliíns — os seus direitos e
IV — 754
obrigações o lixa o capital em francos
Decreto n. 7517, de 18 de outubro de 1879 (E) — Autorisa os
estudos da estrada de ferro de Maceió a Imperatriz,, na
II - 643
província das Alagoas
Decreto n. 7518, du 18 de outubro de 1879 ( E ) — P r o r o g a dous
annos o praso para organisação da companhia que tem de
construir a estrada de ferro D. Thereza Christina
H — 646
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Decreto n. 7522, da 20 de outubro de 1879 (E) — Concede a William Derby Benlley e Charles Collins privilegio pura a construcção da estrada de ferro de S Christcváo a Aguas Claras
passando por Petropolís
Decreto n. 75'it, de 8 de novembro de 1879 (IC) — Autorisa o
engenheiro José Américo dos San tus a construir uma estrada
de ferro entre a praia da Chichorra e a da Guia passando por
algumas ilhas da bahia
Decreto n. 7519, de 22 de novembro de 1879 (K) — Approva, com
modificações, os estatutos da companhia estrada de ferro
de Santa Isabel do Rio Preto e concede-lhe autorização para
funccionar
Decreto n. 75'35, de 13 de dezembro de 1879 (li) — Manda executar o regulamento párã arrecadacão da laxa sobro transporte
Decreto n. 7579, de 27 d.i dezembro de 1879 (E) — Fixa a zona
privilegiada da estrada do ferro de S. Ohristovão a Aguas
Claras
Decrelo n. 2966, de 26 de agosto de 188J (L) — Autorisa o governo a vender seis kilome:ros de terras devolutas de cada
lado da estrada ao concessionário ou empreza cessionária
da estrada de ferro entre Philadelphia e Caravellas
Decreto n. 7615, de 21 de j ineiro de 1880 (K) — Concede a Carlos
Alberto Morsing privilegio por 9) annos para construir uma
estrada de ferro entre as cidades do Rio de Janeiro e Angra
dos Reis
Decreto n. 7619, de 31 de janeiro de ISSO (K) — Concede
no engenheiro Constancio da Franca Amaral privilegio
para a construcção de uma estrida de ferro que, partindo
da bahia de S. Francisco, na província de Santa Catharina
vá terminar na villa do Rio Negro, na do ,Paraná
Decrelo n. 7655, de 21 de fevereiro de 1880 (li) — Approva
os estudos definitivos da estrada de ferro Sobral, na província do Ceará
.'
Decreto n. 7679 A, de 28 de fevereiro de 1880 (K) — Approva
os estudos definitivos da estrada do ferro Recife a Victoria,
na província de Pernambuco (K. F. Central de Pernambuco).
Decreto n. 7038, de 3 de maio de 1880 (E) — Concede a José
Leite de Figueredo privilegio por DO annos para construir
uma estrada de ferro entrj as cidades da Barra Mansa e do
Bananal
Decreto n. 7711, do 15 de maio de 1880 (E) — Approva o regulamento da estrada de ferro de Balurité
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Decreto n. 'Híí, de 15 de maio de 1880 (K) — Proroga por 18 mezes
o praso para apresentação dos estudos definitivos da estrada
de ferro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 7734, de 21 de j u n h o de 1830 (E) — Autorisa a companhia The Minas and Rio Uaihvay a tunccionar
Decreto n. 7751, de 7 de julho de 1S80 (E) — Proroga o pra/.o
marcado na clausula 7:l e altera outras das que acompanharão
o decreio n. 6'38l, de 12 de setembro de 1877 (estrada de ferro
Conde d'Eu)
Decreto n. 7767, de 20 de julho de 1880 (E)— Concede ao barão
do Pinhal privilegio por 90 annos para construir uma estrada de ferro entre o ponto terminal da estrada de ferro Paulista e a cidade de S. Carlos do Pinhal, na província de São
Paulo diversos ramaes
Decreto n. 7769, de 20 de julho de 1880 (li) — Altera o traçado da
estrada de ferro do Natal a Nova Cruz entre os kilometros
44 e 46 e 83 a 98
Decreto n. 7772, de 22 de julho de 1880 (E) — Revoga o decreto
n.7767, de 20 de julho que concedeu ao barão do Pinhal uma estrada de ferro entre a cidade do Rio Claro e S.Carlos do Pinhal
Decroto n. 7793, de 17 de. agosto de 1830 (E) — Approva os
estudos definitivos para o prolongamento da linha de centro da
estrada de ferro D. Pedro II de Queluz a Itabira do Campo..
Decreto n 7803, de 26 de agosto de 1880 (li) — Autorisa a compagnie generale dês chemins de fer (estrada de ferro Paraná) a funccionar
Decreto n. 7835, de 28 de setembro de 1880 (K) — Approva os
novos estatutos da estrada de ferro Pirapetinga
Decreto n. 7838, dj 4 de outubro de láSO (li) — Concede privilegio por 50 annos a BeneJicto António da Silva e aos
engenheiros Adolpho Awgusto Pinto e Luiz Augusto Pinto
para a construcção de uma estrada de ferro entre a cidade
do Rio Claro e S.Carlos do Pinhal
Decreto n. 7858. de 19 de outubro de 1880 (E) — Approva os
novos estat.itoi da estrada de ferro Carangola
Decreto n. 7861, de 19 de outubro de 1880 (E) — Modifica o
traçado da estrada de ferro Sobral
Decr-ito n. 7891, de 9 de novembro de 1880 (E) — Approva provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas da estrada
de, ferro da B ihia (prolonga m e n t i )
Decreto n. 7332, de 9 di novembro de 1880 (2) — Approva provisiriamenie o rogilameuto para o serviço da construcção e
trafego da estrada d« ferro Bahia (prolongamento)
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Decreto n. 7895, de 12 de novembro do 1880 (E) — Autorisa a
construcção da estrada de ferro de Maceió a Imperatriz;
approva os respectivos estudos o concede, durante 30 annos,
garantia de juros sobre o capital máximo de 4.553:000-5000.
Decreto n. 7918, de 25 de novembro de 1880 (K)—.\pprova as tarifas
e condições regulamentares da estrada do ferro União Valenciana
Decreto n. 7929, de 4 de dezembro de 1880 (E) — Approva os estatutos da estrada de ferro Alto Muriahé
Decreto n. 7932, de 11 do dezembro de 18SO ( E ) — Crêa uma
secção de contabilidada na administração da estrada de ferro
D. Pedro II
Decreto n. 7931, de 11 de dezembro de ISSO (li) — Autorisa a
transferencia da concessão da estrada de ferro do Rio Grande
a Bagé á compagnio imperiale dti cherain do ler du Ilio
Grande do Sul
Decreto n. 7941, de 11 de dezembro cio 188Í) (E) — Eleva a
13.521:453J322 o capital garantido da estrada da ferro do
Hio Grande a Bagé
Decreto n. 7948, de 18 de dezembro de 18SO (li) — G mcede permissão á companhia estrada de ferro Mogyana para elevar a
10 mil contos seu capital e altera alguns artigos de seus
estatutos
Decreto n. 7959, de 89 de dezembro de 1880 (li) — Approva as
clausulas que devem regular as concessões de estradas de
ferro geraes no império
Decreto n. 7960, de 29 de dezembro de 1880 (E) — Altera as
clausulas do decreto n. 6995, de 10 de agosto de 1878, qua
estabeleceu bases geraes para a concessão das estradas de
terro com fiança ou garantia de juros do Estado
Decreto n. 7992, de 5 de fevereiro Io 1881 — Concede a estrada
do JEamanguape a Acary
,
Decreto n. 7997, de 12 de fevereiro de 18S1 (E) — Approva a
mudança para S. Paulo da sede da companhia S. Paulo e
Rio de Janeiro
Decreto n. 8019, de 20 de fevereiro de 1881 (li) — Approva os
estudos da 2a secção e o orçamento da estrada de ferro do
Carangola
Decreto n. 8063, de 17 de abril de 1881 (E) — Approva provisoriamente as instracções regulamentares e tarifas da estrada
de ferro do Sobral
Decreto n. 8068, de 3 de maio de 1881 (E) —Modifica o traçado
da estrada de ferro Minas e Rio
...
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Decreto n. 8069,de 3 de maio do 1881 (E)—Approva provisoriamente as tarifas e instrucções regulamentares da estrada de
ferro do Recife ao Limoeiro
Decreto n. 8071, de 7 de maio de 1881 (E) — Amplia por mais
15 annos o prazo do privilegio concedido á companhia imperial de navegação a vapor e estrada de ferro de Petropolis.
Decreto n. 8072, do 7 de maio de 18S1 (E) — Transfere no
major Bonediolo António da Silva e barão do Pinhal a
concessão da estr.ula de ferro entre as cidades do Rio Claro
e S. Carlos do Pinhal
Decreto n. 8073, de 7 do maio de 1881 (E) — Modifica o traçado da estrada de ferro do Paraná, na 2a secção
Decreto n. 8)74, de 7 de maio de 1881 (E) — Modifica o traçado
do ramal de Nazar.'lih da estrada de ferro do Recife ao Limoeiro
,
Decreto n. 8092, de 14 de maio do 1881 (E) — Eleva no máximo do ,C60,000 a quantia de £ 30,000 de que trata a
clausula 13" do accordo celebrado com a companhia São
Paulo rly, a G de novembro de 1873, approvado por decreto
n. 552õ, de 7 de janeiro de 1874 (capital iluctuantc)
Decreto n. 8120, de 21 de maio de 1881 (E) — Approva os estatutos da companhia estrada de ferro Grão-Pará e a autorisa
a funccionar
Decreto n. 8130, de 11 de Junho de 1880 (K) —Approva os estatutos da companhia estrada de ferro de Juiz de Fora ao Piau
e a autorisa a funccionar
Decreto n. 8151, de 30 de junho de 1881 (E) — Approva o regulamento e tarifas da estrada de ferro Santos a Jundiahy...
Decreto n. 81(57. de 9 de junho do 1881 (E) — Approva a mudança da estação de Mussuripe da estrada de ferro do Recife ao Limoeiro para o logar denominado Santa luta
Decreto n. 8198, de 23 de julho de 1881 (E) — Declara geral
para o serviço do Estado a estrada de ferro da Victoria a
Natividade
Decreto n. 8218, de 13 de agosto de 1881 (E) — Approva provisoriamente as tarifas da estrada de ferro do Sobral (trecho
Camocim a Pitombeiras)
Decreto n. 8223, de 20 de agosto de 1881 (K) — Autorisa a The
Alagoas railway company a funccionar
Decreto n. 8254. de 10 de setembro de 1881 (E) — Concede á
companhia estrada de ferro Alto Muriahé os favores constantes dos §§ 30 a 70 da clausula 3a do decreto n. 6995, de
10 de agosto do 1878
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Decreto n. 8253, de 17 de setembro do 1881 (K) — Approva os
estudos definitivos da 1 a secção da estrada de ferro de São
João do Rio Ciar.) a S. Carlos do P i n h a l '
Decreto n. 82G4, de 21 de setembro de 1881 (E) — Autoriaa a
compagnie imperiale du ch.'inin de fer du Rio G r a n d e do Sul
a funccionar
Decreto n. 8280, de 15 de outubro de 1881 (E) — Concede ú companhia estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará os favores
constantes dos §S 2°, 51, fl" e .7° do art. 9» do regulamento approvado pelo decreto n. 55G1, de 25 de fevereiro
de 1374
!
Decreto n. 8281, de 15 de outubro de 1881 (E) — Autorisa n
Carlos Alborto Morsing, concessionário da estrada de ferro
do Rio de Janeiro a Angra dos Heis a apresentar por secções
os estudos definitivos
Decreto n. 8232, de 22de outubro de 1831 (E) — Modifica o art. 28
das instrucçõss regulamentares da estrada de forro Santos
a Jundialiy, approvadas por decreto n. 8151, de 25 do junho
de 1881
Denreto n. 8290, de 29 de outubro de 1881 (E) — Proroga por
três annos o praso concedido na clausula 3 a do decreto
n. 6565, de 9 de maio de 1877 o concede í>. companhia estrada de ferro Carangola autorisação para aoplicar á construcção do ramal do S. Paulo de Muriahé o capital garantido
ou afiançado pelo FMadn
Decretin. 8291, de 29 de outubro de 1881 (E) — Autorisa a companhia estrada de ferro Barão de Ararnama a transferir a
sua sede da freguezia de N. S. da Conceição de Macabú para
o município de Santa Maria Magdalena
Decreto n. 8312, de 19 de novembro de 1831 (E) — Concede á companhia que organisar José Cândido Gomes prifil^gio com
garantia de juros de 6 °/ 0 sobre o capital máximo de
ti.030:000>000 para a construcção da estrada do ferro do
Quarahim a Itaqui
Decreto n. 8313, de 19 de novembro de 1881 (E) — Approva os
estudos definitivos da estrada de ferro de S. João do Rio
Claro a S. Carlos do P i n h a l na extemão de 15 k ,4(il e autorisa
a sua construcção
Decrelo n. 8314, de 19 de novembro de 1831 (E) — Approva a
modificação do traçado da estrada de ferro do Rio Grande
a Bagú, entre as cidades do Rio Grande e Pelotas
Decreto n. 8324, de 20 de novembro de 1881 (E) — Concede á companhia estrada de ferro Bahia e Minas os favores constantes
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dos §§ 2', 3 , 4", 5» e ô» da clausula 3 do decreto u.
de 10 de agosto de 1378
Decreto n. 8342, de 17 de dezembro do 1831 (K)— Approva provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro do Natal a Nova Cruz
Decreto n. 83Í3, de 17 de dezembro de 1831 — Concede privilegio para a construcção de uma estrada de ferro entre Cacequy e Uruguayana, com garantia dn juros
Decreto n» 831G, de 24 de dezembro de 1881 — Concede á compagnio imperial du chemiii de fur do R'o Grande do Sul privilegio para a construcção u-o e goso de uma estrada de
ferro entre Bagé e Caoequy
Decreto n. 8367, de 31 de dezembro de 1881 — Modifica as t a r i f a s
da estrada de ferro Carangola
•
Decrelo n. 8373, de 7 de janeiro do 1832 (E)— Concede a G.Kemp
e a J. White ou á companhia que organisarem privilegio p u11
a construcção de uma estrada d« fer/o de systema lliggenbach
entre a raiz da serra da Tijuca e o a l t j da Boa Vista
Decrelo n. 3127, de 7 de outubro de 1832 (L) — Autorisa o governo
a conceder á companhia estrada de ferro da Bahia a S. Francisco privilegio para um ramal que, partindo da cidade de
Alagoinlias, vá terminar na povoação de Timbó. com garantia
de juros de O "/,
Decreto n. 3128, de 7 de outubro do 1882 (L)—Concede garantia
de juros de 5 a C «/„ pa^a construcção de uma via férrea na
província de Sjrgipe
Decreto n. 3130, de 21 de outubro de 1832 (L) — Autorisa o governo a conceder á companhia da via-farrea Mogyana garantia
de juros de 6 »/„ ao anno, e por espaço de 20 annos, sobre o
capital, no máximo, de 7.000:000?, necessário para que a
referida companhia prolongue a sua via férrea do ponto mais
conveniente até á margem esquerda do rio Grande, sendo
obrigada a construir um ramal para Poços de Caldas, na
província de M i n a i Geraes
Decrelo n. 8372, de 7 de janeiro do 1832 (E) — Concede aos Engenheiros Francisco Pereira Passos e João Teixeira Soares, ou á
companhia que organisarem, privilegio para a construcção, uso
e gozo de uma estrada de ferro do syslema Kiggenbach, entre
a rua do Cosme Velh\ ua ci lade do Rio de Janeiro, e o alto
do Corcovado, passando p;Io lugai- d e n o m i n a d o «Paineiras»..
Decreto n. 8388, de 23 de janeiro do 1832 (E) — Approva os planos
definitivos da estrada de ferro Central da Bahia, na extensão do 77 k i l . , a par Ur do kil. 101
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Decreto n. 8396, de 4 de fevereiro de 1882 (E)— Approva os estatutos
da companhia ramal Bananalense e autorisa-a a funccionar. III — 17
Decreto n. 8422, de 11 de fevereiro de 1882(E)— Approva a alteração feita no art. 75 dos estatutos da Porto Alegre New liamburg railway company
Ill — 18
Decreto n. 8423, de 11 de fevereiro de 1882 (E) — Approva os
estudos deiinitiyos da estrada de ferro do Bananal
Ill — 18
Decreto n. 8435, de 18 de fevereiro do 1882 (E) — Approva os novos
estatutos da companhia eslrada de ferro Macahé e Campos.. III — 18
Decreto n. 8453, de 11 do março de 1882 (E) — Approva provisoriamente o regulamento para o serviço da construcção e trafego
do prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco e estrada de ferro do Recife a Caruaru
I l l — 18
Decreto n. 8456, de 18 de março de 1882 (E) — Approva provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas para o
transporte de passageiros e mercadorias no prolongamento
da estrada de ferro de Pernambuco
III — 33
Decreto n. 8482, de 15 de abril de 1882 (E) — Approva provisoriamente o regulamento para o serviço ds trafego e construcção
da estrada de ferro de Paulo Affonso
III — 78
Decreto n. 8484, de 15 de abril de 1882 (E)— Approva provisoriamente as inslrucções regulamentares e tarifas para o transporte de passageiros e mercadorias pela estrada de ferro de
Paulo Aílbnso
„
III — 95
Decreto n. 8505, cie 29 de abril de 1882 (E) — Autorisa a Compagnie génémle dcs clicmins de fer brèsiliens a proceder aos
estudos do prolongamento, da estrada de ferro de Paranaguá
a Curityba, além desta cidade, com um ramal para as cidades
da Lapa e Castro, e concede privilegio á mesma companhia
para a construcção, uso e gozo de um ramal daquella estrada,
partindo da cidade de Morretes e terminando na de Antonina. III — 147
Decreto n. 8510, de 6 de maio de 1882 (E) — ApprovK provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas para o transporte de passageiros e cargas na estrada de ferro do Paraná III — 151
Decreto n. 8529, de 13 de maio de 1882 (E) — Concede á estrada
de ferro Pirahyense os favores dos §§ l» e 7° do art. 9° do
regulamento approvado pelo decreto n. 55ôl, de 25 de fevereiro
de 1874
111 — 164
Decreto n. 8541, de 20 de maio de 1882 (E) —Approva os estatutos da estrada de ferro Ramal do Rio Novo e autorisa-a
a funccionar
III — 104
Decreto n. 8546, de 20 de maio de 1882 (E) —Declara a caducidade
da concessão feita pelo decreto n. 7019, de 31 de janeiro de 1880
(Et F. da Bahia de S. Francisco á vilb do Rio Negro)
III — 104

Decreto n 8551, de 27 de maio de 1882 (li) — Approva os estudos
definitivos para o prolongamento da linha do centro da
estrada de ferro D. Pedro II, desde Itabira até Sabará, na
III - 164
extensão de 55k,920
Decreto n. 8552, de 27 de maio de 1882 (li) — Approva os estudos
definitivos e o orçamento da 1a secção do ramal do Patrocínio, da estrada de ferro do Carangola, na extensão de
III — 165
21",000
Dacreto n. 8557, de 27 de maio do 1882 (E) — Approva o regulamento para o serviço de construcção e trafego da estrada
de ferro do Sobral, província do Coará
III - 165
Decreto n . 8575, de 10 de j u n h o de 1882 (E) —Concede á companhia que organisarem Waring Brothers, privilegio por
70 annos, para construcção, uso e gozo de uma estrada de
ferro entre a cidade da Yictoria, capital da província do
Espirito Santo e o porto da Natividade, no rio Doce, fronteira da província de Minas Geraes, e garantia de juros de
(J °/0 ao anno sobre o capital que for fixado depois da
III revisão dos estudos
Decreto n. 8577, de 10 de junho da 1882 (E) —Approva os estudos
definitivos è orçamento para a construcção do trecho da
estrada de ferro do Recife a Caruaru, comprehendido entre
a cidade da Victoria e a viila de Bezerros, na extensão
III - 193
de 00k,300
Decreto n. 8580, de 10 de junho de 18W ( K ) — Concede a Frederico Vierling e ao engenheiro Emílio Carlos Jourdau privilegio para a construcção de uma estrada do ferro de bitola
estreita que. partindo do lilurul da província de Santa Calharina, na bahia de S. Francisco, v<i terminar ua villa do
III - 193
llio Negro, província do Paraná
Derreio n. 8598, de 17 de junho de 1882 (E) —Declara a caducidade da concessão feita pelo decreto n. 01,39, de 4 de
III - 202
março de 1876
Decreto n . 8004, de 23 d« j u n h o de 1882 (E) — Approva a alleração do art. 31, § 4° dos ostatulos da companhia estrada
111 — 202
do ferro BragaiHina
Decreto n. 8617, do 15 de julho de 1882 (E) — Approva os novos
estatutos da companhia estrada de ferro Santo António de
III — 202
Padua
Decreto n. 8G39, de 12 de agosto de 1882 (E) — Concede á companhia estrada de ferro Rio Claro, autorisação para funcIII — 203
cionar e approra os sous estatutos

l'ags.
Decreto n. 8(3-18, de 19 de agosto de 1882 (li) — Appreva a modificação do traçado da estrada de ferro do Rio Grande a
Bagé dês Io Pelotas ate o kilometro 144
Decreio n. 80:51, do 2 de setembro de 1882 (li) — Approva os
estudos delinilivos e orçamento di\ 2 a secção do ramal do
Patrocínio, da estrada do ferro do Carançola
Decreto n. 8685, de 23 do setembro de 1882 (E) — Approva os
novos estatutos da ompanhia estrada- de forro Barão de
Araruatna
Decreto n. 8GXÍ, de 7 de outubro de 1882 (K) — Approva os
eslitutos da companhia geral de estrada de forro do N o r t e
e autorisa a fanccionar
Decreto n. 8723, de 2 de novembro de 1882 (E) — Concede ao bacharel António Vieira da Costa Machado privilegio por 30
annos, para a construcção, uso e gozo de uma linha de
^ carris de ferro entre a cidade de Mar de Ilespanha, província de Minas Geraes e a estação de Santa Fé, da estrada de
ferro D. Pedro II
Decreto u. 8724, de 2 de novembro de 1832 (li) — A p p r o v a a modificação do traçado da estrada da ferro r a m a l liananalense.
Decreto n. 8725, de 4 de novembro de 1832 (K) — Concede a
Alipio Luiz Pereira da Silva, ou á companhia que organisar,
privilegio para a construcção de uma es!rada de ferro entre
a cidade do Rio de Janeiro e a K a i z d a Serra de Petropolis
Decreto n. 8726, de 4 de novembro de 1832 (li) — Proroga upraso
concedido para o começo dos trabalhos e apresentação dos
estudos da estrada de ferro do Corcovado, com dispensa de
multa
Decreto n. 8731, de 11 de novembro de 1882 (li) — Approva a alteração do traçado da estrada de ferro de Caruaru, no Uilometro primeiro e entre os kilometros terceir» o sexto
Decreto n. 8773, de 18 de novembro de 1882 (E) — Declara que o
prazo para a apresentação dos estudos da estrada de ferro de
Unge a Cacequy, concedido pela cl insula 7 a das que baixaram com o decreto u. 8346, de 21 de dezembro de 1881 deve
ser contado de 26 de agosto de 1832
Decreto n. 8703, de 9 de dezembro de 1832 (li) —Approva o regulamento para o serviço da construcção e trafego da estrada de
ferro de Porto Alegre a Uruguayana
Decreto n. 8314, de 23 de dezembro de 1832 ( E ) — A p p r o v a as
instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro de
Porto Alegre a Uruguayana
Decreto n. 8815, de 2.! do de/.embro de 1882 (li) — Proruga o
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III — 204
III — 207

III — 207

111 — 210

111 — 210

III — 210

I I I — 21(3

III — 231

praso para a apresentação dos estudos da estrada de ferro
de Bagé a Cacequy
..........................................
Decreto n. 8322, de 30 de dezMnbro de 1882 (E) —Declara de interesse geral do Estudo a estrada de ferro do Recife ao Limoeiro e o ramal de Nazareth com o seu prolongamento até
entroncar na estrada de ferro Conde d'Eu, na província da
Parahyba
........
..........................................
Decreto n. 8331, de 5 de janeiro de 1833 (K) — Concede permissão á Rio Grande do Sul railioay coiiijiuny, limited-, para
fiinccionar no império
.............................
.......
Decreto n. 8335, de 5 de janeiro de 188J (E) — Concede privilegio á companhia da estrada de ferro do 1'irapetinga para
o prolongamento da mesma estrada ........... ,
............
III
Decreto n. 8812, de 13 de janeiro de 1385 (li) — Concede á Tlic
J>. 1'ctlru I railway oompumj, limited, a garantia do juro
annual de O % sobro o capital não excedente a £ 4.000.000,
que for fixado a vista dos estudos definitivos
................
Hl
Decreto n. 8848, de 13 de janeiro de 1833 (E) — Approva a reforma de estatutos da companhia estrada de ferro de Piraia
Decreto n. 836), de 27 de janeiro de 1833 (E) — Concede á companhia da estrada de ferro da Leopoldina autorisação para
prolongar a mesma estrada de S. Geraldo até Itabira de
Matto Dentro e approva os planos dos primairos 21 kilometros do referido prolongamento
.............................
m
Decreto n. 8861, de 27 de janeiro de 1883 (E)— Approva a modificação do traçado da estrada de ferro do Rio Grande a Bagé,
desde o kilometro 144 até o kilometro 280,216,74
.............
III
Decreto n. 8886, de 17 de fevereiro de 1883 (E) — Approva os planos definitivos para a construcção da estrada de ferro Central
da Bahia, na extensão de 70 kilometros .......... , .......... ni
Decreto n . 8387, de 17 de fevereiro de 1833 ( E l — Autorisa a fusão
da Compagnie imperiale âu clumin de f cr dl íiio Grande
do Sul com a Southern Brasiliaii H:.o Grande do SiiZ
Jíaihuay Coixpany, limited, nos termos da clausula 46' do
de oreto n , 83ÍG, de 24 de dezembro de 1381
................
II í
Decceio n, R«8, iia Í7 de fevereiro de 1833 (E)- f',,n.-,-.,la á companhia da ostrada de forro Mojryana aiUorisação pira prolongar a mesma estrada, do ponto mais conveniente até a
margem esquerda do Rio Grande, em direcção á cidade de
Uberaba, com um ramal pira os Poços de Calda?, na província da Minas Geraes, e g a r a n t i a de juros de 6 % ao anno,
pelo prazo de ?i) aunof>, até o matimo capital de 7.000;000|
«131
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para a construcção do mesmo prolongamento e seu
ramal
Decreto n. 8896, de 24 de fevereiro de 1883 (E)—Approva as instrucções regulamentares e tarifas para o transporte de passageiros e mercadorias pela estrada de ferro do Sobral, na
província do Ceará
Decreto n. 8897, de 24 de fevereiro de 1883 (R)—Approva provisoriamente a tabeliã dos fretes que devem ser cobrados na estrada de ferro Sobral...
Decreto n. 8917, de 31 de março de 1883 (G)—Autorisa a The Sergipe Railway Company a funccionar no império
Decreto n. 8921, de 7 de abril de 1883 (E)—Reorganisa o pessoal technico e de escriptorio da via permanente da estrada de ferro
D. Pedro II
Decreto n. 8923, de 7 de abril de 1883 (E)—Approva os estudos
definitivos da 1a secção de 25 kilometros do prolongamento do
ramal de Nazareth, da estrada de ferro do Recife ao Limoeiro,
e autorisa a .respectiva construcção
Decreto n. 8924, de 7 de abril de 1883 (E)—Concede áempreza que
se organisar para levar a efleito a construcção das estradas
de ferro de Palmares a Pesqueira e de Palmares a Jacuhype,
na província de Pernambuco, os favores constantes dos §§ 2°
a 7° da clausula 3a do decreto n.6995, de 10 de agosto de 1878
Decreto n. 8925, de 7 de abril de 1883 (H)—Concede á companhia da
estrada de ferro Bahia ao S. Francisco privilegio por 30
annos para construcção de um ramal, partindo da mesma
estrada entre acidada de Alixgoiiihas e a povoação do Timbó,
e garantia de juros de 6% ao anno até o máximo capital de
3.000:000$000
Decreto n. 893.), de 5 de maio de 1883 (E)—Concede á companhia
Brasil fíreat Southern Ry. Cd. autorisação para funccionar.
Decreto n. 8942, de 5 de maio de 1883 (E)—Approva os estudos
definitivos da estrada de ferro de Quarahim a Itaqui na extensão de 183h,500 e fixa o máximo capital garantido em
0.000:000$000
Decreto n. 8947, de 19 de maio de 1883 (lí)—Approva o regulamento para a fiscalisação das emprezas de viação férrea....
Decreto n. 8959, de 21 de junho de 1883 (E)—Approva os estudos
definitivos da estrada de ferro do Corcovado
Decreto n. 8970, de 7 de julho de 1883 (E)—Approva os estudos
definitivos da 2a secção do prolongamento do ramal de Nazareth, da estrada de ferro do Recife ao Limoeiro, comprehendida entre a estação da Alliança e Tiuibaúba
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Decreto n. 8971, de 7 de julho de 1883— Autorisa a T/ie Southern
Ilrasilian Rio Grande do Sul R. C. L., & funccionar no
império
....................................................
III — 465
Decreto n. 8974, de 14 de julho de 1883 (E) — Altera o praso fixado
na clausula 2a do decreto n. 7006, de 26 de outubro de 1878,
para a conclusão das obras da estrada de ferro Rio Grande
a Bajíé, fixaudo-se esse praso em três annos e meio contados
de 27 de novembro de 1881, data cm que tiveram começo os
trabalhos de construcção
...................................
III — 465
Decreto n. 8986, de 11 de agosto de 1883 (E)— Proroga até o dia 7
de setembro de 1883 o praso mareado na clausula 3" do decreto n. 7754 de 7 de julho de 1880 para a conclusão das obras
da estrada de ferro Conde d'Eu, entre a capital e a povoação
de Mulungú, da província da ParaTiyba
.....................
III — 465
Decreto n . 8'J89, de 18 de agosto de 1883 (lí) — Proroga até 30 de
junho de 1884 o praso marcado pura conclusão de todas as
obras da estrada de ferro de Paranaguá a Curityba, da província do Paraná
..........................................
III — 466
Decreto n. 8994, de 18 de agosto de 1883 (E)— Approva provisoriamente o regulamento e tarifas dos transportes e serviços do
telegraplio eléctrico da estrada de ferro Central da Bahia. . . Ill — 467
Decreto n. 8998, de 25 de agosto de 1883 (E) — Declara de nenhum
eífeito o decreto n. 8897, de 24 de fevereiro do corrente anno,
que approvou a tabeliã provisória de fretes para a estrada de
ferro do Sobral
............................................
III - 522
Decreto n. 9002, de l de setembro de 1883 (E)— Proroga por seis
mezes o praso marcado na clausula 2a do decreto n. 7838,
de 4 de outubro de 1880, para a apresentação dos planos definitivos do prolongamento do ramal da estrada de ferro de
S. Carlos do Pinhal
.......................................
III - 522
Decreto n. 9003, de l de setembro de 1883 (E) —Approva os estudos preliminare* do prolongamento da estrada de ferro
Mogyana e do ramal de Caldas, ficando adoptado o traçado
que da cidade de Franca se dirige a Jaguara, na margem
esquerda do Rio Grande, e fixa o praso de um anno contado
da data do presente decreto para a apresentação dos estudos
definitivos e orçamento e de quatro annos para a conclusão
das obras e inauguração do trafego dos referidos prolongamentos e ramaes ; cuja construcção só poderá ter começo depois de fixado o capital garantido nos termos da clausula
33» do decreto n. 8888
.....................................
111—522
Decreto n . 9005, de l de setembro de 1883 (E)— Approva as tarifas
,
e instrucções regulamentares para o transporte de merca-

— 39 —
l'ags.

— 38 Pagamentos om vijfor no prolongamento da estrada do ferro da
Bailia
Decreto n. 9t66, de 22 da março de 1884 (E.)— Vpprova os estudos
definitivos e o orçamento do ramal de Jahú, da estrada de
ferro S. João do Rio Claro a S. Carlos do Pinhal, na citensão de 134k,398,7e autorisa a respectiva conatrucção
Decreto n. 91G8, de 22 de março de 1884 (li)—Approva as modificações feitas nos estudos definitivos e orçamento para o prolongamento da linha do centro da estrada de ferro D. Pedro II,
desde Itabira do Campo até Sabará
Decreto n. 9180, de 29 de março de 1884 (li)—Approva os estudos
definitivos e orçamento de mais 20 kilometros do prolongamento da estrada de ferro Leopoldina, comprehendido entre
Coimbra e Itabira de Matto Dentro (kilometros 20 a 40)..
Decreto n. 9187, de 12 de abril de 1881 (K)—Approva a modificação do traçado da nstrada de ferro Rio Grande a Bagé, com
prehendido entre o kilometro 279,800 e a estação terminal...
Decreto n. 9189, de 19 de abril de 1884 (E) — Approva provisoriamente as instrueções regulamentares e tarifas da estrada
de ferro Minas e Rio
Decreto n. 9212, de 17 de maio de 1881 (K) —Approva os estudo»
definitivos e orçamento do prolongamento da estrada de
ferro Leopoldina, de Coimbra a Itabira de Matto Dentro
(40 a 75 ) . . .
Decreto n. 9220, de 31 de maio de 1884 (E) — Concede durante
30 annos íiança do juro de 6 ° / o garantido pela assembléa
provincial do Rio Grande do Norte sobre o capital de
1.417:5001, fiicado para a construcção do ramal do Oarámirim, da estradada ferro de Natal a Nova Cruz
Decreto n. 9224 A, de 31 de maio de 18S1 (E)—'Approva provisoriamente as instrucções regulamentares e as tarifas da estrada de ferro D. Thereza Ghriítina
Decreto u. 9235, de 25 de j u n h o da 1834 (E) — Approva os estudos definitivos do prolongamanto da estrada de ferro do
Norte até as immediações da igreja matriz da freguezia de
S:int'Anna, do município neutro, ficando a companhia obrigada a não embaraçar, quer a abertura de ruas aceitas pela
camará municipal, quer as alterações que para o futuro^venham a ser feitas nis referidas ruas
Decreto n. 9240, de 28 de junho de 1884 (E) — Declara a caducidade da concessão constante do decreto n. 8373, de 7 de
janeiro de 1882 ( da raiz da serra da Tijuca ao alto da Boa
Vista )
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Decreto n. 9245, de 19 de julho da 1884 (E) — Proroga até 2 de
dezembro de 1881 o praso marcado na clausula 3a do decreto
n. 7895 de 12 de novembro de 1880 para conclusão das obras
da estrada de ferro do Maceió a Imperatriz, com imposição
da multa estabelecida no decreto n. 6995, de 10 de agosto
de 1878, clausula 4», parte 5a
I'1 — 787
Decreto n. 9246, de 19 de julho de 1884 (E) — Altera as instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro Santos a
Jundiahy
Hl - 788
Decreto n. 9249, de 19 de julho de 1884 (E)— Altera o traçado
do prolongamento da estrada de ferro Leopoldina, approvado
pelo decreto n. 9212, de 17 de maio ultimo
III — 817
Decreto n. 9255, de 2 de agosto de 1884 (E) — Modifica o traçado
do ramal de Timbtí, da estrada de ferro Bahia ao S. Francisco, entre os kilometros 18.500 e 25.208
III — 817
Decreto n. 9256, de 2 de agosto de 18S4 (K) — Proroga por um
anno o prazo a que se refere a clausula 3a do decreto n. 9004,
de l de setembro de 1883 com imposição da multa de 1:000$000 III — 817
Decreto n. 9258, de 9 de agosto de 1884 (E) — Modifica o traçado da estrada de ferro do Norte, comprehendido entre os
kiloroetros 11.150a 14.988, 18.329a 21.532e 22.860 a 28.565. III — 817
Decreto n. 9262, de 16 de agosto de 1884 (E) — Altera o art. 90
do regulamento approvado por decreto n. 8557, de 27 de
maio de 1882, relativo á estrada de ferro de Sobral e torna
extensiva a alteração a todas as outras estradas construídas
pelo Estado, isto é, que depois de encerrado o exercício, todas
as guias, conhecimentos e outros papeis de que trata o
mesmo art. 90, sejam recolhidos á thesouraria de fazenda..
III — 818
Decreto n. 9268,de 23 de agosto de 1884 (E) — Approva a planta
definitiva da estrada de ferro do Rio do Ouro
III — 818
Decreto n. 9275, de 13 de setembro de 1884 (E) — Proroga por
mais um anno o prazo marcado na clausula 2a do decreto
n. 79J2 de 5 de fevereiro de 1881, para organisaçâo da companhia que deve levar a effeito a construcção da estrada de
ferro de Mamanguape á villa de Acary
Ht — 818
Decreto n. 9276, de 13 de setembro de 1884 (E) — Altera a disposição da clausula 3a das que baixaram com o decreto n. 8925,
de 7 de abril de 1883
III - 818
Decreto n 9282, de 23 de setembro de 1884 (E.) — Declara caduca a concessão feita por decreto n. 4916, de 30 de março
de 1872, ao coronel João Dantas Martins dos Reis para a
construcção de uma estrada de ferro entre Alagoinhaa, na provinoia da Bahia e Itabaiana, na de Sergipe
, . . . , , . . 111 — 819

40 —

- 41 —
Pags.

l'ags.
Decreto n. 9302, de 27 de setembro de 1381 (E) — Proroga até
30 de junho de 1838 o praso marcado na claus ila 21 do decreto n. 7430, de 12 de agosto de 1879 para a conclusão de
todas as obras da estrada de ferro de Paranaguá a Curityba.
Decreto n. 9314, de 8 de novembro de 1881 (R) — Amplia a disposição da clausula 5a do decreto n. 7420, de 12 de agosto
da 1879 para estender a (Ucnlisação, reservada na mesma
clausula ao serviço da 21 serie de obrigações emittidas pela
compagnie generale dês clumins de fcr bresiliens
Decreto n. 9310, de 11 de novembro de 1881 (E) — Approva os
estudos definitivos e orçamento para a construcção de mais 30
kílometros do prolongamento da estrada de ferro Leopoldina.
Decreto n. 9323, de 18 de novembro de 1884 (K) — Approva o
traçado definitivo da estrada de ferro de Porto Alegre a
Uruguayana, entre a margem direita do Taquary e as proximidades de Cacequi, na extensão de 103 Idkmietros
Decreto n. 9327, de 25 de novembro de 1834 (E) —Approva provisoriamente as ínstrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro do Rio Grande a Bagé
Decreto n, 9335, de 6 de dezembro de 1884 — Proroga por mais
18 mezes o praso para começo das obras da 3a secção da estrada de ferro Carangola e fixa o praso de O mezes para
apresentação dos estudos definitivos
Decreto n. 9338, de 10 de dezembro de 1884— Proroga por 6J
dias o praso marcado para assignatura do contracto (ramal
do Ceará m i r i m )
Decreto n. 9342, de 1(5 de dezembro de 1884 — A p p r o v a os estudos definitivos do mais de 30 kilometros da estrada de ferro
Leopoldina
Decreto n. 9340, da 23 de dezembro de 1884 — Approva a reducção do pessoal da estrada do ferro Paulo Aflbnso
Decreto n. 9350, de 27 de dezembro de 18S4 — Approva as moililicaçõfis nas tarifas da estrada de ferro Rio Claro
Decreto n. 9557, de 10 de janeiro de 1885—Autorisa o prolongamento da estrada de ferro do Rio Grande a Bagé até ao litiral
Decreto n . 9332, de 17 de janeiro de 1885 — Concede privilegio
para a construeção de uma estrada de ferro entre o porto de
lienevente e a cidade de Santa Luzia
•
Decreto n . 9361, de 24 de janeiro de 1885 — Approva as instivicçõus regulamentares e larifas da estrada de (erro do Paraná.
Decreto n 9374, de 14 de fevereiro de 1885 — Altera o quadro
do pessoal technico e de eseriptorio da via permanente da
estrada de ferro D. Pedro II
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Decreto n. 93'JI, de 28 de fevereirojcie 1835 — Approva os esluios
definitivos dos prolongamentos da estrada de ferro do Norte.
Deurato n. 9392, de 23 de fevereiro de 1885 — Approva as inatrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro de
Carangola
Decreto n. 939ó, de 7 de março de 1885 — Concede 03 favores
dos §§ 1°, 2», 3», 5° e 6° da clausula 1a do decreto n. 7659,
de 29 de dezembro da 1880, ao ramal da estrada de ferro
da Buhia ao S. Francisco
Decreto n. 9393, de 13 de março de 1885 — Approva os estudos
definitivos de mais 30 kilometros do prolongamento da estrada de ferro Leopoldina
Decreto n. 9402, da 13 de março de 1885 — Proroga por mais 60
dias o praso marcado na clausula 12a do decreto 9200, do
31 de maio de 1881, para assignatura do contracto para a
construcção do ramal do Ceará-Mirim
Decreto n. 9403, de 21 de março de 1885 — Proroga por seis mezes,
a contar de 24 de fevereiro de 1885, o praso para conclusão
das obras e abertura ao trafego do trecho S. Geraldo a Coimbra, do prolongamanto da estrada de ferro Lsopoldina...
Decreto n. 9401, de 21 de março de 1885 — Proroga por mais
um anno o praao para a conclusão das obras da estrada de
ferro do Nort)
Decreto n. 9405, de 21 de março de 1835 — Concede privi'egio
para a construcção da eítrada ferro,entre Alcobaç.x e Boa Visti
Decreto n. 9403, de 21 de março de 1885 — Alter.i as modificações feitas pelo decreto n. 9346, de 23 de dezembro de 1884,
no pessoal da estrada de ferro Paulo AfTonso
Decreto n. 9411, de 25 de msrço de 1885 — Approva os estudos
definitivo? da 1a secção do ramal de Itabapoana a Itap3mirim
(e. f. Carangola) e marca o praso de seis mezes para apresentação dos estudos completos e de 18 para a conclusão das obras
Decreto n. 9115, de IS de abril de 183 j — R - s c i r u l e mediante
clausulas o contracto celebrado entre o governo e Waring
Brothers para a construcção da estrada de ferro da Victoria
a Natividade
Decreto n. 9117, de 25 de abril de 1835—Approva o regulamento geral para as e?tradas de ferro do Estado..
Djcreto n. 9422, de 28 ai abril de 1885 — Approva os estudos
definitivos do ultimo trecho do prolongamento d:i estrada de
ferro Laopoldina (88 k,470)
,
Decreto n, 9147, de 20 de junho de 1885 — Concede ã companhia
estrala de ferro Príncipe doGrão-Pará,com applienção ao pró.
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IV - 88
IV — 83

IV - 127

42
Paes.
longamente até S. José doRio Preto, oa favores dos §á 2°, 4°, 6U
e 7° do ar t. 9° do decreto n. 5561, de 25 de fevereiro de 1874.
Decreto n. 9455, de 4 de julho de 1885 — Approva as instrucções
e tarifas da estrada de ferro Central da Bahia
Decreto n. 9472, de 25 de julho de 1885 — Approva o orçamento
do prolongamento do ramal de Timbauba, da estrada de ferro
do Recife ao Limoeiro
Decreto a. 9494, de 4 de setembro de 1885 — Proroga por mais
um anno o praso para organisaçãa da companhia que terá de
levar a effeito a construcção da estrada de ferro da bahia
de S. Francisco á, cidade do Rio Negro
Decreto n. 949(3, de 12 de setembro de 1885 — Approva os estudos
definitivos da 3a secção da estrada de ferro de Carangola..
Decreto n. 9498, de 19 de setembro de 1885 — Declara caduca a
concessão da estrada de ferro de Pirapetinga (prolongamento).
Decreto n. 9499, de 19 de setembro de 1885.—Proroga por mais
seis mezes o praso para o começo da construcção do ramal
de Timbauba, da estrada de ferro Recife ao Limoeiro
Decreto n. 9508, de 17 de outubro de 1885 — Transfere á companhia Leopoldina a concessão feita á extincta companhia
estrada de ferro do Sumidouro
,
Decreto n. 9519, de 18 de novembro de 1885 — Approva os estudos do ramal Alto Muriahé
Decreto n. 9520, de 21 de novembro de 1885 — Determina que a
partir de Lafayette, na estrada de ferro D. Pedro II, a bitola seja reduzida a um metro
Decreto n. 9528, de 5 de dezembro de 1885 — Eleva o capital
garantido da estrada de ferro D. Thereza Christina
Decreto n. 9546, de 9 de janeiro de 1886 — Declara insubsistente
a clausula 30a do decreto n. 8860 de 27 de janeiro de 1883,
relativamente á reversão ao Estado da estrada de ferro Leopoldina
....."
Decreto n. 9550, de 23 de janeiro de 1886 — Concede á companhia estrada de ferro do Norte privilegio para a construcção
de um ramal que termine no alto da Boa Vista, na Tijuca,
Decreto n. 9562, de 27 de fevereiro de 1886 — Declara sem efleito
a concessão feita pelo decreto n . 8346, de 24 de dezembro de
1881, para a construcção da estrada de ferro Bagé a Cacequy
Decreto n. 9555, de 6 de março de 1886 —Altera o traçado da
3a secção da estrada de ferro Carangola
Decreto n. 9572, de 27 de março de 1886 — Approva os estudos
definitivos da 2a secção do ramal de Itapemirim
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IV — 127
IV — 127

