


MINlST RÍO ro TRABALHO, lNDUS'!'RIA E COMMERCIO 

Inspoctoria Regional do 7i Dls~ricto 
' nos Estados da Bahia o Sorg1po. 

N~. 2ol/221 
Rof.~I.R.B. 12b/933· 
Socçao - Trabalho. 

CONSELHO r.AC'01 ALDO T~A.BALHO 
01~1.- j U1 1' 

Em d,e--fl~ d~ 19~ 

Cldado cto Salvador ,..!J do Maio do 1933. 

Sr. Prosidonto. 

.. 
Junto passo as vossas maos para os dovidos 

fins, o roquorimonto aprosontado a osta Inspoctoria Rogio -

nal, polo Sr. João Hormogonos Araponga, fazondo-o acompanhar 

da corrospondoncia trocada ontro osto chofo o a Suporinton

doncia da Companhia Linha Circular Carris da Bahia. 

Saudo o Fraternidade. 

Samuol Honriquos da Silvoira Looo, 
Inspoctor Rogional 

Ao Sr. Prosidonto do Consolho Nacional do Trabalho. 
Rio do Janoiro. 
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... o f] . ~r>3 .Jlr.1bro"' do Conselho J.'l .cional o b ho . 

-JOé. o JTc n:!l.o ene e raponga foi dmittido o ~"rviço da 

r Light & Po r, o o ue in .... tc~ll o nest· cid de , o aervi0.0 de luz 
~ . ' , ' . ~ .... . ( 

.como otor·iro doB onda d tran porte d pa-.)::;a-""iro. ent e o " ~'lcv ' ç 

L er , no bairro commcrcial , e ibe ir , n"" penimmla d12. I t e. gip • 

. . . t ,., t~ it d h~ aerv1u , e ltl rrupçao , .... t ne u. c a a om an ia foi nc npad-a 
( 

u it l. l; ntinuou a .Jcr ir o 1"'uni;çi i o, n.ind 
- .... f • "'i "' '( 

- ~ I t rrupç o; te que a Cia . Linh ircular de ~arrio d~ ~ hia adquiriu o di 
( ( • < 

Município todo o acer o d· antig. Light & Po·cr , por eacriptur public d 

aio de 19 9. _ 
' 

Po. an.ndo 
y ( ( 

Cia.Linha Circular o serviço de tr nspor CIT). bond o 

t ,. • ,. ~ .. • • ,. " • r 

con·tinuou o . ... uppe.,.como empregado de t ,ate lO de abril de 1930. 11~ndo , o 

do nte , doc . nQ --L ri · L~o~ de corup recer . endo 11' tomad~ a ~ha.t~ r11 uu" r 
'/ 

I .. • , , + ~ 

aidenc ·: 1pelo em.~; .r g: do Antonio ve y iranda,chap~ que ti h o nQ . lll9 , 
..., 

d sd ent...,o ia . o considerou dealigado do acr1uço , do~ . n ~.---~ 
'. t ,.., l. • 4 

o ~uppe . tinha. nt, o mc:.oia de 30 annoa de serviços . Do tempo -n-

te .. ior 
~ 

encrunpaç o nao conseG~iu documento . No unici· i o depois 
• ,., l 

d enc mpaç. o,. trG..b·• 1hou corno 1 otoreiro percebeu vencimento e undo o 

~ertifieado , doc .nP ~~~de 19 5 ·' 923 d 1926 ttf bril de 1 ~9 . 
c. ,.., ...... . .. ,. ~ 

Us livros de pag 1cnto ref rent s o .no de 19 4 19~5 nuc edt o no 
~ - ,.. 