IV — 185

IV — 185
IV — 185
IV — 185

IV — 186

IV — 186
IV — 187

IV — 187
IV — 187

IV — 188

IV — 189

IV — 191
I V — 191
IV — 192

Decreto n. 9574, de 27 de março de 1886 — Declara sem eíleito
a concessão feita por decreto n. 8343, de 17 de dezembro de
1881, para a construcção da estrada de ferro de Cacequy a
IV — 192
Uruguayana
Decreto n. 9576, de 10 de abril de 1886 — Approva as instrucçòes
regulamentares e tarifas da estrada de ferro de Maceió á
IV - 192
Imperatriz
Decreto n. 9578, de 10 de abril de 18S6 — Approva modificações
IV - 243
no traçado da estrada de ferro do Norte..,,
t....
Decreto n. 9582, de 17 de abril de 1886 — Proroga o praso para
conclusão das obras da estrada de ferro Quarahim a Itaquy IV — 243
Decreto n. 9585, de 24 de abril de 1886 — Approva o projecto
para augmento do armazém em San os, da S. Paulo railway IV — 243
Decretou. 9586, de 24 de abril de 1886 — Proroga por dous annos
IV — 244
o praso marcado para conclusão do ramal Bananalense
Decreto n. 9591, de l de maio de 1886 — Approra a variante
proposta para o ramal de Jahú, na estrada de ferro do Rio
241
Claro
IV —
Decreto n. 9599, de 5 de junho de 1886 — Proroga por mais um
anno o praso para a conclusão das obras da estrada de ferro
do Norte
IV — 244
Decreto n. 9620, de 31 de agosto de 1886 — Approva os estudos
IV — 244
definitivos do ramal da Tijuca, da estrada de ferro do Norte.
Decreto n. 9636, de 4 de setembro de 1886 — Concede a companhia Leopoldina o prolongamento de seu ramal do
IV — 244
Sumidouro, de Bella Joaniia até ao arraial do Sumidouro..
Decreto n. 9660, de 15 de outubro de 1886 — Approva a alteração
do traçado da 3a secção da estrada de ferro de Carangola,
em virtude do accovdo celebrado com a companhia Leopoldina
IV — 245
Decreto n. 9662, de 16 de outubro de 1886 — Declara caduca a
IV - 245
concessão da estrada de ferro entre Alcobaça e Boa Vista...
Decreto n. 9ò!J6, de 16 de outubro de 1886 — Declara caduca
a concessão da eslrada de ferro entre a bahia de S. FranIV — 245
cisco e a cidade do Rio Negro
Decreto n. 9367, de 16 de outuliro de 1886 — Approva novo
quadro de pessoal para as estradas de Sobral, Baturité,
Paulo Allbnso, prolongamento do Recife a S. Francisco e do
IV — 246
Recifo a Camarú
Decreto n. 9689, de 24 de dezembro de 1886 — Nega approvação
aos estudos apresentados pela D. Pedro I railway company
e declara caduca a concessão feita pelo decreto n. 8842, de
IV - 253
13 de janeiro de 1883
,
,
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Decreto n. 0(395, de 8 de janeiro de 1887— Declara caduca a
concessão feita para a construcção do ramal Ceará-mirim,
por não tsr a companhia Natal an.l Nova Cruz raihvivy
awiguado o respectivo ontracto
IV — 254
Decreto n. 9708, de 23 da janeiro de 1887 — Proroga por seis
mezcs o praso para a conclusão das obras da estrada de ferro
Quarahim a Itaqui
;
IV - 205
Decroto n. 9731, de 26 de fevereiro de 1887 —Proroga por um
armo o praso para o comejo da construcção do ramal da
Tijuca, da estrada de ferro do Norte
IV — 235
Decreta n. 9750, de O de maio de 1887 — Proroga por 18 mezes
o praso para a conclusão das obras do ramal de Itabapoana. IV — 205
Decreto n. 9753 bis, de 6 de maio de 1887 — Proroga por dous
mezes o prazo marcado pai-a a conclusão das obras do ramal
de Timbó
IV — 255
Decreto n. 9755, de 19 de maio de 1887 — Modifica os estudos do
prolongamento até ao littoral da estrada de ferro do Rio
Grande a Bagé
IV
Decreto n. 975G, de 3 de j u n h o de 1837— Approva as tarifas
para o ramal do Timb'
,
IV'
Decreto n. 9758 bis, de 18 de junho de 1887 — Proroga por um
anno o praso para a conclusão das obras da estrada de ferro
do Norte
IV - 281
Decreto n. 9764, de l i d e julho do 1887— Concede a The Conde
d'Ku railway company privilegio e garantia de juros para a
construcção do prolongamento de sua l i n h a até o porlo de
Cab3dello
IV — 285
Decreto n. 9767, do 21 de julho de 1837 — Autoriza a construcção do ramal de Queimadinhas a Olhos d'agua, na estrada do ferro central da Bahia
IV
280
Decreto n. 9791, de 17 de outubro de 1887 —Autorisa a transferencia da estrada de ferro do Corcovado ao engenheiro
Joaquim Leite Kibairo de Almeida Júnior
IV
283
Decreto n. 9806, de 19 de novembro de 1887 — Approva os estudos do ramal de Queimadinhas a Olhos d'agua, na estrada
de ferro Central da Bahia
IV — 288
Dec/eto n. 0816, de 8 de dezembro de 1837 — Proroga poz mais
um anno o praso para a conclusão das obras da estrada de
ferro ramal Bananalense
IV — 239
Decreto n. 9.''17, de 8 d j dezembro de 18»7 — Dispensa a companhia estrada de ferro ramal B.inanalanse das obrigaçõsi
constantes da clausula 2a do decreto n. 8724, de 2 de novembro de 1882 e-do decreto n, 958!), de 24 de ab;'il de 188!. IV — 28?
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Decreto n. 9856, de 8 de fevereiro de 1888 — Proroga por s^is
mezas o praso para a conclusão das obras da estrada de ferro
Quarahim a Itaqui
,
Decreto n. 9832, de 2,1 de fevereiro de 1838 — Approva o regulaminto de estrada de L-rro D. Pedro 2°
Decreto n. 9918, de 4 de abril de 1833 —Transfere a José de
Agiiiar Viillim a cDncessão da eslrada de ferro ramal Bananalense, que passará a denominar-se estrada de ferro do Bananal....
Decreto n. 9928, de U de abril de 1883— Approva o r-igulamenío e tarifas da estrada de ferro Santos a Juudiahy
Decreto n. 9931, de 11 de abril de 1888 — Rectifica a tabeliã C»
e a 1a das observações geraes do regulamento da estrada de
ferro D. Pedro 2", approvado pelo decreto n. 9382, de 29
de fevereiro da 1888
Decreto n. 9932, do 11 de abril de 1888 — Concede á companhia
estrada de ferro príncipe do Grão Paru, automação para
prolongar sua linha do Areal a E n t r e Rios
Decreto n. 9917, de 9 de maio de 1388 — Proroga por 18 mezes
o praso para a conclusão das obras do ramal de Itabapoana
ao Itapemirim, da estrada de ferro de Carangola
Decreto n. 9951, de 9 de maio de 1838 — Concede á The Rio de
Janeiro and Northern railway company autorisação para
funceionar
Decreto n. 9952, de 9 de maio de 1888 — Autorisa a transferencia
da concessão f ' i t a é, companhia estrada de ferro do Norte á
The Rio de Janeiro and Northern railway company
Decreto n. 9954, de 9 de maio de 1888 — Proroga por 30 dias o
praso para conclusão das obras do prolongamento da estrada
de ferro Rio Grande a Bagé
,
Decreto n. 9977, de 4 de julho de,,.1838 — Nega provimento ao
recurso interposto pela companhia estrada da ferro do Paraná
para o conselho de Kstado do despacho do ministério da
agricultura indeferindo n petição da mesma companhia relativamente ao augmento do capital garantido
Decreto n. 9986, de 18 de julho de 1888—Concedeu companhia
Rio de Janeiro and Northern railway privilegio para a construcção do prolongamento até o Porto das Caixas
Dejreto n. 9987, de 13 de julho de 1888 — Proroga por um anno
o praso para a conclusão das obras da companhia estrad*
de ferro do Norte
Decreto u. 10.003, de 8 de agosto de 1888 — Concede á companhia
estrada de ferro Mogya,ud «ilguija dos favores d* clausuU i'-
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do decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, para prolongamento de sua linha
Decreto n. 10.032, de 15 de setembro de 1838 — Autorisa a companhia estrada de ferro Principado Grão Pará a transferir á
The Rio de Janeiro and Northern railway company a sua
concessão
Decreto n. 10.063, de 20 de outubro de 1888 —Modifica o disposto
na clausula 4», do decreto n. 7698, de 3 de maio de 1880,
sobre despezas de fiscalisaeão da estrada de ferro do Bananal
Decreto n. 10.069, de 27 de outubro de 1888 — Concede autorisação para os estudos de uma estrada de ferro que partindo do ponto terminal da do Recife ao S. Francisco, se
dirija ás republicas do Prata e Pacifico
Decreto n. 10.090, de 24 de novembro de 1888 — Concede á companhia estrada de ferro Sorocabana diversos favores., inclusivo garantia de juros, para os prolongamentos de sua linha
comprehendidos entre Tatuhy e a divisa do Paraná e entre
Botucatú e o rio Paranapanema
Decreto n. 10.101, de l de dezembro de 1888 — Concede á The
Minas and Rio railway privilegio com garantia de juros
para a construcção de um ramal para a cidade de Campanha, com um sub-raraal para Aguas Virtuosas de Lambary
Decreto n. 10.102, de l de dezembro de 1888 — Autorisa os estudos de um ramal da estrada de ferro central da Bahia
na direcção das terras de Orobó e do prolongamento da
mesma estrada até o valle do rio das Contas
Decreto n. 10.103, de l de dezembro do 1888 — Concede ao engenheiro Nicoláu Vergueiro Lê Cocq autorisação para fazer
os estudos da estrada de ferro de Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 10.119, de 15 de dezembro de 1888 — Concede á companhia estrada de ferro Caraugola privilégio e garantia de juros
para a construcção de uma estrada de ferro entre o ponto terminal do ramal de Itahapoana e oCachoeiro de Itapemirim.
Decreto n. 10.120, de 15 de dezembro de 1888 — Modifica o traçado da estrada d« ferro Santa Luzia de Carang-ola a Benevente e concede garantia de juros
Decreto n. 10.121, de 15 de dezembro de 1888 — Concede privilegio e garantia de juros para a contrucção da estrada de
ferro de Macahé á Serra do Frade
Decreto n. 10.122, de 15 de dezembro de 1888 — Concede á companhia The Minas and Rio de Janeiro railway privilegio e
garantia de juros para a construcção do prolongamento da
mesma estrada até ao ponto navegável do Rio Verde
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IV — 404

IV — 405

IV — 405
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429

IV — 430

IV — 441

IV — 446

IV — 456

Decreto n. 10.123, de 15 de dezembro de 1888 — Concede ao tenente-coronel Joaquim Veríssimo do Rego Barros autorisação para fazer os estudos de uma estrada de ferro entre o
porto de Tamandaró ao ponto mais conveniente da estrada
de ferro Recife ao S. Francisco
Decreto n. 10.124, de 15 de dezembro de 1888 — Concede diversos favores, inclusive garantia de juros para a construcção
da estrada de ferro entre Victoria e Santa Cruz do Rio Pardo
Decreto n. 10.125, de 15 de dezembro de 1888 — Concede privilegio e garantia de juros para a construcção do prolongamento, até a villa de Amargosa, da estrada de ferro da companhia Tram-road de Nazareth
Decreto n. 10.150, de 5 de janeiro de 1889— Concede privilegio e garantiu de juros para a construcção da estrada de
ferro de Taubaté a Ubatuba
Decreto n. 10.151, de 5 de janeiro de 1889 — Concede privilegio e garantia de juros para a construcção da estrada de
ferro entre Pelotas e as colónias de S. Lourenço
Decreto n. 10.152, de 5 de janeiro de 1889 — Concede privilegio e garantia de juros para a construcção do prolongamento da estrada de ferro do Paraná até o porto do Amazonas com um ramal para o Rio Negro e para a do ramal
de Morretes a Antonina
Decreto n. 10.153, de 5 de janeiro de 1889 — Concede á companhia estrada de ferro Bahia e Minas privilegio e garantia
de juros para a construcção do prolongamento da mesma
estrada de Philadelphia a S. João Baptista de Minas Novas.
Decreto n. 10.154, de 5 de janeiro de 1889 — Concede ú Comp.
Bahia e Minas autorisação para fazer os estudos do prolongamento de Minas Novas ao Ris S. Francisco
Decreto n. 10.104 B, de 5 de janeiro de 1889 — Altera as clausulas 1a e 8il do decreto n. 9932, de 11 de abril de 1888, relativa ao prolongamento do Areal a Entre Rios da estrada
de ferro Príncipe do Grão Pará
Decreto n. 10.185, de 9 de fevereiro de 1889 — Nega provimento
ao recurso interpôs^ pela companhia estrada de ferro D.
Pedro I, da decisão que indeferiu sua reclamação contra o
decreto n. 9689, de 24 de dezembro de 1880, relerente a caducidada da concessão
Decreto n. 10.186, de 9 de fevereiro de 188'J — Approva a planta
dos terrenos necessários para a construcção de desvios e
outras dependências da estação de Santos, da estrada de ferro
Santos a Jundiahy
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Decreto n. 10.187, de 9 de fevereiro de 1889 — Approya a planta
dog terrenos necessários para a construccão de novos edifícios e mais dependências da estação do Braz, da estrada
de ferro Santos a Jundi.ihy
IV — 513
Decreto n. 10.205, de 16 de marco de 1889 — Approva as instrucçõ;s regulamentares e tarifas da estradada ferro D. Thereza Christina
IV — 513
Decreto n. 10.213, de 2.3 de março de 1889 — Autorisa a construcção do ramal que da estrada de ferro do Kspirito Santo
e Minas se dirija a;) porto de Benevante
IV — 576
D;creto n. 10.214, de 23 de março de 188J — Pei-mitte rjue a
companhia engenho central da Macahé, concessionária da
estrada de fetvo de macahé á se.-ra do Frade pasie a denominar-se companhia industria, lavoura e viação do Macahc. IV — 576
Decreto n. 10.237, de 2 de maio de 1889 — Estabelece bases
geraes para os transportes de estra Ia? de íerro, fixando os
prazos para es?es transportes
IV — 577
Decreto n. 10.242, de 2 da maio da 1889 — 1'roroga por 15
dias o prazo para a apresentação dos estudos da estrada de
ferro de Macahé á serra do Frade
IV — 578
Decreto n. 10.2-15, de 31 de maio de 1889 — Conceda garantia
de juros para o prolongamento da estrada de ferro Barão
de Araruama até entroncar na estrada de ferro Leopoldina
IV - 578
Decreto n. 10.240, de 31 de maio de 1889 — Autorisa a transferencia da concessão da estrada de ferro do Corcovado ao
cidadão inglez Brady ou à empresa que elle organisar.... IV - 58
Decreto n. 10.249, de 31 de maio da 1889 — Proroga por dous
mezej o praso para a apre?entaçã< dos estudos do prolongamento da estrada de ferro Sorocabana, entve Botucatu e
Santa Cruz do Rio Pardo
IV — 590
Decreto n. 10.Í50, de 31 de maio de ISSi) — Concede privilegio
p garantia de juros para a conslrucçiio tlf uma estrada de
ferro entre Caxias a Cajazeiras...,
,
IV - 531
Decreto n. 10 256, de 22 de j u n h o de 1889 — Concede á companhia Alagoas raihvay privilegio e garantia de juros para
a construcção do ramal da Assambléa
,, IV — 601
Decreto n. 10.2C6, de 13 de julho de 1889 — Approva os estudos
d« estrada de ferro de Macahé á serra do Frade, que passará a denominar-se Central da Macahé
IV - 010
Decreto n. 10.280) de 30 de julho de 1889 *- Autorisa a companhia estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro a prolun$á( UB ujlliosí até 40 centro dÂ uidade de S. P a u l o . . .
IV — 010

Decreto n. 10.283, de 3 de agosto de 1889 — Proroga por seis
mezís o praso para a incorporação da companhia que deve
IV — 011
construir a estrada de ferro Taubaté a Ubítuba
Decreto n. 10.291, de 3 de agosto de 188J — Concede privilegio e
garantia de juros para a construcção de um ramal da estrada
de ferro Central d»s Alagoas, que vá terminar na extincta
IV — 611
colónia Leopaldina
Decreto n. 10.292, de 3 de agosto de 1889 —Approva as plantas
do? terrenos precisos para o augmento da área da estação da
IV — 022
Barra do Pinhy, da estrada de ferro D. Pedro II
Decreto n. 10.294, do 3 de agosto de 1889— Approva a planta dos
terrenos para o estabelecimento de uma nova estação da
estrada de ferro Santos a Jundialiy, anlre os bairros do Braz
e da Luz, e declara sem efleito o decreto que approvaa planta
IV — 623
dos terrenos no Braz
Decreto n. 10.300, de 10 de agosto de 1889 — Approva a planta
da estação do Ipiranga, da estrada de ferro Santos a Juiidiahy. IV — 023
Decreto n. 10.307, de 10 de agosto de 1889—Proroga por 00 dias o
prazo para a apresentação dos estudos do ramal da « Minas
and Rio railway » para a cidade da Campanha, com subIV — 623
ramal para Aguas Virtuosas de Lambary
Decreto n. 10.308, de 10 de agosto de 1889 — Concede á « Minas
and Rio railway » a navegação dos rios Verde e Sapucahy,... IV — 023
Decreto n. 10.309, de 10 d? agosto de 1889 — Substitue por outras
as clausulas 4a e 5a do decreto n. 10.122, de 15 de dezembro
de 1888, que concedeu á Minas and Rio railway privilegio
e garantia de juros para o prolongamento até ao ponto navegável do rio Verde
. IV - 024
Decreto n. 10.310, de 10 de agosto de 1889— Substitue por outras
asclaus.ilas 31 e 32 do decreto n. 10.101, de l de dezembro
de 1888, que con;ede á. companhia Minas and Rio railway »
privilegio o garantia de juros para a construcção de um ramal
IV — 620
para Campanha e suh-ramal para Aguas Virtuosas
Decreto n. 10.313, de 10 de aposto de-1889 — Altera as clausulas
2a, 5a e 34" do decreto n. 10.200, de '-'A de maio do 1889, que
concedeu privilegio e garantia de juros para a construcção da
IV — 023
estrada de íerro Caxias a Cajazeiraa
Decreto n. 10.314, de 10 de agosto de 1889—Proroga por umanno o
praso para n, conclusão das obras da estrada de ferro do Norts. IV — 02)
Decreto n. 10.321, de 22 de agosto de 1889—Approva as instruccões e tarifas da estrada de ferro Recife a S. Francisco... IV — 029
Decreto n. 10.335, de 5 de setembro de 1889—Proroga por Ires
ai^es oa yíasoa i>ara a coinpituhia estrada de íerro SorocA8131
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bana, apresentar os estudos dos trechos Itapetininga á divisa
do Paraná e Santa Cruz do Rio Pardo á margem do rio Paranapanema
Decreto n. 10.337, de 6 de setembro de 1889 — Concede autorisação para funccionar á Sonèté anonyme du chemin de fer
Jíenevente Minas
Decreto n. 10.357. de 14 de setembro de 1889 — Concede autorização á Rio Claro S. Paulo railway company, limited para
funccionar
Decreto n. 10.364, de 21 de setembro de 18S9 — Determina que
a direcção das obras da estrada de ferro Bagé a Uruguayana,
fique a eargi» da administração da estrada de ferro Porto
Alege a Uruguayana
Decreto n. 10.365, de 21 de setembro de 1889—Autorisa a companhia estrada de ferro S. João do Rio Olaro a S. Carlos do
Pinhal a transferir a mesma estrada á Rio Claro S. Paulo
railway company, limfted
,
Decreto n . 10.366, de 21 de setembro de 1889—Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro do Paraná, entre Curityba e o ponto onde deve começar o ramal do Rio Negro..
Decreto n. 10.367, de 21 de setembro de 1889 — Approva os estudos do prolongamento da entrada de ferro Príncipe do
Grão-Pará, entre Areal e Entre Rios.
Decreto n. 10.370, de 28 de setembro de 1889 —Concede privi.
legio e garantia de juros para aconstrucção de uma estrada
de ferro entre Natal e o valle do Ceará-mirim
Decreto n. 10.371,de 28 de setembro de 1889—Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Barão de Araruama..
Decreto n. 10.396, de 9 de outubro de 1889 —Proroga até 2 de
fevereiro de 1890, o prazo para a apresentação dos estudos da
estrada de ferro, que partindo de Santa Luzia do Carangola
se dirija a entroncar-se na estrada de ferro da Victoria a
Santa Cruz do Rio Pardo..... ,
Decreto n. 10.400, de 12 de outubro de-1889—Approva og estudos
do prolongamento da estrada de ferro do Tram-road de Nazareth, desde a villa de Santo António de Jesus até á de
Amazonas
«,.
Decreto n. 10.409, de 19 de outubro de 1889—Concede privilegio
e garantia de juros para a construcção da estrada de ferro
do Rio Bonito a Cabo Frio
Decreto n. 10.415, de 26 de o u t u b r o de 1889—Concede privilegio
para a, construccío do uma estrada de ferro entre a bahia
de Botafogo e Angra dos> R e i s . . . . , . . . . ,
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IV — 693

IV — 709
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Decreto n. 10.425, de 6de novembro de 1889—Approva os estudos
do trecho final do prolongamento da estrada de ferro do
Paraná e os do ramal do Rio Negro e modifica a clausula 28
do decreto n. 10.152, de 5 de janeiro de 1889
IV — 718
Decreto n. 10.432, de 9 de novembro de 1839—Concede privilegio
e garantia de juros para a construcção de uma estrada
de ferro, que partindo das margens do Itararé na província
de S. Paulo, se dirija a Santa Maria da Bocca do Monte, na
do Rio Grande do Sul
IV — 719
Decreto n. 10.440, de 9 de novembro de 1889—Approva os estud< s
do ramal de Ilapemerim. desde S, Eduardo até á villa da
Cachoeira do Itapemerim
IV — 731
Decreto n. 10.443, de 9 de novembro de 1889—Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro da corte a Magé,
desde este ultimo ponto até Porto das Caixas (Norte)
IV — 732
Decreto n. 10.449, de 9 de novembro de 1889—Approva os estudos
do ramal da Campanha, passando pó. Aguas Virtuosas, em
substituição das linhas a que se referiram o decreto n. 10.101,
de l de dezembro de 1888 « outros e fixa o capital garantido
om 2.509:500$000
IV — 732
Decreto n. 32, de 3 de dezembro de 1889 — Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Sorocabana, de Tatuhy a Itararé e de Botucatú a Santa Cruz
V — 7
Decreto n. 37, de õ de dezembro de 1889 — Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Minas e Rio até ao
ponto navegável do rio Verde e fiia em 1.695:000.$ o capital
garantido
V — 7
Decreto n. 38, de 5 do dezembro de I8S9 —Concede autorisação
para funccionar á l'elolas and eolonics railway company...
V — 7
Decreto n. 54 A, de $3, de dezembro de 1889 — Determina que a
direcção e construcção das obras do prolongamento da estrada de ferro de Baturité (iquem a cargo da administração
da mesma estrada
V — 8
Decreto n. 70, de l'.) de dezembro de 1889 — Prorofra por três
inezes o praso para apresentação dos estudos da estrada de
ferro de C:ixias a Cajazeiras
.
V— 8
Decreto n. 101, de 30 de dezembro de 18S9 — Proroga por 30 dias
o praso para apresentação dos estudos da estrada de ferro
de Pelotas á Colónia di S. Lourenço
V— S
Decreto n. 142, de 10 de janeiro de 1890 — Determina que a direcção e construjção das obras do prolongunento da estrada
de ferro do Sobral fiquem a cargo da administração da mesma
v
estrada.
»
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Decreto n. 159, de 15 de j a n e i r o de 1893 — Providencia sobre o
modo de organisação de ura plano de viação geral
Decreto n. J93D.de 30 de janeiro de 1890.— Concede privilegio
com garantia de jur.Js para a construcção da estrada de
ferro de Tarrtandaré a Barra
Decreto n. 220, de 26 de fevereiro de 1899 — Proroga o praso
para a apresentação dos estudos da estrada do ferro Victoria
a Santa Cruz do Rio Pardo
Decreto n. 221, de 20 de fevereiro de 1890—Concede aos empregados
da Estrada de Ferro Central do Brasil direito á aposentadoria.
Decreto n. 234, de 28 de fevereiro de 1890 — Modifica o regulamento da Estrada de Ferro Central do Brasil
Decreto n. 230, de 2ã de fevereiro de 1890 — Autorisa a transferencia á companhia estrada de ferro Sapueahy da estrada
de ferro Botafogo a Angra dos Reis
Decreto n. 2,77, de l de março de 1890 — Rectifica a clausula
XXI do decreto n, 7959, de 29 de dezembro de 1889 relativa
a zona privilegiada das estradas de ferro
Decreto n. 241, de 5 de março de 1890 — Declara sem efíeito o
decreto n. 1-12, de 10 de fevereiro de 1890 relativo á estrala
do Sobral
Decreto n. 2-16, de 6 de março de 1890 — Altera a planta, approvada por decreto n.10.186. de 9 de fevereiro de 1890, doa
tM-renos destinados ao augmento da estação de Santos, da
estrada de ferro de Santos a Jundiahy
Decreto n. 256, de 12 de março de 1890 — Proroga por três
inezes o praso para apresentação dos estudos da estrada Sorocabana, de Santa Cruz ás margens do Parapanema
Decreto n. 267, de 15 de março de 1890 — Modifica as clausulas
1a, 4» e 5a do decreto n. 10.409, de 19 de outubro .de 1889,
que concedeu a estrada de ferro Rio Bonito a Cabo Frio...
Decreto n. 270, de 17 de março de 1890 — Proroga até 31 de
março o praso para apresentação dos estudos da estrada de
ferro Benovente a Minas (Sanla Lu/ia do Tarangola á estrada
de ferro Victoria a Santa Cruz do Rio Pardo)
Decreto n. 287, de 20 demarco de 1S90 — Approva modificações
no traçado da estrada de ferro do Norte
Decrelo n. 289, de 2 do março do 1890—Concede privilegio o gar a n t i a do juros para a constriicção de um ramal da os l rada
de ferro central da Bahia na direcção das torras de Orobó o
do prolongamento da mesma estrada até ao valle do rio de
Contas
,
Deoret'1 u. 305, de 7 de aU-il de ISyo — Declara íffeutiva. A eou-
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cessão da estrada do ferro Itararé a Sanla Maria da Bocca
r
" do Monte
Decreto n. 3%, de 7 de abril de 1890 — Approva os estudos de
uma variante da estrada de ferro central de Macahé
Decreto n. 313, de 9 de abril de 1890 — Proroga por um anno o
praso para apresentação dos estudos da estrada de ferro
Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 314, de 9 de abril de 1890 — Proroga por um anno,
a findar em 15 de maio de 1891, o praso para conclusão das
obras da estrada de ferro do Norte
Decreto n. 315, de 11 de abril de 1893 — Approva os estudos da
estrada de ferro de Pelotas a S. Lourenço
Decreto n. 332, de 12 de abril de 1899 — Approva os estudos e
proi-oga até 31 de dezembro o prasD para incorporação da
companhia da estrada de ferro de Taubaté a Ubatnba
Decretou. 333, de 12 de abril de 189,) — Revoga o decreto
n. 10.185, de 9 de fevereiro de 1889 e rescinde mediante
indemnisação o contracto para, a construcção da estradada
ferro D. Pedro I
Decreto n. 356, de 26 de abril de 1890— Proroga por 30 dias o praso
para apresentação dosestudos da estrada de ferroCeará-Mirim
Decreto n. 865. de 20 de abril de 18!)J — Concede garantia de
juros de 6 % á estrada de ferro Itú a Iguape
Decreto n. 308, de l de maio de 1890 — Proroga o praso para
incorporação da companhia de estrada de ferro Victoria a
Santa Cruz do Rio Pardo
Decreto n. 377, de 5 de maio de 1890 — Declara que o praso de
60 dias concedido para começo da construcção do ramal da
estrada de ferro Minas e. Rio deve ser contado de. 11 de dezembro de 1839
Decreto n. 378, de 8 de maio de 1890 — Approva os estudos da
estrada de (erro Santa Luzia de Carangola á estrada de
ferro Victoria a Santa Cruz do Rio Pard> (B^nevente a Minas).
Decreto n. 380, de 9 de m úo de 1890 — Concede privilegio e
garantia da juros para a construcção do prolongamento da
estrada de ferro de (Juarahiin a Itaqui, até S. Angelo
Decreto n. 405, de 17 de maio de 1890 — Concede aos empregados
da estrada de ferro Recife a Caruaru e prolongamento da
estradado f e r r j Itecifo a. S. Francisco direito á aposentadoria.
Decreto n. 4)6, de 17 de maio da 1800 — Dá novo regulamento á
Estrada de Ferro Central do Brasil
Decreto n. 419, da'á S de maio de 1890 — Djclara caduc.) a concessão do ramal d i Campanha, da éU.-ada <Ie ferro Minas
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e Rio e do prolongamento da dita estradaaté ao ponto navegável do Rio Verde
Decreto n. 420, de 24 de maio de 1890 — Autorisa a transferencia á companhia estrada de ferro Barão di; Araruama, das
concessões feitas á companhia estrada de ferro do Carangola
Decreto n. 448, de 31 de maio de 1890 — Proroga o praso para
o começo da construcção das obras da estrada de ferro Pelotas a S. Lourenço
Decreto n. 452, de 4 de junho de 1890 — Abre o credito de
£ 405.000 para indemnisação á D.Pedro I railway company.
Decreto n. 462, de 7 de junho de 1890—Modifica as clausulas da
concessão da estrada de ferro Itararé a Santa Maria da liocca
do Monte
,
Decreto n. 471, de 7 de junho de 1890 — Concede privilegio e
garantia de juros para a construcção da estrada de ferro
Ribeirão ao Bonito
Decreto n. 506, de 20 de junho de 1890 — Reúne em uma »ó as estradas de ferro de Porto Alegre a Cacequy e Bagé a Uruguayana, separando os serviços do trafego e da construcção..
Decreto n. 524, de 26 de junho de 1890 — Estabelece a competência do Governo Federal e dos Estados para a concessão de
estradas de ferro
Decreto n. 527, de 28 de junho de 1890 — Autorisa a transferencia á companhia Sul-Paulista da concessão da estrada de
ferro Itú a Iguape
Decreto n. 529, de 28 de junho de 1890 — Autorisa a transferencia da concessão da estrada de íerro Caxias a Cajazeiras
á empreza industrial de melhoramentos no Brasil
Decreto n. 543, de 5 de julho de 1890 — Modifica o traçado do
ramal de Assembléa, da estrada de ferro central das Alagoas
Decreto n. 565, de 12 de julho de 1890—Concede aos empregados de
todas as estradas de ferro da União direito á aposentadoria.
Decreto n. 570, de 12 de junho de 1890 — Proroga o prãso para
começo das obras da est.-ada de ferro de Santa Luzia do Carangola e á estrada de ferro Victoria a Santa Cruz do Rio Pardo.
Decreto n. 572, de 12 do julho de!890 — Fixa o momento em
que começa a obrigatoriedade das leis da União e dos decretos
do Governo Federal
Decreto n. 573, de 12 de julho de 1890— Approva os estudos da
estrada de ferro do Ceará-mirim
Decreto n. 574, de 12 de julho de 1890 — Subatitue a concessão
feita á companhia da estrada de ferro Bahia e Minas para
o prolongamento da sua estrada de Philadelphia a S. João
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Baptista de Minas Novas, pela da estrada de ferro da Victoria a Peçanha
Decreto n. 597 A, de 19 de j u l h ) de 1890 — Autorisa a construcção d« um porto artificial na enseada das Torres e concede •
a estrada de ferro desse porto para Porto Alegre
Decreto n. 600, de 24 de julho de 1890 — Concede o prolongamento da estrada de ferro Minas de S. Jeronymo, com um
ramal para a estrada de ferro de Bagé a Cacequy
Decreto n. 619, de 2 de agosto de 1890 — Concede garantia
de juros á estrada de ferro Aracaju a Simão Diag e approva
os estudos da l» secção
Decreto n. 624, Ac. 2 de agosto de 1890— Separa as administrações das estradas de ferro de Pernambuco e manda
construir o ramal de Paquevira a Imperatriz
Decreto n. 669, de 18 de agosto de 1890 — Declara caduca a concessão feita á Alagoas railway company de um ramal para
a colónia da Leopoldina
Decreto n. 678, de 23 de ag-oetode 1890—Autorisa a Brasil Great
Southern railway company a fazer uma chamada de capitães
para ser applicada ás despezas preliminares com o prolongamento a S. Angelo
Decreto n. 691, de 28 de agosto de 1890 — Approva novo regulamento para a estrada de ferro Porto Alegre a Uruguayana
Decreto n. 701, de 30 de agosto de 1890 — Autorisa o resgata da
estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro
Decreto n. 706, de 30 de agosto de 1890— Pi-oroga o praso para
conclusão das obras do ramal da estrada de ferro do Norte,
que deve terminar na Tijuca
Decreto n. 707, de 30 de agosto de 1890— Autorisa a entrega á
associação de auxílios mútuos da estrada de ferro central do
Brasil da importanciadas multas impostas ao pessoal da estrada
Decreto n. 713, de 2 de setembro de 1890 — Approva novo regulamento para a parte em construcção na estrada de ferro
Central do Brasil
Decreto n. 721, de 6 de setembro de 1890 — Approva novo regulamento para as estradas de ferro Central e Sul de Pernambuco.
Decreto n. 734, de 6 de setembro de 1890 — Autorisa a transferencia á companhia Leopoldina da concessão relativa
ás estradas de ferro Barão de Araruama e Carangola
Decreto n. 742, de 12 de setembro de 189J — Determina que a
direcção e construcção das obras do prolongamento da estrada
de ferro Sobral fiquem a cargo da administração da mesma
estrada.
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Decreto n. 759, de 18 de setembro de 189)— Approva a transferencia á Companhia geral de estrada» de ferro da estrada
de ferro de S. Luzia de Carangola e ramal que deve ligal-a
ao porto de Beneventa
Decreto n. 777, da 20 de setembro de 1890 — Approva a modificação do traçado da estrada de ferro do Norte no seu prolongamento á Capital Federal
Decreto n. 797, de 2 de outubro de 1890 — Approva os estudos
do ramal da Ouro Preto a Marianna
Decreto n. 815, de 4 de outubro de 1890 — Autorisa a transferencia á companhia estrada de ferro da Tijucado ramal da
Tijuca da ..-strada de ferro do Norte
Decreto n. 826, de 9 de outubro de 1890 — Proroga o prazo
para a conclusão das obras do prolongamento da estrada de
ferro Sorosabana
Decreto n. 846, de 11 de outubro de 1890 — Concede á companhia estrada de ferro Muzimbinho privilegio para prolongamento da estrada de ferro Minas e Rio até o Rio Verde
e privilegio com garantia de juros para o ramal da Campanha
Decreto n. 86.', de 16 de outubro de 1890 — Concede privilegio,
garantia de juros e mais favores para o estabelecimento do
um systema de viação férrea ligando diversos estados á Capital Federal
Decreto n. 863, de 10 de outubro de 1890 — Proroga o praso
para a inauguração das obras da estradado ferro Pelotas ás
colónias de S. Lourenço
Decreto n. 874, de 8 de outubro de 1890 — Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Soroc ibana e lira o capital garantido
Decreto n. 877, de 18de outubro de 1890—Proroga o praso para
a apresentação dos estudos definitivos da estrada de ferro Rio
Bonito a Cabo Frio
Decreto n. 885, de 18 de outubro de 1890 — Fixa o capital garantido á companhia Mogyana para a construcção do prolongamento ao Rio Grande e do ramal de Focos de Caldas em
6.153:857$750
Decreto n. 896, de 18 de outubro de 1890 — Concede privilegio
com garantia de juros para a construcção de estrada de ferro
entre o Kstreito e o valle do rio Iguassú, em frente á foz
do rio Chopim
Decreto n. 906, de 18 de outubro de 189J — Concede gar.xn.tia
de juros ao capital que for empregado na construcção do
prolongamento da estrada de ferro i minas de S, Jeronymo.
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Decreto n. 907, de 18 de outubro de 1890 — Concede privilegio
e garantia de juros para a construcção do prolongamento da
estrada de ferro do Paraná, desde o porto Amazonas até
V — 202
Ponta Grossa, passando por Palmeira
Decreto n. 909, de 23 de outubro de 1890— Conce.le privilegio
e garantia de juvos para a construcção da entrada de
V — 253
ferro de Caxias ao Araguaya
Decreto n. 918, de 24 de outubro de 1890 — Autorisa a transV - ?57
ferencia da estrada de ferro de Bananal.
Decreto n. 919, de 24 de outubro de 1890 — Autorisa a Compagnie do chemins de fer Sud-Oueat bresiliens, a funcY — 857
cionar
Desreto n. 920, de 24 de outubro de 1890 — Faz extensiva á
concessão da estrada de ferro Itararé a S. Maria da Bocca
do Monte a do sub-ramal de Guarapuava á foz do Iguassú. V — 258
Decreto n. 943, do l de novembro de 1890— Approva a tabeliã de
vencimentos para o pessoal technico das estradas de ferro
V — 259
geraes do Estado
Decreto n. 947, de l de novembro de 1890 — Approva 09 estudos
VI — 782
do ramal de Mariana, na extensão de 12,200 k
Decreto n. 917 A, de 4 de novembro de 1890 — Regula e íisVI — HL
calisa as condições de isenção de direitos
Decreto n. 953, de 5 de novembro de 1890 — Autorisa a transferencia á empreza industrial de melhoramentos no Brasil
da concessão feita pelo decreto n. 920, de 24 de outubro de
V — 201
1890 (Caxias ao Araguaya)
Decreto n. 954, de 5 da novembro de 1890 — Conceda á companhia estrada de ferro da Tijuca autorisação para assentar
V — 262
trilhos na estrada nova da Tijuca, reluzindo a bitola
Decreto n. 955, de 5 de novembro de 1890—Concede garantia
de juros para a construcção de estrada de ferro Maceió a LeoV — 203
poldina com urn ramal para Porto Calvo
Decreto n. 959, de 6 de novembro de 1890 — EUva a £69.272 o
capital garantido para a construcção do prolongamento da
V - 273
estrada de ferro Conde d'Ku de Parahyba ao Cabedello....
Decreto n. 9'i"), de 6 de novembro do 1890— Approva os estudos
e o orçamento do prolongamento da estrada de ferro QuaraV — 273
him a Ita^uy, entre Itamy e Camaquan, na extensão da 144k
Daoreto n. 970, de 8 de novembro de 1890 — Condede privilegio
com garantii de juros para a construccão do prolongamento
V — 274
da estrada de ferro Leopoldina, d e l t i b i r a a Jatobá
Dacreto n. 992, de 8 de novembro de 1890 — Autorisa a transV - 270
ferencia da concessão da estrada de farro do C e a r ú - M i r i m , . .
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Decreto n. 993, de S de novembro de 1890—Concede fiança de
garantia de juros para a construcção da estrada de ferro de
Alagoas a Paulo Aflbnso
V — 276
Decreto n. 1009, de 14 de novembro de 1890 — Modifica as clausulas da concessão feita á Companhia Mjzambinho para o
prolongamento da «atrada de ferro .Minas e Rio e ramal da
Campanha
— 285
Decreto n. 1033, de 14 de novembro de 1890 — Organisa o serviço
de estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro
— 286
Decreto n. 1039, de 20 de novembro de 1890 — Autorisa a transferencia da estrada de ferro Tamandaró á Barra
— 287
Decreto n. 1045, de 21 de novembro dr. 1890 —Fa/. extensivo aos
empregados do ministério da agricultura, commercio e obras
publicas o montepio obrigatório
V — 288
Decreto n. 1048, de 21 de novembro de 1890 — Altera as clausua
a
las 1 e 32 do concessão feita para a construcção da estrada
de ferro do Rio Bonito a Cabo Frio
V — 290
Decreto n. 1052,xle 22 de novembro de 1890 — Approva novo regulamento para o prolongamento da estrada [de ferro Bahia ao
S. Francisco
,
V — 290
Decreto n. 1060, de 22 de novembro de 1890 — Concede privilegio e garantia de juros para a construcção de uma estrada de
ferro entre Oaruarú, no Estado de Pernambuco, e Grato, no
do Ceará
V - 315
Decreto n. 1061, de 22 de novembro de 1890 — Declara o praso
em que a companhia estrada de ferro Itararé a Santa Maria
deve effecttiar o deposito de 10 milhões de francos
V
316
Decreto n. 1071, de 22 de novembro de 189U — Approva os estudos do ramal de Paquevira a Imperatriz
V
317
Decreto n. 1081, de 28 de novembro de 1890 — Manda observar
na estrada de ferro Paulo Affonso o regulamento approvado
pelo decreto n. 607 de 26 de julho do corrente anno, na parte
relativa ao trafego.
V - 317
Deereto n. 1082, de 28 de fevereiro de 1890 — Concede privilegio
e garantia de juros para a construcção da uma estrada de
ferro que ligue Araxá á linha Itabira a Jatobá ...
V — 317
Decreto n. 1083, de 28 de novembro de 1890 — Concele privilegio e garantia de juros para a construcção de uma estrada
de ferro entre Petrolina e o littoral do Kstado do Piauhy...
V — 318
Decreto u . 1182, de 19 de dezembro de 1890 — Abre ao ministério da agricutura um credito extraordinário de 9.020:228f500,
afim de alargar-se a bitola da estrada de ferro S. Paulo e
Rio de Janeiro
V — 320
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Decreto n. 1186, de 19 de dezembro de 1890 — Approva os estudos de 10 kilometros da estrada de ferro Muzambinho,de Três
Corações, ponto terminal da Minas e Rio railway ate o Salto
da Grande Mottica
Decreto n. 1221, de 27 de dezembro de 1890 — Approva os estudos para o prolongamento do rama l de Ouro Preto
Decreto n. 1225, de 27 de dezembro de 1890 — Approva o regulamento para a ostr.ida de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro,
Decreto n. 1234, de 3 de janeiro do 18',>1 — Approva os estudos
das variantes do traçado da estrada de ferro Ceará-mirim..
Decreto n. 1235, de 3 de janeiro de 1891 — Autorisa a transferencia á emproza industrial de melhoramentos no Brasil
da concessão da estrada de ferro Caruaru ao Grato.
Decreto n. 1264, de 10 de janeiro de 1891 — Approva os novos
estudos da secção Mathilde da estrada de ferro Victoria a
S. Cruz do Rio Pardo e os da variante entre as duas primeiras secções
Decreto n. 1267, de 10 de janeiro de 1891 — Autorisa a transferencia da estrada de ferro Ustreit > ao Chopim
Decreto n. 1268, de 10 de janeiro de 1891 — Autorisa a transferencia da estrada de ferro Peçanha ao Arará
Decreto n. 1302, de 17 de janeiro de 1891 — Crea uma inspectoria geral para a fiscalisação das linhas férreas e fluviaes..
Decreto n. 1312, de 17 de janeiro de 1891 —Proroga o praso para a
inauguração das obras da estraila de ferro Pelotas aS. Lourenco
Decreto n. 1332, de 2 de fevereiro de 1891 — líxtingue a Commissão geral de viação férrea e fluvial
Decreto n. 1333, de 2 de fevereiro de 1891 — Revoga o decreto
n. 1302, de 17 de janeiro, que creou uma inspectoria geral
para Pi?calisação das linhas férreas e fluviaes
Decreto n. 1337, de 5 de fevereiro de 1891 — Approva os estudos
da estrada de ferro Rio Bonito a Cabo Frio
Decreto n. 1377de 14 de fevereiro de 1891—Approva os estudos do
primeiro trecho da estrada de ferro a Botafogo a Angra dos Reis.
Decreto n. 1382 de 19 de fevereiro de 1891 — Altera, as clausulas do
decreto n. 597 A de 19 de julho de 1890 (Torres a Porto Alegre.
Decreto n. 1419 de 21 de fevereiro de 1891 — Appvova os estudos
de mais 20 kilometros do prolongamento da estrada do ferro
Minas e Rio e os dez primeiros kilometros do ramal da (Jampanha (E. de F. Muzambmho)
Decreto n. 1424, de 23 de fevereiro de 1891 — Approva provisoriamente, com modificações, os estudos do prolongamento da estrada de ferro Mogyana, de Uberaba a S. Pedro de Uberabinha
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Decreto n. 1425, de 23 de fevereiro de 1301 — Modifica o traçado
do prolongamento da estrada de ferro'do Paraná
V — 350
Decreto n. 11, de 7 de março de 1891 — Autorisa a transferencia
á Companhia viaçãn ferro-fluvial do Tocantins e Araguaya
da concessão feita de uma estrada de ferro entre Alcobaça
e a Praia da Rainha e da navegação dos rios Tocantins,
Araguaya e seus affluentes
V — 356
Decreto n. 53, de 19 de marçode 1891 — Approva os estudos do ramal da Capella, da estradado ferro Aracaju a Simão Dia je fixa
provisoriamente em 1.941:000.$030 o respectivo capital garantido V — 350
Decreto n. 69, de 21 de março do 1891 — Approva os estudos das
linhas de ligação das estradas de ferro do Nortal Timbaúba
ao Pilar e Mulungú a Campina <",rande
V — 307
Decreto n. 75, de 21 do março de 1891 — Approva os estados
da estrada de ferro Tamandaré a Barra, até ao kilometro
97+500 e manda estudar variantes
V — 3.77
Decreto n. 70, de 21 de março de 1891 — Approva os estudos
do ultimo trecho da estrada de ferro do Ceará-mirim
V — 357
Decreto n. 85, de 28 de março de 1891 — Approva os contractos
celebrados entre as Companhias Minas e Rio e Muzambinho,
para melhor regularisação do serviço
V — 3."iS
Derreto n. 103, de 3 de abril de 1891 — Approva com modificação os estudos do 1° trecho da estrada de ferro Victoria a
Santa Cruz do Rio Pardo
V — 358
Decreto n. 118, de 4 de abril de 1891 — Supprime a directoria
da estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janeiro e annexa o
serviço delia ao da Central do Brasil
V — 359
Docreto n. 155, de 18 de abril de 1891 — Concede privilegio para a
construcção de uma estrada de ferro entre Taubaté e Amparo.
V — 359
Decreto n. 157, de 23 de abril de 1891 — Approva os estudos da
estrada de ferro Caxias a Cajazeiras
V — 301
Decreto n. 159, de 23 de abril de 1891 — Approva os estudos
dos últimos 21 e meio kilometros do prolongamento da estrada de ferro Minas e Uio até o Rio Verde (estrada do
ferro Muzambinho)
V — 301
Decreto n. 323, de 16 d» maio dií 1S91 — Modifica o traçado da
estrala de ferro Aracaju a Simão Dias, na parte relativa
ao trecho Laranjeiras a Simão Dias
V — 362
Decreto n. 314, de 23 de maio de 1891 — Approva a planta dos
terrenos necessários ao augmento das estações de Jundiahy.
V — 332
Decreto n. 357, de 30 de maio de IS','1 — Approva os estudos da
2a secção do ramal de Campanha, na extensão de 22 kilometros
(estrada de ferro Muzambinho )
V — 302

Decreto n. 3t35, de 30 de maio de 1891 — Concede privilegio
para a construcção de uma estrada de ferro entre Humaytá
á margem do rio Madeira e a confluência dos rios Guaporé
o Mamoré
Decreto n. 372, de 6 de j u n h o da 1891 — Concede privilegio para
construcção de uma estrada de ferro circular, com a denominação de Metropolitana, que faça seu trajecto pelas montanhas circumvizinhas á capital c. localidades suburbanas,
tendo por ponto de partida e de chegada o largo da
Carioca
Decreto n. 373, de 6 de j u n h o de 1891 — Concede privilegio
para a construcção da entrada de ferro entre as cidades de
Ouro Preto c Peçanlia
,.,
Decreto n , "70, dfi O de junho de 1891 — Incorpora á administração da parte do trafego da estrada de ferro Central do
lirasil os serviços de construcção do prolongamento
Decreto n. 386, de 13 de junho de 1891 — Approva os estudos
complementares do ramal de Campanha, da estrada de ferro
Miiznmbinho, na extensão de 51! kilometros e 690 metros...
Decreto n. 3^7, de 20 da junho de 1891 — Autorisa a Companhia íics Chemins de Fer Ktid-oueit Hrésilicns a transferir
á Companhia Industrial dos Estados do Brasil a construcção,
uso e gozo da estrada de ferro Itararé a Santa Maria e seus
ramaes, com excepção do trecho Santa Maria a Cruz Alta.
Decreto n. 399, de 20 de junho de 1891 — Approva o regulamento para fiscalisação das estradas de ferro da Republica ....
Decreto n. 4IÍO A, de 4 de julho de 18'jl — Concede privilegio
para a construcção de uma estrada de ferro entre S. Francisco Xavier e Commercio
,
Decreto n. 436 B, de 4 de julho de 1891 — Concede privilegio
para a construcção de umti estrada de ferro entre Paraty e
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Decreto n. 430 R, de 4 de julho ds 1891 — Concede privilegio
para a construcção de uma estrada de ferro entre a estação
de Cruzeiro, da estrada de ferro Central do Brasil e a esIftção de Santa Cruz, dn mesma estrada
Derreto n. 1:!1 K, do 4 de j u l h o de ISO l — Concede privilegio
para a construcção do prolongamento da estrada de forro
Sorocabana, da estação de S. João a Sanlos
Decreto n. 451, de 2.1 de julho de 1891 — Autorisa a Thí lirasil
grcatsouthern. raitway coxipany a transferir á The lirasil
yreat SJKÍ/I-TH tnímo .-In-gi-b MtaHsion railuwy cumpanif
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a concessão do prolongamento da estrada de ferro Quarahim a Itaqui até Santo Angelo
Decreto n. 454, de 24 de julho de 1891 — Proroga o praso para
apresentação dos estudos da estrada de ferro e Minas de
S. Jeronymo
Decreto n. 458, de 25 de julho de 1891 — Proroga o praso para
o serviço de navegação dos rios das Velhas e S. Francisco..
Decreto n. 459, de 25 de julho de 1891 — Proroga por um anno
o praso para a apresentação dos estudos da estrada de ferro
Victoriaa Peça nhã
,
,
Decreto n. 462, de 25 de julho de 1891— Concede privilegio para
a construcção da uma estrada entre nma das estações da
estrada de ferro Braganiina e o porto de Santos
Decreto n. 463, de 25 de julho de 1891 — Proroga por um anno
os prasos fixados nas clausulas 2a e 5a do decreto n. 862,
de 16 de outubro de 1890, relativamente á ostrada de ferro
Catalão a Palmas e modifica algumas clausulas
Decreto n. 474, de l de agosto de 1891 — Concede privilegio
para a construcção de ramaes férreos convergentes á estrada de ferro Central do Brasil
Decreto n. 485, de 8 de agosto de 1891 — Autorisa a transferencia á empreza industrial e cjnstructora do Rio Grande
do Sul de concessão de estrada de ferro Pelotas a S. Lourenço
Decreto n. -191, de 8 de agosto de 1891 — Autorisa a organisação da companhia auxiliar de estradas de ferro no
Brasil
Decreto n. 495, de 20 de agosto de 1891 — Approva os estudos
de 12 kilometros de prolongamento da estrada de ferro
Central do Brasil, além de Santa Luzia
Decreto n. 504, de 27 de agosto de 1891 — Approva os estudos
complementares do ramal de 1'aquovira á Imperatriz (e. f.
Sul de Pernambuco).
Decreto n, 511, de 29 de agosto do 1891 — Autorisa a transferencia da concessão da estrada de ferro Catalão ás fronteiras da Bolivia
Decreto n. 515, de 29 de agosto de 1891 — Proroga por um
anno o praso para conclusão dos 14 kilometros restantes da
estrada de ferro Central de Maeahé
Decreto n. 510, de 29 de agosto do 1891 — Proroga por doua
ânuos o praso para conclusão das obras do prolongamento da
estrada de [erro liarão d<> Araruaina
Decreto n. 517, de 29 de agosto de 189,1 — Proroga por dous
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annos o praso para a conclusão das obras do ramal de
Itapemirim, da estrada de ferro Carangola
Decreto n. 524, de 11 de setembro de 1891— Autorisa a transferencia da parte que cabe a um dos concessionário! da
estrada de ferro Catalão a Palmas
Decreto n. 550, de 17 de setembro de 1891 — Concede privilegio
para a construcção de uma estrada de ferro entre Ponta
Grossa a Corumbá, com ramaes para Bahus, para um porto
navegável do rio Apa e unindo Jatahy, Guarapuava e Ti-
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Decreto n. 555, de 19 de setembro de 1891 —Concede privilegio
para a construcção de uma estrada de ferro entre Pontal do
Rio Pardo e um ponto conveniente do estado de Matto Grosso
na fronteira da Bolivia
Decreto n. 569, de 24 de setembro de 1891 —Approva os estudos
da estrada de ferro Oeste de Minas (Barra Mansa a Catalão)
na extensão de 140 kil
Decreto n. 583, de 26 de setembro de 1891 — Modifica o traçado
da estrada do ferro Tamandaré a Barra, entre o kil. 97+500
e a Barra e concede privilegio para o prolongamento até
S Bento
Decreto n. 585, de 3 de outubro de 1891 — Autorisa a transferencia da concessão da estrada de ferro de Caruaru ao Crato
e modifica o ponto inical que passará a ser Vicencia
Decreto n. 586, de 3 de outubro de 1891 — Concede prorogação
por oito mezes do praso para a conclusão das obras da
estrada de ferro Benevente e Minas
Deere Io n. 587, de 10 de outubro de 1891 — Concede privilegio
para construcção de uma estrada de ferro entre a Capita)
Federal e Guaratiba
Decreto n. 594, de 17 de outubro de 1891 — Ccncede privilegio
para a eonstrucção de uma estrada de ferro, denominada do
Pacifico entre Recife e um ponto conveniente das fronteiras
do Rio Grande do Sul com a Republica Oriental
Decreto n. 598. de 17 de outubro de 1891 — Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Mogyana, trecho Uberaba a Catalão, entre os kilometros 137 e 200
Decreto n. 602, de 17 da outubro de 1891 — Autorisa'a desapropriação de uma casa em Jaboatão, estrada de ferro central
de Pernambuco,para o prolongamento do desvio desta estação
Decreto n. 009, de 22 de outubro de 1891 — Approva os estudos
de 12 kilometros do prolongamento da estrada de ferro Central do Brasil, alénl de Sauta Luzia.
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Decreto n. 619, de 24 de outubro de 1891 — Áutorisa a transferencia da concessão da estrada de ferro S. Francisco Xavier
ao Commercio (estrada de ferro melhoramentos no Brasil)..
Decreto n. 634, de 24 de outubro de 1891— Approva os estudos
de 12 kilometros do prolongamento da estrada de ferro Central
do Brasil, além de Santa Luzia
Decreto n. 630, de 30 de outubro de 1891 — Approva 03 estudos
do prolongamento da estrada de ferro Quaraliim a Uaqui,
entre Camaquam e Santo Angelo
Decreto n. 638, de 31 de outubro de 1831 — Approva a planta
de duas estações da estrada de ferro Sorocabana, entre
Botucatú e Rio Novo e mudilicao traçado entre o? kilometros
373 e 388 da linha Batucatú a Tibagy
Decreto n. 64') A, de 31 de outuoro de 1891— Áutorisa a transferencia da concessão de estradas de ferro Natal ao Cearáinirim, Tamandaré a Barra e Aracaju a Simão Dias
Decreto n. 043, de 5 de novembro de 1891—Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Batarité, entro Quixadá e Quixeramobim
Decreto n. 055, de 7 de novembro de 1891 —Decreta o arrendamento das estradas de ferro da União
Decreto n. 000, de 7 de novembro de 1891 — Concede privilegio
para congtrucção do prolongamento da estrada de ferro da
Tijuca, do Alto da Boa Vist» á fazenda do Moeke e da Travessa de S. Salvador á praça Tiradentes
Derroto n, 031, de 12 de novembro de 4891 — Proroga até 12 de
junho de 1892 o praso para conclusão das obras do prolongamento do Tram-road de Nazareth
Decreto n. 670, de 14 de novembro de 1891 — Approva os estudos da estrada de ferro Santa Maria a Cruz Alta
Decreto n. 074, de 14 de novambro de 1891— Approva os estudos de uma variante do prolongamento do Trarn-road de
Nazareth entre os kilomelros 53 o o fim da linha
Decreto n. 081, de 21 de novembro de 1891 — Transfere parte
da concessão dos ramaes convergentes á estrada de ferro
Central do Brasil
Decreto n. 696, de 15 de dezembro de 1891—Declara de nenhum
efleito o decreto n. 655, de 7 de novembro de 1891, que determinou o arrendamento das estradas de ferra da União..
Decreto 11. 7">, de 8 de agosto de 1*92 ( 1 , 1 — Concade credito
para pagamento da £ 1.466 —5-0 a Louis Cohen £ Sons
( estrada de ferro S. Paulo e Rio de Janíiro )
Pacrelo u. 100, de 14 d« outubro de 189.2 ( L ) — Fixa a coiu-
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pet'<ncia da União e dos Estados para a concessão de vias
de communicações fluviaes e terrestres
Decreto n, 126, de 18 de novembro de 1892 ( L ) — Autorisa
a modificação do? contractos da S. Paulo raihvay company.
Decreto n. 714, de 23 de j \ n e i r o de 1892 ( E ) — Approva os
estudos da estrada de ferro Victoria a Peçanha
Decreto n. 733, de 9 de fevereiro de 1892 — Regula o modo pelo
qual deve ser executada a disposição legislativa que impõe
ás companhias de estradas de ferro a obrigação de concorrerem para as despezas de lisc.il isação... «•
Decreto n. 734, de 13 de fevereiro de 1392 — Approva a modificação do traçado da estrada de ferro do Norte, entre o rio
Trapicheiro e a rua Machado Coelho e fixa o praso de três
mezes para a conclusão das obras
Decreto n. 754, de 7 de março de 1892 — Crêa os logares de
ajudante do trafego e da locomoção da estrada de ferro Central
do Brasil, especialmente encarregados do serviço do trecho
Cachoeira a S. Paulo
Decreto n. 762, de 16 da março do 1892 — Approva os estudos
de mais 12 kilometros da estrada de ferro Central do Brasil.
Decreto n. 763, de 16 de março de 1892 — Approva os estudos
de um treclio do ramal Timbauba ao Pilar, na extensão de
35*, 197
Decreto n. 765, de 16 março de 1892 — Declara caduca a concessão da estrada de ferro Benevente e Minas
Decreto n. 769, de 19 de março de 18D2— Autorisa a transferencia da concessão da estrada de ferro de Itú a Iguape.,..
Decreto n. 773, de 22 de março de 1892 — Approva os estudos
do trecho da Restinga Secca á Ponta Grossa, da estrada de
ferro do Paraná
Decreto n. 778, de 26 de março 1892 — Approva com restricções
os estudos da variante entre o kilomelro 53 e o fim da linha,
do prolongamento do Tram-road de Nazareth
Decreto n. 787, de l de abril de 1892 — Altera uma observação
relativa ao quadro do pessoal da estrada de ferro Porto
Alegre a Uruguayana
Decreto n. 800, de23 de abril de 1892 — Autorisa a transferencia da concessão da estrada de ferro Maceió a Leopoldina...
Decreto n. 814, de 7 de maio de 1892—Approva a planta para
desapropriação dos terrenos em Santos, necessários ús obras de
prolongamento da estrada de ferro Sorocaban.i
Decreto n. 821, de 23 da maio de 1892 — Altera o nrt. lõ do
regulamento approvado pelo decreto n. 713, de 2 de setembro
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de 1890, para a parte em construcção da estrada de ferro
Central do Brasil
Decreto n. 828, de 28 de maio de 1892 — Approva os estudos
de 12 kilometros do prolongamento da estrada de ferro
Central do Brasil, além de Santa Luzia
Decreto n. 829, de 28 de maio de 1892 — Approva os estudos
de 10,k746 do prolangamento da estrada de ferro Central
do Brasil além de Santa Luzia
Decreto n. 833, de 30 de maio de 1892 — Approva os estudos
de 40 kilometroB do prolongamento da estrada de ferro e
Minas de S. Jeronymo
Decreto n. 834, de 30 de maio de 1892 — Autorisa a transferencia da concessão da entrada de ferro de Maceió á extincta colónia Leopoldina
Decreto n. 917, de 2 de julho de 1892 — Approva a modificação
do traçado da estrada de ferro Sorocabana, entre os kilometros 224,588, 227,658 e 227,830
Decreto n. 918, de 2 de julho de 1892 — Approva os estudos da
estrada de ferro Sorocabana, entre S. Vicente e Santos
Decreto n. 925, de 2 de julho de 1892 — Approva o projecto
de uma estação de triage nos terrenos do antigo matadouro da
Capital (estrada de ferro Central do Brasil)
Decreto n. 940, de 15 de julho de 1892—Approva os estudos do trecho
de Quixeramobim. a Humaytá, da estrada de ferro Baturité..
Decreto n. 941, de 15 de julho de 1892 — Approva a variante da
estrada de ferro Pelotas a S. Lourenço, entre os kilometros
3,66 e 25,44
Decreto n. 968, de l de agosto de 1892 — Modifica a clausula
l* do decreto n . 397, de 20 junho de 1891, que autorisa a
transferencia do trecho Cruz Alta a Itararé, da estrada de
ferro Itararé a Santa Maria
Decreto n. 977, de 5 de agosto de 1892 — Concede á companhia
Mogyana autorisação para prolongar sua linha de Resaca
a Santos
Decreto n. 983, de 8 de agosto de 1892 — Autorisa a companhia Paulista a prolongar sua linha ao porto de São
Sebastião
Decreto n. 988, de 12 de agosto do 1892 — Approva os estudos
do tresho Jaraguá a Palmeira dos índios da estrada de
ferr > Central Alagoana (Alagoas a Paulo Affonso)
Decreto n. 1014, de 16 de agosto de 1892 — Approva os estudos de 96k/>74,3 de linha Barra Mansa a Catalã) da estrada d« feiro Oeste de Minas.
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Decreto n. 1015, de 16 de agoíto de 1892 — Declara sem effeito
o decreto que concedeu privilegio para constnicção de ramaes
convergentes da estrada de ferro Central do Brasil
Decreto n. 1017, de 20 de agosto de 1892 — Declara eílecliva
a transferencia da concessão da estrada de ferro Caruaru ao Grato e modiíica o ponto inicial, que passará a ser
Nazareth
Decreto n. 1017 A, de 20 de agost> de 1892 — Approva, com
modificações, os esludus da estrada de ferro Taubaté ao
Amparo, na extensão de 72k
Decreto n. 1021, de 23 de agosto de 1892 — Approva a variante
ao traçado da estrada de ferro Pelotas ao S. Lourenço, na
parte relativa ao ramal da Tablada
,
Decreto n. 1029, de 30 de agosto dd 1892 — Altera as clausulas
1a-, 5a e 9;1 da concessão da estrada de ferro Taubaté ao
Amparo
Decreto n. 1035, de 6 de setembro de 1892 — Approva provisoriamente a disposição da observação 4" da 4a tabeliã annexa
ao regulamento da estrada de ferro Centra Ido Brasil, approvado por decreto n.400,de 17 de maio de 1890
Decreto n. 1044, de 11 de setembro de 1892 — Approva os estudos do ramal Alagoinha a Jacu do prolongamento da estrada de ferro Bahia ao S. Francisco (estrada de ferro São
Francisco)
Decreto n. 1046, de 14 de setembro de 1892 —Declara extensivo ao pessoal da íiscalisação das estradas de ferro o montepio obrigatório
Decreto n. 1049, de 14 da setembro de 1892 — Interpreta a
clausula 15a do decreto n. U77, de 5 de agosto de 1892,
relativa á quota da (iscaiisacão com qua deve concorrer
a companhia Mogyana
Decreto n. 1055, de 24 de setembro de 1892 — Approva os
estudos de 30 kil. do prolongamento da estrada de ferro
Central do Brasil, a partir da Sete Lagc">as
Decreta n. 1057, de 27 da setembro de 1892— Proroga ate' 31
de dezembro do corrente auno o praso para conclusão das
obras da estrada de ferro da Tijuea
Decreto n. 1060, de 30 do, setembro de 1892 — Fixa provisoriamente em 4.200:OOO.JOOO o capital da estrada de ferro
Oeste de Minas, correspondente u, 140"
Decreto n. 1055, de l de o itubro de 1892—Declara caduca
a concessão da , estrada da ferro Tamandaré ao rio Una,
feita por decreto u. 1'JáO de 20 de setembro de 1857
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Decreto n. 1085, de 18 de outubro de 1892 — Approva os
estudos do ramal da Feira de Sant'Anna, do prolongamento da estrada de ferro Bahia ao S. Francisco (estrada
da ferro S. Francisco)
Decreto n. 1033, de 20 de outubro de 1892 — Approva o? estudos do trecho Cruz Alta ao Rio Uruguay, da estrada de ferro
Itararé a Cruz Alta
Decreto n. 1089, de 20 de outubro de 1892 — Approva, com
restricções, os estudos da estrada de ferro Torres a Porto
Alegre
Decreto n. 1098, de 25 de outubro de 1892— Approva, com
restrioeõas, °s estudos dos cinco primeiros kilometros do
prolongamento da estrada de (erro Mogyana .1 Santos o
a directoria geral
Decreto n. 1127, de 8 de novembro de 1892 — Autorisa a
transferencia da concessão da entrada de ferro Catalão
a Palmas
Decreto n. 1128, de 8 de novembro de 1892— Approva os
estados da ligação das linhas ns. l e 2 ao tunnel n. 2 do
ramal da Gamboa, da estrada de ferro Central do Brasil.
Decreto n. 1138, de 11 de novembro de 1892 — Autorisa a
Alagoas railway company a construir por conta do custeio um novo armazém de mercadorias em Jaraguá
Decreto n. 1103, de 9 de dezembro de 1S92 — Declara caducas as concessões do prolongamento da estrada de ferroLeopoldina de Saúde a Itabirae de Ilabira a Jatobá
Decreto n. 1104, de 9 de dezembro de 1892 — Approva novo
regulamento para fiscalisação das estradas de ferro da
União
Decreto n. 1170, de 17 de dezembro de 1892 — Autorisa a
Alagoas railway company a desapropriar algumas casas e terrenos
Decreto n. 1174, de 17 de dezembro de 1892 — Approva, com
modificações, os estudos da 1a secção-da estrada de ferro
S. Francisco Xavier ao Commercio, eompreliemlída entre a parada da Mangueira e Belém (e. f. Melhoramentos no Brasil)...,
Decreto n. 1174 A, de 17 de dezembro de 1892 — Dá nova redacção á clausula X do decreto n. 977, de 5 de agosto de
1892, que concedeu autorisarão ú companhia Mogyana para
prolongar sua linha ate1 ao porto de Santos
Decreto n. USO, do 26 de dezembro de 1H92 — Fixa a taxa do
lno de 27 dinheiro» por i$ para o pagamento cios juros
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garantidos para a conslrucção do prolongamento e ramaeg
da estrada de ferro Paraná
Decreto n. 131, de 25 de maio de 1893 (L) — Autorisa a prorogação dos prasos para estabelecimento da navegação dos
rios Tocantins e seus aflluentes concedidos á companhia
viação férrea o fluvial do Tocantins e Araguaya
*
Decreto n. 132, de 25 de maio de 1893 (L) — Autorisa a concessão de um ramal da Estiva ao Mar de Hespanha, da estrada de ferro S. Francisco Xavier ao Commercio (estrada
de ferro melhoramenlos no Brasil).
Decreto n. 133, de 25 de maio de 1893 — Autorisa a prorogaçfio
do praso á companhia c;, de f. e minas de S. Jeronymo
Decreto n. 1S3, de 20 de setembro de 1893 — Manda emprogar
ofliciaes e praças no estudo e construoção da estrada de
ferro Catalão á Cuyabá
Decreto n. 192, de 2 de outubro de 1892 — Autorisa a alteração
do traçado da estrada de ferro Central Alagoana, na 1a secção, já approvada, até á cidade de S. Miguel e a partir da
Atalaya
Decreto n. 1271, de 11 de fevereiro de 1893 (E) — Approva os
estudos de 30 kilometros do prolongamento da estrada de
ferro Central do Brasil, além de Sete Lagoas
Decreto n. 1288, de 17 de fevereiro de 1893 — Approva, com
modificações, os estulos da estrada de ferro Barra Mansa
a Catalão dos trechos 10 a 40 de Barra Mansa para Lavras
e 30 a 130 de Lavras para Barra Mansa
Decreto n. 1307, de 7 de março de 1893 — Proroga por um
anno o praso para a conclusão das obras da estrada de
ferro da Tij uca
Decreto n. 1324, de 21 de março de 1893 — Approva os estudos
do trecho de S. Caetano da Raposa a Bello Jardim, da estrada de ferro central de Pernambuco
,
Decreto n. 1337, de 28 de março de 1893 — Approva os estudos
de diversos trechos, na extensão de 25 kilometros, do prolongamento da estrada de ferro Mogyana a Santos
Decreto n. 1341, de 7 de abril de 1893 — Declara caduca a concessão do prolongamento da esteada de ferro do Gi'ão-Pará,
do Areal a Enti-e Rioç
Decrelo n. 1342, de 7 de abril de 1893 — Àpprova os estudos de
30 kilometros de prolongamento da estrada de ferro Central
do Brasil, além de Sete Lagoas
Decreto n. 1371, d<' 20 de abril de 1893 — Autorisa a constru»
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cção de um novo armazém na estação de Curytiba, da estrada de ferro do Paraná
Decreto n. 1381, de 27 de abril de 1893 — Abre o credito de
15.000 dollars para pagamento da . 3a quota para os
trabalhos preliminares do traçado da via-ferrea internacional
Decreto n. 1331, de 6 de maio de 1893 — Declara caduca a concessão do prolongamento da estrada de ferro Quarahim a Itaqui até Santo Angelo
Decreto n. 1385, de 6 de.maio de 1893 — Autorisa a transferencia á companhia S. Paulo e Rio Grande, da concessão relativa á estrada de ferro Itararé a Cruz Alta
Decreto n. 1389, de O de maio de 1893 — Approva com modificações os esiudos do trecho 40 k. a 189 k. da estrada de ferro
Minas e S. Jeronymo
Decreto n. 1390, de 6 de maio de 1893 — Declara caduca a concessão da estrada de ferro Catalão a Matto Grosso
Decreto n. 1391, de (i de maio de 1893 — Estabelece para ponto
inicial da estrada de ferro Alagoas a Paulo Aílbnso a cidade
de Alagoas
Decreto n. 1400, de 18 de maio de 1893 — Substituo o art. 9"
das instrucções da estrada de ferro Minas e Rio pelo art. 11°
das da estrada de ferro Central do Brasil
Decreto n. 1410, de 25 de maio de 1893 — Declara sem elleito o
decreto que concedeu a estrada de ferro de Ponta Grossa a
Corumbá
Decreto n. 1411, de 25 de maio de 1893 — Approva os estudos de
30 k. do prolongamento da estrada de ferro Central do Brasil,
alem de Sete Lagoas
Decreto n. 1412, de 25 de maio de 1893 — Approva os estudos
de 35k.300 do prolongamento da estrada de ferro Central de
Pernambuco, entre Bello Jardim e Pesqueira
Decreto n. 1413, de 25 de maio de 1893 — Approva os estudos do
trecho de 20 k. da linha Guarabira a Nova Cruz
Decreto n. 1428, de 2 de junho de 1893 — Proroga por um anno,
com a pena da clausula 33, o praso para conclusão das obras
do trecho Uberaba a Catalão (estrada Mogyana)
Decreto n. 1429 A, de 10 de junho de 1893 — Proroga até 31 de
j u l h o o praso para conclusão das obras da estrada de ferro
Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 1438, de 15 de junho de 1893 — Autorisa a « Southern
brasilian Rio Grande do Sul railway » a desapropriar a praça
Silveira Martins, na cidade do Rio Grande do Sul (e. f.
Rio Grande a Bagé)
,,...,..,
'
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Decreto n. 1439, de 15 de junho de 1893 — Approva a modificação do trecho do prolongamento da estrada de ferro SoroV — 519
cabana a Santos, destinada á estação de S. Vicente
Decreto n. 1440, de 15 de junho de 1893— Approva os estudos da
variante, no prolongamento da estrada de ferro Sorocabana,
entre os k i l . 121.798 e 490, da linha Kotucatú á foz do Tibagy V — 519
Decreto n. 1441, de 15 de junho de 1893 — Approva os estudos
do prolongamento da estrada de ferro Sorocabana, entre os
kil. 13+1 a 24 (S. Vicente e Serra) e 22 a 36 (Pinheirinhos a
V — 519
Santos)
Decreto n. 1442, de 5 de julho de 1893 — Approva a mudança de
local para ponto inicial da estrada de ferro Santn. Maria a
V — 520
Cruz Alta
Decreío n. 1440, de 5 de julho de 1893 — Approta os estudos do
V — 520
trecho Humaytá a Quinquoé, do estrada de ferro Baturilé..
Decreto n. 1447, de 5 de julho de 1893 — Declara sem effeit) o
decreto n. 602, de 17 de outubro de 1891, que autorisou a
desapropriação de uma casa em Jaboatão, estrada de ferro
Y — 520
Central de Pernambuco
Decreto n. 1448, de 5 de julho de 1893 — Approva os estudos de
um trecho de l ) k . da estrada de ferro Guarabira a Nova
V — 521
Cruz
Decreto n. 1449, de 5 de julho de 1893 — Approva os estudos de
um trecho dê 24"-,237.õ da estrada de ferro Guarabira a Nova
V — 521
Cruz
Decreto n. 1450, de 5 de julho de 1893 — Declara caduca a concessão da estrada de ferro Victoria a Santa Cruz do Rio
V — 521
Pardo
Decreto n. 1451, de 5 julho de 1893 — Declara caduca a concesV — 522
são da estrada de ferro Rio Bonito a Cabo Frio
Decreto n. 1457, de 5 de julho de 1893 — Approva, com modilicações, os estudos de 279k,500 da estrada de ferro Barra
V -r. 522
Mansa a Catalão (E. F. Oeste de Minas)
,
Decreto n. 1458, de 5 de julho de 1893 — Autorisa a Alagoas
V — 523
railway company a desapropriar um prédio
Decreto n. 1466, de 13 de julho de 1893 — Approva os estudos da
4a secção da linha Jaguára a Catalão, da estrada de ferro
V — 523
Mogyana
Dacreto n. 1468, de 13 de julho de 1893 — Declara caduca a conV — 523
cessão da estrada de ferro Maceió aLeopoldina
Decreto n. 1477, de 13 de julho de 1893 — Fixa em 1.890:000$
V — 524
o capital garantido a companhia Tram-road de Nazareth..
Decreto n, 1486, de 28 de julho de 1893 — Approva os estudos
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do trecho Alto da Serra á estacão de Guayó e do ramal desse
ponto á cidadã de Mogy das Cruze?, do prolongamento da
estrada de ferro Mogyana a Santos
V — 524
Decreto n. 1433, de 31 di julho de 1893 — Approva com modificações, 03 estudos do trecho Araxá a Confusão, da estrada
de ferro Peçauha ao Araxá
V — 52.")
Decreto n. 1-197, de 3 de agosto de 1893 — Pró roga por dous
anãos o praso para conclusão das obras da estrada de ferro
e minas de S. Jeronymo
V — 525
Decreto n. 1504, de 3 de agosto de 1893 — Approva as plantas e
orçamento das obras de arte a construir na linha principal da
estrada de ferro Central da Bahia
V — 526
Decreto n. 1505, de 5 do agosto de 13J3 — Approva 03 estudos do
trecho Atibaia i garganta do Pinhal, do prolongamento da
estrada de ferro Mogyana a Santos
V — 526
Dec.reto n. 1510, da 10 de agosto de 1893 — Proroga por 24 mezes
o praso para conclusão das obras da estrada de ferro Taubaté a Ubatiba
V — 520
Decreto n. 1511, de 10 de agosto de 1893 — Amplia até 31 de
dezembro o praso para conclusão das obras da estrada de
ferro Caxias a Cajazeirag
V — 527
Decreto n. 1514, de 17 de agosto de 1893 — Approva os estudas
de 18k430 do prolongamento a Santos, da estrada de ferro
Mogyana
,
V — 527
Decreto n. 1551, de 17 de setembro da 1833 — Desliga da administração da e. de f. S. de Pernambuco os ramaes de
Timbauba ao Pilar, M-ilungú a Campina Grande, Guarabira a Nova Cruz e incorpora-o? á administração da esirada de ferro Central de Pernambuco e muda para Maceió
a seda da estrada de ferro Sul de Pernambuco
V — 528
Decreto n. 100.'!, de 4 de dezembro de 1893 — Altera o traçado
da 1a secção da estrada de ferro Central Alagoana, até
á cidade de S. Miguel, a partir de Atalaya
V — 529
Decreto n. 1613, de 19 de dezembro de 1893 — Autorisa a transferencia das concessões da estrada de ferro Tamandaré á
Barra e Aracaju a Simão Dias
V — 529
Decreto n. 1645, de 30 de dezembro de 1893—Declara caduca a
concessão da estrala de ferro Porto Alegre ao porto das
Torres e para as obras de melhoramento desse porto
V — 53J
Decreto n. 211, de 19 de outubro de 1894 (L) — Proroga por
um anno os prasos do contracto para conatrucção da estrada
de ferro Alcobaça á Praia da Rainha
V — 530
Decreto n, 212, de 2:5 de outubro de 1894 (L) — Proroga por

Pjgs.

dous annos o praso para construcçio da estrada de ferro
V — 531
Ribeirão ao Bonito
,
v
Decreto n. 241, de 13 de dezembro de 1894 (L) — Releva a
companhia d melhoramentos do Maranhão da multa em que
incorreu por excesso de pra~o na conclusão da estrada da
V — 531
ferro Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 208, de 2G de dezembro de 1894 (L) — Augmenta
os vencimentos do pessoal da estrada de ferro Central do
V - 532
Brasil
Decreto n. 271, de 31 de dezembro de 1894 (L) — Proroga até
dezembro de 1893 os praaos para a conclusão das obras da
estrada de ferro de Aracaju a Simão Dias, Tamandaré a
V — 540
Barra, Catalão a Palmas, e Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 165'5, de 20 de janeiro de 1894 (E) — Approva as inV — 540
strucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro Sobral
Decreto n. 1654, de 20 de janeiro de 1894 (E) — Approva os
estudos de 10k« da linha Bar^a do Canhoto a Correntes
V — 590
(estrada de ferro Sul de Pernambuco)
Decreto n. 1655, de 20 de janeiro de 1894 (E) — Declara caduca
V — 59G
a concessão da estrada de ferro da Tijuca.;
Decreto n. 1658, de 20 de janeiro de 1894 (E) — Approva, com
molilicações os estudos da 1a secção da estrada de ferro
V — 596
Uberaba ao Coxim, na extensão de 103 kilometros
Decreto n. 1670, de 8 de fevereiro de 1894 (B) — Approva, com
mo-lificaeõas os estudos da 1a secção da estrada de ferro
V — 507
Catalão a Palmas, na extensão de 100, 200 kilometros
Decreto n. 1678, de 23 de fevereiro de 1894 — Altera a clausula
•
4a do decreto.n. 990, da 18 de outubro de 1890, que concede
V — 597
a estrada de ferro de minas de S. Jeronymo
Decreto n. 1705 A, de 30 de abril de 1894 (E) — Divide as adV — 598
ministrações das estradas Sul e Central de Pernambuco
Decreto n. 1717, de 21 de maio de 1891 (E) —Approva as instrucções regulamentares e tarifas do prolongamento da esV — 599
trada de ferro Bahia ao S. Francisco (e. f. S. Francisco).
Decreto n. 1720, de 30 de maio de 1891 (E) — Declara caduca a
concessão feita pelo derreti n. 365, de 3) d* maio de 1891, de
uma estrada de ferro entre a villa de Humaytá, á margem
esquerda do rio Amazonas e a confluência dos rios Guaporé
V — 639
e Madeira
Decreto n. 1721, de 2 de junho de 1891 (B) — Daclara caduca a
concessão feita pelo decreto n. 10.150, de 5 de janeiro de
V — G59
1889, de um n . estrada de ferro entre Taubaté e Ubatuba
Decreto n. 1722, de 2 de junho de 1894 (E) — Approva com modili-
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cações os estudos da estrada de ferro Alcobaça á praia da
Rainha, na extensão de 184k,200
Decreto n. 174Í, de 26 de j u n h o de 1894 (E) — Torna provisoriamente applieavel á estrada de ferro Norte de Alagoas o regulamento approvado pelo decreto n. 721, de 6 de setembro
de 1890, para as estradas Sul e Central de Pernambuco....
Decreto n. 1743, de 30 de junho da 1894 (B) — Declara caduca a
concessão da estrada de ferro do Pacifico, a que se refere o
decreto n. 504, de 17 de outubro de 1891
Decreto n. 1762 B, de 31 d« julho de 1894 (E) — Torna applicavel
á estrada de ferro Timbauba á Nova Cruz o regulamento
approvado pelo decreto n. 713, de 2 de setembro de 1890...
Decreto n. 1771, da 17 de agosto de 1894 (E) — Autorisa a
Brasil great southern raitway company a modificar sua linha (Quarahim a Itaqui) no trecho que vae ter ao cães de Quarahirn
Decreto n. 1779, de 27 de agosto de 1894 (E) — Proroga por
dous annos os prasos para inicio e conclusão das obras da
estrada de ferro Uberaba a Coxim
Decreto n. 1786, de 30 de agosto de 1894 (E) — Approva o projecto da nova estação de Belém, na estrada de ferro de Carangola
Decreto n. 1787, de 30 de agosto de 1894 (E) — Fixa provisoriamente em 810:000$ o capital da 1a secção da estrada de
ferro Barão de Araruama
Decreto n. 1789, de 3 de setembro de 1894 (E) — Substitue (com
referencia sómsiue á estrada de ferro Mogyana) a clausula
82a do decreto n. 862, de 16 de outubro de 1890
Decreto n. 1799, de 18 de setembro de 1894 (E) — Approva os
estudos definitivos do prolongamento a Santos da estrada de
ferro Sorocabana, na extensão de 118k,96G
Decreto n. 1800, de 21 de setembro de 1894 (E) — Altera as
instrucções regulamentares da estrada de ferro Central de
Alagoas
Docreto n. 1815, de 27 de outubro de 1894 (E) —Altera as tarifas da estrada de ferro Rio Claro
Decreto n. 1853, de 22 de outubro de 1891 (E) —Declara caduca
a concessão da estrada de ferro Estreito ao Chopim
Decreto n. 1855, de 23 de outubro de 1894 (E) — Declara caduca
a concessão da esírada de ferro Natal ao Ceará-mirim
Decreto n. 1860, de 27 de outubro de 1894 (E) — Declara sem
effeito o decreto n. 1468, de 13 de julho de 1893, que declarou
caduca a concessão da estrada de ferro Maceió a Leopoldina,

V — 660

V — 660

V - 663

V — 663

V — 664

V — 664

V - 665

V — 666

V - 666

V — 667

V-668
V — 669
V - 669
V — 670

V -671

Pags.
Decreto n. 1880, de 5 de novembro de 1894 (K) — Approva as
instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro
V — 671
Central de Alagoas...
Decreto n. 1881, de 7 de novembro de 1894 (E) — Approva as
instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro CaV — 690
xias a Cajazeiras
Decreto n. 1882, de 7 de novembro de 1894 (E) — Approva as
instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro
V —758
Santa Maria á Cruz Alta
Decreto n. 1887, de 14 de novembro de 1894 (E) — Approva os
estudos do trecho S. Miguel á Atalaya, da estrada de ferro
V — 781
Central Alagona
Decreto n. 1889, de 14 de novembro de 1894 (E) — Approva os
estudos da 2J secção da estrada de ferro Norte de Alagoas
V — 788
(Barra a Aguas Bellas)
,
Decreto n. 1891, de 14 de novembro de 1894 (E) — Fixa
provisoriamente em 2.156:134$200 o capital do trecho
Restinga Secca a Ponta Grossa, da estrada de ferro do PaV — 789
raná
Decreto n. 1892, de 14 de novembro de 1894 (E)— Altera as instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro MuV — 789
zambinho
Decreto n. 1893, de 14 de novembro de 1894 — (E) — Altera as
V — 793
tarifas da estrada de ferro Minas e Rio...,
Decreto n. 1904, da 4 de dezembro de 1894 (E) — Approva o
projecto de um abrigo, na estação de Uruguayana, na esV — 797
trada de ferro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 1905, de 4 de dezembro de 1894 (E) — Approva o
projecto para construccão de abrigos nas paradas da estrada
V — 797
de ferro de Quarahim a Itaqui
Decreto n. 1908, de 12 de dezembro de 1894 (E) — Approva as
novas instrucçúes regulamentares e tarifas da estrada de
V — 798
ferro Conde d'Eu
Decreto n. 1913, ds 18 de dázembr.i de 1894 (E) — Approva os
estudos do ramal de Saycan e do de SanfAnna do LivraV — 833
mento, da estrada de ferro Porto Alegre a Uruguayana
Decreto de 19 de junho de 1895 (L) — Proroga por dous annos
o praso para jerem iniciados os trabalhos da estrada de
VI- 7
ferro Nordeste do Brasil (Petrolina ao Piauhy)...
Decreto de 19 de junho de 1894 (L) — Proroga por 18 mezes, a
contav de 28 de setembro de 1894, o praso para a construcção
VI— 7
da estrada de ferro Natal ao Ceará-mirim
Pecreto n, 277, de 4 de julho de 1895 (L) — Proroga até 31 de
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dezembro de 1896 o praso para sei' iniciada a construcção
da estrada de ferro Caxias ao Araguaya
Decivto n. 339, de 28 de novembro de 1895 (L) — Aulorisa a
Companhia Brasil Great Southern rly a consíruir a ponte
sobre o rio Quarahim
Decretou. 344, de 5 dê dezembro de 1895 (L) — Approva o regulamento annexo ao decreto n. 2043, de 15 de j u l h o de 1895, na
parte que elevou vencimentos e creou novos empregos na estrada
de ferro Porlo Alegre a Urilguayana
Decreto n. 1953 do 9 de janeiro de 1893 (E) — Dá execução ao
§ 3° e n. 5 do § 4°, ar t. 6' da lei n. 2~66 de 24 de dezembro
de 1894 (Estrala Central da Parahyba)
Decreto n. 1934, de 9 de janeiro de 1895 (E) — Approva a planta
eo orçamento de um barracão para a estrada de ferro Central
da Bahia
Decrelo n. 1944, de 21 de janeiro de 1895 (E) — Approva a tufa-lia de preços para a estrada da ferro Peçanha ao Araxá....
Decreto n. 1947, de 25 de janeiro de 1895 (E) — Approva a variante da Formiga, da estrada de ferro Barra Mansa a Catalão (Oeste de Minas)
Decreto n. 1918, de 25 de janeiro de 1895 (E) — Approva o estudo
da variante do Ribeirão Vermalho, da estrada de ferro Oestí
de Minas
Decreto n. 1949, de 25 de janeiro de 1895 (E) — Approva as
plantas da variante do Livramento e da estação e armazsm
do Ribeirão Vermelho, da estrada de ferro Oeste de Minas..
Decret) n. 1953, da 28 de janeiro de 1895 (E) — Approva as
plantas para a conslrucção de um aterro e vinduoto na estrada
de ferro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 1953, de 4 da fevereiro de 1895 (E) — Approva os estudos do ramal da estrada dí ferro S. Jeronymo
Decreto n. 1959, de 4 de fevereiro de 1895 (E) — Approva novas
tarifas da estrada de ferro Bacanal
Decreto n. 1953, de 13 de fevereiro de 1895 (E) — Approva os
estudos da estrada de íarro Itararé a Cruz Alta, do rio Uruguay ao Porto da União e desse ponto a Itararé
D_>Ci'eto n. 13Jt,dj l! da fevereirj de 1395 (E)—Approva o estulo
do rimai d ^ Ijuhy, da e trada de f.-rro Itararé a Cruz .UU.
De;reto n. 19J">, da 14 ch fovírairo da 13.)5 (E) — Approva os
estudos da estrada de ferro Pdçanha a Arará, entre os
arrai»3s ris S. S s b a U i ã j d o Rio Ptel-) e do Paru
Dacreto n. 1905, de 14 de fevereiro de 1835 (E) — Approva os
estudos da estrada de ferro Caxias ao Aragiaya

VI — 8

VI — 8

VI — 9

VI — 9

VI — 10
VI — 10

VI — 10

VI— U

VI — 11

VI — 12
VI — 12
VI — 12

Vi — 13
VI — 14

VI — 14
VI — 1J

Decrelo n. 1983 A, de 7 de março de 1895 (E) — Autorisa a Companhia S. Paulo a Rio Grande a transferir á Cotnpâgnit
dcs Chetnins de fer Sud Ouest Jircsi/ienso trecho Cruz Alta
VI — 15
ao Uruguay e o ramal de Ijuhy
,
Decreto n. 1983 B, de 7 de março de 1895 (E) — Approva a planta
e o orçamento de um armazém na estrada de ferro CaranVI — 2n
gola
Decreto n. 19S4, de 9 de março de 1895 (E) — .Vpprova os
estudoa do ramal de Guarapuava, da estrada de ferro S. Paulo
VI — 25
a Rio Grande
Decreto n. 1935 A, de 11 de março de 1895 (E) — Approva a revisão dos estudos da estrada de ferro S. Eduardo ao CaVI — 26
choeiro de Itapemirim
IVcreto n. 1991, de 14 de março de 1895 (E) — Approva as tarifas e instrucções regulamentares da estrada de ferro PaVI — 20
raná
Decreto n. 1996, de 27 de março de 1895 (E) — Approva a
planta e orçamento para o augmento da estação de entronV I — 41
camento da estrada de ferro Conde d'E'i
Decreto n. 1999, de 2 de abril de 1895 (E) — Autorisa a novação
VI — 41
do contracto da S. Paulo Iiailu>j,y Cij
Decreto n. 2001, de 8 de abril de 1895 (E) — Approva a revisão
dos estudos da estrada de ferro S. Eduardo ao Oachoeiro de
VI — 44
Itapemirim
Decretou. 2014, de 25 de abril de 1805 (E) — Approva o projecto
e orçamento das casas de residência dos agentes da estrada
VI — 44
de ferro S. Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim
Decreto n. 2019, de C de maio de 1895 (E) — Approva os estudos
do ramal de Palmares da estrada de lerro Tamandaré a
VI - 44
Barra
Decreto n. 2020 de 6 de maio de 1895 (E) — Approva provisoriamente as tarifas e injtrucções regulamentares da estrada
de ferro Sorocabana, trechos Taluliy a Itararé o Botueatú a
VI — 45
Tilugy
Decreto n. 2030, de 5 do j u n h o de 1895 (K) — Fixa provisoriamente
o capital da 4a secção cia estrada de ferro Paraná (Lapa ao
VI — M 8
Rio Negro)
Decreto n. 2031, de 13 de junho de 1895 (E) — Approva as plantas
e orçamento para modificações na estação de Gurityba, esVI — 118
trada de ferro do Paraná
.'
Decreto n. 2035, de 4 de julho de 1894 (E) — Approva os estudos
do ramal de Tapera a Gloria de Coita, na estrada de ferro
V| - 11S
Central de Pernambuco
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Pags.