· rchivo municipu1 e por is.::o no.o lhe foi n ~ ~ertidao corr~~ ondcnte . 

continuid 
, -

e . por~ , nao prej1dic ao uppe •• qu""nto ao temno 

de erviço, JOrqu,nto , rec bendo vencimento de 1915" 19 3 e d 1926 ~ 
t • ~ , ., ,. ... • .. • 

bri1 de 19.29 • pr 3U1Tlpçu.o 1 g 1 qu no i dicc ~.o bic,1n · o , 192-4-1925 con-

inu.ou no serifiço e rec beu v ncimcnto • ] esmo adrnittindo., por o r 
• l 

di .,~ua 'é o
1 

que ti v c. a e I • tado fora do aCl'Vl'"'O , o f c cto cl rec eb r vencimen-

teu 1926 e volto.r ao ho ~, no consequanci 
( 

d .I 5 923-9 cnnosJ n, 1~ de 92o a b.cil o. 9'"'9 , t.c m z ;to-

"'es, .. m 
I 

tr r o te po d 

~~ 
. 

nio 19"'"1-1925. 



C m .Lin~~ ~ ircuJ r de u r r i d' » hi o r o cL.1. 

i gu Ci .Light & Po r1 t 

rio de 19"9 · 

p lo uniciJJiO; or c c ipt r· "c ~ 

p·r compr começnro.m e fi n-

1 concluid s entre abril a m io de 1 929 .. or dit 1 d2 8 de 

;•il fel 1J _.,_ concurrcnci pub1ic pn.r· a vend e co11 r 

11 rvo , c . r •1._r __ ,..,1, 

quo11e 

• 

or ~ c praao o dit o Go rno do do 18 · o m SI o 

c 
I, 

aemblc- L gi ..... 1· ti v da... st::~do tuna mens gcr1 r,_ 
I I • 

i v o entendimento com o c r dor ., do· M nici i o , por c r i to d cor-

tea n. 
I ,., fi_ 

c p•çao , doc . Q ~---- seguir , 9 de io oi ublic -

o D cr . l i ·1 tivo o . no •• 15~ 'o dia nt -ior , t mb. ~m e 19"'9 , r ti-
( 

ndo o ~cto~ ublic do c auctorid ndo o Gover o t 'o c Cl'' co r -

t ' - ~ 
com o \4 r rio 1 .oo :eco , ,pura ' liqtüdaç o d divid::t munici-

~ 
. 

4/ i o , foi I r c . r o r D c r . do I ,cutivo dOb • o. 6 .. 232 de 16 ao e r -
I ,... 

r dito uu 19 .. 0 ~ oco , em po1ices d· Uni fie ç o , pc: r 9 r e p nhOl' 
( 

empre time de 1~ .0 0 : 000 r ~ ect i o Juro~ . do c .. noF·' 
19 9 foi f i ta.. a 

• P fim , a 8 de maio do me~mo nno tra .fc-

c i 
"'.t' . ~ , , .. t 

C .. L. C. C .. B .. , do c rvo d X L ' ght & o r ,. doe . 9 ~---" 
C.L .. C. empoasou- o de to o o ~crvc m m o ·om o ace,_rvo f i-

com oa c reg· do do t cd s c<>te ori ,. i clu ... iv o u p_ç • , (JJ.L, o J. .--
I 

o cr d.mi t t iJ.o e o mez , doi~ i 9 nt ~ d .... cri.t ~ .._, , i t . 
I' • .. ~ t t 

01 ro
1 

rort. 1to .,como luz m ri · .. J ' ue o uppe •• v i 1d o d 

:p . Iight & tr n i }iú, J. {.; o Muni~ipioA u ' Cireu1 ) J.-~. J-
,.. 

di' n ata certid o do seu ~em o c rviço e t c...<...rtJ.f i cou 
t • ' t 

qu o suppe .. foi admittjdo m ~6 de maio d 1 9'19 c retirou- e rn 10 

il de 19.) 
1 
C~t .. doe . 1tl ~- I rt.; ndo- a a. C:l. 