Pags.;
Decreto n. 2039, de 15 de julho de 1895 (E) — Revalida a concessão da estrada de ferro da Tijuca
Decreto n. 2040, de 15 de julho de 1895 (E) —.Concede novo
praRO para a celebração do contracto da S. Paulo railway Cy
,
Decreto n. 2041, de 15 de julho de 1895 (E) — Approva a planta e
orçamento da ponte no Kil. 69.800, na estrada d« ferro Central
da Bahia
?.
Decreto n. 2042 de 15 de julho de 1895 (E) — Approva as tarifas
do ferro-carril de Itaguahy
,
Decreto n. 2043, de 15 de julho de 1895 (E) — Approva o regulamento para a estrada de ferro Porto Alegre a Uruguayana.
Decreto n. 2050, de 22 de julho de 1895 (E) — Approva os estudos para <> pi-olongamento da estrada de ferro Porto Alegre
a Uruguayana (Taquary a Porto Alegre)
Decreto n. 2053, de 25 de julho de 1895 (U) — Approva os estudos
do trecho Mulungú a Campina Grande, da estrada de ferro
Central da Parahyba
Decreto n. 2055, de 25 de julho de 1895 (E) — Fixa em
4.817:805$ o capital da estrada de ferro Santa Maria a Cruz
Alta
Decreto n. 2060, da 29 de julho de 1895 (E) — Approva a planta e
orçamento das obras para supprimento d'ag;ia á estação e
offlcínado Ribeirão Vermelho, na estrada de ferro Oeste de
Minas
Decreto n. 2063, de l de agosto de 1895 (E) — Approva o projecto de transformação de uma casa de turma na estrada de
ferro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 2077, de 22 de agosto de 1895 (E) — Approva as
plantas para modificação da estação de Mimoso e da ponte
sobre o rio S. Pedro, na estrada de ferro S. Eduardo ao Cachoeiro de Itapamirim
Decreto u. 2087, de 6 de setembro de 1895 (E) — Approva provisoriamente as instrucçueg regulamentares e tarifas da estrada
de ferro Mogyana (trecho Ribeirão Preto a Catalão e ramal do
Poços da Caldas)
Decreto n. 2J88, de 12 de setembro de 1895 (E) — Approva modificações nas iastrucções regulamentares e tarifas da estrada
de ferro Santa Maria a Crnz Alta
Decreto n. 2089, de 12 de setembro de 1895 (E) — Approva com
modificações os estudos da estrada de ferro Victoria a Peçanha
Decreto u. 2099, da 19 de setembro de 1895 (E)— 1'roroga o praso

VI - 119

VI — 120

VI -«O
VI — 120
VI — 12 l

VI — 153

VI — 154

VI — 154

V I — 1£4

VI — Í55

VI — 155

VI — 156

VI — 227

VI — 265

para construcção de um aterro e augmento do Tiadiicto da
estrada de ferro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 2103, de 23 de Sstembro de 1895 (E) — Approva os
estudos de uma variante na estrada de ferro Barra Mansa a
Catalão (Oeste de Minas)
Decreto n. 2107, de 26 de setembro de 1895 (E) — Approva os
estudos do prolongamento da estrada de ferro Central da
Bahia e do ramal em direcção ás terras de Orobd
Decreto n. 2114, de 30 de setembro de 1895 (E) — Rectifica a extensão da linha Santa Maria a Cruz Alta e altera o respectivo
capital garantido
Decreto n. 2124, de 7 de outubro de 1895 (E) — Altera a classificação do kerozene da estrada de ferro Conde d'Eu
Decreto n. 2130, de 17 de outubro de 1895 (E) — Approva a mudança do ponto inicial do trecho Botucatú a Tibagy. (e. f.
Sorocabana)
Decretou. 2133, de 17 de outubro de 1895 (E) — Approva algumas alterações nas tarifas da estrada de ferro do Paraná....
Decreto n. 2140, de 24 de outubro de 1895 (E) — Approva, com restricções, os estudos de Í20k.200 da estrada de ferro Nazareth
ao Grato
Decreto n. 2168, de 18 de novembro de 1895 (F) — Altera as tarifas da estrada de ferro Central de Alagoas
Decreto n. 2175, de 25 de novembro de 1895 (E) — Approva as
bases para applicação da tarifa movei na estrada de ferro
Rio Grande a Bagé
Decreto n. 2179, de 2 de dezembro de 1895 (E) — Approva a
planta e orçamento para a construcção de uma casa de residência do mestre da linha, da estrada de ferro Central da
Bahia
Decreto n. 2180, de 2 de dezembro de 1895 (E) — Concede autorisação á Coinpagnie dês Chemins de fer Sud Ouest Brésiliens para continuar a funcoirnar
Decreto n. 2181, de 2 de dezembro de 1895 (E) — Approva a
planta e orçamento para a construcção de um pontillião na
estrada de ferro Rio Grande a Bagé
Decreto n. 2191, de 16 de dezembro de 1895 (E) — Approva as
tarifas da estrada de ferro Central de Maoahé
Decreto n. "2193, de 16 de dezembro de 1895 (E)—Autorisa a revalidação da concessão da estrada de ferro Petrolina ao Piauhy
Decreto n. 2209, de 30 de dezembrj de 1895 (L) — Autorisa a
eonstrucção em lugar diverso da estação de Atalaya da estr&di de ferro Central Alagoana
,

VI — 266

VI — 266

VI — 267

VI — 267
VI — 268

V I — 268
VI — 269

VI — 269
VI — 27o

VI — 289

V I — 290

VI — 290

VI — 291
VI — 291
VI — 292

VI — 294

r
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- 81 —

Paga.
Decreto n. 384, de 17 de setembro de 1896 (L) — Autorisa a
modificação do contracto da companhia estradas de forro
Norte do Brasil
;
V I — 594
Decreto n. 385, de 17 de setembro de 1893 (L) — Autorisa a
prorogação ale 31 de dezembro do praso concedido nos contractos para aquellas estradas, que houverem completado os estudos, o\i iniciado a construccão
VI — 295
Decreto n. 2239, de 9 de março de 1896 (E) — Approva os estudos e orçamento para a construccão do ramal para a estação marítima da Gamboa, da estrada de ferro Central do
Brasil
VI — 295
Decreto n. 2240, de 12 de março de 1896 (E) — Approva as
plantas para a construccão da estação do Capão Bonito, na
estrada de ferro Sorocabana
VI — 296
Decreto n. 2247, de 2ôde março de 1896 (E) — Approva o regulamento da estrada de ferro Central do Brasil
VI — 296
Decreto n. 2258, de 13 de abril de 1896 (E) — Approva, com modificações, os estudos da estrada de ferro Petrolina ao Piauhy
VI- 325
Decreto n. 2262, de 20 de abril de 1896 (E) — Approva os
typos de trilhos da estrada de ferro Santos a Jundiahy
VI — 32
Decreto n. 2263, de 20 de abril de 1896 (E) — Approva os projectos e orçamentos para augmento de desvios, e linhas telegraphicas da estrada de ferro Santos a Jundinhy
VI — 326
Decreto n. 2264, de 20 de abril de 1896 ( E ) — Approva o projecto para augmento da estação e do armazém de carga de
S. Bernardo, e para a construccão de um armazém provisório de cargas na estação de Agua Branca, na estrada de
ferro Santo? a Jundiahy
VI — 327
Decreto n. 2205, de 20 de abril de 189G (B) — Approva o projecto dói novos djsvios da estação de Pary, na estrada de
ferro Santos a Jundiahy
VI — 327
Decreto n 2200, de 20 de abril de 1890 (R) — Approva os projectos para augmento de vários desvios na estrada de ferro
Santos a Jundiahy
VI — 328
Decreto n. 2270, de 30 de abril de 1890 (E) — Declara caduca
a concessão da estrada de ferro de Ouro Preto a Peçanha... VI — 328
Decreto n. 2271, de 2 de maio do 1896 (E; — Concede autorisação para funccionar á Compagnie dês Chemins de Fer •
Ôrientaux du Brésil
VI — 328
Decreto n. 2272, de 2 de maio de 189o (E)— Concede antorieação para funccionar á companhia estrada de forro Espirito
Santo e Minao
VI — 329

Pags,
Decreto n. 2287, de 28 de maio de 18% (E) — Approva a tabeliã
de preços complementar e os projectos de edifício e obras diversas da estrada de ferro Sorocabana
Decreto n. 2289, de 28 de maio de 1896 (E) — Approva oa projectos e orçamentos para installações telegraphicas e semaphoricas em diversas estações da estrada de ferro Santos a
Jundiahy
Decreto n. 2290, de 28 de maio de 1890 (E) — Approva os projectos e orçamentos de diversos desvios da estrada de ferro
Santos a Jundiahy
Decreto n. 2305, de 2 de julho de 1896 (E) — Approva o projecto e orçamento para installação de guindastes moveis e
serviço de alimentação de agua na estrada de ferro Santos
a Jundiahy
Decreto n. 2306, de 2 de julho de 1890 (E) — Approva o projecto
e o orçamento para a construccão de um armazém provisório
de cargas na estação de Ribeirão Pires, da estrada de ferro
Santos a Jundiahy
Decreto n. 2312, de 23 de julho de 18% (E) — Approva o projecto para a modificação da linha entre as estacas 18 e 20
di estrada de ferro Barão de Araruama
Decreto n. 2313, de 23 de julho de 1890 (li) — Approva as bases
das novas tarifas da estrada de ferro Porto Alegre a Uruguayana
Decreto n. 2314, de 23 de julho de 1890 (li) — Proroga o prazo
para a construcção da estrada de ferro da Tijuca
D»creto n. 2319, de 27 de julho de 1890 (E)— Approva o projecto
e orçamento para a mudança das officinas dos Heis para Cabadello, da estrada de ferro Conde d'Eu
Decreto n. 2324, de 6 de agosto de 1890 (E) — Approva os projectos
c orçameinos para a onstrucção de diversos desvios na estrada de ferro Santos a J u n . l i a h y
Decreto n. 2325, de (i de acosto de 1890 (E) — Approva os estudos
de um trecho da estrada do ferro Peçanha ao Araxá
Decreto n. 2330, de 20 da agosto de 1890 (E) — Approva o projecto e orçamento para construccão de um galpão e desvios
na estrada da ferro Santos a Jundiahy
Decreto n. 2331, de 20 de agosto de 1890 (E) — Autorisa a construcção de uma linha telegraphica na estrada de ferro
Santos a JunHahy

Decreto n. 2332, de 20 de agosto de 1896 (E) — Approva as
plantas e orçamento pára installação de um posto telegraphico
na estrada do ferro Minas e llio.
2131

VI — 329

VI — 329

VI — 330

VI — 330

VI — 331

VI — 031

VI -r- 331
VI — 334

VI — 335

VI — 335
VI — 330

VI — 336

VI — 337

VI — 337
6

- 82 -

83 -

Pags,
Decreto n. 2333, de 20 de agosto de de 1896 (E) — Approva o
projecto e orçamentos para installações de apparelhos telegraphioos na estrada de ferro Santos a Jundiahy
Decreto n. 2334, de 31 de agosto de 1896 ;E) — Approva o regulamento da estrada de ferro S. Francisco
Decreto n. 2338, de 3 de setembro de 1896 (B) — Approva os
estudos para a duplicação da linha na estrada de ferro Santos
a Jundiahy
Decreto n. 2341, de 17 de setembro de 1896 (E) — Declara caduca a concessão do ramal férreo do Cruzeiro a Santa Cruz..
Decreto n. 2355, de 2 de outubro de 1896 (E) — Autorisa a elevação a f 200.000 do capital fluctuante da estrada de ferro
Santos a Jundiahy
Decreto n. 2356, de 2 de outubro de 1896 (E) — Approva a despesa realisada pela S. Paulo railway Company de l de
janeiro de 1892 a 16 de julho de 1895, na importância de
£233.008—3—1
Decreto n. 2361, de 8 de outubro de 1896 (E) — Proroga por
quatro annos o praso para conclusão das obras da estrada de
íerro Sorocabana
Decreto n. 2376, de 14 de novembro de 1896 (E) — Modifica as
tarifas da estrada de ferro Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 2386, de 27 de novembro de 1896 (E) — Autorisa, por
excepção, uma tarifa especial de canna na estrada de ferro
Caxias a Cajazeiras
Decreto n. 2393, de 4 de dezembro de 1896 (E) — Altera o art. 11
das instrucçõee regulamentares da Rio de Janeiro and
Norlliern railicay Company Limited (Norte)
Decreto n. 2403, de 11 de dezembro de 1896 (E) — Proroga por
quatro annos o praso para conclusão das obras da estrada
de ferro Taubaté ao Amparo
Decreto n. 2413, de 28 de dezembro de 1896 ')£) — Estabelece as
bases para o arrendamento das estradas às ferro da União..
Decreto n. 2416, de 28 de dezembro de 1896 (B) — Proroga até
31 de dezembro o prazo para apresentação dos estudo» da
estrada de ferro Victoria a Peçanha
Decreto n. 2417, de 28 de dezembro de 1896 (E) — Manda observar na estrada de ferro Central do Brasil e nas demais
estradas de ferro da União o regulamento modificado pela
lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896
Decreto n. 2422, de 31 de dezembro de 1896 (li) — Approva os
estudos da 2a e 3a secções da estrada de ferro Victoria a
Peçanha

VI —337
VI — 338

VI —366
VI — 3G7

VI — 368

VI — 368

VI — 369
VI — 369

VI — 394

VI — 394

VI — 395
VI — 395

VI — 397

VI — 784

VI — 398

Pags.
Decreto n. 2424, de 2 de janeiro de 1897 (E) — Extingue a Inspectoria Geral de Estradas de Ferro
VI — 398
Decreto n. 2428, de 8 de janeiro de 1897 (E) — Approva os
estudos do trecho Morada Nova a S. Sebastião, da estrada
de ferro Peçanha a Araxá
VI — 398
Decreto n. 2430, de 8 de janeiro de 1897 (E) — Approva os
estudos do trecho Morada Nova a Confusão, da estrada de
ferro Peçanha a Araxá
VI — 399
Decreto n. 2433, de 12 de janeiro de 1897 (E) — Approva o novo
projecto da estação de passageiros em S. Paulo, da estrada
de ferro Santos a Jundiahy
VI — 399
Decreto n. 2434, de 12 de janeiro de 1897 (E) — Approva o projecto e orçamento de uma estação em Quayavira, no prolongamento da estrada de ferro do Paraná
VI — 400
Decreto n. 2438, de 15 de janeiro de 1897 (E) — Autorisa a mudança das officinas da estrada de ferro Sanlos a Jundiahy
VI — 400
Decreto n. 2440, de 15 de janeiro de 1897 (li) — Approva o projecto e orçamento para augmento da serraria em Cruzeiro, da
estrada de ferro Minas e Rio
VI — 401
Decreto n. 2445, de 29 de janeiro de 1897 (E; — Altera o art. 9°
das instrucções regulamentares da estrada do ferro Recife ao
Limoeiro
VI — 401
Decreto n. 2446, de 29 de janeiro de 1897 (K) — Approva o
orçamento e desenho dos trilhos, dormentes de aço, e te., da
estrada de ferro Minas e Rio
|VI — 402
Decreto n. 2451, de l de fevereiro de 1897 (E)—Approva o projecto
e orçamento para o reconstrucção da ponte no kilometro
62+200 da estrada de ferro Quarahim a Itaqui
VI — 402
Decreto n. 2453, de 3 de fevereiro de 1897 (E) — Approva as despezas feitas pela S. Paul» Railway, de 17 de julho a 31 de
dezembro de 1895 e no 1° semestre de 1896, na importância de
£ 101.333—2—1
VI — 402
Decreto n. 2455, de 5 de fevereiro de 1897 — Approva os projectos e orçamentos para uma estação e 4 a l i n h a em Roça Nova,
na estrada de ferro do Paraná
VI — 403
Decreto n. 2478, de 15 de março de 1897 (E) — Proroga os
prazos para a conclusão da estrada da ferro da Tijuca
VI — 403
Decreto n. 2486, cie 29 de março de 1897 (E) — Autorisa a llrasil
Great Southern Company a construir sobre o rio Quavahim a
pontointernacional.destiiiadaaligaroRrazil e o Estado Oriental VI — 404
Decreto n. 2496, de 14 de abril de 1397 (K) — Autorisa a construcção de duas ostaçõas, Moóca e Lapa, na estrada de ferro
Santos a Juadiahy
,..
VI — 404

- 85 — 84 Pags.
Decreto n. 2497, de 14 de abril de 1897 (E) — Modifica alguns
artigos das inslrucções regulamentares da estrada de ferro
Recife ao Limoeiro
VI — 405
Decreto n. 2500, de 19 de abril de 1897 (E) — Approva as plantas
e orçamentos para a congtrueção de um armazém e desvios no
Alto da Serra, na estrada de ferro Santos a Juniliahy
VI — 400
Decreto n. 2501, de 19 de abril de 1897 (15) — Eleva a 40$ por dia
a taxa do aluguel de guindastes a vapor da estrada de ferro
Recife ao S. Francisco
VI — 407
Decreto n. 2505, de l Cie maio de 1897 (E-) — Approva o regulamento para as estradas de ferro Central e Sul de Pernambuco. VI — 407
Decreto n. 2512, de 17 de maio de 1897 (E) — Approva as modificações ao art. 66 das instruccôes regulamentares da estrada
de ferro Santa Maria ao Urugiiay
VI — 423
Decreto n. 2513, de 17 de maio de 1897 (E) — Substitue a 2*parte
do §2°, art. 5°, das instrucções regulamentares da estrada de
ferro Minas a Rio
VI — 424
Decreto n. 2515, de 17 de maio de 1897 (E) — Altera as base» daí
tarifas da estrada de ferro D. Thereza Christina
VI — 424
Decreto n. 2518, de 17 de maio de 1897 (E) — Approva o projecto
de augmento dos armazéns de Limoeiro e Nazareth, da
estrada de ferro Recife ao Limoeiro
VI — 430
Decreto n. 2524, de 28 de maio d« 1897 (K) — Approva com modificações a revisão tle estudos da estrada de ferro de Santo
Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim da (e trada de ferro
Leopol di na)
VI — 430
Decr«to n. 2520, da 7 de j u n h o de 1897 (K) — Approva os
estudos deliuiiivos de tres trechos do prolongamento a Santos,
da estrada de ferro Mogyana
VI — 431
Decreto n. 2527, d-! 7 de j u n h o de 1837 (E) — Approva os projectos
a orçamentos para a construcção de diversas obras na estrada
de ferro Central da Bahia
VI — 431
Decreto n. 2528, de 7 de junho de 1897 (R) — Substitue a condição 1a, art. 9", do decreto n. 2497, de 14 de abril ultimo,
qiie modifica as intrucções regulamentai-os da estrada de ferro
Recife ao Limoeiro
VI — 432
Decreto n. 2531, de li de junho de 1397 (E) — Faz extensiva á
estrada de Sobral as disposições do decreto n. 2505, de l de
maio de 1897
VI — 432
Decreto n. 2534, de 28 de junho de 1897 (E) — Approva a planta
e orçamento de um desvio na estrada de ferro Quarahim a
lUqui
VI — 433
Decreto n. 2539, de 5 de julho de 1897 (E) — Autoriód a transfe-

rencia da estrada de ferro Victoria a Pe<:anhaao Banco Coustructor do Brazil.
Decreto n. 2547, de 12 de j u l h o de 1397 (E) — Rescinde o contracto para a construcção da estrada de ferro de Paraty
a Iguape
Decreto n. 2553, de 19 de julho de 1397 (E) — Approva definitivamente as ta rifas da estrada de ferro Bahia ao S. Francisco
Decreto n. 2556, de 19 de julho de 1897 (E) — Autorisa a mudança do edifício das offlcinas a construir em Cruz Alta
para o ponto terminal da linha Santa Maria ao Uruguay..
Decreto n. 2561, de 26 de julho de 1897 (E) — Proroga p'ir tres
annos os prazos para a construcção da estrada cie ferro
Alcobaça á Praia da Rainha e navegação dos rios Tocantins
e Araguaya
Decreto n. 2570. de 2 de agosto de 1897 (E) — Approva, com
modificações, as tarifas e instrucções regulamentares para o
serviço da ponte marítima em Jaraguá, da estrada de ferro
Central de Alagoas
Decreto n. 2571, de 2 de agosto de 1897 (E) — Approva os
estudos para construoção, por conta do custeio, do prolongamento da estrada de ferro D. Thereza Chrislina, da estação
da Laguna até a cidade do mesmo nome
Decreto n. 2572, de 2 de agosto de 1897 (E) — Autorisa a mudança da estação principal da estrada de ferro Itararé ao
Uruguay (S. Paulo a Rio Grande), para a cidade de Ponta
Grossa
Decreto n. 2581, de 1G de agosto de 1897 (E) — Approva 03
estudos da variante entre o kilometro 333 +[380 e 366 + 420,
da linha de Itararé, da estrada de ferro Sorocabana
Decreto n. 2532, de 16 de agosto de 1897 (E) — Approva o projecto e orçamento de um deposito para materines em Itapitocay, na estrada de ferro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 2583, de 16 de agosto de 1897 (E) — Approva o projecto e orçamento de um fosso sobro o aterro em Ibicuhy, na
estrada de forro Quarahim a Itaqui
Decreto n. 2601, de 6 de setembro de 1897 (E) — Approva
definitivamente as bases das tarifas do ramal do Timbó, da
estrada de ferro Bahia ao S. Francisco
Decreto n. 2631, de 8 de outubro de 1837 (K) — Altera as bases
das tarifas de passageiros da linha principal da estrada de
ferro Bahia ao S. Francisco
Decreto n. 2033, de 8 de outubro de 1897 (E)— Proroga por mais
quatro annos, a contar de 5 de agosto, o prazo para apre-
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sentação d>s estudos do prolongamento de Ressaca a Santos,
da estrada de ferro Mogyana
VI — 445
Decreto n. 2645, de 18 de outubro de 1897 (K) — Altera provisoriamente as tarifas de passagens e as para transporte d«
materiaes de coiistrucção, c u n n a e lenha, da estrada de ferro
Caxias a Cajazeiras
'
VI — 445
Deoreto n. 2648, de 25 de outubro de 1897 (E) — Approva os
estudos dos trechos de Santos a Quilombo a do Alto da
Serra a Quilombo, da estrada de ferro Mogyana (prolongamento a Santos).
VI — 447
Decreto n. 2658, de l de novembro de 1897 (E) — Autorisa o
alargamento para lm,44 dá actual bitola U m ,60, da estrada
de ferro da Tijuca
VI — 447
Decreto n. 2660, de l de novembro de 1897 (E) — Manda abrir
concurrencia para o arrendamento das estradas de ferro
Baturité, Sul de Pernambuco, Central de Pernambuco, Paulo
Affonso e S. Francisco
VI — 447
Decreto n. 2670, de 3 de novembro de 1897 (E) — Fixa provisoriamente em três mil contos o capital empregado no
trecho em trafego da Cruz Alta ao kilometro 100, da linha
Cruz Alta ao Uruguay,
VI — 448
Decreto n. 2671, de 3 de novembro de 1897 (E) — Approva as
bases das tarifas differenciaes na estrada de ferro Santa
Maria ao Uruguay
VI — 448
Decreto n. 2675, de 16 de novembro de 1897 (E) — Approva as
bases das tarifas e as taxas accessorias da estrada de íerro
Central do Brazil
VI — 450
Decreto n. 2740, de 13 de dezembro de 1897 (E) — Fixa definitivamente em 2.165:495$912 o capital da estrada de ferro
Caxias a Cajazeiras.
VI — 456
Decreto n. 2749, de 20 de dezembro de 1897 (E) — Estabelece
pena para os passageiros que viajarem sem bilhete, nu
estrada de ferro Conde d'Eu
VI — 456
Decreto n. 2750, de 20 de dezembro de 1897 (E) — Approva a
planta e orçamento para a construcção de uma casa para o
mestre da linha, na estrada ds ferro do Paraná
VI — 457
Decreto n. 2767, de 27 de dezembro de 1897 (E) — Approva o
orçamento para a installação de condensadores nas machinas
lixas de 2° e 3U planos inclinados da estrada de ferro Santos
a Jundiahy
VI — 457
Decreto n. 553, de 30 de dezembro de 1898 (L) — Autorisa a contractar com o engenheiro Ayres Pompeu Carvalho de Souza a construcção de um ramal de Sapopemba á ilha do Governador VI — 458

Pags.
Decreto n. 2796, de 14 de janeiro de 1898 (E) — Approva os
orçamentos para as obras de captação d'agua, etc., da estrada
VI — 459
de ferro Santos a Jundiahy
Decreto n. 2797, de 14 de janeiro de 1898 (E) —Concede á The
Leopoldina raihvay Company autorisação para funccionar.. VI — 459
Decreto n. 2798, de 18 de janeiro de 1898 (E)— Approva os projectos e orçamentos para a construcção de dous barracões, etc.
VI — 460
na estrada de ferro Central da Bahia
Decreto n. 2805, de 25 de janeiro de 1898 (R) — Approva o
orçamento para conclusão das obras de modificação da estação
VI — 460
de Curityba, na estrada de ferro do Paraná
Decreto n. 2830, de 12 de março de 1898 (E) — Contracta com
Affonso Spée o arrendamento da estrada de ferro Porto AleVI — 461
gre a Uruguayana
,
Decreto n. 2836, de 17 de março de 1898 (E) — Contracta com o
engenheiro Alfredo Novis o arrendamento da estrada de
VI — 464
ferro de Baturité
Decreto n. 2848, de 21 de março de 1898 (E) — Approva a planta
e orçamento para a construcção de desvios, etc., na estrada
VI — 469
de ferro Santos a Jundiahy
Decreto n. 2850, de 21 de março de 1898 (E) — Contracta com
o engenheiro António Sampaio Pires Ferreira o arrendamento da estrada de ferro Central de Pernambuco..... ... VI — 470
Decreto n. 2855, de 28 de março de 1898 (E) — Declara caduco
o contracto para construcção da estrada de ferro Aracaju a
VI — 475
Simão Dias
Decreto n. 2856, de 28 de março de 1898 (E) — Declara caduco
o contracto para a construcção da estrada de ferro TamanVI - 475
daré a Barra
Decreto n. 2883, de 25 de abril de 1898 (E) — Declara caduco
o contracto para a construcção da estrada de ferro RibeiVI — 476
rão ao Bonito
Decreto n. 2884, de 25 de abril de 1898 — Autorisa a Coinpagnie
Auxiliaire dcs chemins de fer au Brésil a funccionar no Brasil VI — 476
Decreto n. 2885, de 25 de abril de 1898 (E) — Approva o regulamento para a tiscalisação das estradas de ferro concedidas
VI — 477
pela União
Decreto n. 2895, de 9 de maio de 1898 (E) — Approva o projecto
de melhoramento entre as estações Central o S. Diogo da
VI — 505
estrada de ferro Central do Brazil
Decreto n. 2896, de 9 de maio de 1898 — Transfere á The Leopoldina railway Company as concessões e favores de que
VI — 505
gozava a Companhia estrada de ferro Leopoldina.,
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Decreto n. 2915, de 16 de j u n h o de 1898 (E) — Declara caduca
a concessão da estrada de ferro C.mirai Alagoana
VI — 507
Decreto n. 2935, de 11 de j u l h o de 1898 (E) — Approva a planta
e orçamento dos terrenos para a estução de S. Bernardo, na
estrada de ferro Santos a Jundiahy
VI — 507
Decreto n. 2937, de 18 de julho de 1898 (E) — Approva as plantas e orçamentos dos terrenos necessários para a captação
das vertentes d'agua na estação do Pilar, na estrada da ferro
Santos a Jundiahy
VI — 508
Decreto n. 2938, de 18 de julho de 1898 (E) — Fixa provisoriamente em 5.7G9:746$55t> o capital empregado na estrada de
ferro Santa Maria ao Uruguay, de Cruz Alta ao kil. ÍOO e
do kil. 100 a Passo Fundo
VI — 508
Decreto n. 2945, de 25 de julho de 1898 (E) — Approva os estudos das
variantes do Pitanguy ao Carambehy e lintre Rios ao Virá, da
estrada de ferro S. Paulo e Rio Grande (Itararé ao U r u g u a y ) VI — 509
Decreto n. 3023, de 3 de outubro de 1898 (lí) — Approva a planta
e orçamento para a coustrucção de uma estação na estrada
de ferro Rio Grande a Bagé
VI — 509
Decreto n. 3055, de 24 de outubro de 1898 (E) — Approva a
planta e orçamento para o augmento de edifícios e armazéns
da estrada de ferro Caxias a Cajazeiras
VI — 510
Decrelo n. 3082, de 3 de novembro de 1898 (E) — Proroga por
mais dous annos o prazo para conclusão das obras da estrada
de ferro de Santo Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim
(Leopoldina)
VI — 510
Decreto n. 3087, de 7 de novembro de 1898 (E) — Approva o
regulamento e tarifas da estrada de ferro Rio Grande a
VI - 511
Decreto n. 3155, de 20 de dezembro de 1898 (E) — Approva a
planta e orçamento da superstructura da ponte provisória no
kilometro n. 49.200, da estrada de ferro Rio Grande a Baga VI — 561
Decreto n. 3164, de 27 de dezembro de 1898 (E) — Approva a
planta para construcção de uma estação no alto da Boa
Vista, da estrada de ferro da Tijuca
VI — 561
Decreto n. 3184, de 31 de dezembro de 1898 (E) — Autorisa o
contracto com a companhia «Auxiliaire dês Chemins de fer
au Brésil» para a construcção do prolongamento da estrada
de ferrj de Porto Alegre, de S. Sebastião a S. Gabrel
VI — 582
Decreto n. 631, de G de novembro de 1899 (L) — Autorisa o
Poder Executivo a considerar interrompidos por tves annos
os prazos para a construcção da estrada de ferro de Alcobaça
a Praia da Rainha
VI — 569

Decreto n. 3187, de 3 de janeiro de 1899 (E) — Approva as
alterações nas tarifas da estrada de-1'erro Central da Bahia..
Decreto n. 3204 de 26 de janeiro de 1899 (E) — A p p r o v a a planta
do terreno necessário á consirueção de um hotel-restauranle
na estação do Sylvestre, entrada de ferro do Corcovado
Decreto n 3208, de 31 de janeiro de 1899 ( E ) — Autorisa o contracto com Carlos Alegre para construcção do trecho do prolongamento da estrada de ferro Porto Alegre a Urugu.iyana,
Carvoracy a Alegrete
Decreto n. 3215, de 21 de fevereiro de 1899 (E) — Approva as
alterações na tarifa da estrada de ferro Santa Maria ao
Uruguay
Decrelo n. 3216, de 21 de fevereiro de 1899 (E) — Approva a
planta e orçamento para a construcção de um armazém em
Tupaceretan, da estrada do ferro Santa Maria ao Uruguay..
Decreto n. 3240, do 28 de março de 1899 (E) — Approva os typos
de secções transversaes e respectivo orçamento para reconstrucção de túneis da estrada de ferro de Santos a Jundiahy
Decreto n. 3249, de 7 de abril de 1899 (E) — Approva as tarifas
e instrucções regulamentares da estrada de ferro Recife ao
Limoeiro
Decreto n. 3264, de 20 de abril de 1899 (E) — Autorisi o Banco
Constructor do Brazil a organisar companhia para explorar
a concessão da estrada de ferro Victoria a Peçanha
Decreto n. 3303, de 30 de maio de 1899 (E) — Altera o art. 118
das instrucções regulamentares da estrada de ferro Conde
d'Eu
Decreto n. 3332, de 4 de julho de 1899 (E) — Transfere a Fernando Moutinho e outros a concessão da estrada de ferro
do Bananal
Decreto n. 3353, de 24 de julho de 1899 (K) — Approva o projecto e orçamento para a construcção do trecho S. Sebastião
a S. Gabriel, da estrada de ferro Portq Alegre a Uruguay anã
Decreto n. 3355, de 24 de j u l h o de 1899 (E) — Approva o abatimento da tarifa da lenha, na estrada de ferro Conde d'Eu..
Decreto n. 333 i, de 24 de julho de 1.899 (E) —Approva os estudos
e orçamento para captação d'agua para os novos planos
inclinados da estrada de ferro Santos a Jundiahy
Docreto n. 3159, da 31 de julho de 1899 (E) — Approva provisoriamente as novas tarifas da estrada de ferro do Bananal..
Decreto n. 3372, de 21 de ag-osto de 1899 (E) — Substitue pro-
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visoriamente o art. 2° do decreto n. 3332, de 4 de julho de
1899, referente á estrada de ferro do Bananal
VI — 625
Decreto n. 3373, de 2 de agosto de Í899 (E) — Substitue o art.
192 das instrucções regulamentares da estrada de ferro
Porto Alegre a Uruguayana
VI — 625
Decreto n. 3374, de 21 de agosto de 1899 (E) — Approva a
planta e orçamento para a construcção de urna parada na
estrada de ferro Central da Bahia
VI — 626
Decreto n. 3375, de 21 de agosto de 1899 (E) — Approva provisoriamente alterações das tarifas da estrada de ferro Recife ao S. Francisco
VI — 626
Decreto n. 3404, de 18 de setembro de 1899 (E) —Approva alterações das tarifas do prolongamento da estrada de ferro
Barão de Araruama
VI — 627
Decreto n. 3441, de 16 de outubro ile 1899 (K) — Altera os arts.
110 e 112 das instrucções regulamentares da estrada de
ferro Santa Maria ao Uruguay
VI — 627
Decreto n. 3458, de 23 de outubro de 1899 (E)— Permitte ás
empresas de estradas de ferro, que celebrarem accordo de
trafego mutuo com a Repartição dos Telegraphos, equiparar
as taxas e uniformisar o processo de trafego telegraphico.. VI — 628
Decreto n. 3467, de 30 de outubro de 1899 (E) — Autoria» o
contracto com Great Western of Brasil railivay Company
para concluir ò trecho Tírabaúba ao Pilar
VI — 628
Decreto n. 3477, de 6 de novembro de 1899 (E) — Concede ao
engenheiro Ayres Pompeu Carvalho de Souza e outro autorisação para construir o ramal de Sapopembâ, á ilha do
Governador
,
VI — 631
Decreto n. 3493, de 13 de novembro de 1899 (E) — Declara
interrompidos por três annos os prazos para a construcção da
estrada de ferro Alcobaça á Praia da Rainha
VI — 634
Decreto n. 3494, de 13 de novembro de 1899 (E)— Reduz provisoriamente a tarifa de madeiras por vagão completo, na
estrada de ferro Santa Maria ao Uruguay
VI — 634
Decreto n. 3525, de 11 de dezembro de 1899 (E) — Transforma
em estações dons postos telegraphicos da estrada de ferro
Mogyana
VI — 635
Decreto n. 3527, de 11 de dezembro de 1899 (E) — Approva a
planta de um terreno a desapropriar, na estrada de íerro .
Rio Grande a Bagé
VI — 635
Decreto n. 3531, de 18 de dezembro de 1899 (E) — Autoriaa o
contracto com a Conde d'Eu railtvay Company para a conclusão do trecho Mulungú a Alagoa Grande
VI — 636

Decreto n. 3542, de 30 de dezembro de 1899 (E) — Abre o crédito de três mil contos para pagamento da indemnisação
á nova companhia estrada de ferro Estreito ao Chopim...
Decreto n. 684, de 27 de agosto de 1900 (L) — Autorisa a abertura do credito de 86'260$832 para pagamento dos juros
á companhia Auxiliaire dês Chemins de Fer euu Brísil...,
Decreto n. 704, de 15 de outubro de 1900 (L) — Autorisa a
alienação das sobras dos immoveis adquiridos para melhoramentos dá estrada de ferro Central do Brazil e a applicar
o respectivo produeto á acquisição dos prédios necessários
para a realização do plano àpprovado por decreto n. 2985,
de 9 de maio de 1898
Decreto n. 3559, de 16 de janeiro de 1900 (E) — Proroga por
oito mezes os prazos para a conclusão das obras dos novos
planos inclinados c da estação dá Luz, na estrada de ferro
Santos a Jundiaby
Decreto n. 3563, de 10 de janeiro de 1900 (E) — Approva a
planta para a construcção do augmento da estação do
Arraial, na estrada de ferro Recife ao Limoeiro
Decreto n. 35G5, de 23 de janeiro de 1900 (E) — Contracta com
o engenheiro Miguel de Teive Argollo o arrendamento
da estrada de ferro de S. Francisco
Decreto n. 3570 de 23 de janeiro de 1900 (E) — Proroga por
10 annos o prazo da concessão da- linha de carris entre
Santa Cruz e Itaguahy
,
Decreto n. 3585, de 6 de fevereiro de 1900 (E) — Eleva de
1.543:869$ ou f 514-623 o capital fixado para a duplicação
da linha da estrada de ferro Santos a Jundiahy
Decreto n. 3613, de 13 cio março de 1900 (E) — Modifica as
tarifas da estrada de ferro Recife ao Limoeiro
Decreto n. 3644, de 18 de abril de 1900 (E) — Approva a planta
para a construcção de um boeiro na explanada das ofíicinas, na estrada de ferro Santa Maria ao Uruguay
Decreto n. 3656, de 14 de maio de 1900 (E) — Altera as instrucções regulamentares e tarifas da estrada de ferro Central
do Brazil
Decreto n. 3G84, de 19 de junho de 1900 (E) — Reduz 25 °/ 0
nos fretes dos géneros alimentícios de primeira necessidade
na estrada de ferro Baturité, provisoriamente e até que
cesse a secca
Decreto n. 3691, de 25 de junho de 1900 (E) — Fixa provisoriamente em 7.564:200$ o capital empregado na estrada de
ferro Itararé ao Uruguay (S. Paulo a Rio Grande)
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Decreto n. 3711, de 23 de julho de 1900 (E) — Autorisa a
inclusão nas inalrucções regulamentares da estrada de ferro
Central de Alagoas de disposições regulíndo a estadia de
vagõe* noi desvios particulares
• •••
Decreto n. 3720, de 30 de julho de 1900 (E) — Approva algumas modificações nas tarifas da estrada da ferro Quarahim
a Itaquy
Decreto n. 3721, de 30 de julho de 1900 (E) — Fixa era
9.179:855$100 o capital empregado no prolongamento da
estrada de ferro Paranaguá a Curityba
Decreto n. 3722 de 30 de julho de 1900 (E) — Uniformisa os
regulamentos e tarifas das estradas de ferro Santos a
Jundiahy, Paulista, Mogyana e Sorocabana
Decreto n. 3723, de 30 de julho de 1900 (E) — Approva o orçamento apresentado pela fíreat Western railway Company
para a conclusão das obras do trecho Timbaúba ao Pilar...
Decreto n. 3747, de 20 de agosto de 1900 — Proroga o prazo para
conclusão das obras do prolongamento da estrada de ferro
Sorocabana
•
'.
v.......
Decreto n. 3755, de 27 de agosto de 1900 (E) — Approva, com modificações, os estudos e orçamento para construcção de um
desvio, na estrada de ferro D. Thereza Ghristina
Decreto n. 3759, de 3 de setembro de 1900 (E) — Abre o credito
de 8G:260,$832 para pagamento de juros á companhia Auxiliaire dês chemins de fer au Brésil
Decreto n. 3772, de 24 de setembro de 1900 (E) — Altera as
bases das tarifas moveis na estrada de ferro Central de
Alagoas
Decreto n. 3775, de 24 de setembro de 1900 (E) — Substituo o
§ l» da clausula 11 do decreto n. 462, de 7 de junho de 1890,
que modifica as clausulas da concessão Itararé a Santa Maria
da Bocca do Monte
Decreto n. 3785, de l de outubro de 1900 (E) — Approva as
instrucções regulamentares e tarifas da rede fluminense da
estrada de ferro Leopoldina
Decreto n. 3786, de l de outubro de 1900 (E) — Proroga até 31
de dezembro de 1900 o prazo para a conclusão de todas as
obras do trecho dos novos planos inclinados e da nova estação
da Luz, na estrada de ferro Santos a Jundiahy
Decreto n. 3792, de 8 de outubro de 1900 (E) — Approva as
instrueções, regulamentos e tarifas, da estrada de ferro Itararé
ao Uruguay (S. Panlo e Rio Grande)
Decreto n. 3808, de lõ de outubro de 1900 (E) — Approva a nova

VI — 650

VI — 65Í

VI — 651

VI — 652

VI — 653

VI — 65*

VI — 654

VI — 65J

VI — 655

VI — 656

VI — 6"6

VI — 65^

VI — 653

Pags.
tabeliã de preços para a estradado ferro Itararé ao Uruguay
(S. Paulo e Rio Grande)
Decreto n. 3811, de 17 de outnbro de 1900 (E) — Proroga por
três annos o prazo para conclusão das obras do prolongamento a Santos, da estrada de ferro Mcgyana
,
Decreto n. 3S12, de 17 de outubro de 1900 (E) — Altera algumas
e consolida todas as clausulas do contracto concernente ás
linhas férreas e fluvial de que é cessionária a companhia
Viação Férrea e Fluvial de Tocantins a Araguaya
Decreto n. 3856, de 15 de dezembro de 1900 (E) — Approva o
orçamento para a construcção do trecho Mulungú a Alagoa
' Grande, da estrada de terro Conde d'Eu
Decreto n. 3865, de 20 de dezembro de 1900 (E) — Adopta para
o serviço telegraphico da estrada de ferro Santos a Jundiahy
o capitulo 22, titulo 3° do regulamento da Repartição Geral
dos Telegraphos
Decreto n. 3808, de 22 de dezembro de 1900 — Autorisa a interrupção, pelo prazo de seis mezes, dos trabalhos de construcção
da estrada de ferro Itararé a Uruguay (S. Paulo ao Rio
Grande)
,
Contracto provincial para a construcção da estrada de ferro
Natal a Nova Cruz
Lei e contracto provincial para construcção da estrada de ferro
Conde d'Eu
Contracto provincial para a construcção da estrada de ferro
Recife ao Limoeiro
Contracto provincial para a construcção da estrada de ferro de
Paraná
Contracto provincial para a construcção da estrada de ferro
D. Thereza Christina
Contracto provincial para a consti-ucção da estrada de ferro
Carangola
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Accordo — Accordo celebrado em Londres em 20 de agosto
de 1870 relativamente ao modo de fazer-se elfectiva a
garantia de juros do capital addioional de £ 485,660,
da estrada de ferro Recife a S. Francisco
— Decreto n. 5525, de 7 de janeiro de 1871 — Approva o accôrdo celebrado em 6 de novembro de
1873 entre o governo imperial e a companhia da
estrada de ferro de Santos a Jundiahy
Alagoas a Paulo Affonso — Decreto n. 993, de 8 da novembro
de 1890 —Concede fiança da garantia de juros concedida pelo Estado das Alagoas
,
•...
— Decreto n. 988, de 12 de agosto da 1892 — Approva os
estados entre Jaraguá o Palmeira dos índios
— Decreto n. 192, de 2 de outubro de 1893 — Autorisa o
governo a alterar o traçado, já approvado, da 1a secção
— Decreto n. 1391, de 6 de maio de 1893 — Restabelece a
cidade de Alagoas por ponto inicial da estrada
— Decreto n. 1603, de 4 de dezembro de 1893 — Altera o
traçado já approvado da 1a secção
— Decreto n. 1887, de 14 de novembro de 1894— Approva
os estudos do trecho S. Miguel a Atalaya
— Decreto n. 2209, de 30 de dezembro de 1895 — Autorisa
a construcção em logar diverso da estação de Atalaya.
— Decreto n. 2915, de 10 de junho de 1898 — Declara
caduca a concessão
,
Alagoinhas a Itabaiana — Decreto n. 4916, de 30 de março
de 1872 — Concede ao coronel João Dantas Martins dos
Reis n.iitorisação para construir uma estrada de ferro
entre Alagoinhas, na Bahia, e Itabaiana, em Sergipe.
— Decreto n. 9282, de 23 de setembro de 1884— Declara
caduca a conces3ã,o feita pelo decreto n. 4916, de 30 de
março de 1872
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Alcobaça a Boa Vista — Decreto n. 9405, de 21 de março de
1885 — Concede privilegio para a construcção
IV — 84
— Decreto n. 9662, de 16 de outubro do 1883 —Declara
caiuca a concessão
IV — 245
Alcobaça á Praia da Rainha — Decreto n, 862, de 16 de
outubro de 1890 —Concede privilegio para a construcção V — 228
— Decreto n. 11, de 7 de março de 1891—Autorisa a
transferencia
..'
V — 356
— Decreto n. 131, de 25 de maio de 1893 — Autorisa o
governo a prorogar o prazo para exploração e estabelecimento da navegação
V — 507
— Decreto n. 211, de 19 de outubro d« 1894 — Proroga por
um anno os prazos
V — 530
— Decreto n. 1722, de 2 de junho de 1894 — Approva com
modificações os estudos, no extensão de 184V,200
V — 660
— Decreto n. 2561, de 26 de julho de 1897 — Proroga por
três annos os prazos para a construcção da Estrada de
Ferro Alcobaça á Praia da Rainha
VI — 438
— Decreto ». 631, de 6 de novembro de 1899 — Autorisa a
considerar interrompidos por três annos os prazos para
a construcoão da Estrada de Ferro Alcobaça á Praia
da Rainha
VI — 569
— Decreto n. 3493, de 13 de novembro de 1899 — Declara
interrompidos por três annos os prazos para a construcção da estrada de ferro Alcobaça á Praia da
Rainha
VI — 634
— Decreto n. 3812, de 17 de outubro de 1900 — Altera
algumas clausulas e consolida todas, concernentes ás
linhas ferreas-fluviaes de que é cessionária a Companhia Viação Ferrea-Fluvial de Tocantins a Araguaya.. VI — 702
Alto Muriahé —Decreto n. 7929, de 4 de dezembro de 1880 —
Approva os estatutos da companhia estrada de ferro
Alto Muriahé
11 — 797
— Decreto n. 8254, de 10 de setembro de 1881 — Concede
á companhia estrada dê ferro Alto Muriahé os favores
constantes dos §§ 2° a 7" da clausula 3» do decreto
n. 6995, de 10 de agosto de 1878
11 — 931
— Decreto n. 9006, de l de setembro de 1883 — Transfere
á companhia de estrada de ferro Leopoldina os favores
concedidos á estrada de ferro Alto Muriahé, pelo
decreto n. 8251, de 10 de setembro de 1881
III — 547
— Decreto n. 9519, de 18 de novembro de 1885 — Approva
oi estudos..,
IV — 187

Pags.
Antonina aCurityba — Decreto n. 4674, de 10 da janeiro de
1871 — Concede a António Pereira Reboliças Filho e
outros autorisação para organisarem uma companhia
para o fim de construir uma estrada de ferro na
província do Paraná
Aracaju a Simão Dias— Decreto n. 3128, de 7 de outubro de
1882 — Concede garantia de juros para a construcção da estrada
— Decreto n. 8917, de 31 de marco de 1893 — Autoriza a
The Sergipe Railway a iunccionar...,
— Decreto n. 619, de 2 de agosto de 1890 — Concede garantia de juros para a construcção ela estrada e approva
os estudos da 1a secção
— Decreto n. 53, de 19 de março de 1891 — Approva os
estudos do ramal da Capella e fixa provisoriamente em
1.941:000$ o respectivo capital garantido
— Decreto n. 323, de 10 de maio de 1891 — Modifica o traçado entre Laranjeiras e Simão Dias
— Decreto n. 640 A, de 31 de outubro de 1891 — Autorisa
a transferencia
— Decreto n. 1613, de 19 de dezembro de 1893 — Autorisa
nova transferencia
— Decreto n. 271, de 31 de dezembro de 1894 — Proroga os
prazos
— Decreto n. 384, de 17 de setembro de 1896 — Autorisa
a modificação do contracto, em relação Ao regimen
da garantia de juros e prazo para conclusão
— Decreto n. 2855, de 28 de março de 1898— Declara caduoa a concessão
Auxiliar das estradas de ferro do Brazil (companhia) —
Autorisa a organisí\ção
Auxiliairá dês chemins de far au Brésil (companhia) —
Decreto n. 2884, de 25 de abril de 1898 — Autorisa a
funccionar no Brazil

II — 194

m —

8

III — 400

y — 137

V — 356
V — 362
y — 441
V — 529
V — 540

VI — 294
VI—475
V — 418

VI — 476

Baga a Cacequy — Decreto n. 8346, de 24 de dezembro de 1881
— Concede a estrada de Bagé a Cacequy
Ill — 874
— Decreto n. 8773, de 18 de novembro de 1882 — Declara
que o prazo para .1 apresentação dou estudos deve ser
coutado de 26 de acosto de 1SS2
11.1 — 210
ílii
í

— 99

- 98 Pagí.
Bagé a Cacequy — Decreto n. 8815, de 23 de dezembro de 1882
— Proroga o prazo para apresentação dos estudos
— Decreto n. 8887, de 17 de fevereiro de 1883 — Autorisa a
fusãoda compagnie imperiale dês chemins de fer do Rio
Grande do Sul com a Southern brasilian Rio Grande
do Sul railway
— Decreto n. 9562, de 27 da fevereiro de 1886 — Declara
sem efteito a concessão feita pelo decreto n. 8346, de
24 de dezembro de 1881
Bagé a Uruguayana — Decreto a. 10.364, de kl de setembro
de 1889— Determina que a direcção das obras fiqua a
cargo da administração da estrada de ferro Porto
Alegre a Uruguayana
— Decreto n. 506, de 20 de junho de 1890 — Reúne em uma
só as duas estradas Porto Alegre a Cacequy e Bagé a
Uruguayana, separando-ee 09 serviços do trafego e da
construcção
Bahia e Minas — Decreto n. 2966, de 26 de agosto de 1880
— Autorisa o Governo a vender seis killometros de
terras devolutas de cada lado da estrada ao concessionário ou empreza cessionária da estrada de ferro de
Philadelphia a Caravellas
— Decreto n. 8324, de 26 de novembro de 1881 — Concede
á companhia estrada de ferro Bahia e Minas os favores
constantes dos §§ 2", 3», 4", 5° e 6» da clausula 31
do decreto n. 0995, de t de agosto da 1878
— Decreto n. 10.153, de 5 de janeiro de 1889—Concede privilegio e garantia de juros para a construcção do prolongamento até S. João Baptista de Minas Novas....
— Decreto n. 10.151 de 5 de janeiro do 1889 — Concede à
Companhia Bahia e Minas autorisação para fazer os
estudos do prolongamento de Minas Novas ao Hio
S. Francisco
— Decreto n. 574, de 12 de julho de 1890 — Substitua a
concessão do prolongamento de Philadelphia a S. João
Baptista pela estrada da Victoria a Peçanha
BaaiaaoS. Francisco—Decretou. 641, de 26 de junho de 1852
— Autotorisa o governo a conceder a uma ou mais
companhias a construcção de um caminho de ferro,
que partindo do Município Neutro vá terminar nos
pontos das províncias de Minas Geraes e S. Paulo, que
mais convenientes forem e de outros caminhos de ferro
em outros quae&ques puntos do império

[III — 290

III — 334

IV — 191

IV — 684

V — 107

II — 657

II — 945

VI — 721

VI — 731

V — 114

II —

8
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Bahia ao S. Francisco— Decreto n. 1299, de 19 de dezembro
de 1853 — Concede a Joaquim Francisco Alves Branco
Muniz Barreto privilegio para a oonstrucção de uma
estrada de ferro entre a cidade de S. Salvador ou outro
qualquer pouto do littoral á villa de Joazeiro, na
II — 28
margem do rio S. Francisco
— Decreto H. 1344, de 11 de março de 1854 — Declara que
o praso marcado para a constiucção da estrada de ferro
da Bahia não eomprehende os casos de força maior.
II - 35
— Decreto n.1602, de 14 de maio de 1855 — Fixa provisoriamente o máximo do capital da estrada de ferro
da Bahia
II — 37
— Decreto n. 1614, de 9 de junho de 1855 — Approva os
estatutos da companhia de estrada de ferro da Bahia.
II — 39
— Decreto n. 1615, de 9 de julho da 1855 — Approva a
convenção feita com Joaquim Francisco Alves Branco
Muni/, Barreto, concessionário da estrada de ferro da
II — 48
Bahia
— Decreto n. 1628, de 8 de agosto de 1855—Altera os
decretos ns. 1299 e 1615, de 19 de dezembro da 1853 e
II — 51
9 de junho de 1855
— Decreto n. 5371, de 6 de agosto de 1873 — Approva
provisoriamente a nova tabeliã de preços de transporte
e o regulamento do trafego
II — 239
— Decreto n. 6278, de 2 de agosto de 1876.—Approva provisoriamente as novas tarifas e instruRções regulamentaras
II — 526
— Decreta n. 9395, de 7 de março de 1885 — Concede os
favores dos §§ 1°,2°, 311, 5° e 6" da clausula l11 do
decreto n. 7659, de 29 de dezembro de 1880, ao ramal
da estrada de ferro Bahia ao S. Francisco
IV — 83
— Decreto n. 2553, de 11) de julho de 1897 — Approva definitivamente as tarifas
,
VI — 434
— Decreto n. 2031, da 8 de outubro de 1897 — Altera as
VI — 445
bases das tarifas de pasageirns
(prolongamento)—Vide S". Francisco.—Actos relativos
ao ramal do Timbó. Vide Timbó.
Bahia de S. Francisco ( Santa Catharina) á villa do
Rio Negro (Paraná) — Decreto n. 7619 de 31 de
janeiro de 1880 — Concede ao engenheiro Constancio
da Franca Amaral privilegio para a construcção de
uma estrada de ferro entre a bahia de S. Francisco
em Santa Calhai-ina e a villa do Rio Negro no Paraná. II — 661

100 —
Bahia de S. Francisco —-: Decreto n. 8540, de 20 demaio de
1882 — Declara a caducidade da concessão feita pelo
decreto n. 7619, dê 31 de janeiro de 1880
— Decreto n. 8586, de 10 de junho de 1882 — Concede a
Frederico Vierling e ao engenheiro Emílio Carlos
Jourdan privilegio para a construcção de uma estrada
de ferro de bitola estreita que, partindo do littoral da
província de Santa Catharina na baliia de S.Francisco,
vá terminar na villado Rio Negro, província do Paraná
— Decreto n. 9250, de 2 de agosto de 1881 — Proroga por
um anno o prazo a que se refere a clausula 3a do decreto n. 9001, de l de setembro de 1883, com imposição da multa de 1:000$000
— Decreto n. 9491, de 4 de setembro de 1885 — Proroga
por um anno o prazo para incorporação da companhia
— Decreto n. 9660, de 16 de outubro de 1880 — Declara
sem elTeito a concessão
Bananal — Decreto n. 4673, de 10 de janeiro de 1871 —
Concede á companhia que organisarem os engenheiros
Manoel António da Silva lieis e António Alves da
Silva e Sá autorisação para construir uma estrada de
ferro entre Barra Mansa e Bananal
— Decreto n. 5191, de 4 de janeiro de 1873—Proroga por
mais um anno o prazo fixado na clausula 8a do decreto
n. 4073, de 10 de janeiro de 1871
— Decreto n. 5850, de 9 de janeiro de 1875 — Pró oga o
prazo fixado no decreto n. 5191, de 4 de janeiro de 1873.
— Decreto n. 5962, de 7 de julho de 1875 — Proroga o
prazo fixado no decreto n. 5850, de 9 de janeiro de 1875.
— Decreto n . 6100, de 21 de março de 1870 — Proroga
o prazo fixado no decreto n . 5962, de 7 de julho de
1875, sob a condição de ser intransferível a concessão
— Decreto n. 0877, de 6 de abril de 187S —Approva os estatutos da C. R. do V, do Bananal eautorisa-a a func'cionnr
— Decreto n . 7698, de 3 de maio de 1880— Concede a Josá
l , i ' i l . e de Figueirodn ]n-ivilegio para a cnnatrncçiiii >1«
uma estrada de ferro entre Barra Mansa e Bananal...
— Decreto n. 8396, de 4 de fevereiro de 1832 — Approva
os estatutos da companhia ramal Bananalense e
uutorisa-a a funccionar
— Decreto u. 8123. d e l i dá fevereiro de 1882 -t- Ajiprova
oa estudo* definitivo* da eslradd de ferro i:l/K;ui,tnal .
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III — 104

III — 193

III — 817
IV — 185
IV — 215

11 — 190

II — 239
II — 415
II — 465

II — 500

II — 61."

II — 665

III — 17
Ill — 18

Bananal — Decreto n. 8724, de 2 de novembro de 1882 — Approva
a modificação do traçado da estrada de ferro ramal
Bananalense
— Decreto n. 9062, de 17 de novembro de 1833. — A p p r o v a
as instrucções regulamentarei e tarifas da estrada de
ferro ramal Bananalensa
— Decreto n. 9386, do 20 de abril de 1880 — Proroga
por dous annos o prazo para a coaclusão
— Decreto n. 9316, de 8 de dezembro de 1887 — Proroga
por mais um anno o prazo para a conclusão das obras.
— Decreto n. 9317, de 8 de dezembro do 1837 — Dispensa
obrigAçoes constantes da claus ila 2 a do decreto n.8724,
dê 2 de novembro de 1882, e do decreto n. 9586, de 21
de abril de 1886
— Decreto n. 9318, de 4 de abril do 1888 — Transfere a
José de Aguiar Vallim a concessão.
,
— Decreto n.10.063, de 20 de outubro de 1838 —Modifica o
disposto na clausula 41 do decreto n. 7693, sobre despezas de fiscalisação
— Decreto n. 918, de 24 de outubro de 1890 — Autorisa a
transferencia
— Decreto n. 1959, de l de fevereiro de 1895 — Approva
nova tavifas
— Desreto n. 3332, de 4 de j u l h o de 1899 — Transfere
a concessão
— Decreto n. 3359, de 31 j u l h o 1S'.U — Approva provisoriamente novas tarifis
— Decreto n. 3372, de 21 da agosto de 1893 — Su'i f titue
provisoriamente o art. 2° do decreto n. 33Í2, de 4
de j u l h o de 1899
Barão de Araruarna — Decreto n,0865, de 23 de março de 1878
— Approva os estatutos da c. e.de f. Barão de Araruama
— Decreto n. 8294, de 29 de outubro de 1881 — Autorisa a
C. E. de F. Barão de A r a r u a m a a transferir a sua sede
da freguezia de N. S. da Conceição de Macabú para o
município de Santa Maria Magdalena
— Decreto n. 8685, de 23 de setembro do 18}?— Approva
os novos estatutos
— Decreto n. 10.245, de 31 de maio de 1839 — Conce.le
garantia de juros para o prolongamento ale encontrar-se na estrada do ferro Leopoldina
— Decreto n. 10.371, de 28 de setembro de 1839 — Approva
o.? estudos do p r o l o n g a m e n t o . . , . . ,
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Barão de Araruama— Decreto n. 420, de 24 de maio de isyn
— Autoriaa a transferencia
— Decreto n. 734, de 6 de setembro' de 1890 — Autorisa a
transferencia
— Decreto n. 516, de 29 de agosto de 1891 — Concede prórogação de prazo por doug annoa para conclusão das
obras
— Decreto n. 1787, de 30 de agosto de 1894 — Fixa provisoriamente em 810:000$ o capital da 1a secção do prolongamento
— Decreto n. 2012, de 23 de julho de 1896 — Approva o projecto para a modificação da Unha entre a estaca 18 e 20.
— Decreto n. 3404, de 18 de setembro de 1899 — Approva
modificações na tarifa
Barra Mansa a Catalão — Decreto n. 862, de-16 de outubro
de 1890 — Concede a estrada
— Decreto n. 569, de 24 de setembro da 1891 — Approva
os estudos de 140 kilometros
— Decreto n. 1014, de 16 de agosto de 1892 — Approva os
estudos de 96^,674,30
— Decreto n. 1060, de 30 de setembro de 1892— Fixa próvisoriamente em 4.200:000$ o capital garantido correspondente aos 140 kilometros approvadog pelo decreto
n 569, de 24 de setembro de 1891
— Decreto n. 1288, de 17 de fevereiro de 1893 — Approva
com modificações os estudos de 1;!0 kilometros
— Decreto n. 1457, de 5 de julho de 1893 — Approva com
modificações os estudos, na extensão de 279'',500
— Decreto n. 1947, de 25 de janeiro de 1895 — Approva a
variante da Formiga
,.
— Decreto n. 1948, de 25 de janeiro de 1895 — Approva a
variante do Ribeirão Vermelho
Decreto n. 1949, de 25 de janeiro de 1895 — Approva a
variante do Livramento e da estação e armazém do
Ribeirão Vermelho
— Decreto n. 20IÍO, de 29 de julho de 1895 — Approva a
planta e o orçamento das obras para supprimento
d'agua á estação e, orticina do Ribeirão Vermelho
— Decreto n . 2103, de 23 de set 'inbro de 1895 — Approva
os es'u los do u r n a v i r i a u t '
Ba t u r i té — Decreto n. 5260, de 19 de abril de 1873 — Concede
á companhia cearense da E. de F. de Baturité antorisação para elevar seu fundo social a 2.600:000$000.

V — 91
V — 223

V — 421

V — GG6
VI — 331
VI — 627
V — 228
V — 429
V — 460

V — 472
V — 509
V — 522
VI — ' 1 0
VI — 11

VI — H

VI — 154
VI — 206

II — 239

\

Baturité — l>,cr«to n. 6918, de l de j u n h o de 1878 — Abre ao
ministério da agricultura, commercio e obras publicas
o credito extraordinário de 9.000:000$ para o pagamento do resgate da estrada de ferro de Baturité e das
despezas com seu prolongamento e conatruajão das
E. de F. de Sobral e Paulo Aflouso
— Decreto n. 6919, de l de junho de 1878— Autorisa o
resgate
— Decreto n. 6920, de l de junho de 187S —Autorisa
a construcção das obras da E. de F. de Baturité, desde
Pacatuba até Canoa
— Decreto n. 7714, de 15 da maio de 1880 — Approva o
regulamento da E. de F. de Baturité
— Decreto n. 92(52, da 16 de agosto de 18S4. T. Sobral
— Decreto n. 9667, de 16 de outubro de 1886— Approva
novo quadro de pessoal
,
— Decreto n. 54 A, de 13 dezembro de 1889 —Determina
que a direcção e construcção das obras do prolongamento
fiquem a cargo da administração da mesma estrada
— Decreto n. G43, de 5 de novembro de 1891 — Approva os
estudos do trecho Quixadá a QuixeramoMm
— Decreto n. 940, de 15 de julho de 1892— Approva os
estudus do trecho Quixeramobim a Humaytá
— Decreto n. 1446, de 5 de julho de 1893 — Approva os
estudos do trecho Humaytá a Quinquoé
— Decreto n.'^2417, deg28 de dezembro de 1896 — Manda
observar o regulamento modificado pela lei n. 429,
de 10 de dezembro de 1896
,
— Decreto n. 2660, de l de novembro de 1897 — Manda
/
abrir coucurrencia para arrendamento
,
— Decreto n. 2836, de 17 de março de 1898 — Contracta
com Alfredo Noris o arrendamento
— Decreto n. 3684, de 19 de junho de 1900 —Reduz 25 %
nos fretes de géneros alimentícios de 1a qualidade
Beneventa a Santa Luzia — r. Benevente e Minas.
Benevente e Minas — Decreto n. 9362, de 17 de janeiro de 1885
— Concede privilegio para a construcção
— Decreto n. 10.120, de 15 de dezembro de 1888 —Modifica
o traçado e concede garantia de juros
— Decreto n. 10.213, de 23 de março de 1889 — Autorisa a
construcção do ramal que da estrada de ferro Espirito Santo e Minas se dirija ao porto de Benevente...
— Decreto n. 10.337, de 6 de setembro de 1889 — Concede
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automação para funccionar á Sociétéanonyinedu chemin de fer Bencccnte Minas
Benevente e Minas — Decreto n. 10.396, de 9 de outubro de
1889 — Proroga o prazo para apresentação dos estudos.
— Decreto n. 270, de 17 de março de 1890 — Concede prorogação de prazo
— Decreto n. 378, de 8 de maio de 1890 — Approva os
estudos
— Decreto n. 570, de 12 de julho de 1890 — Proroga o
prazo
— Decreto n. 759, de 18 de ouuibro de 1890 — Approva a
transferencia
— Decreto n. 1264, de 10 de janeiro de 1891 — Approva o«
estudos
— Decreto n. 586, de 3 de outubro de 1891 —Concede prorogação do prazo por oito mezes
— Decrete n. 765, de 16 de março de 1891 — Declara caduca a concessão
Botafogo a Angra dos Reis —Decreto n. 7615, da 24 de
janeiro de 1880 — Concede a Carlos Alberto Morsing
privilegio para a construccão de uma estrada de ferro
entre as cidades do Rio de Janeiro e Angra dos P^eis.
— Decreto n. 8281, de 15 de outubro de 1881 — Autorisa
Carlos Alberto Morsing, concessionário da e. de f.
do Rio de Janeiro a Angra dos Reis, a apresentar os
estudos por secções
,
— Decreto n. 9113, de 5 de janeiro de 1884—Declara
caduca a concessão feita por decreto n. 7615, de 24
de janeiro
— Decreto n.10.415, de 26 de outubro de 1883 — Concede
privilegio para construccão
— Decreto n. 230, de 28 de fevereiro de 1890 — Autorisa a
transferencia
— Decreto n 1377, de 14 de fevereiro de 1891 — Approva
os estudos do 1° trecho
Bragantina — Decreto n, 6781, de 22 de dezembro de 1877 —
Approva os estatutos da companhia e. de f. Bragantina e autorisa-a a funecionar
— Decreto n. 8604, de 23 de j u n h o de 1882 — Approva a
alíeração do art. 31, § 4° dos estatutos...— Decreto n. 462, de 25 de julho de 1891 — Concede privilegio para a construccão do prolongamento a Santos

IV — 684
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II — 658

II — 932

III — 62.1
IV — 709
V — 21
V — 351

II — 6H
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Cacequy a Uruguayana — Decreto n. 8343, de 17 de dezembro de 1881 —Concede privilegio o garantia de juros
IV
7õG
para a construccão da estrada
— Decreto n. 9574, de 27 de março de 1886 — Declara sem
192
IV
effeitoa concessão feita pelo decreto n. 8343
Campos a S. Sebastião — Decreto n. 4S11, de 10 de novembro
de 1871 —Concede á c. e. de f. da Campos a S. Sebastião autorisação para funccionar e approva os resII - 211
pectivos estatutos
Cantar/alio — Decreto n. 2161, de 24 de março de 1873—Autorisa o governo a conceder isenção de direitos de
importação para todo o material fixo e rodante, neces- 2:!6
sário ao prolongamento da e. de f. de Cantagallo
Capital (augmento de) — Decreto n. 4335, de 24 de fevereiro de
186J— Autorisa o augmento do capital da c. e. de
II — 176
f. União Valenciana
— Decreto n. 1767. de 9 de julho de 1870 — Autorisa o
governo a garantir juros de 5 % sobre o capital addicional de 4.319:977í$777 á e. de f. Recife ao S. FranII - 18
cisco . V. Aecordo
Capital (augmento de) — Decreto n. 5260, de 19 de abril de
1873 — Concede ú c. e. de f. de Baturité, autorisação
II — 239
para elevar seu fundo social a 2.600:000*000
— Decreto n. 5497, de 10 de dezembro de 1873—Concede
á C. 15. de F. de Jundiahy a Campinas (paulista)
autorisação para elevar seu fundo social de 5.000:000$
II - 321
a 10.000:000§000
— Decreto n. 6333, da 18 de julho de 1877 — Autorisa a
C. E. de F. Leopoldina a elevar seu capital de 2.400:00:)$
II - 572
a 3.400:000$000
— Decreto n. 7150, de 8 de fevereiro de 1879 — Autorisa a
companhia estrada da ferro Leopoldina a elevar seu
II — 638
capital de 3.400:000$ a G.00):000$000
— Decreto n, 9522, de 5 de dezembro de 1885 — Eleva o
capital garantido da e. de f. D. Thereza Christina... IV - 187
Capital fluctuante — Decreto n. 5525, de 7 de janeiro de 1874
— Approva o accordo celebrado em 6 de novembro de
1873 entre o governo imperial e a companhia estrada de
H - 321
ferro de Santos a Jundiahy

— 106 —

— 107 —
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Capital fluctuante — Decreto n. 8092, de 14 de maio de 1881 —
Eleva ao máximo de £ 60.000 a quantia de £ 30.000 de
que trata a clausula 138 do accordo de 6 de novembro,
approvado por decreto n. 5525, de 7 de janeiro de 1874.
Capital a Guaratiba — Decreto n. 537 de 10 de outubro de
1891 — Concede a estrada
Carangola — Decreto n. 5822, de 12 de dezembro de 1876 —
Concede fiança do juro de 7 % ao capital máximo de
5.003:000$ necessários á eonstrueção de estrada de
ferro de Campos a Carangola
— Decreto n. 5889, de 20 de março de 1875— Approva os
estatutos da companhia estrada de ferro do Carangola.
— Decreto n. 6118, de 9 de fevereiro de 1876— Concede
garantia de juros de 7 % ao capital addicional de
1.000:000$ destinados á construeçao da estrada de ferro
do Carangola
— Decreto n. 6119, de 9 de fevereiro de 1876—Permitte á companhia estrada de ferro do Carangola prolongar o
ramal do Patrocínio até a cidade de S. Paulo de
Muriahé
— Decreto n. 6167, de 15 de abril de 1876— Approva os
estudos definitivos da 1a secção da estrada de ferro do
Carangola
— Decreto n. 6364, de 8 de novembro de 1876— Altera a
clausula 4a do decreto n.6119, de 9 de fevereiro de 1876
— Decreto n. 6559, de 2 de maio de 1877 — Approva os
estudos do ramal de Itabapoana, na estrada de ferro
do Carangola
— Decreto n. 6565, de 9 de maio de 1877—Permitte á
companhia estrada de ferro do Carangola prolongar o
ramal de Itabapoana até o rio Itapamirim
— Decreto n. 7858, de 19 do outubro de 1880— Approva
os estatutos da companhia estrada de ferro do Carangola.
— Decreto n. 8019, de 2G de fevereiro de 1881 — Approva os
estudos da 2a secção da estrada de ferro do Carangola.
— Decreto n. 8290, de 29 de outubro de 1880— Proroga
por trás aunos o praso fixado no clausula 3a do decreto
n. 6565, de 9 de maio de 1877 e concede á estrada de ferro
do Carangola autorisação para applicar á construcção do
ramal de S. Paulo de Muriahé o capital garantido
ou afiançado pelo Estado
— Decreto n. 8367, de 31 de dezembro de 1881 — Modifica
»s tarifas

II — 874
V — 434

II — 408
II — 447

11 — 498

II — 499

II — 501
II — 569

11 — 570

II — 570
II — 693
II — 812

II — 933
11 — 987

Pags.
Carangola — Decreto n. 8552, de 27 de maio de 1882 — Approva
os estudos a o orçamento da 1a secção do ramal do PaIII —
trooinio, na extensão de 21 k
— Decreto n. 8661, de 2 de setembro de 1882 — Approva
os estudos e orçamentos da 2a secção do ramal do
III —
Patrocínio
— Decreto n. 9068, de 24 de novembro de 1883 — Proroga por mais 18 mezes o praso fixado para começo
das obras da 3a secção e fixa em seis mezes o praso para
apresentação dos respectivos estudos
,. III — Decreto n. 9131, de 9 de fevereiro de 1884 — Autorisa a
III modificação do traçado do ramal do Patrocínio
— Decreto n. 9335, de 6 de dezembro de 1884 — Proroga
por 18 mezes o praso para começo das obras da 3a
secção e lixa o praso de 6 meses para apresentação dos
III •
estudos definitivos
,
— Decreto n. 9392, de 28 de fevereiro de 1885 — Approva
IV •
as instrucções e tarifas
— Decreto n. 9411, de 25 de março de 1885 — Approva os estudos da 1a secção do ramal de Itabapuana a Itapemirim IV •
— Decreto n. 9496, de 12 de setembro de 1885 — Approva
IV .
os estudos da 3a secção
— Decreto n. 9565, de 6 de março de 1886 — Altera o
traçado da 3a secção
— Decreto n. 9572, de 27 de março de 1886 — Approva os
estudos da 2a secção do ramal de Itabapoana a Itapemirim
— Decreto n. 9660, de 15 de outubro de 1886 — Approva
a alteração do traçado da 3a secção
— Decreto n. 9750, de â de maio de 1887 — Proroga por 18
mezes o praso para a conclusão das obras do ramal de
Itabapoana a Itapemirim
— Decreto n. 9947, de 9 de maio de 1888— Proroga por 18
mezes o prazo para a conclusão das obras.
— Decreto n. 10.119, de 15 de dezembro de 1888 — Concede
á companhia Carangola privilegio e garantia dt- j u r o s
para a construcção de uma estrada de ferro entre o
ponto terminal do ramal de Itabapoana e o Cachneiro
de Itapemirim
— Decreto n. 10.440, de 9 de novembro de 1839— Approva
os estudos do ramal de Uapemirim, desde S. Eduardo
até ao Cachoeiro de Itaptmirim
*- Decreto n. 420, de 24 de maio de 1890 — Autorisa a
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IV — 430

IV — 731
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transferencia das respectivas concessões a companhia
estrada de ferro Barão de Araruama
— 91
Carangola—Decreto n. 734, de O de setembro de 1890 — Autoris
•isa
n. transferencia á companhia estrada de ferro Leopolditina
— 223
— Decreto n. 517, de 2Í> de agosto de 1891 — Proroga por
dous annoso prazo para conclusão das obras do rarnal
de Itapemirim
,
Y — 422
— Decreto n. 1786, de 30 de agosto de 1894 — Approva o
projecto da nova estação de Belém
V — 00,-)
— Decreto n. 1983 B,de 7 de 1895 — Approva a planta P O
orçamento de um armazém
VI — 25
— Decreto n. 1985 A, de 11 de março de 1895 — Approva
a revisão dos estudos (S. Eduardo ao Cachooiro de
Itapemirim)
VI — 26
— Decreto n. 2001, de 8 de abril de 1895 — Approva a
revisão dos estudos (S. Eduardo ao Caclioeiro de Itapemirim) ....
VI— 41
— Decreto n. 2014, de 25 de abril de 1895 — Approva o
projecto e orçamento das casas de residência dos
agentes (S. Eduardo ao Caclioeiro de Itapemirim)
VI - 41
— Decreto n. 2077, de 22 de agosto de 1895 — Approva a
planta para modificação da esUçiío de Mimoso e da
ponte sobre o rio S. Pedro
VI — 155
— Decreto n. 2524, de 28 de maio de 1897 — Approva a
revisão dos estudos (S. Eduardo ao Cachoeiro de Itapemirim)
VI — 430
— Decreto n. 3082, de 3 de novembro de 1898 — Prorogi
por dous annos o prazo
VI — 51:)
— Decreto n. 19S3 B, de 7 de março de 1896 — Approva
a planta e orçamento para augmento de um armazém
na estação de Campos
VI — 25
— Contracto provincial
,
VI — 773
Caruaru ao Grato — V. Nazareth ao Crato.
Carvoracy a Alegreguete — V. Porto Alci/rc a Urui/nai/ana.
Catalão a Matto Grosso — Decreto n. 862, de 16de outubro
de 1890 — Concede a estrada
V — 228
— Decreto n. 51Í, de 20 de agosto de 1891 — Antorisa a
transferencia
V — 420
— Decreto n. 1390, de 6 à", maio da 1S9IÍ — Declara caduca
a concessão
V _ 515
Catalão a Cuyabá — Decreto n. 18'', de 20 de satembro de, 1893
— Manda empregar ollieiaos e praças do exercito no
estudo e construcção de estrada
V — 508

Tags
Catalão a Palmas — Decreto n. 802, de 16 de outubro de 1S'JO
— Concede a estrada
V — 228
— Decreto n. 463, de 25 de julho de 1891 — Proroga por
um anno os prazos
V — 413
— Decreto n. 524, de 11 de setembro de 1891 — Autorisa a
transferenciada parte que cabe a um dos concessionários V — 4?3
— Decreto n. 1127, de 8 de novembro de 1892 — Autorisa
a transferencia
,
V — 474
— Decreto n. 271, de 31 de dezembro de 1891 — Concede prorogação até dezembro de 1S9G
V — 540
— Decreto n. 1070, de 8 de fevereiro de 1894 — Approva
com modificações, os estudos de 100k,200
V — 59.
— Decreto n. 277, de 4 de julho de 1895 — Proroga até 31
de dezembro de 1896 o prazo para serem iniciados os trabalhos de construcção
,
,...
VI — 8
— Decreto n. 1966, de 14 de fovereiro de 1895 — Approva
com modificações os estudos
VI — 15
Caxias ao Araguaya — Decreto n. 909 de 23 de outubro de
1890 — Concede privilegio e garantia de juros para
construcção da estrada
V — 253
— Decreto n. 953 de 5 de novembro de 1890 — Autorisa a
transferencia á empreza industrial da melhoramentos
no Brasil
V — 261
— Decreto n. 277 de 4 de julho de 1895 — Proroga até 31
de outubro 1890 o prazo para inicio da construcção... VI — 8
— Decrelo n. 1960 de 14 de favereiro de 1895 — Approva
os estudos
,
VI — 15
Caxias a Cajazeiras — Decreto n. 10.103, de l de dezembro de
de 1888—Concede aut^risação para estudo
IV — 429
— Decrelo n. 10.250, de 31 de maio de 1889 —Concede privilegio e garantia de juros
IV — 591
— Decreto n. 10.313, de 10 de agosto de 1889 — Altera as
clausulas 2", 5a o 34a do decreto n. 10.250, de 31 de
maio de t-W
IV — (i?8
— Docrelo n. 70, d'' 19 de dezembro de 1890 — Proroga por
três mozes o prazo para apresentação dos estudou
V — 3
— IViT.M/, n. :'!.-;, iln '.' de n l i n l d« 1*90 — Proropa por um
anno a contar desta data, o prazo parn apresentação
dos estudos..
. •••
,
V —. 37
— Decreto n. 529, de 28 de junho de 1890 — Autorisa a
transferencia
V — 109
— Decreto n. 157, de 2o de abril de 1891 — Approva os estudos, tia eiten,-d,c de 77'VW... t
V — 'Mi

— 110 —

- 111 Pags.

Caxias a Cajazeiras — Decreto n. 1429 A, da 10 de j'inho de 1893
— Proroga ato 31 de julho o prazo para conclusão das
obras
.,
— Decreto n. 1511, de 10 de agosto de 1893 — Amplia até
31 de dezembro deste anuo a prorogação do praso
— Decretou. 241, de 13 de dezembro de 1894 — Releva a
companhia de pagamento de multa poi' excesso de praso.
— Decreto n. 271, de 31 de dezembro de 1892 — Proroga até
deiembro de 1896 o praso para conclusão das obras....
— Decreto n. 1881, de 7 de novembro de 1894 — Approva as
tarifas e instrucções regulamentares
— Decreto n. 2376, de 14 de novembro de 1896 — Modifica
as tarifas
,...
— Decreto u. 2386, de 27 de novembro de 1896 — Autorisa
uma tarifa especial de canna
— Decreto n. 2645, de 18 de outubro de 1897 — Altera provisoriamente aã tarifas de passagens e as para transportes de raateriaes de construcção, canna e lenha
— Decreto n. 2740, de 13 de dezembro de 1897 — Flia definitivamente em 2.165:495$912 o capital garantido
— Decreto n. 3055,de 24 de outubro de 1898—Approvaaplanta
e orçamento para o augmento de edifícios e armazéns
Ceará-mirim — Decreto n. 9220, da 31 da maio de 1834 — Concede garantia de juros sobre o capital de 1.417:500$
para a construcção do ramal do Ceará-mirim, da estrada
de ferro Natal a Nova Cruz
— Decreto n. 9338, de 16 de dezembro de 1884 — Proroga
até 60 dias o praso para assignatura do contracto
— Decreto n. 9402, de 13 de março da 1885 — Proroga o
prazo para assignatura do contracto
— Decreto n. 9695, de 8 de janeiro de 1887 — Declara caduca a concessão
— Decreto n. 10.370, de 28 de setembro de 1889—Concede
privilegio e garantia de juros para a estrada de ferro
de Natal ao Ceará-mirim
— Decreto n. 356, de 20de abril de 1890 — Proroga por 30
dias, o prazo para apresentação de estudos
— Decreto n. 573, de 12 de julho de 1890 — Approva os estudos
— Decreto n. 992, de 8 de novembro de 1890 — Autorisa a
transferencia
t
— Decreto n. 1234, de 3 de janeiro de 1891 — Approva os
estudo de variantes

V — 518
V — 527
V — 531
V — 540
V — 690
VI — 369
VI — 394

VI — 445
VI — 456
VI — 510

III — 721
Ill — 865
IV — 83
IV — 254

IV — 686
V — 40
V — 113
"V — 276
V — 339

Ceará-mirim — Decreto ns 76, de 21 de março da 1891 —
Approva 09 estudos dos últimos trechos..
V — 357
— Decreto n. 640 A, de 31 de outubro de 1891 — Autorisa a
V — 441
transferencia
— Decreto n. 1855, de 23 de outubro de 1894 — Declara
V — 670
caduca a concessão
— Decreto de 18 de junho de 1895 — Proroga em 18 inezes
VI - 7
o prazo para construcção
Central Alagoana — V. Alagoas a Paulo Affonso.
Central de Alagoas — Decreto n. 7517, de 18 de outubro de
1879— Autorisa os estudos da estrada de ferro de Maceió
II - 643
a Imperatriz, na província de Alagoas
— Decreto n. 7895, de 12 de novembro de 1880— Autorisa a
construcção da estrada de ferro de Maceiá a Imperatriz, approva os respectivos estudos e concede garantia
II - 700
de juros ao capital máximo de 4.553:000$000
— Decreto n. 8223, de 20 de agosto de 1881 — Autorisa
931
a The Alagoas rly Co. a funocionar
II
— Decreto n. 9245, de 19 de julho de 1881 — Proroga até 23
de dezembro de 1884 o prazo para conclusão das obras.
III — 787
— Decreto n. 9576, de 10 de abril de 1886 — Approva as
imtrucções e tarifas
IV — 192
— Decreto n. 10.256, de 22 de junho de 1889 — Concede
privilegio e garantia de juros para a construcção do
ramal da Assembléa
IV — 601
— Decreto n. 10.291, de 3 de agosto de 1889 —Concede privilegio e garantia de juros para um ramal que se dirija á extincta colónia Leopoldina
IV — 611
— Decreto n. 543, de 5 de julho de 1890— Modifica o traçado do ramal de Assembléa
V — 109
— Decreto n. 669, de 18 de agosto de 1890 — Declara a caducidade da concessão feita pelo decreto n. 10.291,
de 3 de agosto de 1889, de um ramal para a Colónia
V — 154
militar da Leopoldina
— Decreto n. 76, de 21 do março de 1891 — Approva os esV - 357
tudos
— Decreto n. 1138, de 11 de novembro de 1892 — Autorisa
a companhia a construir um novo armazém em JaV —474
raguá, por conta do custeio
~ Decreto n, 1170, de 17 de dezembro de 1892— Autoria a
V — 505
a desapropriação de casas e terrenos
— Decreto n. 1458, de 5 de jullio de 1893 — Autorisa a
523
desapropriação de um prédio

— 112 —

— 113
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Central de Alagoas — Decreto n. 1800, de 21 de setembro de
1894 — Altera as instrucções regulamentares e tarifas.
— Decreto n. 1880, de õ de novembro de 1894—Altera as
instrucoões regulamentares e tarifas
Decreto n . 2168, de 18 de novembro de 1895 — Altera as
tarifas
— Decreto n. 2570, de 2 de agosto de 1897 — Approva com
modificações as tarifas e instrucções regulamentares
para o serviço do porto marítimo
— Decreto n. 3711, de 23 de junho de 1900 — Autorisa a
inclusão nas instrucções regulamentaras de disposições
regulando a estadia de vagões nos serviços particulares.
— Decreto n. 3772, de 24 de outubro de 1900 — Altera as
bases das tarifas moveis
Central da Bahia — Decreto n. 1242, de 16 de junho de
1S65 — Autorisa o governo a contraotar a construcção
de uma estrada de ferro entre e, cidade de Cachoeira e
d Chapada Diamantina, na província da Bahia
— Decreto n i 3590, de 17 de janeiro de 1866 — Concede a
João Carlos Morgan privilegio para a construeção da
estrada de ferro de Cachoeira á Chapada Diamantina
— Decreto n. 5777, de 28 de outubro de 1874— Concede
garantia de juros de 7% ao capital máximo de 13.000:000$
destinado á construeção da estrada de ferro de Cachoeira á Chapada Diamantina
— Decreto n. 6044, de 27 de novembro do 1875 — Altera
algumas clausulas do decreto n. 5777, de 28 de outubro
de 1874
— Decreto n. 6637, de 31 de julho de 1877 — Altera algumas
e consolida todas as clausulas doa decretos ns. 3590, de
17 de janeiro de 1860, 5777, de 28 de outubro de 1874, e
6044, de 27 de novembro de 1875
— Decreto n. 7157, de 8 de fevereiro de 1879 — Proroga os
prazos fixados nas clausulas 7a e 10a do decreto
n. 0637, de 31 de julho do 1877
— Decreto n. 7273, de 10 do maio d« 1879—Approva os
estudos da estrada de ferro central da Bahia de S. Felix
a Entre Morros.
— Decreto n. 8388, de 28 de fevereiro de 1882 — Approva
03 estudos na extensão de 77 k
— Decreto n. 8880, de 17 de fevereiro de 1883 -*. Approva
os estudes na extensão de 7o k
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VI — 270
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VI — 650
VI — 655

II — 110

II — 116

II — 361
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II — 572

II — 038

II — 641
III
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Paga ,
Central da Bahia — Decreto n. 8994, de 18 de agosto de 1883 —
Approva provisoriamente o regulamento e tarifas
III — 467
— Decreto n. 9455, de 4 de j u l h o de 1885 — Approva as
instrucçôes e tarifas ,
IV - 127
— Decreto n. 9767, de 21 de julho de 1887 — Autorisa a
construeção do ramal de Olhos d'Agua
., IV — 286
— Decreto n. 9806, de 19 de novembro de 1887 — Approva
os estudos do ramal de Olhos d'Agua
IV — 288
— Decreto n. 10.102, de l de dezembro de 1888 — Autorisa
os estudos de um ramal para Orobó e do prolongamento para o rio das Contas
IV — 428
— Decrte n. 289, de 23 março de 18'JO — Conceile privilegio
com garantia de juros para a construeção de um ramal
na direcção da» terras de Orobó e do pró longamente ate
ao valle do rio de Contas, a partir de Olhos d'Agua..
V — 25
— Decreto n. 1504, de o d e agosto de 1893 — Approva as
plantas e orçamento das obras de arte a construir na
linha principal e ramal
V — 520
— Decreto n. 1934, de 9 de janeiro de 1895 — Approva a
planta e o orçamento de um barracão
VI - 10
— Decreto n. 2041, de 15 de j u l h o de 1895 — Approva a
planta e o orçamento da ponte no kilometro n. 69.800. VI — 120
— Decreto n. 2107, de 20 de outubro de 1895 — Approva os
estudos de prolongamento e do ramal em direcção ás
terras de Orobó
VI — 267
— Decreto n. 2179, de 2 de dezembro de 1895 — Approva a
planta e o orçamento para a construeção de uma casa
de residência do mestre da linha
VI — 290
— Decreto n. 2527, de 7 de junho de 1897— Approva os
projectos e orçamentos para diversas obras
VI — 431
— Decreto n. 2798, de 18 de janeiro de 1898 — Approva os projectos e orçamentos para a construcçSo de dons barracões. VI — 460
— Decreto n. 3187, de 3 de janeiro df 1869 — Approva as
alterações nas tarifas
VI — 569
— Decreto n. 3374, de 21 de agosto de 1899 — Approva a
planta e orçamento para a construeção de nma parada.. VI - 626
Central do Brazll — L e i n. 101, de 31 de outubro de 1835 —
Autorisa o governo aconceder privilegio ás companhias
que fizerem estradas de ferro do Rio de Janeiro ás
capitães de Minas Geraes, Rio Grande do Sul e Bahia.,
II — 7
— Decreto n. 01, de 23 de outubro de 1838 — Approva
o acto da assembléa de S. Paulo concedendo uma
estrada de ferro
... IV" — 735

— 115 —
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Central do Brazil — Decreto (sem numero),de 4 de novembro de
1840 — Concede privilegio por 80 annos para a construcção de uma estrada de ferro da Corte a S. Paulo. IV — 736
— Decreto n. 641, de 26 de junho de 1852—Autorisa o
governo a conceder a uma ou mais companhias a construcção de um caminho de ferro que partindo do município neutro termine nos pontos daa provinciaa de Minas
Geraes e S. Paulo, que mais convenientes forem e de
outros caminhos de ferro em outros quaesquer pontos
II — 8
do império
— Decreto n. 816, de 10 de julho de 1855 — Autorisa o
Governo a estabelecer o processo para a desapropriação
dos prédios e terrenos necessários á canstrucção da
estrada de ferro D. Pedro 2° e de outras no Brazil e a
II — 3 6
marcaras regras para a indemnisação aos proprietários.
— Decrto n. 912, de 26 de agosto de 1897 — Autorisa o
Governo a proporcionar á companhia estrada de ferro
II — 991
D. Pedro II os meios de levantar um empréstimo....
— Decreto n. 2251, de 18 de setembro de 1858 — Torna
eitensiva a garantia de juro de 5 °/0 ao capital que for
II — 9 4
despendido na construcção do ramal para Vassouras...
— Decreto n. 2882 B, de 29 de janeiro de 1862 — Approva as
II — 98
instrucções para a tomada de contas
— Decreto n. 2915, d« 23 de abril de 1862 — Autorisa a conslrucção de um caminho de ferro provisório em cima
da serra,desde Joaquim do Alto até o Brandão....... II - 101
— Decreto n. 3048, de 3 de fevereiro de 1863 —. Approva as
II — 102
tarifas e instrucções regulamentares
— Decretou. 3130, de 24 de julho de 1863—Altera a tarifa
II - 110
entre as estações de Macacos e Rodeio
— Decreto n. 3286, de 14 de julho de 1864 — Altera o
decroto u. 3286, de 14 julho de 1864 — Altera o decreto
n. 3048, na parte que se refere a tarifa do passageiros
II — 110
de 1a-class»
,.— Decreto n. 3413, de 11 de março de 1865 — Concede á
directoria da estrada de ferro de d. Pedro II autorisação
para elevar provisoriamente ao duplo, a tarifa especial
II - 112
do ramal de Macacos
— Decreto n. 3503, de 10 de julho de 1865—Transfere ao
Estado o resto de acções da companhia de estrada de
II - 112
ferro D. Pedro II
— Decreto n. 3512, de 6 de setembro de 1865—Transfere ao
II — 113
domínio do Estado a propriedade do ramal de Macacos.

Central do Brazil — Decreto n. 3528, de 18 de novembro de 1865
—Altera a tarifa do carvão mineral e do carvão vegetal.
— Decreto n. 3558, de 18 dezembro de 1865—Approva a tarifa
para a estação do Desengano
•- Decreto n. 3559, de 18 de dezembro de 1865—Approva a
tarifa para o carvão animal e carvão vegetal
— Decreto n. 3592, de 7 de agosto de 1867 — Approva as
tarifas
— Decreto n. 4334, de 13 de fevereiro de 1869 —Approva as
tarifas
— Decreto n. 4372, de 20 maio de 1869—Approva o regulamento
— Decreto n. 4373, de 20 de maio de 1869 — Fixa o pessoal
technico e administrativo
— Decreto n. 5235, de 24 de março de 1873 — Approva os
estudos entre Queluz e Cachoeira
— Decreto n. 5868, de 6 de fevereiro de 1875— Approva as
tarifas e instrucções regulamentares
— Decreto n. 6238 A, de 28 de junho de 1876 — Arprova o
regulamento
— Decreto n. 6670, de 28 de agosto de 1877 — Approva 03
estudos definitivos para o prolongamento da linha do
centro pelo planalto de Barbacena e Alto das Taipas.
— Decreto n. 6692, de 24 de setembro de 1877 — Approva a
planta dos terrenos necessários ao serviço da estação
central
— Decreto n. 6721, de 20 do outubro de 1877— Approva
os estudos de Garandaliy a Queluz
— Decreto n. 6728, de 3 de novembro de 1877 — Approva as
plantas para o raib.il da estação m:iritima
— Decreto n. 6738, de 17 de novembro de 1877 — Approva
a planta do terreno necessário ao serviço da estação
central
— Decreto n. 6739, de 17 de novembro de 1877 — A p p r o v a a
planta do terreno necessário ás obras de part» H.
ramal de Santa Cruz
— Decreto n. 7793, de 17 de agosto de 1887 — Approva
os estudos do trecho de Queluz a Itabira do Campo...
— Decreto n. 7932, d't 11 de dezembro de 1880 — Crêa uma
secção especial de contabilidade
— Decreto n. 912, de 26 de agosto de 1857 — Autorisa o
Governo a proporcionar á Companhia estrada de ferro
D. Pedro lios meios de levantar um empréstimo

II — 114
II — 114
II — 115
II — 125
II — 175
II — 176
II — 181
II — 239
II — 415
II — 501

II — 579

II — 587
II — 598
II — 598

II — 598

II — 598
II — 689
II — 797

II — 991

— 116 —
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Central do Brazll — Decreto n. 8551, de 27 de maio de 1882
— Approva os estudos desde Itabira até Sabará, na
extensão de 55k,920
III — 164
— Decreto n. 8921, de 7 da abril de 1883— Reorganisa o
'
pessoal technico e de escriptorio da via-permanente... III — 400
— Decreto n. 93(39, de 24 de novembro de 1883 — Approva
os estudos do rnmal de Ouro Preto
III — 620
— Decreto n. 9163, de 22 de março de 1884 — Approva as
modificações feitas nos estudo? do trecho de Itabira a
Sabará
III — 667
— Decreto ti. 9374, de 14 de fevereiro de 1885—Allerao quadro
do pessoal teclinico e do escriplorio da via permanente IV — 49
— Decreto n. 9520, do 21 de novembro de 1855 —Determina
que a p a r t i r de I.alayetti (Queluz) a bitola seja reduzida
a l"1,00. ...,
IV — 187
— Decreto n. 9882. de 29 de fevereiro de 1888—Approva o
regulamento
IV — 290
— Decreto n. 9931, de 11 de abril de 1888 — Rectifica a
tabelião" e a l 1 'das observações gcraes do regulamento
approvado por decreto n. 9882, de 29 de fevereiro.... IV — 399
— Decreto n. 10.292, de 3 de agosto de 1889— Approva as
plantas dos terrenos precisos para o augmento da área
da estacão da Ban-a do Pirahy
IV — 622
— Decreto n. 234, de 28 de fevereiro de 1890 — Modifica o
regulamento
V — 21
— Decreto n. 406, de 17 de maio de 1890 — Dá novo regulamento
V — 53
— Decreto n. 707, de 30 de agosto de 1890— Autorisa a
entrega á Associação geral de auxílios rmituos da
estrada da importância das multas impostas ao pessoal
V — 183
— Decreto n. 713, de 2 de setembro de 1890— Dá novo
regulamento á parte em construcção
V — 184
— Decreto n. "97, de 2 de outubro de 1890 —Approva os
estudos do prolongamento do ramal de Ouro Preto a
Marianna
V — 224
— Decreto n. 917, de l de novembro de 1890 — Approva
os estudos do prolongamento do ramal de Ouro Preto...
V — 782
— Decreto n. 1221, de 27 de dezembro de 1890—Approva
os estudos do prolongamento do ramal de Ouro Preto.
V — 321
— Decreto n. 118, de 4 de abril de 1891 — Supprime a directoria da estrada de ferro S. Paulo e Uio de Janeiro
e anneza o serviço delia ao da Central do Brazil
V — 359

l'ags.
Central do Brazil — Decreto n. 376, de ti de j u n h o de 1891 —
Incorpora á administração da parte em trafego os serviços da construcção
— Decreto n. 474, de l da agosto de 1891 — Concede
ramaes convergentes
— Decreto n. 495, de 20 de agosto de 1891 — Approva os
estudos de prolongamento, além de Santa Luzia
— Decreto n. 609, de 22 de outubro de 1891— Approva os
estudos do prolongamento
— Decreto n. 634 de 24 de outubro de 1891 — Approva os
estudos de 12 kilometros além de Santa Luzia
— Decreto n. 684, de 21 de novembro de 1891 —Autorisa
a transferencia da concessão dos ramaes convergentes
— Decreto n. 754, de 7 de março dê 1892 — Crèa logares
— Decreto n. 762, de 16 de março da 1892— Approva os
estudos de mais doze kilometros
— Decreto n. 821, de 23 de maio de 1892—Altera o
art. 15 do regulamento
— Decreto n. 828, de 28 de maio de 1892 — Approva os
estudos do prolongamento
— Decreto n. 829, de 28 de maio de 1892 — Approva os
estudos do prolongamento
— Decreto n. 925, de 2 de julho de 1892 — Approva as
plantas para uma estação de triaga nos terrenos do
antigo matadouro
— Decreto n. 1015, de 16 de agosto de 1892 — Declara sem
efleito o decreto que concede privilegio para a consfcrucção de ramaes convergentes
— Decreto n. 1035, de 6 de setembro de 1892 — Altera
provisoriamente a disposição da observação 4a da tabeliã 4a annexa ao decreto n. 406, de 17 de maio de 1890
— Decreto n. 1055, de 24 de setembro de 1892 — Approva
01 estudos do prolongamento
Decreto n. 1128, de 8 de novembro da 1892 — Approva
as plantas de ligação das linhas l e 2 ao tunel n. 2
do ramal da Gamboa
— Decreto n. 1271, de 11 de fevereiro de 1893 — Approva
os estudos do prolongamento
— Decreto n. 1342, de 7 de abril de 1893 — Approva os
estudos do prolongamento
— Decreto n. 1411, de 25 de maio de 1893 — Approva r.s
estudos do prolongamento