' 

I 

.Linha. C. dc 0 r rio d 

' t 

a cer i fie i~ se o ouppe . i cr da ant i g Light d rcfcitura. , o 

·u nav .ent qu i 3 fiO lhe f03i3C certifi cado , <l it; i ./vii 

oep ~~ v~r lificou 
( ,_ 

el o que c onsta do doc . n Nc t )' i o 
\ 

t q_ue o ouppe . f or ad.mittida co o motoreiro , c n r. 4 em 
"' 

' aio de 19~9 , foi tr n3ferido pnr m nobrei r o cp 
I 

nnatretir ndo- uc do 3 vi o em 10 de br il d 1 930. or 



o conv u nci te1 o rec ido do u1icip· vencimento. até abril , 

D Circular :p . ou-lh todo o me z de m i o c as ... im continuou at ' u , do-

econdb em lO do refe r · do 

c . Linhn c·rcuJ-r ~ e rri; u, ~ 1i 
, 

S SU<.t tcc sora • 

-Ne tas condiço .j

1 
vem r ~.;lo.:rn r contr e,,a ns ai o n o .fez h 

• 
r.1 L.. t mpo foi ue ido o cu e t do de indi enci a .. oJut e impossi-

bil'd de d ncontr r ucm lhe fiz sse cL rid~ de de rc~igir esta r-

.Ne ... t tenno~ 

1? . d feri cnt o. 

. . . 

t • 



__..., 6----
~~ ~:;r-~., c2~T 

• 



111 

. 1 ................. ~ ~~ ... vr~~d.;::. ~ .... ~. -:: .~ .. ~ud~ d<--... . .. - I 
2 ..... ~~ .... ~@~ ............ . 

I 

3 .. ·..... ..... . . .. .. o.ÓRL .... /JJ/'/$L ... ......................................... . 
4 

5 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
~ 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

. .b r 1.1 de .. 1 ~30 qu~~~o '~~ jr911c ~ ~ Q91lf911Jl:J" A ;to.o~~Al. ~ er "" 

-ção eob ... o .. N~ .10303 . ......................................... p·;1 ..... . ,. ...... , ..... · .. .............. .. 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

• ................ L . . . .. . ?f)·;.. .. ... _ .................. .. 
...... . ~7~~ - ....... L ~.z;;;~ d~.fo~ 

................ . .. cd-. r~~·· ~?~:- ····························· .. . ... .. ...... ..... ........... .L .. ~.-::~ . 7.~.. . .. . .... .. 

··········· !~ 





1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.-()~. / y dcJ 

~--v--wy/7A)~ 

.. 

2 9 t-.;;...._.....;.:..·· .::..:.;..'". ·~· . ".:;.;....· . -·~-"-'---------------""""' .............__--"----"-"---"· .___.,_--'--"-



Sexta-feira. t• .---
-nc r.dio H$400; lixo SOtOOO, (nego
~io). 

Manoel Vida! ct'Olivoira, casa terrea 
d :~00$000; incendio H$.\00; lixo •.• 
60 tJflO. 

I nllel Nascimento Araujo1 casa ter
roa 210$000; inccndio 7$20u; li o ..• 
t8~(l00. 

. To.Iqnim José de Arnn.io, ca~a ter
roa 210,000; inccndio 7$200; IL o •• 
t8~11fJ0. 

f:11mrrcindo Roiz Fct nandeA, casa 
tcr rf' rt 840$000; incendio 12$000; lixo 
am;noo. 

Cr~nr Franca, (l(lc;n frrrea 420$000; 
Jnce>1 rlio 9$1100; lixo 18 000. 

Paulo de Carvnlho Brnga, cnsa ter
;rea R10$000; incendio 12 000; lixo •• 
80 ()OO. 

f(r•nhorlnhn G. A. BiiLcnnourt, casà 
terre>,'l 1 :20il$000; incendio i.\$400; 
dhn :·m. 000. 

FrPI]eJ•ico BollPfilder, casa terrea 
~6MlOOO; inconrlio !l$600; lixo 18$000. 

l J'Jmingos Teixeira da Rocha, casa 
terr' ·l 720MOO; incPndlo 12$000; lixo 
'!Oe!!f'lf10. 

M~rtinho A. Queiroz, casa terreli 
9111' llOil: iucendio 9$600; lixo 18~000. 

f:plpgflno A. Queiroz, casa terroa .• 
!I811MOO: incenrlio 9$600; lixo 16$000. 