V — 370
V — 414
V — 419
V — 410
V — 440

V — 450
V — 455
V — 455
V — 458
V — 459
V — 495

V — 401

V — 4(Í7

V — 470
V — 472

V — 475
V — 59'J
V — 512
V — 517

— 11U —
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— 118 —
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Central do Brazil — Decreto n. 268, de 26 de dezembro de 1894
— Augmenta os vencimentos rio pessoal
— Decreto n. 2239, de 9 de março do 189.) — Approva os
estudos e orçamento do ramal da Gamboa
— Decreto n. 2247, de 26 de março de 1896 — Approva o
regulamento
— Decreto n. 2417, de 28 de dezembro de 1895 — Manda
observar o regulamento modificado pela lei n. 429, de
10 de dezembro de 1890
— Decreto n. 2575, de 16 de novembro de 1897 — Approva
as bases das tarifas e as taxas aceessorias
— Decreto u 2895, de 9 de maio de 1898 — Approva o projecto
de melhoramento entre as estações Central e S. Diogo.
— Decreto n. 704, de 15 de outubro de 1900 —Autoriaa a
alienação das sobras dos imrnoveis adquiridos para melhoramento e applica o respectivo producto á acijuisição
do prédio necessário á realisação do plano approvado
pelo decreto n. 2985, de 9 de maio de 1898
— Decreto n. 3656, de 14 de maio de 1900 — Altera as instrucções regulamentares e tarifas
Central de Macahé — Decreto n. 10 121, de 15 de dezembro de
1888 — Concede privilegio e garantia de juros para a
cojistrucção da estrada de ferro de Macahé á Serra do
Frade
,
— Decreto n. 10.214, de 23 de março de 1889 — Permitte
que a companhia Engenho Central de Macahé, cessionária da estrada de ferro Macahé á Serra do Frade
passe a denominar-se C. Industrial, Lavoura e Viação
de Macahé
— Decreto n. 10.242, de 2 de maio de 1899—Proroga de 15
dias o prazo para apresentação de estudos
— Decreto n. 10.266, de 13 de julho de 1889 — Approva os
estudos e autorisa a nova denominação « Central de
Macahé »
— Decreto n, 306, de 7 de abril de 1890 — Approva os
estudos de uma variante
— Decreto n. 515, de 29 de agosto de 1891 — Proroga por
um anno o prazo para conclusão das obras
— Decreto n. 2191, de 16 de dezembro de 1895 — Approva
as tarifas
Central da Parahyba — Decreto n. 1762 B, de 31 de julho
de 1894 — Torna extensivo á estrada de ferro Timbauba a Nova Cruz (estrada de ferro Central da

V — 532
VI — 295
VI — 290

VI — 784
VI — 450
VI — 505

VI — 639
VI — 648

IV — 446

IV — 576
IV — 578

IV — 610
V — 37
V — 420
VI — 291

Parahyba ) o regulamento approvado pelo decreto
n. 713, de 2 de setembro de 1890
Central da Parahyba — Decreto n. 1913, de 9 de janeiro de
1895 — Reúne os prolongamentos da estrada de ferro
Conde d'Eu. de Mulungú a Campina Grande e de
Guarabiraa Nova Cruz, com a designação de Central da
Parahyba
— Decreto n. 2053, de 25 de julho de 1895 — Approva os
estudos de Molungú a Campina Grande
Central de Pernambuco — Decreto n. 7055, de 26 de outubro
de 1878 — Declara ser gorai para o serviço do Estado
a via férrea do Recife a Caruaru, em Pernambuco....
— Decreto n. 7679 A, de 28 de fevereiro de 1880 — Approva os estudos do Recife á Victoria
— Decreto n. 8453, de 11 de março de 1882 — Approva
provisoriamente o regulamento para o serviço da construcção e trafego...
— Decreto n. 8577, de 10 de junho de 1882 — Approva os
estudos entre Victoria e Bezerros, na extensão de 60k,30
— Decreto n. 8734, de lide novembro de 1882 —Approva
a alteração do traçado no kilometro l" e entre os kilometros 3" e 6"
— Decreto n. 9202, de 10 agosto de 1884 — F.Sobral
— Decreto n. 9667, de 16 outubro de 1886 — V. Baturité.
— Decreto n. 624, de 2 de agqato de 1890 — Separa as administrações das estradas de ferro de Pernambuco...
— Decreto n. 721, de 6 de setembro de 1890 — Dá novo
regulamento..,
— Decreto n. 602, de 17 de outubro de 1891 — Autorisa a
desapropriação de uma casa em Jaboatão
— Decreto n. 1324, de 21 de março de 1893 — Approva os
estudos de prolongamento
— Decreto n. 1412, de 25 de maio de 1893 — Approva os
estudos de prolongamento
— Decreto n. 1447, de 5 de julho de 1893 — Declara sem
effeito o decreto n. 602, de 17 de outubro de 1891
— Decreto n. 1551, de 17 de setembro de 1893 — V. Sul
de Pernambuco
.. •
— Decreto n. 1705 A, de 30 de abril de 1894 — Divide as
administrações das estradas Sul e Central de Pernambuco
— Decreto n. 2035, da 4 de julho de 1895 — Approva os
estudos do ramal da Tapera a Gloria de Goitá..,....,

V —

VI —

9

VI — 154
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. 18

III

. 193

III - 216

V - 152
V - 199

v - 439
v

- 51

v

- 517

v

- 520

v

— 528

V — 598
VI — 118

121 —

— 120 —
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Pags.
Central de Pernambuco — Decreto n. 2417, de 28 de dezembro
de 1896— Manda observar o regulamento modificado pela
lei n. 42'.), de 10 de dezembro de 1S90
. VI — 784
— Decreto n. 2305, de l de maio de 1897 — Approva o
regulamento
VI — 407
— Decreto n. 2COO, de l de novembro de 1S97 — Manda
abril coacurrencia para o arrendamento.
VI — 447
— Decreio n. 2830, de 21 de março de 1898 — Contracta
com António Sampaio Pires Ferreira o arrendamento.. VI — 470
Commercio ao Rio das Flores—Decreto n. 6055, de 14 de
dezembro de 1855 — Approva os estatutos
II — 490
— Decreto n. 6658, de 14 de agosto da 1877 — Declara que
a sede da Companhia é na Freguezia de Santa Thereza, município de Valença
II — 578
— Decreto n. 6741, de 17 de novembro de 1877 —Approva
os estatuios
II — 598
Concessão de estradas de ferro — Vide Geral.
Conde d'Eu — Decreto n. 4838, de 15 de dezembro de 1871 —
Concede ao conselheiro Diogo Velho Cavalcanti de
Albuquerque e outros autonsação para organisarem
uma companhia que se incumba da construcção de uma
estrada de ferro entre Parahyba e Alagôa Grande ... II — 211
— Decreto n. 5608, de 25 de abril de 1874— Concede
fiança do juro de 7 % garantido pela assembléa
provincial da Parahyba ao capital de 5.000:000$, destinado á construcção da estradado ferro Conde d'Eu.. II — 348
— Decreto n. 5835, de 24 de fevereiro do 1874 — Proroga por
mais umanno o prazo para a incorporação da companhia II — 412
— Decreto n. 5974, de 4 de agosto de 1875— Altera algumas
das clausulas dos decretos ns, 4838 e 5608
II — 465
— Decreto n. 6109, de 26 de janeiro do 1876—Proroga por mais
um anno o prazo para a incorporação da companhia.
II — 498
— Decreto n. 6243, de 12 de julho de 1876 — Approva os
estudos definitivos
,
11 — 520
— Decreto n. 6S81, de 12 de setembro de 1877 — Altera
algumas e consolida todas as clausulas dos decretos
ns. 4838, 5608, 5974 e 6243.
•.. II — 579
— Decreto n. 6718, de 13 do outubro do 1877—Autorisa
a The Conde d'Eu railway company a funccionar.... II — 593
— Decreto n. 7219, de 15 de março de 1879— Proroga poiseis mezes o pra/.o para o levantamento da quota do
capital autorisado pela clausula V do decreto n. 6681 e
para dar começo ás obras.,
II — 638

Conde d'Eu — Decreto n. 7754, de 7 de julho de 1880 — Proroga
o prazo marcado na clausula VII do decreto n. 6681 e
altera outras clausulas
— Decreto n. 8986, de 11 de agosto de 1883 — Proroga até
o dia 7 de setembro de 1883 o prazo para a conclusão
das obras entre a capital e Mulungú
— Decreto n. 9126, de 26 de janeiro de 1884 — Approva as
tarifas e instrucções regulamentares
— Decreto n. 9764, de 14 de j u l h o de 1887 — Concede
privilegio e garantia de juros para o prolongamento
até ao porto do Cabedello
— Decreto n. 959, de 6 de novembro de 1890 — Eleva a
£ 69.272 o capital garantido para o prolongamento a
Cabedello
— Decreto n. 1908, de 12 dezembro de 1894 — Approva as
novas instrucções regulamentares e tarifas
— Decreto n. 1996, de 27 de março de 1895 — Approva a
planto, e orçamento para o augmento da estação de
entroncamento
->
— Decreto n. 2124, de 7 de outubro da 1895 — Altera a
classificação do kerozene
— Decreto n. 2319, de 27 de julho de 1896 — Approva o
projecto e orçamento para mudança das ofllcinas dos
Reis para Cabedello
— Deureto n. 2749, di 20 de dezembro de 1897 — Estabelece
pena para os passageiros que viajarem sem bilhete...
— Decreto n. 3303, de 30 de maio de 1899 — Altera o
art. 118 das instrucções regulamentares
— Decreto n. 3355, de 24 de julho de 1899 — Approva o
abatimento da tarifa de lenha
— Decreto n. 3531, de 18 de dezembro de 1899— Autorisa
o contracto com a Conde d'Eu Railway Company i>ara
a construcção do trecho Mulungú a Alagôa Grande..
— Decreto n. 3356, d<j 15 de dezembro de 1900 — Approva
o orçamento para construcção do trecho Mulungú a
Alagôa Grande
— Contracto provincial
Chemins da fer orientaux — Decreto n. 2271, de2 de maio de
1896 — Concede autorisação para funciionar na Republica a Compaynic dês Chemins de fer Orienlaux du
nrésil
Corcovado — Decreto n. 8372, de 7 de janeiro de 1892 — Concede aos engenheiros Francisco Pereira Passos e João

II — 635

III — 465
III — 621

IV — 285

V — 273
V — 798

VI — 41
VI — 268

VI — 335
VI — 456
\I - 621
VI - 623

VI — (136

VI — 716
VI — 748

VI — 328

— 122 —

— 123 —
Pags.

Teixeira Soares ou á companhia que organisarem
privilegio para a construcção, uso e gozo de uma estrada de ferro entre a rua do .Cosme Velho e o alto
do Corcovado, do systema Riggenbach
III — 9
Corcovado — Decreto n. 8720. de 4 de novembro de 1882 — Proroga o prazo para começo dos trabalhos e apresentação
dos estudos
,
III — 216
— Decreto n. 8959, de 21 de junho de 18S3 — Approva os
estudos
III — 465
— Decreto n. 9791, de 17 de outubro de 1887 — Autorisa
a transferencia da concessão
IV — 288
— Decreto n. 10.246, de 31 de maio de 1889.— Autorisa a
transferencia da concessão.....,
IV — 589
— Decreto n. 3204, de 26 de janeiro de 1899 — Approva a
planta do terreno necessário á construcção da ura hotel
restaurant
VI — 572
Cruz Alta ao Uruguay — V. Santa Maria ao Uruguay
Cruzeiro a Santa Cruz — Decreto n. 436 E, de 4 do julho de
1891 — Concede a estrada do Cruzeiro a Santa Cruz..
V — 402
— Decreto n. 2341, de 17 de setembro de 1896 — Declara
caduca a concessão
VI — 307
Curityba a Miranda — Decreto n. 4851, de 22 de dezembro de
1871 — Concede autorisação para os estudos
IV — 739
— Decreto n. 5018, de 17 de julho de 1872— Altera algumas das clausulas do decreto n. 4851, de 22 de dezembro de 1871
IV — 743

Desapropriações — V. Geral.
Direitos (Isenção de) — V. Isenção,
D. Pedro II — V. Central do Brazil.
D. Thereza Christina — Decretou. 5774, de 21 de outubro de
1874 — Concede fiança do juro de 7 % garantido pela
lei provincial n. 740, de20 de maio de 1874, ao capital
destinado á construcção da estrada de ferro D. Thereza Christina
— Decreto n. 5899, de 17 de abril de 1875 —Altera a clausula I do decreto n. 5774 e addita outras
— Decreto n. 5975, de 4 de agosto de 1875 — Altera a clausula III § 6° do decreto n. 5774, de 21 de outubro de
1874, e a III do de n. 5899, de 17 de abril de 1875 (prazo
de resgate e formação do fundo de reserva)

11 — 357
II — 449

II — 467

Pags.
D. Thereza Christina — Decreto n. 6343, de 20 de setembro de
1876 — Autorisa a companhia estrada de ferro D. Thereza Christina a funccionar
— Decreto n. 7049, de 18 de outubro de 1878 — Approva
os estudos definitivos e eleva o capital garantido
— Decreto n. 7518, de 18 de outubro de 1879 — Proroga o
prazo para organização da companhia
— Decreto n. 9224 A, de 31 de maio de 1884 — Approva provisoriamente as tarifas e instrucções regulamentares —
— Decreto n. 9528, de 5 de dezembro de 1885 — Eleva o
capital garantido...,
— Decreto n. 10.205, de 16 de março de 1889— Approva as
instrucções regulamentares e tarifas
— Decreto n. 3755, do 27 de agosto de 1900 — Approva
com modificações os estudos orçamento de um desvio.
— Contracto provincial
— Decreto n. 2515, de 17 de maio de 1897 — Altera as
bases da tarifa
— Decreto a. 2571. de 2 de agosto de'1897 — Approva os
estudos para construcção, por conta do custeio, do
prolongamento da estação da Laguna á cidade do
mesmo nome
— Decreto n. 3755, de 27 de agosto de 1900 — Approva
com modificações os estudos e orçamento de um desvio.
— Contractos provisórios

II - 569
II — 632
II - 646
III - 724
IV - 187
IV — 513
VI — 656
VI — 769
VI — 424

VI — 440
VI — 654
VI — 769

Empréstimo — V. Geral.
Encampação — V. Central do
Estatutos — V. a estrada.
Espirito Santo e Minas — Decreto n. 2372, de 2 de maio de
1896 — Concede autorisação para funccionar a Companhia estrada de ferro Espirito Santo e Minas
VI — 329
Estreito ao Chopim — Decreto n. 8l.'6, de 18 de outubro de
1890 — Concede a estrada Estreito ao Chopim
V — 245
— Decreto n. 1267, de 10 de janeiro de 1891 — Autorisa
M — 340
a transferencia da concessão
— Decreto n. 1853, de 22 de outubro de 1894 — Declara
V — 669
caduca a concessão
•
— Decreto n. 3542, de 30 de dezembro de 1899 — Abre o
VI — 638
credito de 3.000:000$ para pagamento da indemnisação.
Estudos — Y- » estrada.

— Í25 —
— Í24 —

FiscalisaçSo — V. Geral.

O(Jaral — Dacreto n. 816, de 10 de julho de 1855 — Autorisa o
governo a estabelecer o processo para a desapropriação
de prédios e terrenos necessários á construcção dag
estradas de ferro do Brazil e a marcar as regras para a
indemnisação
— Decreto n. 1664, de 27 de outubro de 1855 — Dá regulamento para a execução do decreto n. 816, de 10 de
julho de 1855
— Lei n. 939, de 26 d« setembro de 1857 — Autorisa as
corporações de mão morta a converter o producto de
seus bens em acções de companhias de estradas de ferro
garantidas pelo Es tado
— Decreto n. 1930, de 26 de abril de 1857 — Approva o
regulamento para a fiscallsação da segurança, conservação e policia das estradas de ferro
— Decreto n. 2913, de 23 de abril de 1862— Amplia algumas
disposições do regulamento para a físcali?ação da segurança, conservação e policia das estradas de ferro
— Decreto n. 4105, de 22 de fevereiro de 1868 — Regula a
concessão dos terrenos de marinhas
— Decreto n. 1923, de 14 de junho de 1871 — Declara que a
isenção concedida ás emprezas comprehende não só
o material destinado á construcção, mas todas as machinas e material rodante, necessários para o transporte de passageiros e mercadorias e estabelecimento
de oflieinas
— Decreto n. 2237, do 3 de maio de 1873 — Autorisa o
Governo a facultar ás companhias de estradas de ferro
isenção de direitos a todos os materiaes que importarem.
— Decreto n. 2450, de 24 de setembro de 1873 — Concede
subvenção kilometrica ou garantia de juro ás companhias que construírem estradas de ferro
— Decreto n. 5551, de 28 da fevereiro de 1874 — Approva
o regulamento para a boa execução dos decretos legislativos ns. 641, de 26 de julho de 1852, e 2450, de 84

II — 36

II —

II — 70

II —

II - 100

JI — 12

II - 189

II — 230

II — 238

de setembro de 1873, relativos a concessões de estradas
de ferro
Geral — Decreto n. 6995, de 10 de agosto de 1878 — Estabelece
bases geraes para a concessão de estradas de ferro,
com fiança ou garantia de juros do Estado
— Decreto n. 75(35, de 13 de dezembro de 1879— Manda
executar o regulamento para a arrecadação da taxa de
transporte
— Decreto n. 7959, de 29 de dezembro de 1880 — Approva as
clausulas que devem regular as concessões de estradas
de ferro
— Decreto n. 7960, de 29 de dezembro de 1880— Altera as
clausulas do decreto n. 6995, de 10 de agosto de 1878.
— Docreto n. 8947, de 19 do maio de 1883 — Approva o
regulamento para fiscalisação das estradas
— Decreto 9262, de 16 de agosto de 1884 — T. Sobral
— Decreto n. 9417, de 25 de abril de 1883 — Approva o
regulamento geral para as estradas do Estado
— Decreto n. 9867, de 16 cie outubro d« 1886 — Approva
novo quadro do pessoal para as estradas do Estado...
— Decreto n. 10.237, de 2 de maio de 1839 — Estabelece
bases geraes para os transportes por estradas de ferro
— Decreto n. 159, de 15 de janeiro de 1830 — Providencia sobre um plano geral de viação
— Decreto n. 221, de 26 de fevereiro de 1890 — Concede
aos empregados da estrada de ferro Central do Brasil
direito á aposentadoria
— Decreto n. 237, de l de março de 1S90 — Rectifica a
clausula XXI do dccrelo n. 795'.), de 29 de dezembro rte
1889, relativa á zona privilegiada das estradas de ferro
— Decreto u. 405, de 17 de maio de 1890 — Concede aposentadoria, aos empregados da estrada Central e Sul
de Pernambuco
— Decreto n. 521, de 2(i do j u n h o do 1890 — Kslaliolece a
competência do Governo Federal e dos Estados pjra
a concessão de estradas de ferro
— Decreto n. 505, de 12 de julho de 1890 — Concede direito
de aposentadoria a todos os empregados de estradas
de ferro da União
— Decreto n. 572, de lá de junho de 1890 — Fixa o momento em que começa a obrigatoriedade das leis da
União e doa decretos do Governo Federal
— Decreto n. 802, de lii de outubro de 1890 — Concede
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II — 802
II — 810

III — 415

IV — 89
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IV - 577
V —

9

V — 20

V — 22

V —58

V — 107

V — 109

V — 110

— 126 —

— 127 —
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privilegio, garantia de juros e mais favores para o
estabelecimento de um plano geral de viação
Geral — Decreto n. 943, dei do novembro de 1890 — Approva
a tabeliã de vencimentos para o pessoal technico e das
estradas de ferro da União
— Decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 1890 — Regula
as condições de isenção de direitos
— Decreto n. '1045, de 21 de novembro de 1900 — Faz
extensivo aos empregados do Ministério da Agricultura,
Commercio o Obras Publicas o montepio obrigatório...
— Decreto n. 1302, da 17 de janeiro de 1891 — Crea uma
inspectoria geral para a fiscalisação das linhas férreas
e
fluviaes
— Decreto n. 1332, de 2 de fevereiro de 1891 — Extingue
a commissão geral de viação férrea e
fluvial
— Decreto n. 1333, de 2 de fevereiro de 18J1 — Revoga o
decreto n. 1302, de 17 de janeiro, que creou a inspectoria geral de fiscalisação das vias férreas e fluviaes.
— Decreto n. 399, de 20 de junho de 1891 — Approva o
regulamento para fiscalisação das estradas de ferro da
União
— Decreto n. 655, de 7 de novembro de 1891 — Decreta o
arrendamento das estradas de ferro da União
— Decreto n. 696, de 15 de dezembro de 1891 — Declara
de nqnhum effeito o decreto n. 665, de 7 de novembro
de 1891, que determinou o arrendamento das estradas
de ferro da Uaião
— Decreto n. 109, á& 14 de outubro de 1892 — Fixa a
competência da União e dos listados para a concessão
de vias fluviaes e terrestres
— Decreto u. 7153, de 9 de fevereiro de 1892 — Hegula o modo
pelo qual deve ser executada a disposição legislativa
que impõe ás companhias de estradas de ferro a obrigação de concorrerem para as dospezas de fiscalisação.
— Decreto n. 787, de 1 de abril de 1892 — Altera uma
observação do quadro do pessoal da estrada de ferro
de Porto Alegre a Uruguayana
— Decreto n. 1046, de 11 de setembro de 1892 — Declara
extensivo ao pessoal da lÍRcalisação das estradas de
ferro o montepio obrigatório
— Decreto n. 1164, de 9 de dezembro de 1892 — Approva
novo regulamento para a flscalisação das estradas de
ferro da União

V — 223

V — 259
VI — 784

V — 288

V — 340

V — 353

V — 354

V — 372
V — 443

V — 451

V — 452

V — 4õ'J

V — 457

Geral — Decreto n. 1381, de 27 de abril de 1893 — Abre credito
de 15.000 dollars para pagamento da 3a quota para os
trabalhos preliminares do traç»do de via férrea interV — 513
nacional
— Decreto n. 385, de 17 de outubro de 1896 — Autorisa a
prorogação até 31 de dezembro do prazo concedido nos
contractos para aquella estrada que houverem comple295
tado os estudos ou iniciado a construcção
VI
— Decreto n. 2413, de 28 de dezembro de 1896 — Estabelece
395
bases para o arrendamento das estradas de ferro da União VI
— Decreto n. 2Í17, de 28 de dezembro de 1896 — Manda
observar na estrada de ferro Central do Brasil e nas
demais estradas de ferro da União o regulamento modilicado pela lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896.... VI — 784
— Decreto n. 2424, de 2 de janeiro de 1897 — Extingue a
VI — 398
inspectoria geral de estradas de ferro
— Decreto n. 2885, de 25 de abril de 1898 — Approva o regula477
mento para fiscalisação das estradas da ferro da União. VI
— Decreto n. 3458, de 23 de outubro de 1899 — Permitte
ás emprezas de estradas de lerro que celebrarem accordo
de trafego mutuo com a Repartição Geral dos Telegraphos equiparar as taxas e uuiformisar o processo
VI — 628
de tPafego telegraphico
— Decreto n. 2260 de l de novembro de 1897 — Manda abrir
concurrencia para o arrendamento da estrada Baturité,
Sul de Pernambuco, Central de Pernambuco, Paulo
VI — 447
Afltbnso e S. Francisco
y
Goyana a Timbaúba — Decreto n. 9089, de 15 de dezembro de
1883 — Concede á The Great northcrn railway Brasil o.
lã. cujo li m será adquirir as concessões feitas pela província de Pernambuco das estradas de ferro de Oliuda a
Itambé e do Goyana a Timbaúba, autorisação para
III — 620
funccionar
Great Northern railway C. (The)— Vide Goyana a Timbaúba
e Olinda a Itambé.
Guarabira a Nova Cruz — V. Svl de Pernambuco e Central
-• ' da Parahyba, (depois de 1895)

V — 471

V — 476

Internacional (estrada de ferro) — V. Geral.
Isenção de direitos — V. Geral.
Itabira a Jatobá — V. Leopoldina.

-

128 —

129 —

l'ags.

'Itapemirim — V. Carangola.
Itaqui a Santo Angelo — V. Quarahim a Itaqui.
Itararé a Santa Maria da Booca do Monte — Decreto
n. 10.432, de 9 de novembro de 1889— Concede privilegio para constrticção da estrada
IV
719
— Decrito n. 305, de 7 de abril de 1890 — Declara eflecti i a a concessão
v — 36
— Decreto n. 462, de 7 de junho de 1890 — Modifica as
clausulas da concessão
v — 96
— Decreto n. 920, de 24 de outubro de 1890 — Faz extensiva á concessão da estrada de ferro Itararé a Santa
Maria da Bocca de Moute a do Sub-Ramal de Guarapuava á foz do Iguassú
,
V - 258
— Decreto n. 1061, de 22 de novembro de 1890 — Declara
o prazo em que a companhia deverá fazer o deposito do
dez milhões de francos
V — 316
— Decreto n. 397, de 20 de junho de 1891 — Autorisa a
companhia de Chemins de Fer Sud-Ouest Brésilions a
transferir á Companhia Industrial dos Estados do Brazil
a concessão, com excepção do trecho Santa Maria a
Cruz Alta
V — 371
— Decreto n. 968, de l de agosto de 1892 — Modifica a
clausula 1a do decreto n. 397, de 20 de junho de 1891..
V — 463
— Decreto n. 1083, de 20 de outubro de 1892 — Approva os
estudos do trecho Cruz Alta ao Uruguay
V
473
— Decreto n. 1386, de 6 de maio de 1893— Autorisa a
transferencia á companhia S. Paulo e Rio Grande da
concessão da estradada ferro Itararé o. Cruz Alta
V —514
— Decreto n. 1963, de 13 de fevereiro de 1895 — Approva
oa estudos do rio Uruguay a Porto da União e desse
ponto a Itararé
VI — 13
— Decreto n. 1964, da 13 de feverjiro de 1895 — Approva
os estudos do ramal de Ijuhy
VI — 14
— Decreto n. 1983 A, de 7 de março de 1895 — Transfere
á Compafinie dês Chemins de fer Sud-Ouest Jirésiliens
a parte de sua concessão relativa ao trecho Cruz Alta
ao rio Uruguay e o ramal de Ijuhy
VI — 15
— Decreto n. 1981, de 9 de março de 1895 — Approva os
estudos do ramal de Guarapuava
VI — 25
— Decreto n. 2572, de 2 de agosto de 1897 — Autorisa a
mudança da estação principal para a cidade de Ponta
Grossa
VI — 440
— Decreto n. 2945, de 25 de julho de 1898 — Approva us

estudos das variantes do PHanguy ao Carambêhy e
Entre Rios ao Verá
Itararé a Santa Maria da Bocca do Monte — Decreto
n. 3691, de 25 de junho de 1900 — Fixa provisoriamente em 7.564:200$ o capital empregado na estrada
de ferro Itararé ao Uruguay
— Decreto n. 3775, de 24 de setembro de 1900 — Substitue o
§ l" da clausula H cio decreto n. 462, de 7 de junho de
1890
— Decreto n. 3792, de 8 de outubro de 1900 — Approva as
inatrucções regulamentares e tarifas
— Decreto n. 3808, de 15 de outubro de 1900 — Approva &
nova tabeliã de preços para a estrada de ferro Itararé
ao Uruguay
— Decreto n. 3868, de 22 de dezembro de 1900— Antorisa a
interrupção, pelo prazo de seis mezee, dos trabalhos
de construcção da estrada de ferro Itararé ao Uruguay.
Itararé ao Uruguay — V. Itararé a Santa Maria.
Itú a Iguape — Decreto n. 365, de 26 de abril de 1890 — Concede garantia de juros
— Decreto n. 527, de 28 de junho de 1890 — Autorisa a
transferencia
— Decrnton. 769, do, 19 de março de 1892— Autorisa nova
transferencia
Ituana — Decreto n . 1815, de 6 de outubro de 1870 — Autorisa
o Governo a conceder á companhia Ituana, os mesmos
favores concedidos á companhia ingleza da estrada
de ferro de Santos a Juudiahy, menos a garantia de
juros
•• • — Decreto n, 4554, de 30 de julho de 1870 — Concedei
companhia Ituana autorisação para funccionar e approva os respectivos estatutos
— Decreto n. 6325. de 20 de setembro Je 1870— Approva os
novos astatutus da companhia Ituana

Juiz de Fora e Piau— Decreto n. 8130, de 11 de junho de
Iggi —Approva os estatutos da companhia e a autorisa
a funcoioriar
2131

VI — 509

VI - 650

VI — 656
VI — 658

VI — 09tí

VI — 717

V —40.
V — 108
V — 453

II - 184

II — 189
11 — 569

II — 874

- 130 —

— 131 —
Pags.

IL.
!'•>««•

Leopoldina — Decreto n. 49H, de 27 de março de 1872 —Concede
ao engenheiro António Paulo de Mello Barreto autorisação para organisar uma companhia que se incumba
de construir uma estrada de ferro entre Porto Novo do
Cunha e Santa Rita de Meia Pataca (Cataguazes).... II — 221
— Decreto n. 497G, de õ de junho de 1872 — Approva os
estatutos da companhia Leopoldina e a autorisa a
227
funccionar
II
— Decreto n. 0305, de 9 de outubro de 1875 — Approva as
II - 468
instrucções regulamentares e tarifas
— Decreto n. 6102, de 19 de janeiro de 1876 — Approva
49á
os novos estatutos
II
— Decreto n. 6633, de 18 de j u l h o de 1890 — Autorini a
1[ — 572
elevar o capital, de 2.400:000$000 a !!: 400:000*000
1[
— Decrelo n. 7061, de 31 de outubro de 1878 — Declara ser
geral para o serviço do Eslado a via férrea de Porto
Novo do Cunha ao Jequitinhonha e providencia sobre a
U — 035
construção de prolongamento
— Decreto n. 7112, de 14 de dezembro de 1878 — Concede
autorisação á companhia para prolongar a sua linhu
de Cataguazes á raiz da serra do Presidio
II — 637
— Decreto n. 7155, de 8 de fevereiro de 1879 — Autorisa a companhia a elevar seu capital de 3.400:000-5 a
0.000:000-5000
II --033
— Decret) n. 7274, de 10 de maio de 1879 — Approva oi
— 611
estudos de Santo António a Ubá
II —
— Decreto n . 7378, de 12 de julho de 1879 — Approva os estudos de Ubá á serra do Presidio
II — 012
— Decreta n. 8860 de 27 de janeiro de 1883 — Concede
autorisação para oprongamento de S. Geraldo a Itabira
do Matto Dentro e approva os planos dos l°s 21 kilometros. III — 325
— Decreto n. 9028, de 29 de setembro de 1883 — Approva
as tarifas e instrucções regulamentares.
III — 518
— Decreto n. 9128, de 26 de janeiro de 1884 — Approva
os estudos da 1a secção de 20 kilometros de prolongamento e proroga por um aimo o prazo para apresentação dos estudos de toda a linha
III — 66G
— Decreto a. 9180, de 29 de março d<; 13S4 — Approva
os estudos de mais 'M kilometros
UI — 6ó7
— Decreto n. 9212, de 17 de maio de 1884 — Approva os
estudos de muiá 35 kilomelros do prolongamento...... III — 721

Leopoldina —Decreto n. 9249, de 19 de julho de 1884 — Altara o
traçado approvado pelo decreto n. 9212, de 17 de maio
de 1884
— Decreto n. 9316, de 11 de novembro de 1884 — Approva
os estudos de mais 30 kilometros
— Decreto n. 9342, de 16 de dezembro de 1881 — Approva
os estudos às mais 30 kilometros do prolongamento....
— Decreto n. 9398, de 13 de março de 1885—Approva
os estudos de mais 30 kilometros do prolongamento...
— Decreto n. 9403, de 21 de março de 1835 — Proroga por
seis iiie7.es, a contar de 24 de fevereiro o prazo para
conclusão das obras o abertura ao trafego do trecho
de S. Geraldo a Coimbra
— Decreto n. 9422, de 28 de abril de 1885— Approva os estudos do ultimo trecho de prolongamento ( 88.''470 )
— Decreto n. 9508, de 17 de outubro de 1885 — Transfere á
companhia Leopoldina á concessão feita á extincta companhia do S u m i d o u r o
— Decreto n. 9546, de 9 de janeiro de 1886 — Daclara insubsistente a clausula 30a do decreto n. 8860, de 27 de
janeiro de 1883, relativamente á reversão ao Estado..
— Decreto n. 9336, de 4 de setembro de 1886 — Concede
o prolongamento do ramal de Sumidouro
— Decreto n. 734, de G de setembro de 1890 — Autorisa a
transferencia á companhia Leopoldina das concessões
relativas ás estradas de ferro Barão de Araruama e (,'arangola
— Decreto n. 970, de 8 de novembro de 1S90 — Concede
privilegio para a oonstrucção do prolongamento, do
Itabira a Jatobá,, com garantia de juros
— Decreto n. 1163, de 9 de dezembro de 1892 — Declara
caduca a concessão de Saúde a Ilabira e Itabira a Jatobá.
— Decreto u. 1983, de 7 de março de 1895 — Approva u
planta e orçamento de um arma/.em na estrada de ferro
Oarangola
'.
— Decreto n. 2797, de 14 de janeiro de 1898 — Concede á
The Leofoldina Itailicaij Compaiiy autorisação para
funccionar
— Decreto n. 2890, de 9 de maio de 1898 — Transfere á Tlu
LcopMlna Ha-ilway Cainpaiuj us concessões e favores
de que gomava a antiga companhia
— Decreto n. 3785, de l de outubro de 1900— Approva as
iastruc{ões r3gularueutai*C£ e tarifas da sede úumúieaBe.

III — 817
III — 820
III — 865
IV — 83

I V — SI
IV — 127

IV — I<x6

IV — 188
IV — 244

V — 223

V — 271
V — 470

VI — 25

M — 4o LJ

VI — 505
VI — 656

— 133.—
Pags.

Pags.
Macahé a Campos — Decreto n. 4803, de 18 de outubro de
1871 — Approva os estatutos da companhia e a autoli — 210
risa a funccionar
— Decreto n. 22GO, de 21 de maio de 1873 — Autorisa o
governo a conceder á companhia isenção de direitos... II — 237
— Decreto n. 5893, de 10 de abril de 1875 — Proroga por
dous annos o prazo para apresentação dos planos das
II - 448
obras a executar na enseada de Imbetiba
— Decreto n. 6534. de 30 de março de 1877 — Approva os
II ~ 570
estatutos
— Decreto n. 8435, de 18 de fevereiro de 1882 — Approva
III ~ 18
os novos estatutos
Macahé á Serra do Frade — V. Central de Macahé.
Maceió a Imperatriz — V. Central de Alagoas.
Maceió a Leopoldina— Decreto n. 955, de 5 de novembro de
1890 — Concede garantia de juros para a congtrucção
da estrada Maceió a Leopoldina, com um ramal para
Porto Calvo
V — 2(33
— Decreto n. 800, de 23 de abril de 1892 — Autorisa a
transferencia da concessão
V-457
— Decreto n. 834, de 30 de maio de 1892— Aulorisa a
transferencia
Y — 4GO
— Decreto n. 1468, de 13 de julho de 1893 — Declara caduca
a concessão
V — 523
— Decreto n. 1860, de 27 de outubro de 1894 — Declara
sem effeífco o decreto n. 1408, de 13 de julho de 1891!,
que declara caduca a concessão
V — 071
Madeira e Mamoré — Decreto n.4509, de 20 de abril de 1870
— Concede ao Coronel George E. Church privilegio
para a construcção da estrada de ferro Madeira e
Mamoré
II - 185
— Decreto n. 0747, de 24 de novembro de 1877 — Concede
garantia de juros sobre o capital addicional de
II — 604
£ 400.000
— Decreto n. 2814, de 18 de janeiro de 1879 — Autorisa
o Governo a conceder garantia de j u r o de 7 % , sobre
o capital addicional de £ 400.000
II — 637
— Decreto n. 365. de 31) d* maio de 1891 — Concede a estrada de ferro entre Humaytá, á margem do rio Madeira e a confluência dos rios Guaporé e Mamoré
V — 363

Madeira e Mamoré — Decreto n . 1720, de 20 de maio de 1894
— Declara caduca a concessão
,
V — 659
Mamanguape a Acary —Decreto n. 7992, de 5 de fevereiro de
1881 — Concede a estrada de ferro de Mamanguape a
Acary
III — 873
— Decreto n. 9275, de 13 de setembro de 1884— Proroga por
mais um anno o prazo para organisação da companhia. III — 818
Mar de Hespanha — Decreto n. 8723, de 2 de novembro de
1882 — Concede ao bacharel António Vieira da Costa
Machado privilegio para a construcção de uma estrada
de ferro entre Mar de Haspanha e a estação de
Santa Fé
III — 204
Maricá — Decreto n. 5805. de 25 de novembro de 1874 — Approva
os estatutos da companhia estrada de ferro de Maricá..
II — 363
Marinhas — V. Geral.
Mauá — V. Príncipe do Grão-Par á.
Melhoramentos no Brazil — Decreto n. 436 A, de 4 de julho de
1891.—Concede a estrada entre a estação do Commercio e S. Francisco Xavier
V — 397
— Decreto n. 619, de 24 de outubro de 1891 — Autorisa
a transferencia
V — 140
— Decreto n. 1174, de 17 de dezembro de 1892 — Approva
com modificações os estudos entre a parada da Mangueira e Helém
V — 505
— Decreto n. 132, de 25 de maio de 1893 — Autorisa a
concessão de um ramal de Estiva ao Mar de Hespanha.
V — 507
Metropolitana — Decreto n. 372, de O de junho de 1891 —• Concede uma estrada de ferro circular percorrendo as
montanhas circumvizinhas á capital, tendo por pontos
de partida e de chegada o Largo da Carioca
V — 365
Minas e Rio — Decreto n. 5952, de 23 de junho de 1875 —
Concede fiança de garantia de juros de 4 °/o e garantia
addicional de 3 "/„ sobre o capital de 14 mil contos,
destinado á oonstrucção da estrada de ferro do Rio
Verde
II — 400
— Decreto n. 6091, de 8 de janeiro de 1876 — Altera
algumas das clausulas que acompanharão o decreto
n. 5952, de 23 de junho de 1875
11-497
— Decreto n. 0593, de 27 de junho de 1877—Approva
os estudos
II — 571
— Decreto n. 6595, de 27 de junho de 1877 — Altera a clausula 3a § l» das annexas ao decreto n. 5952 de 23
de junho de 1875 (contagem do prazo)
II — 571

— 135 —

134 —

Pags.

Pags.
Minas e Rio — Decreto n. CG83, de 12 da setembro de 1877 —
Eleva a 10.150:000$ o capital afiançado e garantido..
— Decreto n. 6887, de 4 de maio de 1878 — Altera a clausula 5a das annexas ao decreto n. 6683 de 12 da
setembro de 1877.
, •• •
— Decreto n. 7731, de 21 de junho de 1880 — Autorisa a
companhia a funccionar
— Decreto n. 806S, de 3 de maio de 1881— Modifica o traçado, a partir da estação do Cruzeiro, na extensão de
Gk,600
— Decreto n. 9189, de 19 de abril de 188-1 — Approva as
instrucções regulamentares e tarifas
— Decreto n. 10.101, de l de dezembro de 1888 — Concede
privilegio com garantia da juros para a construcção de
um ramal para a cidade da Campanha, com um subramal para Aguas Virtuosas de Lambary
— Decreto n. 10.122, de 15 de dezembro de 1888 — Concede
privilegio e garantia de juros para a construcção do
prolongamento até ao ponto navegável do Rio Verde..
— Decreto n. 10.307, de 10 de agosto de 1889. Proroga por
CO dias o prazo para apresentação dos estudos do ramal
da Campanha e sub-ramal de Aguas Virtuosas de
Lambary
— Decreto n. 10.308, de 10 de agosto de 1889 — Concede
á The Minas and liio raihcay a navegação dos rios
Verde e Sapucahy
— Decreto n. 10.309, de 10 de agosto de 1889— Substituí por
outras as clausulas 4a e 5a do decreto n. 10.122, de 15
de dezembro de 1888
— Decreto n. 10.310, de 10 de agosto de 1889—Substitua por
Outras as clausulas 31a e 32a dodecreton. 10.101, de l
de dezembro de 1889
— Decreto n. 10.449, de 9 de novembro de 1889 — Approva
os estudos do ramal da Campanha passando por Aguas
Virtuosas e lixa o capital garantido era 2.50'J:500$000.
— Decreto n. 37, de 5 de dezembro de 188') — Approva
os estudos do prolongamento e fixa ern l.C95:000$000
o capital garantido ,
— Decreto n. 377, de 5 de maio de 1800 — Declara que o
prazo de 00 dias concedido pe]a clausula 1a do deci-eto n. 10.101, do I d e dezembi-o de 1SSS, para o
começo dos trabalhos do i-amal deve ser conlado de
11 de dezembro d.'1 1889
,,.

— 585

II

- 013

II - 085

II — 830
III — 608

IV — 417

IV - 450

IV — 623

IV — 623

IV - 021

IV - 020

IV — 732

V —

7

V — 51

Minas e Rio — Dareto n. 419, de 23 de maio de 1890—Declara a
caducidade das concessões feitas á Companhia Minas
and llio Railway para a construcção do rumai da
Campanha c do prolongamento ao Kio \ r erda
— Decreto n. 85, de 28 de março de 1891 — Approva o
contracto celebrado entre as companhias Minas e Rio
e Muzambinho para nvlhor regularisação do serviço
das respectivas linhas
,
— Decreto n. 1400, de 18 de maio de 1893 — Substituo o
art. 9» das instrucçòes regulamentares pelo art. 11
dos que vigerão na estrada de ferro Central do Brasil.
— Decretou. 1893, de 14 de novembro de 1894 — Approva
a modificação das tarifas
— Decreto n. 2332, de 20 do ag«ato de 1896 — Approva as
plantas e orçamento para installação de um posto telegraphico
— Decreto n. 2410, de 15 de janeiro de 1897 — Approva o
projecto de orçam<?nto para augmento da serraria em
Cruzeiro
— Decreto n. 2446, do 29 de janeiro de 1897 — Approva o
desonho e orçamento dos trilhos, dormentes de aço, etc.
— Decreto n. 2513, de 17 de maio de 1897 — Substituo a 2a
parte do s 2°, art. 5° ilas instrucçõos regulamentares.
Minas de S. Jeronymo (Estrada de Ferro e) — V. S. ./cvonijmo.
Minas Central (The) — Decreto n . 9030, de 29 de setembro
de 1883 — Autorisa a The Minas Central railuicnj o f
lirazil, limitcd, a funccionar no império
Mogyana — Decreto n. 5137, de 13 de novembro de 1872 — Conceile i companhia Mogyana autorisaç.So para funccionar e approva os estatutos
— Decreto n. 5981, de 13 de agosto dá 1875 — Approva as
modificações nos estatutos
— Decreto n. 7918, de 18 de dezembro de 1880 — Concede
permissão á companhia estrada de ferro Mogyana para
elevar a dez mil contos seu capital e altera alguns
artigos dos estatutos
— Decreto n. 3139, de 21 de outubro dn 1882 — Autovisa o
governo a conceder ú companhia Mogyana garantia
de juros sobre o capital de sete mil contos para cjuo
cila prolongue sua linha até á margem do Rio Cirande,
sendo obrigada a construir um ramal para Poços de
Ca Was

V — 90

V — .358

V — 513
V — 793

VI — 337

VI — 401
VI - 402
VI — 124

III — 597

II - 23é
II — 468

II — 802

111 —

8

— 186 -

137 —
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Mogyana — Decreto n. 8888, de 17 de fevereiro de 1883 — Concede á companhia Mogyana autorisação para prolongar
a linha até ao Rio Grande com um ramal para Poços de
Caldas e garantia de juros até sete mil contos
— Decreto n. 9003, de l de setembro de 1883 — Approva
os estudos preliminares, e fixa o praso de um anno para
apresentação dos estudos definitivos e de quatro annos
para a conclusão das obras
— Decreto n. 9155, de 23 de fevereiro de 1884 — Approva
os estudos e fixa em sete mil contos o capilal garantido
— Decreto n. 10.003, de 8 de agosto de 1888 — Concede alguns dos favores da clausula 1a do decreto
n. 7959, de 29 de dezembro de 1880 para o prolongamento
,
— Decreto n. 862, de 16 do outubro de 1890 — Concede o
prolongamento de Jaguára a Catalão, assumindo a
União as responsabilidadeg que cabião ao Governo de
Minas Geraes
— Decreto n. 885, de 18 de outubro de 1890 — Fixa em
6.153:857$750 o capital garantido para n linha do
Rio Grande (Ribeirão Preto a Jaguára) e ramal
de Poços de Caldas, sendo 4.300:000$000 ouro e
i.853:857$750papel
— Decreto n. 1424, de 23 de fevereiro de 1891 — Approva
os estudos do prolongamento tle Uberaba a S. Pedro
de Uberabinha
— Decreto n. 598, de 17 de outubro de 1891 — Approva os
estudos entre os kilometros 137 e 200
— Decreto n. 977, de 5 de agosto de 1892 — Concede o
prolongamento a Santos
— Decreto n. 1049, de 14 de setembro de 1892 — Dá interpretação á clausula 15 do decreto n. 977, de 5 de
agosto de 1892, relativamente á quota com que-deve a
companhia concorrer para as despezas de fiscalisação..
— Decretou. 1098, de 25 de outubro de 1892 — Approva os
estudos dos cinco primeiros kilometros da linha de
Santos e a directriz geral do traçado
,
— Decreto n. 1174 A, de 17 de dezembro de 1892 — Dá nova
redacção á clausula X do decreto n. 977, de 5 de agosto
de 1892
— Decreto n. 1337, de 28 de março de 1893 — Approva os
estudos da linha de Santos, na extensão de 25 kilometros

III — 335

III - 522
III

— 605

IV - 404

V - 228

V — 244

V

355

V

439

V

463

V - 471

V — 474

V — 506

fill

Mogyana — Decreto u. 1428, de Z de junho de 18l>3 — Proroga
porjum anno o praio para a conclusão das obras.... V — 517
— Decreto n. 1466, de 13 de julho de 1893 — Appro»a os
523
estudos da 4a secção do linha Jaguára a Catalão
V
— Decreto n. 1486, de 28 de julho de 1893 — Approva os
estudos da linha de Santos entre o Alto da Serra e a
estação de Guayó e ramal de Guayó a Mogy das Cruzes V — 524
— Decreto n. 1505, de 5 de agosto de 1893 — Approva os
estudos da linha de Santos, entre Atibaia e a garganta
526
do Pinhal
V
— Decreto n. 1514, de 17 de agosto d« 1893 — Approva os
estudos da linha de Santos, na extensão de 18k,43(i... V — 527
— Decreto n. 1789, de 3 de setembro de 1894 — Substitua
a clausula 32a do decreto n. 862, de 16 de outubro de
V — 66C
1890
— Decreto n. 2087, de 6 de setembro de 1895 — Approva
provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas VI — 156
— Decreto n. 2526, de 7 de junho de 1897 — Approva os
estudos definitivos de três trechos do prolongamento a
VI — 431
Santos
— Decreto n. 2633, de 8 de outubro de 1897 — Proroga de
4 annos o prazo para apresentação dos estudos do prolongamento a Santos
VI — 445
— Decreto n. 2048, de 25 de outubro de 1897 — Approva os
estudos dos trechos Santos a Quilombo e do Alto da
Serra a Quilombo
VI — 447
— Decreto n. 3525, de 11 de dezembro de 1899 — Transforma em estações dous postos telegraphicos
VI — 635
— Decreto n. 3722, de 30 de julho de 1900 — Uniformisa os
regulamentos e tarifas das estradas Santos, Jundiuhy,
Paulista, Mrgyana e Sorocabana
VI — 652
— Decreto n. 3811, de 17 da outubro de 1900 — Proroga de
3 annos o prazo para conclusão das obras
VI — 701
Mossoró — Decreto n. 6139, de 4 da março de 1876 — Concede a
estrada de ferro de Mosaorô
III — 873
— Decreto n. 8598, de 17 de junho de 1882 — Declara a
caducidade da concessão feita pelo decreto n. 6139, de
III — 202
4 de março de 1876
Mulungú a Campina Grande—Decreto n. 09, de 21 de março
de 1891 — Approva os estudos (V. Sul de Pernambuco) c Central da Parahyba (depois de 1895)
V — 357
MuzamQinho — Decreto n. 846, de 11 de outubro de 1890 —
Concede á companhia. estrada de ferro Muzambinho

— 138 -

— 139
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privilegio para a construcção do prolongamento da
pairada de ferro Minas e Rio até ao Rio Verde e do
ramal para Campanha
...............................
Muzambinho— Decreto n. 1009, de 14 de novembro de 1890 —
Modifica as clausulas de decreto n. 840, de 11 de
outubro de 1890
....................................
.
— Decreto n. 1180, de 19 de dezembro de 1890 — Approva
os estudos dos 10 primeiros kilomelros, de Três Corações ao Salto Grande da Motuca
...................
— Decreto n. 1419, de 21 de fevereiro de 1891 — Approva
os estudos de mai» 20 kilometros du prolongamento
da estrada de ferro Minas e Rio e 10 do Ramal da
Campanha
...........................
...............
— Decreto n. 85, de 28 de março de 1891 — Approva o contracto celebrado com a companhia Minas e Rio para
melhor regularisação do serviço das respectivas linhas
— Decreto n. 159, de 23 de abril de. 1891 —Approva os
estudos dos últimos 21,5 kilometros de prolongamento
da estrada de ferro Minas e Rio
.....................
— Decreto n. 357, de 30 de maio de 1891 — Approva os
estudos de 22 kilometros do Ramal da Campanha....
— Decreto n. 386, de 13 de junho de 1891 — Approva os
estudos supplemen lares do ramal da Campanha na
extensão de 53k,090
.................................
— Decreto n. 1892, de 14 de novembro de 1894 — Altera
as instruccões regulamentares e as tarifas
..........

Natal a Ceará-mirim — V. Ceai-ú-mirini,
Natal a Nova Cruz — Decreto n. 5877, de 20 de fevereiro de
1875 — Concede fiança de garantia de 7 °/0 ao capital
máximo de seis mil contos, destinado á construcção da
estrada do ferro de Natal a Nova Cruz
...............
— Decreto n. CG14, de 4 de julho de 1877 — Autorisa a
companhia a funccionar
..............................
— Decreto n. C826, de 29 de dezembro de 1877 — Altera
algumas das clausulas annexas ao decreto n. 5877 de
20 de fevereiro de 1875
..............................
— Decreto n. 6875, de G de abril de 1878 — Approva os
estudos
...............................................
— Decreto n. 70-18, de 18 do outubro de 1878 — Fiia o
capital garantido .......... .
..........................

V — 225

V — 285

V

V — 355

V — 358

301
V — 302

V

II — 415
II — 571

11 — 611
11 — 013
JI — 031

Pags.
Natal a Nova Cruz — Decreto n. 7081, de 10 do novembro de
1878 — Concede automação para a transferencia á
Imperial brasilian Natal and Nova Crus railway
II — 636
company limited
,
— Decreto n. 7769, de 20 de julho de 1880— Altera o traçado II — 689
— Decreto n. 8342, de 17 de dezembro de 1881 — Approva
II — 945
provisoriamente as instruccões regulamentares e tarifas
VI — 737
— Contracto provincial
,
Navegação dos rios das Velhas a S. Francisco — 1'roroga
V — 409
o prazo.,
Nazareth ao Grato — Decreto n. 1000, de 2í de novembro de
V — 3 15
1890 —Concede a estrada de Caruaru ao Grato
— Decreto n. 1235, de 3 dn janeiro de 1891— Aulorisa a
V - 339
transferencia
,
— Decreto n. 585, de ." de outubro de 1H91 — Autorisa a
transferencia, mudando para Vicencia o ponto de par43
tida
— Decreto n. 1017, de 20 de agosto de 1892 — Declara
eflectiva a transferencia á companhia de melhoramentos
V — 407
em Pernambuco, alterado para Nazareth o ponto inicial.
— Decreto n. 2140, de 24 de outubro de 1895 — Approva
VI — 269
com restricções os estudos de 120k 200
Norte de Alagoas — V. Xid de Pernambuco.
Nordeste do Brazil — V. Petrolina ao Piauhy.
Norte — Decreto n. 8695, de 7 de outubro de 1882 — Approva
os estatutos da companhia da K. de F. do Xorte e autorisa-a a funccionar
,.... III — 203
— Decreto n. 9235, de 25 de junho de 1884 — Approva os
estudos do prolongamento da e. de f. do Norte até ás
immediações da igreja de Sant'Anna do municipio
neutro
>
,. III - 787
— Decreto n. 9258, de 9 de agosto de 1884 — Modifica o traçado da E. de F. do Norte comprehendido entre os
III — 817
ks. 11,15 e 14,998, 18,329 e 21,532 e 22,86 e 28,565.
— Decreto n. 9391, de 23 de fevereiro de 1885 — Approva
IV - 51
os estudos do prolongamento
— Decreto n. 9404, de 21 de março de 1885— Proroga
pôr mais um anno o prazo para conclusão das obras.. IV — 8-1
— Decreto n. 0550 de 23 de janeiro de 1886 — Concede á
companhia E. F. do Norte um ramal que termine na
IV — 189
Ti jucá
— Decreto n. 9578. de 10 de abril de 1886 — Approva
IV — 2-13
modificações no traçado da estrada de ferro do Norte.

— 140 —

- 141
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Pás».
Norte — Decreto n. 9599, de 5 de j u n h o de 1880 —Proroga por
um anno o prazo para a conclusão
— Decretou. 9020, de 31 de agosto de 1886 — Approva os
estudos do ramal da Tijuca
:
— Decreto n. 9731, de 26 de fevereiro de 1887 — Proroga por
um anno o prazo para o começo da construeção do
ramal da Tijuca
— Decreto n. 9758 bis, de 18 de junho de 1887 — Proroga
por um anno o prazo para a conclusão das obras
— Decreto n. 9951, de 9 de maio de 1888 — Concede á The
Rio de Janeiro and Norlhtrn i-aflway autorisação
para funccionar
— Decreto n.9952,de 9 de maio de 1888 — Antorisa a translerencia da concessão feita á companhia estrada de ferro
do Norte á The Rio de Janeiro and Northern railway...
— Decreto n. 9986, de 18 de julho de 1888— Concede á The
Rio de Janeiro and Northern Itailway company,
privilegio para a construeção do prolongamento ata ao
Porto das Caixas
— Decreto n. 9987, de 18 de jnlho de 1888— Proroga por
um anno o prazo para conclusão das obras
— Decreto n. 10032, de 15 d« setemb 'O de 1888 — Autorisa
a transferencia da E. F. Príncipe do Grão Pará
— Decreto n. 10.314, de 10 de agosto de 1889 — Proroga
por um anno o prazo para a conclusão das obras
— Decreto n. 10.443, de 9 de novembro de 1889 — Approva
os estudos do prolongamento da estrada de ferro da
Corte a Magé, de Magé a Porto das Caixas, ao qual se
refere o decreto n. 9986, de 18 de julho de 1888
— Decreto n. 287, de 26 ds março de Í890 —Approva as
modificações feitas no traçado já adoptado
— Decreto n. 314, de 9 de abril de 1890 — Proroga por
um anno, a lindar em 15 de maio de 1891, o prazo
para a conclusão das obras
— Decreto n. 706, de 30 de agosto de 1890 —Proroga até
23 de julho de 1891, o prazo para conclusão das obras
do ramal que deve tarminar na Tijuca.
— Decreto n. 777, de 20 de setembro de 1890 — Approva,
a nova modificação feita no traçado
— Decreto n. 815 de 4 de outubro de 1890 — Autorisa
a transferencia do ramal da Tijuca á comp. E. F. da
Tijuca
•— Decreto n. 734, de 13 de fevereiro de 1892 — Approva

IV — 244
IV — 244

a modificação feita no traçado e fuá o p raso improrogavel de Ires mezes .para conclusão das obras
Norte — Decreto n. 2393, de 4 de dezembro de 1896 — Altera o
urt, 11 das instrucçóes regulamentares,.

V — 454

VI — 394

IV — 255
IV — 281

IV — 401

IV — 401

Oeste de Minas — V. Harra Mansa a Catulão.
Olinda a liamba — V. Goyana a Timbauba.
Ouro Preto a Peçanha — Decreto n. 373, de 6 de junho de
1891 — Concede a estrada
— Decreto n. 2271, de 2 de maio de Í896 —Declara caduca
a concessão

V — 368
VI = 328

IV — 403
IV — 404
IV — 40.">
IV — 029

IV — 732
V — 24

V — 37

V — 183
V — 224

V — 224

Pacifico — V. J Icei fé ao Pacifico.
Palmares a Jacuhipe — Decreto n. 8924, de 7 de abril de 1883
— Concede á empreza organisada para levar a
effeito a construeção das F. de F. de Palmares a Jaeuhype e Palmares a Pesqueira os favores dos §§ 2° a 7°
da clausula 3a do decreto n. 6995 de 10 de agoato de
III — 402
1878
Palmares a Pesqueira — V. Palmares a Jacuhipe.
Paraná — Decreto n. 5605, de 25 de abril de 1874 — Approva os
II — 343
estatutos e autorisa a companhia a funccionar
— Decreto n. 5912, de l de maio de 1875— Conceda fiança
da garantia de 7 °/o ao capital de dous mil contos e garantia ao capital addicional de cinco mil contos destinados á construeção de uma estrada de ferro entre o
porto de D. Pedro 2" e a cidade de Curityba
II — 450
— Decreto n. 6198, de 17 de maio de 187o— Proroga o prazo
marcado para a apresentação dos estudos
II — 501
— Decreto n. 6594, de 27 de junho de 1877 — Approva os
estudos
11 — 571
— Decreto n. 7035, de 5 de outubro de 1878— Eleva a
11.492:042$707 o capital afiançado e garantido
11 — 626
— Decreto n. 7420, de 12 de agosto de 1879 — Autorisa a
transferencia á Comp&gnie Generais dês Chemins de
II — 642
Ver
flrêsilieiis
•.

— 143 —

— 142 —
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Paraná — Decreto n. 7803, de 26 de agosto de 1880— Aulorisa a
com panhia a funccionar
II — 689
— Decreto'íl, 8073, de 7 de maio de 1881—Modifica o traçado
II — 874
— Decretou. 8505, de 29 de abi-il de 1882 — Autorisa a
compagnie generale dês chemini de ler bresiliens a
proceder aos estudos do prolongamento da c. de f.
de Paranaguá a Curityba, com um ramal para as cidades da Lapa e Castro e concede privilegio para a
construcção do um ramal para Anlonina
III — 147
— Decreto n. 8510, de P> de maio de 1882 — Approva provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas.. III — 151
— Decreto n. 898'J, de 18 de agosto de 1883 — Proroga até
30 de junho de 1881 o prazo marcado para conclusão de
todas as obras
III — 466
— Decreto n. 9302, de 27 de outubro de 1884 — Proroga até
30 de junho de 1888 o prazo para conclusão das obras.. III — 819
— Decreto n. 9314, de 8 de novembro de 1881 — Amplia a
disposição da clausula 5a do decreto n. 7420 de 12 do
agosto do 1879 para estender a íiscalisação reservada
ao serviço da 2a serie de obrigações emittidas pela
compagnio de chemins de fér bresiliens
III — 819
— Decreto n. 9361, de 24 de janeiro de 1885 — Approva as
instnicçõ^s regulamentares e tarifas
IV — 16
— Decreto n. 9977, de 4 de julho de 1888 — Nega provimento ao recurso relativamente ao angmento do capital garantido
,
IV — 402
— Decreto n. 10.152, de 5 de janeiro de 1889 — Concede privilegio e garantia do juros para o prolongamento
n té ao porto Amazonas, e para os ramaes do Rio
Negro e de Morretes a Anlonina
IV — 500
— Decreto n. 10.366, de 21 de setembro de 1889—Approva
os estudos do prolongamento entre Curityba e o porto
donde deverá partir o ramal do Rio Negro
I V — 685
— Decreto n. 10.125, de O de novembro de 1889—Approva os
e.studos do trecho final do prolongamento do ramal do
Rio Negro o modifica a clausula 25 do decreto
n. 10.152, de 5 de janeiro de 1883
IV — "US
— Decreto n. 907, de 18 de outubro do 189J— Concede privilegio para a construcção do prolongamento do Porto
Amazonas a Pouta Grossa, passando por Palmeira...
\ — 252
— Decreto n. 1425, de Zí de fevereiro da 1891 — Modifica
o traçado do prolongamento a que se refere o decreto
n. 9C7, de 18 de cutubro de 1890,

V — 355

Paraná — Decreto n. 7 í;), de 22 dí março de 1892 — Approva
os estudos do trecho Restinga Secca a Ponta Grossa...
— Decreto n. 1180, de 26 de dezembro de 1892 — Fixa
a taxa de 27 d. por 1$ para o pagamento dos juros
garantidos para a construcção do prolongamento e
ramaes
— Decreto n. 1371, de 20 de abril de 1893 — Autorisa a
construeção de um novo armazém em Curityba
— Decreto n. 1891, de 14 de novembro de 1894 — Fixa
provisoriamente em 2.156:13I§200. o capital garantido
relativo ao trecho Uestinga Secca a Ponta Grossa
— Decreto n. 19D1, de 14 de março de 1835 — Approva as
tarifas e inatruccõel regulamentares
— Decreto n. 2030, de 5 de junho de 1895 — Fixa provisoriamente o capital da 1a secção (Lapa ao Rio Negro).
— Decreto n. 2J31, de 13 de junho de 1895 — Approva ai
plantas e o orçamento para modificações na estação
ile Curityba
:
— Decreto n. 2133, de 17 de outubro de 1895 — Approva
algumas alterações nas tarifas
— D_'creti n. 2434, de 12 de janeiro de 1897 — Approva o
projecto e orçamento de uma estação em Guayavira.. .
— Decreto n. 2455, de 5 de fevereiro de 1897 — Approva 08
projectos e orçamentos para uma estação e 4 a linha na
Roça Nova
,
— Decreto n. 2750, de 20 de dezembro de 1897 — Approva
a planta e orçamento para a eonstruoção de uma casa
pura o mestre da linha
— Dicreto n. 2805, de 25 de janeiro de 1898 — Approva o
orçamento para conclusão das obras de modificação da
estação de Curityba
— Decreto n. 3721, de 30 de julho de 1900 — Fixa em
9.179:855$ 100 o capital empregado no prolongamento.
— Contracto provincial
Paraty a Iguape — Decreto n . 436 R, de 4 de julho de 1891—
Concede a estrada
— Decreto n. 2547, de 12 de julho de 1897 — Rescinde o
contracto
,
Parecer do conselho de estado sobre as estradas Recife ao
B. Fraucisca e Bahia a S- Francisco
Faulista — Decreto u. 4283, de 28 de novembro de 1863 —Concede ã cjmpauhia Paulista automação para func'' k _ai
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506
512

V

789

VI

26

VI

118

VI

118

VI

269

VI

400

VI — 403

VI - 457

VI — 460
VI — 651
VI — 765
V — 399
VI — 131
V — 837

II — 173

— 145 —

— 144 —
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Paulista—Decreto n. 4284, de 28 de novembro de 1868— Acceita
a desistência que faz a companhia estrada de ferro de
Santos a Jundiahy da preferencia para o prolongamento
de Jundiahy a Campinas
............................
II -- 173
— Decreto n. 1656, de 4 de agosto de 1869 — Concede á
companhia Paulista de estrada de ferro Jundiahy a
Campinas, os mesmos favores concedidos á companhia
entrada de ferro de Santos a Jundiahy, menos a garantia de juros.. .
....................................
II — 174
— Decreto n. 4428, de 27 de outubro de 1869 — Concede favores á companhia Paulista da estrada de ferro Jundiahy
a Campinas
..........................................
II — 182
— Decreto n. 4927, de 13 de abril de 1872 —Acceita a desistência que faz a companhia estrada de ferro de Santos
a Jundiahy da transferência para o prolongamento de
Campinas a S. João do Rio Claro
......................
II — 227
— Decreto n. 5497, de 10 de dezembro de 1873 — Concede autorisação para elevar seu fundo social a dez mil contos..
II — 321
— Decreto n . 6433, de 22 de dezembro de 1876 — Approva as
alterações nos estatutos
...............................
II — 569
— Decreto n. 983, de 8 de agosti de 1892 — Autorisu o
prolongamento a Santos
..............................
V — 464
— Decreto n. 2547, do 12 de jnllio cif 1897 — Rescinde o
contracto
...................
.........................
VI — 434
— Decreto n. 3722, de 30 de julho de 1900— Uniformisa os
regulamento» e tarifas das entradas Santos a .Tundiahy,
Paulista, Mogyana e Sorocabana
.....................
VI — 052
Paulo Affonso — Decreto n. 69t8, de l de junho de 1878 —
Abro credito para aconstrucçãoda estrada de ferro de
Paulo Affonso
.......................................
11 — 614
— Decreto n. 6941, de 19 de junho de 1878 — Autorisà os
estudos e csnstrucção
.................................
II
(H8
Decreto n. 7323, de 5 de julho de 1879 —Approva os estudos.
II — (541
Decreto n. 8482, de 15 de abril de 1882 — Approva provisoriamente o regulamento para o trafego e construcçío.
III — 79
Decreto n. 8184, de 15 de abril de 1882 — Ajiprova provisoriamente as iustruccões regulamentares e tarifas.. Ill — 05
Decreto n. 9262, de 16 de agosto de 1884 — V. Sobral.
Decreto n. 9346, de 16 de dezembro de 1884 — Approva
a reducçâo do pessoal
................................
• III — 865
Decreto n. 9406, de 21 de março de 1885 — Altera a
modificação feita no pessoal pelu decreto n. 9340,
de 23 de dezembro de 1884
............................
I V — 85

Paulo Affonso — Decreto n. 9667, de 16 de outubro do 1886 —
T. Baturité.
— Decreto n . 1081, de 28 de novembro de 1890 — Manda
observar na estrada de ferro Paulo Affonso o regulamento approvado pelo decreto n. 607, de 26 da junho do
corrente anno
— Decreto n. 2660, de 18 novembro de 1897 — Manda abrir
concurrencia para o arrendamento
— Decreto n. 2417, da 23 de dezembro de 1896 — Manda
observar o regulamento modificado do accordo com a
lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896
Peçanha ao Araxá — Decreto n. 1082, de 28 de fevereiro de 1890
— Concede a estrada
— Decreto n. 1268, de 10 de janeiro de 1890— Autorisa a
transferencia
— Decreto n. 1488, d« 31 de julho de 1893 — Approva os
estudos do trecho do Araxá a Confusão
— Decreto n. 1944, de 21 de janeiro de 1895 — Approva a.
tabeliã de preços
— Decreto n. 1965, de 14 de fevereiro de 1895 — Approva
os estudos entre os arraiaes de S. Sebastião do Rio
Preto e do Faria
— Decreto n. 2325, de 6 de agosto de 1896 — Approva os
estudos entre Ribeirão do Faria e Peçanha
— Decreto n. 2428, de 8 de janeiro de 1897 — Approva os
estudos entre Morada Nova e S. Sebastião
— Decreto n. 2430, de 8 de janeiro de 1897 — Approva os
estudos entre Morada Nova e Confusão
Pedro I Raibvay ( The D.) — Decreto n. 8842, de 13 de janeiro
de 1882 — Concede á The D. Pedro I railway Cy. garantia de juros sobre o capital máximo de £ 4.000.000
para aconstrucçãoda E. de F. entre Santa Catharina e
Rio Grande
— Decreto n. 9689, de 24 de dezembro de 1880— Nega
approvnção aos estudos e declara caduca a con(wsão
— Decreto n . 10.185, de 9 de fevereiro de 18S9 — Nega recurso relativamente á. caducidade
— Decreto n. 333, de 12 de abril de 1890 —Revoga o decreto
n. 10.185, de 9 de fevereiro de 1889 e rescinde, mediante
indemnisação. o contracto
— Decreto n. 152, de 4 de junho de 1800 — Abre o credito
de X' 405.000 para iudemnisação
•2131

V — 317
VI — 447

VI — 784
V — 317
V — 340
V — 525
VI — 10

VI — 10
VI — 336
VI — 398
VI — 399

III — 313

IV — 253
IV - 511

V — 38
V - 91
10

— 147 —

— 116
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Pelotas a S. Lourenço — Decreto n. 10.151, de 5 de janeiro de
1889 — Concede privilegio t-, garantia de juros i>ara a
construcçao
— Decreto n. 38, de 5 de dezembro de 1889 — Concede autorisação á Pelotas and oolonUs railway para funcciouar
— Decreto n. 101, de 30 de dezembro de 1889 — Proroga por
30 dias o prazo para apresentação dos estudos
— Decreto n. 315, de 11 de abril de 1890 — Approva os
estudos
,
— Decreto n. 448, de 31 de maio de 1890 — Proroga o prazo
para o começo de construcçao
— Decreto n. 803, de 10 de outubro de 1890 — Proroga o
prazo para o começo das obras
,
— Decreto n. 1312, de 17 de janeiro de 1891 — Proroga o
prazo para o começo das obras
— Decreto n. 485, de 8 de agosto de 1891 — Autorisa a
transferencia
— Decreto n. 941, de Iode julho de 1892 — Approva uma
variante
,
— Decreto n. 1021, de 23 de agosto de 1892 — Approva uma
variante
Petrolina ao Piauhy —Decreto n. 1083, de 28 de novembro
de 1890 — Concede privilegio e garantia de juros para a
consfcrucção da estrada
— Decreto de 19 de j u n h o de 1895—Proroga por dous annos
o prazo para começar o trabalho
— Decreto n. 2193, da 16 de dezembro de 1895 — Autorisa
a revalidação do termo de transferencia
— Decreto n. 2258, de 13 de abril de 1896 — Approva
com modificações os estudos
Petropolis a Porto Novo — Decreto n. 1088, de 13 de dezembro de 1852 —Concede a Irineu Kvangelisla de Souza
privilegio para construir uma estrada de ferro de Petropolis até Porto Novo do Cunha
— Decreto n. 9011, approva os estudos definitivos, autorisa a
construcção e concede o prolongamentoaté áproximidade
da igreja Sant'anna e até Magé
— Decreto u. 9235, de 25 de junho de 1881. — Approva os
estudos definitivos
Petropolis e Rio de Janeiro — Decreto n. 8725, de 4 de novembro de 1882— Concede a Alipio Luiz Pereira da
Silva privilegio para construcção de uma estrada de
(erro entre Kio deJaueiro e Raiz da Serra de Petropolis

IV — 489
V
^

V —

8

V — 38
V —

91

V — 243
V — 353
V — 417
V — 462

v—

468

V — 318
VI —

7

VI — 292
VI — 325

II — 992

III — 547
III — 787

III — 207

Philadelphia a Caravellas — V. liahia e Minas.
Pirahyense — Decreto n. 8529, de 13 de maio de 1882 — Concede á E. de F. Pirahyense os favores dos §§ 1° a 7°
do art. 9° do regulamento approvado pelo decreto
n. 5561, de 25 de fevereiro de 1874
Pirapetinga — Decreto n. 7034, de 13 de setembro de 1878 —
Approva 09 estatutos e autorisa a companhia a funccionar
— Decreto n. 7835, de 28 de setembro de 1880 — Approva os
novos estatutos
— Decreto n. 8835, de 5 de janeiro de 1883—Concede privilegio á companhia da E. de F. do Pirapetinga para o
prolongamento da mesma estrada
— Decretou. 8848, de 13 de janeiro de 1883 — Approva a
reforma dos estatutos
— Decreto n. 9498, de 19 de setembro de 1885 — Declara
caduca a concessão da estrada de ferro de Pirapetinga.
Ponta Grossa a CorunVbá —Decreto n. 550, de 17 de setembro
de 1890 — Concede a estrada
— Decreto n. 1410, de 25 de maio de 1893 — Declara sem
effeito o decreto n. 550, de 17 de setembro de 1890
Pontal do Rio Pardo a Matto Grosso — Decreto n. 555, de 19
de se tem bro de 1891—Concede a estrada
Porto Alegre a Cacequy — V. Porto Alegre a Uruguayana.
Porto Alegre a Nova Hamburgo — Decreto n. 1919, de 3
de junho de 1871 — Autorisa o Governo a conceder
diversos lavores, excepto garantia dn juros
— Decreto n. 4830, de 23 de novembro de 1877 — Concede
autorisação para funccionar a companhia E. F. Porto
Alegre a Nova Hamburgo
,
— Decreto n. 69'J8, de 17 de agosto de 1878 — Autorisa. a
companhia Porto Alegre New-llamburiío K l y . Ltd. a
funccionar
,••••,
— Decreto n. 8422. de 11 de fevereiro de 1882— Approva
a alteração feita no art. 75 dos estatutos da Porto
Alegre and New Hamburg Railway Company
Porto Alegre a Uruguayana — Decreto n. 2397, de 10 de
setembro de 1873 — Manda construir uma K. de F.
communicando o litoral da província do Rio Grande
do Sul com as fronteiras e abre credito para os
estudos
— Decreto n. 5500, de 10 de dezembro de 1873 — Approva
o contracto para exploração e estudos

Ill — 164

II — 626
II — 689

III — 304
III — 325
IV — 185
V — 424
V — 516
V — 426

II — 189

II — 211

II — 626

III — 18

II — 237
IV — 747

— 143 —

— 149 —
Tagn.

Porto Alegre a Uruguayana — Decreto n . 8798, cie 9 de
dezembro de 1892 — Approva o regulamento para o
serviço da construcção e trafego
III — 21G
— Decreto n. 8814, de 23 de dezembro de 1882 — Approva
as inslrucções regulamentares e tarifas
III — 231
— Decreto n. 9156, de 23 de fevereiro de 1834 — Manda
adoptar a tabeliã de vencimentos da E. de F. da
Bahia
III — 067
— Decreto n. 932.3, de 18 de novembro de 1884— Approva o
traçado definitivo entre a mavgem direita do Taquary
e as proximidades de Cacequy, na extensão de 105 kil. III _ 820
— Decreto n. 500, de 20 de j u n h o de 189) — Reúne em uma
só a estrada de ferro de Porto Alegre a Cacequy e
Bagé a Uruguayana
V
107
— Decreto n. 691, do 28 de agosto de 1890 — Approva novo
regulamento
V
158
— Decreto n. 787, de l de abril de 1802 — Altera uma
observação relativa ao quadro do pessoal
v - 457
— Decreto n. 1913, de 18 de dezembro de 1894 — Approva os
estudos do ramal de Saycan a SanfAima do Livramento. V
833
— Decreto n. 344, de 5 de dezembro de 1805 — Approva o
regulamento annexo ao decreto n. 2043, de 15 de julho
ile 1895, na parte que eleva vencimentos
VI
9
— Decreto n. 2043, de 15 de julho de 1895 — Approva o
regulamento
VI
121
— Decrelo n. 2050, de 22 de julho de 1895 — Approva os
esludos para o prolongamento da estrada de Poiio
Alegre a Uruguayana
,
VI — 153
— Decrelo n. 2313, de 23 de j u l h o de 1896 — Approva as
basea il« nova tarifa
VI — 331
— Decreto n. 2417, de 28 de dezembro de 1890 — Manda
observar o regulamento modificado pela lei n. 429, de
10 de dezembro de 1896
VI — 784
— Decreto n. 2*30, de 12 de março de 1898 — Contracta
com Allonso Spéo o arrendamento da estrada
VI - 401
— Decret) n. 2."84, de 25 de abril do 1898 — Autorisa a
Campa ffnit' AÀUilitiiiV ilcs t'hcniin> lie /lv mi TlfèsJ
a limccionar na Republica
VI — 470
— Decrelo n. 3184, de 31 de dezembro de 1898 — Autorisa
o contracto com a Compagnic AtixiJiairc dês Clumins
de fcr au firésil para a construcção de S. Sebastião a
S. Gabriel
VI
502
— Decreto n. 3íl»8, de 31 de janeiro de 189',1 — Autorisa o

I'«K».
contracto com Carlos Alegre para construcção do trecho
VI - 577
do prolongamento entre Carvoracy e Alegrete
Porto Alegre a Uruguayana —Decreto n.3>53, de 26 de j u l h o
de 1899 — Approva o projecto de orçamento pura a
VI — 023
construeoão do trecho S. Sebastião a S. Gabriel
— Djcreto n. 3373, de 2 de agosto de Í899 — Substitue o
VI — 025
art. 192 das instrncções regulamentares
— Decreto n. 081. de 27 de ag. sto de 1930 — Aut >risa a
abertura do credito de 86:2GO$S32 para pagamento dos
juros á Coitipai/nk' Au.viliaire dês Chemins de fer au
VI — 038
Tírésil
— Decreto n. 3759, de 3 de setembro do 1900 — Abre o
VI — 055
credito de 86:260$832
Porto Novo ao Jequitinhonha — l". I.eopoldina.
Porto Novo ao Paquequer — Decreto n. 7046, de 18 de outubro de 1878 —Concede a Luiz Jacome de Abr.ui e
Souza autorisação para construir uma estrada de terro
de Porto Novo á Ireguezia de N. S. da Conceição de
II — 027
Paquequer
Porto Novo a Santa Rita de Meia Pataca (Cataguazes) —
V. Leopoldinà.
Praia da Chichorra ã praia da Guia — Decreto n. 7534, de 8
de novembro de 1879—Autorisa o engenheiro José Américo dos Santos a construir uma estrada de ferro entre
II — 650
a praia da Chichorra e a da Guia
,
Principa do Grão-Pará—Decreto n. 2834, de 12 c!e outubro de
1801— Concede ao Barão de Mauà privilegi') para a conII - 97
strucção de planos inclinados na Serra da K a t r e l l a . . . .
— Decreto n. 5963, de 14 de julho de 1875 — A p p r o v a o.?
II — 405
novos estatutos da conípanhia
— Decreto n. 2793, de 20 de outubro de 1877 — Autoris i a
prorogação pur mais 20 annos do privilegio concedido ú
H — 570
companhia du navegação e estrada de ferro de Petropolis
— Decreto n. 8071, de 7 de maio de 1881 — Amplia por mais
15 ânuos o prazo do privilegio concedido á companhia
II - 873
de navegação e estrada de Cerro de Pet/opolis
— Decreto n. 8120, de 21 de maio de 1381 — Appvova os
II — 874
estatutos e autorisa a companhia a funccionar
— Decreto n. 8280, de 15 do outubro de 1881 — Conceda
á companhia estrada de ferro Grão-Pará os favores
constantes dos 8§ 2°, 5", O" e 7J do a r t . 9» do regulamento approvado pelo decreto n 5501, de 25 de fevereiro
II - 931
de 1874

— 151 —

— 150 —
Pags.
Príncipe do Grão-Pará — Decreto n. 9029, de 29 de setembro
de 1883 — Approva a transferencia feita pela companhia de navegação e estrada de ferro de Petropolis dos
direitos e obrigações constantes do contracto approvado
pelo decreto n. 987 e outros
— Decreto n. £447, de 20 de junho de 1885 — Concede á
companhia estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará,
com applicação ao prolongamento até S. José do Rio
Preto, os favores dos §§ 2", 4°, O" e 7° do art. 0° do
decreto n. 5561, de 25 de fevereiro de 1874
— Decreto n. 9932, de 11 de abril de 1888—Concede á
companhia estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará
nutorisnção para prolongar sua linha do Areal a EntreHios
— Decreto n. 10 032, de 15 de setembro de 1888—Autorisa
a transferencia da concessão á The lUo de Janeiro and
Northern railway company
— Decreto n. 10.164 B, de 5 de janeiro de 1889 —Altera
as clausulas 1a B 8a do decreto n. 9932, de 11 de abril
de 1888, relativo ao prolongamento do Areal a EntreRios
— Decreto n. 10.367, de 21 de setembro de 1889 — Approva
os estudosdo prolongamento entre Areal e Entre-Rios.
— Decreto n. 1341, de 7 de abril de 1893—Declara caduca
a concessão do prolongamento de Areal a Entre Rios.

III — 597

IV — 127

IV — 399

IV — 403

IV — 511
IV — 086
V — 511

Quarahim a Itaqui — Decreto n. 6771, de 15 de dezembro de
1877 — Autorisa os estudos para uma estrada de ferro
da margem direita do rio Quarahim sté ú villa de
Itaqui
II — 60S
— Decreto n. 7722, de 15 de maio de 1880 — Proroga o
prazo para apresentação dos estudos
II — G8ã
— Decreto n. 8312, de 19 de novembro de 1881 — Concede
á companhia organisada por José Cândido Gomes privilegio com garantia de juros sobre o capital máximo de
6.000.000$000 para a construoção da estrada de ferro
de Quarahim a Itaqui
II — 934
— Decreto n. 8939, de 5 de maio de 1883 — Concede á
companhia Brasil Great Southern RaiHvay autorisação
para funccionar
,
,
III — 415

Quarahim a Itaqui — Decivto n. 8942, de 5 d« maio de 18-3 —
Approva os estudos na extensão de ks. 183.500 e fixa
o máximo oapitnl garantido em O mil contos
— Decreto n. 9D82. de 17 de abril de 1836 — Proroga o
pra zo para a conclusão das obras
— Decreto n. 9708, de 29 de janeiro de 1887 — Proroga por
seis mezes o prazo para a conclusão das obras
— Decreto n. 9358, de 8 de fevereiro de 1888 —Proroga
por seis mezes o prazo para a conclusão das obras
— Decreto n. 380, de 9 de maio de 1890 — Concede privilegio e garantia de juros para a construcção do prolongamento até Sunto Angelo
— Decreto n. 678, de 23 de agosto de 1890 — Autorisa a
Brasil Great Southern Railway Company a fazer uma
chamada para despezas preliminares
— Decreto n. 960, de 6 de novembro de 1890 — Approva os
estudos entre S. Angelo e Camáquan, na extensão de
144k.
— Decreto n. 451, de 23 de julho de 1891 —Autorisa a
transferencia da concessão Itaqui a S. Angelo
— Decreto n. 636, de 30 de outubro de 1891 — Approva os
estudos entre Camáquan e Santo Angelo
— Decreto n. 1381, de 6 de maio de 1893 — Declara caduca
a concessão
— Decreto n. 1771, de 17 de agosto de 1894 — Autorisa
uma modificação na linha, no trecho que vai ter ao
cães de Quarahim
— Decreto n. 1904, de 4 de dezembro de 1894 — Approva
o projecto para a construcção de um abrigo
— Decreto n. 1905, de 4 de dezembro de 1894 —Approva
o projecto para construcção de abrigos
— Decreto n. 339, de 28 de novembro de 1895— Autorisa a
construcção da ponte internacional sobre o rio Quarahim
— Decreto n. 1953, de 28 de janeiro de 1895 — Approva as
plantas para a construcção de um aterro e viaducto....
— Decreto n. 2063, de l do agosto de 1895 — Approva o projecto da transformação de uma casa de turma
— Decreto n. 2099, de 19 de setembro de 1895 — Proroga o
prazo paro a construcção de um aterro e augmento do
viaducto
— Decreto n. 2451, de l de fevereiro de 1897 — Approva o
projecto e. orçamento para a reconstrucção da ponte no
kilom. 62 + 200
,
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-115

IV

213

IV

255

IV

290

V — 52

V — 155

V •

273

V •

406

V •

441
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v .

- 664

v

.197

v

- 797

VI

-

8

VI

-

12

VI

- 155

VI — 266

VI — 402

— 153 —
1'ags.

l>ags.

Quarahim a Itaqui — Decreto n. 2486, de 29 de março de 1897
— Autorisa a coiistrucção da ponta internacional sobre
o rio Quarahim
VI — -104
— Decreto n. 2534, de 28 de junho de 1897—Approva a
planta e orçamento de um desvio
VI — 433
— Decreto n. 2582, de 16 dt> agosto de 1897 — Approva o
projecto do orçamento de um deposito de inflammaveis em Itapitocay
VI — 441
— Decreto n. 2583, de 10 de agosto de 1897 — Approva o
projecto e orçamento de um fosso no aterro do Ibicuhy
VI - 441
— Decreto n. 3720, de 30 de julho de 1900 — Approva modificações nas tarifas
VI — 651

Ramaes convergentes á E. Central do Brazil — Decreto
n. 474 de l de agosto de 1891 — Concede a construcção.
Ramal da Assembláa — V. Central de Alagoas.
Ramal de Itabapoana a Itapemirim — V. Carangola.
Ramal de Nazareth — V. Recife ao Limoeiro.
Ramal da Serraria — V. União Mineira.
Ramal do Timbó — V. Timbó.
Recife a Caruaru — V. Central de Pernambuco.
Recife ao Limoeiro— Decreto n. 2144, de 8 de março de
1873 — Autorisa o Governo a conceder isenção de direitos
— Decreto n. 5704, de5 de agosto de 1874—Concede fiança
de juro ao capital máximo de 50:000$ por kilometro
destinado á construcção da estrada de ferro do Recife
ao Limoeiro
— Decreto n. 6009, de 20 de outubro de 1875 — Autorisa a transferencia á Great Western of Ilrasil
Raihvay Company, Limited
— Decreto n. 6014, de 30 de outubro de 1875 — Approva
com restricções os estudos
— Decreto n. 6015, de 30 de outubro de 1875 — Altera
algumas das clausulas que acompanhando o decreto
n. 5704, dê 5 de agosto de 1874...
— Decreto n. 6105, de 12 de abril de 1876 — Substitua a
clausula 4a das annexas ao decreto n. 6015, de 30 de
outubro de 1875,,,

V — 414

II — 236

II — 353

II — 493
II — 493

11—494

.II — 500

Recife ao Limoeiro — Decreto n. 6746, de 17 de novembro de
1877 — Altera algumas e consolida todas as clausulas
anneias aos decretos ns. 5704, de õ de agosto de 1874,
6014 e 6015, de 30 de outubro de 1875 e 6165, de 12 de
abril de 1876
— Decreto n. 6926, de 8 de j u n h o de 1878 — Proroga
por um anno o prazo marcado na clausula 7» das
annexas ao decreto n. 6746, de 17 de novembro de
1877
— Decreto n. 8069, de 3 de maio de 1881 — Approva
provisoriamente as tarifas e instrucções regulamentares
— Decreto n. 8074, de 7 de maio de 1881—Modifica o traçado
do ramal de Nazareth
— Decreto u. 8167, de 9 de junho de 1881 — Approva a
mudança da estação Mussuripe
— Decreto n. 8822, de 30 de dezembro de 1882 — Declara
de intaresie geral a estrada de ferro do Recife ao Limoeiro e do ramal de Nazareth com o seu prolongamento até entroncar na estrada de ferro Conde < l ' K u . . .
— Decret) n. 8923, de 7 de abril de 1883 — Approva os
estudos definitivos na 1a secção do prolongamento do
ramal de Nazareth e autorisa a construcção
— Decreto de 8970, de 7 de julho de 1883 — Approva
os estudos da 2a secção do prolongamento do ramal de
Nazareth
— Decreto n. 9011, de 20 de outubro de 1883 — Altera a
ultima parte da clausula 30a do decreto n. 8822, de 30
de dezembro de 1882
— Decreto n. 9472, de 25 de julho de 1885 — Approva o orçamento do prolongamento do ramal de Timbaúba
— Decreto n. 9499, de 19 de setembro de 1885—Proroga
por seis m??,es o prazo para o inicio da construcção do
ramal de Timbaúba
— Decreto n. 2445, de 29 de janeiro de 1897 — Altera o
art. 9° das instrucções regulamentares
— Decreto n. 2497, de 14 de abril de 1897 — Modifica
alguns artigos das iustrucçõss regulamentares
— Decreto n. 2518, de 17 de maio de 18D7 — Approva o projecto de augmento doa armazéns de Limoeiro e Nazareth
— Decreto n. 2528, da 7 d« junho de 1897 — Subititue a
condição l*, art. 9° das instrucções regulamentares..

II — 599

II — 617

II — 836
II — 474
II — 929

III — 295

Ill — 401

III -465

III — 598
IV — 185

IV — 186
VI — 401
VI — 405

VI — 430
\ I — 432

— 154 —

— 155 —
Pags.

Pags.
Recife ao Limoeiro — Decreto n. 3249, de 7 de abril de 1899
— Approva as tarifas e instrucções regulamentares...
— Decreto n. 3458. de 23 de outubro de 1899—Perraitte ás
emprezas de estradas de ferro, que celebrarem accordo
de trafego mutuo com a Repartição Geral dos Telegraphos, equiparar as taxas e uniformisar o procesio
do trafego telegraphico
— Decreto n. 3467, de 30 de outubro de 1899 — Autorisa o
contracto para concluir o trecho Timbaúba ao Pilar...
— Decreto D. 3563, de 16 de janeiro de 1900 — Approva a
planta do augmento da estação do Arraial
— Decreto n. 3613, de 13 de março de 1900 — Altera as tarifas
— Decreto n. 3723, de 30 de julho de 1900 — Approva o
orçamento para a conclusão das obras do trecho Timbaúba ao Pilar
— Contracto provincial
Recife ao Pacifico — Decreto n. 10.069, de 27 de outubro de
1888 — Concede autorisação para estudos
— Decreto n. 594, de 17 de outubro de 1891 —Concede privilegio para a construcção de uma estrada de ferro
entre Recife e um ponto conveniente das fronteiras do
Rio Grande do Sul com a Republica Oriental
— Decrelo n. 1743, de 30 de junho de 1894 — Declara
caduca a concessão
Recife ao S. Francisco — Decreto n. 641, de 26 de junho de
1852 — Autorisa a concessão (art. 2")
— Decreto n. 1030, de 7 de agosto de 1852— Concede a
Eduardo de Mornay e Alfredo de Mornay privilegio
para a construcção de um caminho de ferro do Recife a
Agua Preta
— Decreto n. 670, de 11 de setembro de 1852 — Approva
o privilegio concedido a Eduardo e Alfredo de Mornay.
— Decreto n. 725, de 3 de outubro de 1853 —Autorisa o
governo a modificar as condições que acompanharão o
decreto de 7 de agosto de 1852
— Decreto n. 1245, de 13 de outubro de 1853 — Modifica
algumas das condições do decreto n. 1030, de 7 de
agosto de 1853
— Decrelo n. 1246, de 13 de outubro de 1853 — Appova os
estatutos
— Decreto n. 1629, de 11 de agosto de 1855 — Altera os
decretos ns. 1030 e 1245, de 7 de agosto de 1852 e 13
de outubro de 1853

VI — 579

VI — 628
II — 628
VI — 640
VI — 647

VI — 653
VI — 755
V — 40G

V — 436
V — 663
II —

8

II — 11
II — 10

I I — 16

II — 17
II — 21

I I — 5?

Rçcife ao S. Francisco — Decreto n. 2014, de 7 de novembro
de 1857 — Approva as tarifas—
— Decreto n. 2172. de 8 de maio de 1858 —Altera o art.
19, § 3°, do decreto n. 1245, de 13 de outubro de
1858, sobi'6 a nomeação do terceiro arbitro na verificação das contas
— Decreto n. 2183, de 5 de junho de 1858 — Autorisa a
companhia o contrahir um empréstimo até £ 400.000
— Decreto n. 2700, de 28 de novembro de 1860 — Approva o
contracto celebrado em Londres para ellectuar-se a
entrega á companhia do producto do empréstimo de
£ 400.000
— Decreto n. 4221, de 4 de julho de 1868 — Approva o
regulamento e as tarifas
— Decreto n. 1767, de 9 de julho de 1870 — Autorisa o
Governo a conceder garantia de juros de 5 % ao capital addiciónal máximo de € 485.660
— Accordo celebrado em Londres em 20 de agosto de 1870
relativamente ao modo de fazer-se efíectiva a garantia
de juros para o capital addiciónal de S 485.660 e approvando as contas
— Decreto n. 10.321, de 22 de agosto de 1889—Approva as
instrucções e tarifas
— Parecer do Conselho de Estado sobre o resgate
— Decreto n. 2501, de 19 de abril de 1897 —Eleva a 40$
por dia a taxa do aluguel do guindaste a vapor
— Dacreto n. 3375, de 21 de agosto da 1899 — Approva provisoriamente, alterações nas tarifas
— Decreto n. 3458, de 23 de outubro de 1899 —Permitte
emprezas de estradas de ferro, que celebrarem accordo
de trafego mutuo com a Repartição Geral dos Telegraphos, equiparar as taxas e uniformisar o processo
do trafego telegraphico
,
— (prolongamento) — V. Sul de Pernambuco.
Regulamento — V. Geral.
Rezeirle a Areias — Decretj n. 4893, de 21 de fevereiro de
1872 — Autoriaa • engenheiro RaphEel Archanjo
Galvão e outros a construir uma estrada de ferro entre
a cidade de Rezende e a de Areias
'.
— Decreto n. 5170, de 11 de dezembro de 1872 — Approva
os estatutos e autorisa a companhia a funccionar
— Decreto n. 5671, de 17 de junho de 1874 — Approva
os estudo»
,
,
,.,..,....

II — 87

II — 92
II — 92

II — 97
II — 131

II — 184

IV — 768
IV — 629
V — 837
VI — 407
VI — 626

VI — 628

II - 216
II — 236
II - 35?