Tfpr•dniros de Joaquim G. Pereirl\, 
éll!'l~ f PITC'n 84 0$000; incondio 12$000; 
lbn 30MOO. 

Trttnquflino M•moel Nf'ves, casa ter
ten i20$000; fncl'ndio !J$600; lixo •• 
[f8MOO. 

llf~r·o do Carmo Ffgueirerlo, casa 
:tflrrNl 300$000: incendio 7$200; Jfxô 
(i8~1100. 

Flnviano Americo Britto. casa ter
~t>n_ ' :_H0$000; iooendio 16$800; lixo 
f&ll"'"f10. 

Anisio Silva, casa te.rrea 300$000, 
6.nrcndio 7$200, lixo 180tl000. 

O mesmo. casa terrea 800$000, in.. 
~enúio 7$200, lixo 18$000. 

O mesmo. casa terraa 300$000, fn... 
eondio 7$200, li:xo 18$000· 

O mesmo. ~asa terl'ea 800$000, in
cendio 7tl200, lixo 18$000. 

O mesmo. .casa terrea 300$000, in
éendio 7$200, lixo 18$000. 

José Torquatoi casa terrea 240$000, 
6.nc1•ndio '/$200, ixo 18 0110. 

O mes1,1o, casa terrea 24.0$000, in
~núio 7$200, lixo 18$000. 

O mesmo, casa terrea 240$000, in.. 
~ndio 7$2Q,O, lixo 18$000. 

O mesmo. casa tert ea 240$000, in
;endio 7$200, lixo 18 000. 

O mesmo. caRa terrca 240.000, in.. 
;entlio 781200, lixo 18$000. 

O mesmo. casa terrea 240$000, in
.. Pndio 7$200, lixo t8$000. 

Florentino Agros Dia, casa terrea. •• 
!120$000.t. incendio 9$600. li o 18$000. 

J os·é ·~·orquato1 casa terrea 240$000, 
llncendio 7$200 I xo 18$000. 

O mesmo, cnsa terrea 240$000, in .. 
Jtendio 7$200, lixo 18$000 

O me.smo, casa terrea 240$000, in
~ndio 7$200, lixo 18 000. 

O mesmo, casa terred. 420$000, ln
..,ntilo 9f600. lixo 18$000. 

O mesmo, casa tert·ea 420$000, in
~nrllo 9f600, lixo 18$000. 

O mE'!smo, ca a terre::t i20$000, in
~P.nclio 0$600. lixo 18$000. 

O me,~mo, casa torrea 420$000, in
tenrl1o 9 000. lixo 18tOOO. 

Maria Cone cllo Mend(>S, cas,à ter
teu 480$000, lncendio 9$600, ll:ro •••• 
1(8 000. 

A mesmà. casa terrea 4801000 ~ 
tendlo 9$600, lixo i8'. 

Florentino A~·os Di,a. casa terrea 
8 H $000, inccndiO 12$000, lixo ..... •l 

30$000. 
O mesmo, casa. Lerrea 540$000, in ... 

oondio 9$600, lixo 18$000. 
O mesmo, casa Le1-rca 540$000. in

cendio 9$600, lixo 18$000. 
O moamo, casa t·errea 540$000, in

cendio 9$000, lixo 18$000 • 
O mAsmo, casa fl'rrea 54(' 000, in

cendio 9$600, lixo 18$000. 
Magdalena Lobo Moreira, casa f.er-. 

rea 24.0$000, incendio 7$200, lixo .: . • 
18. ooo. 

Joaquim M. Almc•illa, casa terrna •• 
:1.20$000, incendio 7$200, lixo :1.8$000. 

O mesmo 264$000, iM('ndio 7$200, 
lixo 18 000. 

Abellar CanO, c,aga fpJ•rea 180$000, 
incendio 7$200, lixo :1.8, 000. 

Mari 'J casa terreu 144l~OOO, incendio 
7$200, Jixo 18$000. 

Domingo:;, casa terrea Ut$000, in.. 
oondio 7~200, lixo 18$00 . 

Victoria, r-asa terre fH$000, in~ 
eendio 7$200, lixo 18$000. 