— 157 —

— 156 —

Pags.
Paga.
Rezende a Areias — Decreto n. 6140, de 4 de março de 1876
— Concede autorisação para a construcção do ramal
para Campo Alegre
'
11 — 500
— Decreto n. 6694, de 24 de setembro de 1877 — Approra
provisoriamente as instrucções e tarifas
11 — 587
Ribeirão ao Bonito — Decreto n. 471, de 7 de junho de 1890 —
Concede garantia de juros para a construcção da
estrada
V
97
— Decreto n. 212, de 23 de outubro de 1894 — Proroga por
dous annos o prazo para construcção
V — 531
— Decreto n. 2883, de 25 de abril de 1898— Oficiara caduco
o contracto
:
VI — 476
Rio Bonito a Cabo Frio — Decreto n. 10.409, de 19 de outubro de 18S9 — Concede privilegio e garantia de juros
para a construcção
IV — 698
— Decreto n. 267, de 15 de março de 1890 — Modifica as
clausulas, l», 4a e 5a do decreto n. 10.409, de 19 de
outubro de 1889
V — 23
— Decreto n . 877, de 18 de outubro de 1890 — Proroga o
prazo para a apresentação dos estudos
V — 244
— Decreto n. 1048, de 21 de novembro de 1890 — Altera as
clausulas 1a e 32" da concessão
V — 290
— Decreto n. 1337, de 5 de fevereiro de 1891 — Approva os
estudos.
V — 354
— Decreto n. 14il, de 5 de julho de 1893 — Declara caduca
a concessão
V — 522
Rio Claro — Decreto n. 838. de 12 de setembro de 1855 — Autorisa o Governo a conceder favores para a construcção
de uma estrada de ferro entre Santos e S. João do Rio
Claro
II - 37
— Decreto n. 1656, de 4 de agosto de 1869 — Autorisa a
conceder á companhia que construir a estrada de ferro
de Campinas a Rio Claro os mesmos favores concedidos
á estrada de ferro de Santos a Jundiahy
11 — 174
— Decreto n. 7767, de 20 de julho de 1880 — Concedo ao
barão do Pinhal privilegio para construir uma estrada
de ferro entre o ponto terminal da estrada Paulista, na
cidade do Rio Claro, á cidade de S. Carlos do Pinhal.
II — 686
— Decreto n'. 7772, de 22 de julho de 1880 — Revoga o
decreto n. 7767, de 20 de julho de 1880
11 — 689
— Decreto n. 7838, de 4 de outubro de 1880— Conceda a
Benedicto António da Silva e aos engenheiros Adolpho
Augusto « Luiz Adolpho Pinto privilegio para a

consl rucção de uma estrada de ferro entre Rio
Claro e, S. Carlos do Pinhal
11 — 690
Rio Claro — Decreto n.8072, de 7 de maio de 1881— Transfere
ao major Benedicto António da Silva e ao barão do
Pinhal a concessão da estrada de ferro de Rio Claro a
S. Carloa do Pinhal
11—873
— Decreto n. 8258, de 17 de setembro de 1881 — Approva
os estudos e autorisa a constmcção
11—931
— Decreto n. 8313, de 19 de novembro de 1881 —Approva
os estudos e autorisa a construcção
II —945
— Decreto n. 8039, de 12 de agosto de 1882 — Concede á
companhia estrada de ferro Rio Claro autorisação
para funccionar
Ill — 203
— Decreto n. 9002, de l de setembro de 1883— Proroga
por seis mezes o prazo marcado na clausula 2a do
decreto n. 7838, de 4 de outubro de 1880, para a
apresentação dos estudos
III — 522
— Decreto n. 9005, de l de setembro de 1883 — Approva
as tarifas e instrueções regulamentares
III —522
— Decreto n. 9127, de 26 de janeiro de 1884 — Approva
os estudos na extensão de 49K403,8 e autorisa a
construcção
III — 666
— Decreto n. 9166, de 22 de março de 1884 — Approva os
estudos do ramal de Jahú, e autorisa a construcção III — 667
— Decreto n. 9350, de 5 de dezembro de 1880 — Approva
modificações nas tarifas
III — 868
Decreto n. 9591, de l de maio de 1886 — Approva a
variante para o vainal de Julni
IV — 244
Decreto n. 10.357, de 14 de setembro de 1889 — Concede
autorisação para funccionar ú llio Claro 8. Paulo
Jiailtoay Company
IV — 684
— Decreto n. 10.365,de 21 de setembro de 1889—Autorisa
a transferenciaá Rio Claro S. Paulo Railway Company
da estrada de ferro S. João do Rio Claro a S. Carlos
IV
do Pinhal
- GtU
~ "Decreto n. 1815, de 24 de outubro de 1894 — Altera as
V
tarifas
••
— cú9
Rio Doce — Decreto n. 24, de 17 de setembro de l«35 —
Autorisa o Uoverno a conceder privilegio para navegação á Companhia Rio Doce
VI — 735

Rio Grande a Alegrete — V. Rio Grande a Bagé.
Rio Grande a Bagé — Decreto n. 5565, de 14 de março de
1874 — Approva o contracto celebrado com Hygiuo

— 159 —

— 158 —
Pags.
Corrêa Durão para estudos de uma estrada de ferro
entre Rio Grande e Alegrete
Rio Grande a Bagé — Decreto n. 5772, de 21 de outubro de
1874 — Proroga os prazos marcados na clausula 12 do
decreto n. 5565, de 14 de março de 1874
— Decreto n. 7056, de 26 de outubro de 1878—Concede a
Miguel Gonçalves da Cunha e James Gracie Taylor
privilegio com garantia de juros de 7 °/ 0 ao capital
de 12.137:730$200, para a construcção de uma estrada
de ferro entre Rio Grande e Bagé
— Decreto n. 7931, de 14 de dezembro de 1880 — Autorisa
a transferencia
— Decreto n. 7941, de 11 de dezembro de 1880 — Eleva
a 13.521:453$322 o capital garantido
— Decreto n. 8264, de 24 de setembro de 1881—Autorisa a compagnie imperiale dês chemins de fcr du Rio
Grande do Sul a funccionar
— Decreto n. 8314, de 19 de novembro de 1881 — Approva
a modificação do traçado.
— Decreto n. 8648, de 19 de agosto de 1882 — Approva a
modificação do traçado de Pelotas ao kilometro 144...
— Decreto n. 8861, de 27 de janeiro de 1883 — Approva a
modificação do traçado do kilometro 144 até o kilometro 280,216,74
— Decreto n. 8887, de 17 de fevereiro de 1883 — Autorisa
a fusão da Compagnie imperiale de chemin de fer e
Rio Grande do Sul, com a Southern b^asilian Rio
Grande do Sul railway company
— Decreto n. 8971, de 7 de julho de 1883 — Autorisa a
The Southern Hrasilian Rio Grande do Sul Railway
Company a funccionar no império
— Decreto n. 8974, de 14 de julho de 1883 — Altera o
prazo fixado na clausula 2a do decreto n. 7056, de 26
de outubro de 1878, para a conclusão das obras, fixando-se esse prazo em três annos e meio, a contar de 27
de novembro de 1881
— Decreto n. 9187, de 12 cie abril de 1884 — Approva a
modificação do traçado entre o kilometro 279,8 e a
estação terminal
— Decreto n . 9357, de 25 de novembro de 1884— Approva
provisoriamente as instrucções regulamentares e tarifas
— Decreto n. 9327, de 10 de janeiro de 1885 — Autorisa
o prolongamento até ao litoral.. ,.
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Rio Grande a Bagé — Decreto n. 9755, de 19 de maio de^!887
— Modifica os estudos do prolongamento até o litoral.
— Decreto n. 9954, de 9 de maio de 1888 — Proroga por 30
dias o prazo para conclusão das obras do prolongamento
— Decreto n. 1438, 15 de j u n h o de 1893 — Autorisa a
Southern Brasilian Rio Grande do Sul Railway ( a
estrada de ferro do Rio Grande a Bagé ) a desapropriar
a praça Silveira Martins, na cidade do Rio Grande....
— Decreto n. 2175, de 25 de novembro de 1895 — Approva
as bases para applicação da tarifa movei
— Decreto n. 2181, de 2 de dezembro de 1895—Approva a
planta e orçamento de um pontilhão
— Decreto n. 3023, de 3 de outubro de 1898 — Approva a
planta e orçamento de uma estação
— Decreto n. 3087, de 7 de novembro de 1898 — Approva o
regulamento das tarifas
— Decreto n. 3155, de 20 de dezembro de 1898 — Approva
a planta e orçamento da superstructura da ponte provisória no kilm. 49.200
— Decreto n. 3527, da 11 de dezembro de 1899 — Approva
a planta de um terreno a desappropriar
— Decreto n. 2042, de 15 de julho de 1898 —Approva as
tarifas
— Decreto 3570, de 23 de janeiro d« 1900 — Proroga por
dez annos o prazo da concessão
— Decreto n. 1438, de 15 de junho de 1893 — Autorisa a
Companhia a desappropriar a praça Silveira Martins,
na cidade do Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Railway Cy. (The) — Decreto n. 8831, de 5
de janeiro de 1883 — Autorisu,-a a funccionar
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VI — 561
VI — 635
VI — 120
VI — 645

V — 518
III — 304

Rio de Janeiro a Angra dos Reis — F. Botafogo a Angra
dos Reis
Rio Negro — Decreto n. 7619. de 31 de janeiro de 1880 — Concede ao engenheiro Constancio da Franca Amaral privilegio para a construcção de uma estrada entre a bahia
de S. Francisco e a villa do Rio Negro, no Paraná.
Rio Novo — Decreto n. 8541, de 20 de maio de 1882 — Approva os estatutos e a autorisa a funccionur
Rio do Ouro — Decreto n. 9268, de 23 de agosto de 1884 —
Approva os estudos
Rio Verde— V. Minas c Rio.

II — 661
III — 164
III — 818

— 160 —

— 161 —
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Santa Catharina ao Rio Grande do Sul — Decreto n. 4689,
de 10 de fevereiro de 1871 — Autorisa a eonstrucção de
uma estrada de ferro entre as províncias de Santa Catharina e Rio Grande do Sul
—
Decreto n. 8812, de 13 de janeiro dft 1883 — Concede a
The D. Pedro I Ilailway Company a garantia de juros
de 6 "/o sobre o capital máximo de £ 4.000.000 que
for lixado á vista dos estudos para levar a eíleito a
construcção da estrada de ferro entre o melhor porto
de Santa Catharina e a cidade de Porto Alegre......
—
Decreto n. 9092, de 22 de dezembro de 1883 — Concode á
The T). Pedro I Bailu-aij Company autorisação para
funccionar
— Decreto n. 9689, de 24 do dezembro de 1886 — Declara
caduca a concessão
— Decreto n. 10.185, de 9 de fevereiro de 1889 — Nega provimento ao recurso interposto da decisão que indeferio
sua reclamação relativa ao decreto n. 9689, de 24 de
dezembro de 1889
>
— V. Pedro l Raihvay (The D.).
Santa Cruz a Itaguahy (Ferro Carril) — Decreto n. 7272, de
10 de maio de 1879 — Concedo a Fernando Maria do
Prado autorisação para a construcção de uma linha
de carris entre Santa Cruz e Itaguahy....
— Decreto n. 2042, de 15 de julho de 1895 — Approva as
tarifas
— Decreto n. 3570, de 23 de janeiro de 1900—Proroga por
10 mezes o prazo da concessão
Santa Isabel do Rio Preto—Decreto n. 7519, de 22 de novembro de 1879 — Approva os estatutos e a autorisa a
funccionar
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III — 620
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IV — 511

II — 639
VI — 120
VI — 645

II — 653

Santa Maria a Cruz Alta — V. SnJíto Maria ao Uruguay e
Itararé a Santa Maria d« Ttocaa do Monte.
Santa Maria ao Uruguay — Decreto n. 397, de 20 de junho
de 1891 — Autorisa a Compagnie dês chemins de fcr
Sttd Ouesl lircsilicns a transferir o trecho Cruz Alta a
Itararé á Companhia Industrial dos Estados do
Brazil
— Decreto n. 670, de 14 de novembro de 1891 — Approva
os eet-idoti de bantd Maria a Cruz Alta

V - 371
V — 449

Saita Maria ao U r u g u a y — Decreto n. 1088, de 20 de
outubro de 1892 — Approva os estudos do trecho Cruz
Alta ao Uruguay ....................... ..... , ---- , . . .
— Decret) n. 1442, de 5 de julho de 1833 — Approva a
mudança do local para ponto inicial da estrada ......
— Decreto n. 1882, do 7 do novembro de 1894— Approva
as instrucçõe? regulamentares e tarif is
...............
— Decreto n .* 1933 A, de 7 de março de 1898 — Autorisa a
Companhia S. Paulo Rio Grande a transferir á Compagnie dcs Chemins de fci" Sud ouest lircsilicns o
trecho Cruz Alta ao Uruguay e o ramal de Ijuhy .....
— Decrelo n. 2055, de 25 de julho de 1895 — Fixa em
4.817:805$ o capital da estrada S. Maria a Cruz Alta.
— Decreto n. 2088, de 12 de setembro de 1895 — Approva
modificações nas instrucções regulamentares e tarifas.
— Decreto n. 2111, de 30 de setembro de 1895. — Rectifica
a extensão da linha e altera para 4.828:035:$ o capital
garantido
............................................
— Decreto n. 2180, de 2 de dezembro de 1895 — Concede á
Compagnie dts CJtcmins de fer Sud oitcsl Bresiliens
autorisição para continuar a funccionar
..............
— De;reío n. 2512, de 17 do maio de 1897 — Approva as
modificações ao art. G6 das instrucções regulamentares..
— Decreto n. 2556, cie 19 de j u l h j d« 1S97 — Autorisa a
mudança do edifício das officinas em Cruz Alta para
o ponto terminal da linha Santa Maria ao Uruguay..
— Dacreto n. 2670, de 3 tio novembro de 1897 — Kixa provisoriamente em 3.000:000:? o capital empregado no
trecho Cruz Alta ao kil. 100
.........................
— Dacreto n. 2G71, de 3 de novembro de 18'J7 — Approva
as base? das t a i i f a s differencjael
....................
— Decreto n. 2J3S, de 18 de j u l h o de 1898— Kixa provisoriamente cm 5.~G9:74<i$j5'.i o capital empregado n,i
e s l / a l a d ' Cruz Alta ao k i l . 100 ,< d p k i l . 10 1 ao
P..SSO Kumlo
.........................................
— Decretí n. 321"), de 21 de fevereiro de 1899 — Approva
alterações nas ta rifas
...........................
.....
— Decreto n. 321G, de 21 da fevereiro da 1899 — Approva a
planta e orçamento de um armazém em Tupaceretan.
— Decreto n. 3411, de 16 de outubro de 1899 — Altera os
arts. 110 e 112 das inatrucções regulamentares .......
— Decreto n. 3194, de 13 de novembro de 1899 — Reduz provisoriamente a tarifa de madeiras por vagão completo.

V

473

V

520

V — 751

A"I — 15
VI — 151
VI — 227

V I — 267

VI

290

VI

423

VI — 437

448
4Í8

VI — 503
VI — 373
VI — 572
VI — 627
VI — 634
11

— 163

— 162 —

Pag*.

Santa Maria ao Uruguay — Decreto n. 3644, de 18 de abi-il
de 1900 — Approva a planta para a construcção da
um boeiro na explanada das odieiaas
— F. Itararé a Santa Maria para os decretos anteriores.
Santo António de Padua — Decreto n. 5994, de 17 d?
setembro de 1875 — Approva os estatutos
— Deere Io n. (1059, de 14 de agosto de 1877 — Permitte
a transferencia para S. Fidelis da sede da companhia.
— Decreto n. 8017, de 15 de julho de 1882 — Approva os
novos estatutos
Santos a Jundiahy — Decreto n. 833, de 12 de setembro
de 1855 — Amorisa o Governo a coneceder favores á
companhia que tomar por empreza a construcção de
estrada de ferro entre Santos e S. João do Rio Claro.
— Decreto n. 1759, de 26 da abril de 1856 — Autorisa a
incorporação de uma companhia para construcção de
uma estrada entre Santos e a villa de Jundiahy
— Decreto n. 2124, de 13 de março de 1858 — Proroga o
prazo para a incorporação da companhia e altera
algumas das condições annexas ao decreto n. 1759, de
26 de abril de 1856
— Decreto n. 2499, de 29 de outubro de 1859 — Altera
as condições annexas ao decreto n. 1759, de 26 de abril
de 1856
— Decreto n. 2569, de 7 de abril de 1860—Faz algumas alterações nas condições annexas ao decreto n. 1759, de
26 de abril de 1856
— Decreto n. 2601, de 6 de junho de 1800 — Approva os
estatutos
>
— Decreto n. 4284, de 28 de novembro de 1868 — Acceita a
desistência que faz a companhia da preferencia para
prolongar a estrada de Jundiahy a Campinas
— Decreto n. 4927,de 13 de abril de 1872— Acceita a desistência que faz a companhia da preferencia ao prolongamento da estrada de Campinas ao Rio Claro
— Decreto n. 5525, de 7 de janeiro de 1874 — Approva o
accordo celebrado em Londres em 6 de novembro de
1873 entre o Governo e a companhia
— Decreto n. 5815, de 12 de dezembro de 1874 — Approva
provisoriamente as tarifas e inslrueções regulamentares
— Decreto n. 8092, de 14 de maio do 1881 — Eleva ao máximo de fi 60.000 o capital
fluetuante
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II — 57
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II — 173

II — 227
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Santos a Oundiahy — Decreto n. 8151, de 25 de junho de 1881
— Approva as tarifas e instrucções regulamentares...
— Decreto n. 8282, de 22 de outubro de 1881 — Modifica o
art. 28 das instrucções regulamentares approvadas por
decreto n. 8151, de 25 de junho de 1881
— Decreto n. 9i>4G, de 19 de julho de 1884 — Altera as
insirucçõos regulamentares e tarifas
— Decreto n. 9585, de 24 de abril de 1886 — Approva o
projecto para augmento de armazém em Santos
— Decreto n. 9928, do 11 de abril de 1888 — Approva o
regulamento e tarifas
— Decreto n. 10.186, de 9 de fevereiro de 1889 — Approva
a plantados terrenos para a construcção de desvios e
outras dependências, na estação de Santos
— Decreto n. 10.187, de 9 de fevereiro de 1889 — Approva a
plantados terrenos necessários para a construcção de
novos edilicios na estação do Braz
— Decreto n. 10.294, de 3 de agosto de 1889 —Approva a
planta dos terrenos precisos para o estabelecimento dê
uma nova estação entre Braz e Luz e declara
sem elleito o decreto n. 10.187, de 9 de fevereiro de
1889
— Decreto n. 10.305, de 10 de agosto de 1889 — Approva a
planta da estação do Ypiranga
— Decreto n. 2i6, de 6 de março de 1890 — Altera a planta
approvada por decreto n. 10.1á6, de 9 de fevereiro de
1889, dos terrenos destinados ao augmento da estação
de Santos
— Decreto n. 344, da 23 de maio de 1891 — Approva a planta
dos terrenos necessários ao augmento da estação de
Jundiahy
— Decreto n. Iá6, de 18 de novembro de 1832 — Autorisa a
modificação dos c nitrados
— Decreto n. 1939, de 2 de abril de 1895 — Autorisa a
novação do contracto
— Decreto n. 2040, de 15 de julho d« 1895—Concede novo
prazo para celebração do contracto
— Decreto n. 2202, de 20 de abril do 1896 — Approva os
typos de trilhos
— Decreto n. 2263, de 20 do abril de 1896 — Approv» os
projectos n orçamentos para augmento de desvios e
linhas lelegraphicas
— Decreto n. 2264, do 20 de abril de 1890 — Approva o
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projecto para augmento da astncão e do armazém de
cargas de S. Bernardo, e para a construcção de ura
armazém provisório em Agua Branca
VI — 327
Santos a Jundiahy — Decreto n. 2205. de 20 de abril de 1896 —
Approva o projecto dos novos desvios da estação do
Pa ry
VI — 327
— Decreto n. 2200, de 20 da abril de 1896 —Approva o
projecto para augmento de novos desvios
VI — 3*8
— D creio n. 2289, de 28 de maio de 1890 — Approva os
projectos e orçamentos para installaçõ>s telegraphlcai
e íemaphoricas
VI — 329
— Decreto n. 2200, de 28 do maio de 1896 — A p p r o v a os
projectos e orçamentos de diversos desvios
VI — 330
— Decreto n. 23l)5, de 2 de j u l h o de 189J — Approva o
projecto e orçamento para inslallação de guindastes
moveis e serviço de alimentação d'agua
VI — 330
— Decreto n. 230C, de 2 de julho de 189C>—Approva o projecto e orçamento para a construcção de um armazém
de cargas provisório, na estação de Ribeirão Pires... VI —
- 331
— Decreto n. 2324, de C de agosto de 18S)i— Approva o
projecto e orçamento de diversos desvios
VI —- 335
— Decreto n. 2330, de 20 de agosto de 1896 — Approva o
projecto e orçamento para a construcção de um galpão
e desvios
VI —- 336
— Decrelo n. 2331, de 20 do agosto de 1890 — Autorisa a
construcção de uma linha telegrapbica
VI —- 337
— Decreto n. 2333, de 20 de agosto de 1896—Approva o
projecto e orçamento para installações de apparelhos
telegrapliicos
•
VI —- 337
— Decreto n. 2.'>38, da 3 de setembro de 1S90— Approva os
estudos para a duplicação da linha
VI —- 306
— Decreto n. 2355, de 2 de outubro de 1890 — Autorisa
a elevação a .V 200.000 do capital H u c t u a n t e
VI —- 368
— Decreto n. 2356, do 2 de outubro de 1890 — Approva a
despeza realizada de l da janeiro de 1SU2 a 16 de
j u n h o de 1895, na importância de £ 233.008-3-1
VI — 368
— Decreto n. 213!, de 12 de janeiro de 1897 — Approva o
novo projecto da estação de passageiros cm S. Paulo.. VI — 399
— Decrato n. 2438, de lã de janeiro de 1897 — Autoriaa a
mudança das oííicinas
VI — 400
— Decreto n. 2453, do 3 de fevereiro do 1897 — Approva as
despozas feitas, de 17 de julho a 31 de dezembro ile
l.sOÕ, na importância de £ 101.333-2-1
VI — 402

Santos a J u n i i a h y — Decretou. 2496, de 11 de abril de 1897 —
Autorisa aconstrucção de duas estações Moóca e Lapa.'
— Decreto n. 2500, de 1U da abril de 1897 — Approva as
plantas e orçamento de um armazém e desvios no
Alto da Serra
........................................
— Decret > n. 2767, de 27 de de/.embro de 1897 — Approva o
orçamento para a installação de condensadores nas
machinas fixas dos 2° e 3° planos inclinados .........
— Decret) n. 2796, de 14 de jan?iro de 1898 — Approva o
orçamento para as obras da captação d'agua, etc .....
— Decreto n. 2818, de 21 de março de 1898 — Approva a
planta e orçamento para. construcção de desvios .......
— Decreto n. 2935, de 11 de junho de 1898 — Approva as
plantas e orçamentos dos terrenos para a estação de
S. Bernarlo
..........................................
— Decreto n. 2937, de 18 de j ilho de 1898— Approva as
plantas e orçamentos dos terrenos necessários para a
captação das vertentes d'agua, na estação do Pilar. .
— Decreto n. 3240, de 28 de março de 1899 — Approva o
typo de secções transversaes e respectivo orçamento
para reconstrucção de túneis
.........................
— Decreto n. 3350, de 24 de julho de 1899 — Approva os
estudos e orçamento para captação d'agua para os
novos planos inclinados
.....................
........
— Decreto n. 3559, de 10 de janeira de 1900 — Proroga de
8 mezes os prazos para conclusão das obras dos novos
planos inclinados e da estação da Luz ............ . . . .
— Decrelo n. 3585, de 6 de fevereiro de 1900 — Kleva a
1.513:869,5; ou £ 514.623 o capital fixado para a duplicação das linhas ....... .
.............................
— Decreto n. 3722, de 30 de julho de 1900 — Uniformisa os
regulamentos e tarifas das estradas Santos a Jundiahy, Paulista, Mog^ana e Sorocabana
...............
— Decreto n. 3786, de l de outubro de 11)00 — Proroga até
31 de dezembro de 1900 o prazo para conclusão de
todas as obiMs-do trecho dos novos planos inclinados
e da nova estação da Luz
............................
— Decreto n. 3865, de 20 de dezembro de 1900 — Adopta
para o serviço telegraphico o cap. 22, t i t . 3° do regulamento da Repartição Geral dos Telagraplios.
.......
S. Carlos do Pinhal — V . nio Claro.
S. Cnristo vão a Aguas Claras — Decreto n. 7522, de 20 de
outubro de 1879 — Concede a William Darby Bentley
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e Charles Collina privilegio para a construecão de
uma estrada de forro entre o liairro de S. Christovão
e Aguas Claras, na freguezia de S- José do Rio Preto,
passando por Petropolis
S. Christovão a Aguas Claras — Decreto n. 7579, de 27 de
dezembro de 1879 — Fixa a zona privilegiada da estrada
de ferro de S. Chrigtovão a Aguas Claras
Santo Eduardo ao Cachoetro de Itapemirim—V. Carangola.
S. Francisco — Decreto n. 5097, de 28 de setembro de 1872
— Approva as clausulas do contracto para os estudos do
prolongamento da estrada de ferro da Bahia ao Joazeiro.
— Decivto n. 7891, de 9 de novembro de 1880— Approva
provisoriamente as instrucções o tarifas
— Decreto n. 7892, de 9 de novembro de 1880 — Approva
provisoriamente o regulamento para o serviço da construcção e trafego
— Decreto n. 9262, de 16 de agosto de 1884 — T". Sobral.
— Decreto n. 1052, de 22 de novembro de 1890 — Approva
novo regulamento
— Decreto n. 1044, de 11 de setembro de 1892—Approva os
estudos do ramal de Alagoinhaa a Jacu
— Decreto n. 1085, de 18 de outubro de 1892 — Approva os
estudos do ramal da Feira de Sant'Anna
— Decreto n. 1717, de 21 de maio de 1894 — Approva as
instrucções regulamentares e tarifas. V. llahia a São
Francisco
— Decreto n. 2334, de 31 do agosto de 189G — Approva o
regulamento
— Decreto n. 2417, de 28 de dezembro de 1890 — Manda
observar o regulamento modilicado pela lei n. 429, de
10 de dezembro de 1890
— Decreto n. 2660, de l de novembro de 1897 — Manda
abrir concurroncia para o arrendamento
— Decreto n. 35'35, de 23 de janeiro de 1900 — Contracta
o arrendamento com o engenheiro Miguel de Teive
Argollo
S. Francisco Xavier ao Commercio—V, Melhoramentos no
Jii-aM
S. Jeronymo — (Estrada de Ferro e Minas)— Decreto n. 600, de
24 de julho de 1890 — Concede o prolongamento da
estrada, c o m u m ramal para Caceqny.
— Decreto n. 906, de 18 de outubro de 1890 — Concede garantia de juros
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S. Jeronymo—(Estrada de Ferro e Minas)—Decreto n. 454, de 24
de julho de 1891—Proroga o prazo para apresentação dos
estudos
— Decreto n. 833,de 30 de maio de 1892—Approva os estudos.
— Decreto n. 133, de 25 de maio de 1S93— Autorisa a
prorognção do prazo
— Decreto n. 1389, de 6 de maio de 1893— Approva os
estudos do trecho 40k a 189k
— Decreto n. 1497, de 3 de agosto de 1893 — Proroga por
dous annos o prazo para conclusão das obras
— Decretou. 1678, de 23 de fevereiro de 1894 — Altera a
clausula 4a do decreto n . 996, de 18 de outubro de 1890.
— Decreto n. 1958, de 4 de fovereiro de 1895 — Approva
os estudos de ramaes •.
•
S. Paulo ao Rio Grande — V. Itararé a Santa Maria.
S. Paulo Railway — V. Santos a Jundiahy.
S. Paulo e Rio de Janeiro — Decreto n. 5047, de 7 de
agosto de 1872 — Concede á companhia S. Paulo e
Rio de Janeiro automação para funccionar e approva
os estatutos
— Decreto n. 5607, de 25 de abril de 1874 — Concede
fiança da garantia de juro sobre o capital máximo de
10.665: OOOfOOO
.
— Decreto n. 5700, do 31 de julho de 1874—Firma a intelligencia da clausula 3a, § 12 do decreto n. 5607, de 25 de
abril de 1874
— Decreto n. 5734, de 27 de agosto de 1874 — Approva
os novos estatutos da companhia
— Decreto n. 5903, de 24 de abril de 1875 — Approva os
estudes
— Decreto n. 7054, de 26 de outubro de 1878 — Autorisa
a distribuição de títulos representativos do valor
das acções depositadas em caução na praça de Londres.
— Decreto n. 7997, de 12 de fevereiro de 1881 — Approva
a mudança da sede para S. Paulo
— Decreto n. 10.280, de 30 de julho de 1889 — Autorisa o
prolongamento da linha até ao centro de S. P a u l o . . .
— Decreto n, 701, de 30 de agosto de 1890 — Autorisa o
resgate
— Decreto n. 1033, de 14 de novembro de 1890 — Organisa
o serviço da estrada
— Decreto n. 1182, de 19 da dezembro de 1890 — Abre o
credito de 9..020:228$500para o alargamento da bitola.

V - 408
V — 455)
V — 508
V — 514
V — 525
V — 597
VI — 12

II — 227

II — 344

II — 352
II — 350
II — 450

II — 033
II — 812
IV — 610
V - 183
V — 286
V — 320

— 170 —

— 171 —
Pags.

Pags.
Sorocabana — Decreto n. 32, de 3 de dezembro de 1889 —
Approva os estudos do prolongamento de Tátuhy a
Itararé e de Botucatú a Santa Cruz.
— Decreto n. 256, de 12 de março de 1S90 — Proroga por
três mezes o prazo para apresentação dos esludos de
Santa Cruz á margem do Parapanema.
— Decreto n. 826, de 9 de outubro de 1890 — Proroga o
prazo para a conelusão das obras do prolongamento.
— Decreto n. 874, de 18 de outubro de 1890 — Approva os
estudos do prolongamento e fixa o capital garantido .
— Decreto n. 436 F, de 4 de julho de 1891 — Concede o
prolongamento a Santos
— Decreto n. 638, de 31 de cutubro de 1891 — Approva a
planta de duas estações entre Botucalú e Rio Novo e
modifica o traçado
,....
— Decreto n. 814, de 7 de maio de 1892 —Approva a
planta para desapropriação de terrenos em Santos ...
— Decreto n. 917, de 2 de julho de 1892 — Approva a modificação do traçado em alguns trechos
— Decreto n. 918, de 2 de julho de 1892— Approva os
estudos de S. Vicente a Santos
— Decreto n. 1439, da 15 de junho de 1893 — Approva a
modificação do trecho destinado á estação de S.Vicente
— Decreto n. 1440, de 15 de junho de 1893—Approva os
estudos de uma variante
— Decreto n. 1441, de 15 de junho de 1893 — Approva os
estudos de dous trechos do prolongamento a Santos...
— Decreto n. 1799. de 18 de setembro de 1894 — Approva os
estudos de um trecho de prolongamento a Santos
— Decreto n. 2020, de 6 de maio de 1895 — Approva provisoriamente as tarifas e instrucções regulamentares
para os trechos Tátuhy a Itararé e Botucatú a Tibagy
— Decreto n. 2130, de 17 de outubro de 1895 — Approva a
mudança do ponto inicial da estrada de ferro Botucatú a Tibagy
— Decreto n. 2240, de 12 de março de 1896 — Approva as
plantas para a construcção da estação do Capão Bonito.
— Decreto n. 2287, de 25 de maio de 1896 — Approva a
tabeliã de preços complementar e os projectos de
edifício e obras diversas
— Decreto n . 2361, de 8 de outubro de 1896 — Proroga
por quatro annos o prazo para conclusão das obras...
— Decreto n. 258Í, de 16 da agosto de 1897 — Approva
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os estudos da variante entre o kilometro 3334-380 e
36fi+420-da linha de Itararé
Sorocabana — Decreto n. 3722, de 30 do julho de 1900 — Uniformisa os regulamentadas tarifas das eslradas Santos
a Jundiahy, Paulista, Mogyana e Sorocabana
— Decreto n. 3747, de 20 de agosto de 1900 — Proroga o
prazo para a conclusão das obras do prolongamento..
Sul de Pernambuco — Decreto n. 5106, de 5 de outubro de
1872— Approva as clausulas do contracto para os estudos do prolongamento da estrada de ferro do Recife ao
S. Frantvtvo
— Decreto'n. 8453, do 11 de março de 1882 — Approva
provisoriamente o regulamento para o serviço de construoção e trafego
— Decreto n. 8456, de 18 de março de 1882 — Approva
provisoriamente as instrucções regulamentares e
tarifas
— Decreto n. 9156, de 23 de fevereiro de 1884 — Manda
adoptar a tabeliã de vencimentos cm vigor no prolongamento da estrada de forro da Bahia
— Decreto n. 9202, de 16 de agosto de 1884 — V. Sobral.
— Decreto n. 9067, de 10 de outubro de 1S86—T'. Baturité.
— Decreto n. 624, de 2 de agosto de 1890 — Separa as
administrações das estradas de ferro da Pernambuco
e manda construir o ramal de Paquevira (Glycerio) a
Imperatriz, (União)
— Decreto n. 721, de 6 de setembro de 1890 — Approva o
novo regulamento para as estradas Central e Sul de
Pernambuco
— Decreto n. 1071, do 22 de novembro de 1890 — Approva
os estudos do ramal de Paquevira a Imperatriz
— Decreto n. 69, de 21 de março de 1891 — Approva os
estudos das linhas de ligação da estrada de ferro do
Norte e Timhaúba ao Pilai1 e Mulungú a Campina
Grande
— Decreto n. 504, de 27 de agosto de 1891 — Approva os
estudos complementares do ramal de Paquevira a
Imperatriz
— Decreto n. 763, de 16 de março de 1892 — Approva os
estudos de um trecho do ramal de Timbaúba a Pilar
— Decreto n. 1413, de 25 de maio de 1893 — Approva os
estudos de um trecho da linha Guarabira a Nova
Cruz
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Sul de Pernambuco — Decreto n. 1448, de 5 de julho de 1893
— Approva os estudos de um trecho da linha Guarabíra
a Nova Cru:
V — 521
— Decreto n. 1449, de 5 de julho de 1893 — Approva os
estudos de um trecho da linha Gunrabira a Nova
Cruz
V — 521
— Decreto n. 1551, de 17 de setembro de 1893 — Desliga
da administração da estrada de ferro Sul de Pernambuco os ramaes de Timbaúba a Pilar, Mulungú a
Campina Grande e Guarabira a Nova Cruz, e incorpora-os á administração da estrada de ferro Central
de Pernambuco e muda para Maceió a sede jila
estrada de ferro Sul de Pernambuco
V — 528
— Decreto n. 1051, de 20 de jaceiro de 1891 — Approva os
estudos de 10 kilometros da linha da Barra do Canhoto
a Correntes
V — 590
— Decreto n. 1705 A, de 30 de abril de 1894 — Divide a
administração das estradas de ferro Sul e Central de
Pernambuco e crêa a Norts Alagoas
V — 598
— Decreto n. 1741, de 26 de junho de 1894 — Torna provisoriamente applicavel á estrada de ferro N o r t e
de Alagoas (ramal de Paquavira a Imperatriz e linha
da Barra a Aguas Bellas) o regulamento approvado
pelo decreto n. 721, de 6 de setembro, para a estrada
Sul e Central de Pernambuco
V — 600
— Decreto n. 1889, de 14 de novembro de 1894 —Approva
os estudos da 2;l secção da linha da Barra a Aguas
Bellas
V - 7S8
— Decreto n. 2417, de 23 de dezembro de 1896 — Manda
observar o regulamento modificado pela lei n. 429, de
10 de dezembro de 1896
VI — 784
— Decreto n. 2505, de l de maio de 1887 — Approva o
regulamento
VI — 407
— Decreto n. 2660, de l de novembro de 1897 — Manda
abrir concurrencia para o arrendamento
VI — 447
Sumidouro — Decreto n. 9508, de 17 de outibro de 1885 —
Transfere á Companhia Leopoldina a concessão feita
1
á extincta companhia listrada de Ferro do Sumidouro
IV — 810
— Decreto n. 9636, de 4 de setembro de 1886 — Concede á
,
companhia listrada de Ferro Leopoldina o prolonga(
mento do seu ramal do Sumidouro, de Bella Joanna até
ao arraial do Sumidouro
IV — 244

— 173 —
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Tamandaré á Barra — L f i n. 939, de 2(5 de setembro de 1857
— Autorisa a conceder todos os favores e isenções,
menos garantia de juros, á companhia que se encarregar
de construir uma estrada de ferro entre o porto de
Tamandi.ré e o rio Una
— Decreto n. 10.123, de 15 de dezembro de 1888 — Concede ao tenente-coronel Joaquim Veríssimo do Rego
Harros autorisacão para os estudos
— Decreto n. 193 D, de 30 de janeiro de 1890 — Concede
privilegio Cijm garantia de juros
— Dscreto n. 1031), da 20 de novembro de 1890 — Autorisa a transferencia
— Decreto n. 75, de 2L de março de 1891 — Approva os
estudos
— Decreto n. 583, de 26 de setembro de 1891 — Modifica
o traçado e concede privilegio para o prolongamento
até S. Bento
— Decreto n. 040 A, de 31 de outubro de 1891 — Autorisa a transferencia
— Decreto n. 1005, de l de outubro de 181)2 — Declara
caduca a concessão feita por decreto n. 1980, de 20
de setembro de 1857
— Decreto n. 1013, de 19 de dezembro de 1893 — Autorisa
a transferencia
— Decreto n. 271, de 31 de dezembro de 1SJ4 — Proroga
até dezembro de 1893 o prazo para a conclusão das
obras
— Decreto n. 2019, de 6 do maio de 1895 — Approva os
estudos do ramal de Palmaras
— Decreto n. 381, <la 17 do setembro de 1890 — Autorisa
a modificação do contracto da companhia listradas de
Ferro Norte do Brazil
— Decreto n. 2850, de 28 de março de 1898 — Declara
caduco o contracto
Tarifas — V. listradas de Ferro.
Taubaté ao Amparo — Decreto n. 155, de 18 de abril de
189Í — Concede privilegio para a construcção da
estrada
— Decroto n. 1017 A, de 20 de agosto de 1892 — Approva
com modificação os estudos, na extensão de 72 kilometros
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Taubaté ao Amparo — Decreto n. 1029, de 30 do agosto de
1892 — Altera as clausulas 1a, 5a e 9a do decreto da
concessão
V — 4G9
— Decreto n. 2403, de 11 de dezembro de 1896 — Proroga
por quatro annos o prazo para conclusão das obras... VI — 395
Taubaté a Ubatuba — Decreto n. 10.150, de 5 de janeiro de
1889 — Concede privilegio e garantia de juros para, a
construoçao
IV — 479
— Decreto n. 10.286, de 3 de agosto de 1889 — Proroga o
prazo para a incorporação da companhia
IV — 611
— Decreto n. 332, da 12 de abril de 1890 — Approva os
estudos e proroga até 31 de dezembro o prazo para a
incorporação da companhia
V — 38
— Decreto n. 1510, de 10 de agosto de 1893 — Proroga
por 24 mezes o prazo para a conclusão das obras....
V — 526
— Decreto n. 1721, de 2 de junho do 1894 — Declara
caduca a concessão
V — 659
Tijuca — Decreto n. 8373, de 7 de janeiro de 1882 — Concede a
a E. F. da Tijuca
III — 886
— Decreto n. 9240, de 28 de junho de 1884 — Declara a
caducidade da concessão
III — 737
— Decreto n. 9550, de 23 de janeiro de 1886 — Concede á Q. E.
de P. do Norte privilegio para a construcção de um
ramal que termina no alto da Boa Vista, na Tijuca.. IV — 189
— Decreto n. 9620, de 31 de agosto de 1886 — Approva
os estudos do ramal da Tijuca, da U. F. do Norte
IV — 244
— Decreto n. 9931, de 26 de fevereiro de 1887 — Proroga o
prazo para constíucção.
,
IV — 255
— Decreto n. 815, de 4 de outubro de 1890 — Autorisa a
transferencia do ramal da Tijuca da estrada de
ferro do Norte á companhia Estrada de Ferro da
Tijuca (V. Norte para os decretos anteriores)
V — 224
— Decreto n. 954, de 5 de novembro de 1890 — Concede
autorisação para assentar trilhos na Estrada Nova,
reduzindo a bitola
V — 262
— Decreto n. 660, de 7 de novembro de 1891 — Concede o
prolongamento do Alto da Boa Vista á fazenda Mocke
e da travessa de S. Salvador á praça Tiradentes...
V — 444
— Decreto n. 1057, de 27 de setembro de 1892 — Proroga
até 31 ile dezembro de 1S92 o pr.izo para c.onclusão
das obras
V — 472
— Deureto n, 1307, de 7 de março de 1893 — Proroga por
um anno o prazo para a construcção das obras
V — 510

Tijuca — Decreto n. 1655, de 20 de janeiro de 1894— Declara
caduca a concessão
— Decreto n. 2039, de 15 de julho de 1895 — Revalida a
concessão
— Decreto n. 2314, de 23 de julho de 1896 — Proroga o
prazo para a construcção'.
— Decreto n. 2178, de 15 de março de 1897 — Proroga os
prazos
— Decreto n. 2658, de l de novembro de 1897 — Autorisa
o alargamento para lm,44 da actual bitola de Om,60..
— Decreto n. 3164, de 27 de dezembro de 1898 — Approva
a planta para a construcção de uma estação no Alto
da Boa Vista
Timbaúba ao Pilar — V. Sul de Pernambuco e central da
Parahyba ( depois de 1895 )
Timbó (ramal do) — Decreto n. 3127, de 7 de outubro de 1882 —
Autorisa o Governo a conceder á companhia Estrada
de Ferro Bahia a S. Francisco privilegio, com garantia
de juros, para um ramal de Alagoinhas á povoação do
Timbó
— Decreto n. 8925, de 7 de abril de 1883 — Concede á
companhia da Estrada de Ferro Bahia ao S. Francisco
privilegio para a construcção do ramal do Timbó, com
garantia de juros de 6 °/0 até ao máximo capital de
trea mil contos
— Decreto n. 9J82, de 16 de dezembro de 1883 — Approva
os estudos e lixa em 2.650:000$ o capital garantido.
— Decreto n. 9255, de 2 de agosto de 1884 — Modifica o
traçado entre os kUometros 18.500 e 25.208
— Decreto n. 9276, de 13 de setembro de 1884 — A l t e r a a
disposição da clausula 3a das que baixaram com o
decreto n. 8925, de 7 de abril de 1883
— (ramal do) — Decreto n. 9753 bis, de 6 de maio de
1887 — Proroga por dous mezes o prazo para a conclusão das obras
— Decreto n. 9756, de 3 de junho de 1887 — Approva as
tarifas
— Decreto n. 2001, de 6 de setembro de 1896 — Approva
definitivamente as bases das tarifas
Tomada de contas — V. Central do Brasil c Recife a São
.Francisco, c Geral.
Torres a Porto Alegre — Decreto n. 597 A, de 19 de julho
de 1890 — Autorisa a construcção de um porto ar-
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tificial na enseada das Torres e de un.:.
de
ferro en tre esto porto e Porto Alegro
Torres a Porto Alegre — Decreto n. 1388, de :
de 1831 — Altera as clausulas do •
a concede garantia de juros
— Decreto n. 1089, de 20 de outubro de !
com restricções os es tudos
— Decreto n. 1645, de 30 de dezembro da ! |
caduca a concessão
Transferencia — V. a estrada, de ferro,
Transporte (taia de) — V. Geral.
Tram-road de Nazareth — Decreto n. 0107, de 19 iU janeiro
de 1876 — Approva os estatutos
— Decreto n. 6838, de 16 de fevereiro de 1878 — Approva
os estatutos
— Decreto n. 10.1?õ, de 15 de dezembro de 1888 —Conceda
privilegio e garantia de juros para a construcção do
prolongamento até a villa de Amargosa
— Decreto n. 10.400, de 12 de outubro de 1889 — Approva
osestulo. do prolongamento.
— Deerfto n. 661, de lá de novembro de 1891 — Proroga
o prazo para conclusão da obra
,
— Decreto n. 674, de 14 de novembro de 1891 — Approva
oa estudos de uma variante
— Decreto n. 778, de 2G de marro de 1892 — Approva
08 estudos de uma variante
— Decreto n. 1477, de 13 de j u l h o - de 1893 — Fixa em
1.890:000$ o capital garantido

V — 115
União
V — 857
—
V — 473
V — 530

—
II — 498
—
II — o'12
—
IV — 469
IV — 698
V — 448
V — 449
V — 456
V — 524

TJ
Uberaba a Coxim — Decreto n. 8(52, do 16 de outubro de
1890 — Concode a estrada
— Decreto n. 1058, de 20 de janeiro de 1894 — Approva
os estudos na extensão de 103 kilometros
— Decreto n. 1779, de 27 de agosto de 1894 — Proroga
por dous annos os prazos para inicio e conclusão das
obras
União Mineira — Decreto n. 6471, de 18 de janeiro de 1877 —
Approva os estatutos e autorisa a funccionar
União Valenciana — Decreto n. 3041, de 27 de abril de
it!t56 — Concede privilegio á companhia que se orga-

—

—

para a construcção de uma estrada de ferro
entre a cidade de Valença e a estrada de ferro
D. Pedro II
Valenciana — Decreto .». 1387, de 6 de julho de 1867 —
Cti ••
H O d e direitos
Decreto n. 3945, de 11 de setembro de 1867 — Concede
á companhia União Valenciana autorisação para fuiiceionur e »H»i-ova os estatuto»
Decreto n. 4246, de 19 de setembro de 1868 — Estabelece
bases para a organisação das tarifas da estrada do ferro
União Valenciana
Decreto n. 1335, de 24 de fevereiro de 1869 — Autorisa o atigmento de capital a oitocentos contos
Decreto n. 4393, de 19 de julho de 1869 — Approva os
estudos
Decreto n. 4429, de 27 de outubro de 1809 — Approva
as alterações feitas nos estatutos
Decreto n. 5593, de 11 de abril de 1874—Concede á
companhia que organisarem o engenheiro Jnão Gonçalves de Araújo e Agostinho Pol)'doro Xavier Pragana
privilegio para a construcção de uma estrada de (erro
entre Valença e a cidade do Rio Preto
Decreto n. 5896, de 10 de abril de 1875 — Approva a
transferencia ao Dr. Miguel Zaoharias de Alvarenga
e outro da concessão e proroga por um anno os prazos.
Decreto n. 6160. de 15 de abril de 1876 — Proroga os
prazos
Decreto n. 6911, de 18 de maio de 1878 —Approva os
novos estatutos
Decreto n. 7918, de 25 de novembro de 1880 — Approva
as tarifas e instruceões regulamentares

II — 122
II — 124

II - 125

II — 172
11 — 176
II — 182
II — 184

II - 341

II - 448
II - 501
II — 614
II — 762

V — 228
V — 596

V — 604
II — 570

Victoria a Natividade — Decrelo n. 5951, de 23 de junho de
1875 — Concede fiança de garantia de juros ao capital
máximo de m i l e oitocentos contos destinado á construcção da estrada de ferro da Victoria á Natividade.
— Decreto n. 8198, de 23 de julho de 1881 — Declara geral
para o serviço do listado a estrada de ferro de Victoria
a Natividade
,
— Decreto n. 8575, de 10 de junho de 1882 — Concede á
companhia que organisarem Waring Rrothers privilegio
21:11

II — 455
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para a construcção de uma estrada de ferro entre
Victoria a Natividade, no rio Doce, com garantia de
juros do 6 °/0 sobre o capital que for fixado depois da
revisão dos estudos
Victoria a Natividade — Decreto n. 9115, de 18 de abril de
1885 — Rescinde -O contracto celebrado com Waring
Brothers para a construcção da E. de F. Victoria a
Natividade
..^
Victoria a Peçanha — Dacreto n. 574, de li da julho de
1890 — Substituo a concessão da estrada de ferro
Philadelphia a Minas pela da Victoria a Pecanha....
— Decreto n. 459, de 25 de julho de 1891 — Proroga pdt
um anno o prazo para apresentação dos estudos
— Decreto n. 714, de 23 de janeiro de 1892 — Approva
os estudos..,
— Decreto n. 2089, de 12 de setembro de 1895 — Approva
com modificações os estudos
— Decreto n. 2416, de 28 de dezembro de 1890 — Proroga
até 31 de dezembro o prazo para apresentação do
estudo
— Decreto n. 2422, de ,'il de dezembro de 1895 — Approra
os estudos da 2a e 3a secções
— Decreto n. 2539, de 5 de julho de 1897 — Autorisa a
transferencia da concessão ao Banco Constructor
— Decreto n. 3204, de 20 de abril de 1899 — Autorisa o
Banco Constructor a organisar companhia para explorar aconcessão
Victoria a Santa Cruz do Rio Pardo — Decreto n. 10.124,
de 15 de dezembro de 1888 — Concede privilegio e ga.
raatia de juros para a construcção
— D«ereto n. 229, de 26 de tevereiro de 1890—Proroga o
prazo para apre«entaçào dos estudos
— Decreto n. 368, de l de maio de 1890— Proroga o pr.i/.o
para incorporação da Companhia
.
— Decreto n . 12ti4, de 10 de janeiro de 1891 — Approva o«
novos estudos da secção Matnilde e os da variante
entre as duas primeiras secções
» — Decreto n. 103, de 3 de abril de 1891 — Approva os estudus
do 1° trecho
, — Decreto n. 1450, de 5 de j u n h o de 1893 — Declara caduca a concessão
,
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