Camillo Augusto Catbarino, c,asà 
t rrea 300$000, inr.endlo 7.~200, lixo 
18 000. 

O me~mo, casa terrea 300$000, in:· 
cendio 7$200. lixo {8$000. 

O me~mo. calla terrea 300$000, in'-; 
cendio 7 200. lixo 18 ,ooo. 

Aureliana Barboza casa terrea •.••. 
2i0$000, incendio 7$200, lixo 18.000. 

A mesm.a, casa flt>rrea 24{)$000, in
cendio 7$200, lixo 18$000. 

Walter Aquino Oliveira, casa ter
re~t i :880fOOO. incendio 24$000, Uxo 
48tOOO 

A urelina Borges, casa terrea ••.. • 
300$000, incendfo 7f200, lixo :1.8$000 •J 

"(Conti.núa)" 

FISCALIZACÃO GER.AII DO 
MUNICIPIO 

Edital 

Do ordom do Exmo. Sr. Dr. Inten
dente e de aecordo com a postura n. 
73, fica intimado o proprietario dà 
c&sa n. 34, á rua Dr. Manoel Victorino, 
distrtuto da Conceição da Praia, parà 
no prazo mnximo de 24 horas, dar 
inimo ás medidas de seguranca de que 
estão carecendo M paredes da allu
dida casa, as qunes se acham desapru
madas e ameaçP•do queda imm ·nente, 
sob pena de, fmdo o prazo, ser a obra 
!eif.J. pela Muntcipulldade, as 11\lll!l cu!l
tas, iuclusive 20 •1• para administra.
olo e multa necessar1a. 

(AssiJmado) F'ranci&co de AuU 
Barros, Chefe da Fiscallzacllo Geral dO 
Município. 

-RECEBEDORIA MUNICIPAL 

Edital 

De ordem do Exmo. Sr. Dr. Inten
dente Municipal faz-se publico, p!U'à 
conhecimento dos Srs. contrlbuint~s de 
impostos de fndustrins e profisslles e 
sobre hypol hecas, que termina impt·o
rogavelmente em 30 do corrente me: 
o prazo para o pagamento, sem multa, 
doi! alludidos impostos referentes ao 
t.• semestre do presente exerclclo. 

Recebedoria Munioipal, $11 i5 de 
:Abril de f ~29. 

Sflvino Alvnres da Cosfa Do'l'ea 
Chefe da Recebedoda Municinal 

. . 10r-~ 

Abril de i029 7527. 
\ 

INTENDENCIA ,:\IUNICIP-\..L 

EDITAL 

Edital de con.~orreudt. p.ti: a a 
vendrl e transferench dos bens e 
materiaes adquiri...los pelo .Muni
cípio, peln encampacflo das com
panhias "The Bahia Tramwny 
Light & Power' e "Echirage de 
Bahia", e para serviço de Hlu
rnwnção publica e particular ne~
ta Cidade do Snlvador e o d3 Vl
üCão na sua zona baixa. 

Pelo Departamento Geral do Expe
diente desta In f endencia Munwipa e 
de accordo com o Act.o n. 2i, desta 
data, faz-so publico Pln'a conhec mrn. 
to dos intoreRsndo que no dia .A hora, 
abaixo designados. serão r<'cebHias nc 
mesmo departamr.nt,o vropost.as o·n a 
a venda e transfrreO.~ia dos bens e 
mstoriaea adquiridos pelo Municip!o, 
~ela encampacão das Companhtal 
Tbe Bahia Tramway Li.gl!.t & Pa~ 

wer" e "Eclairage úe Bab1a , e para 
o ervico de illuminac:-o publica e 
particu,lar n~:::ta Cidade do ~alvador e 
o de vtacão na sua zona ba1xa sob as 
seguintes b,n.ses e condições: 

'rellminarmente 

I-AI!I propostas deverão ser .apre
tentadas no dia quatro de Ma10 da 
corrente anno ao Departamento Geral 
cto Expediente, á.,q quatorze horas 
sendo em aegnida abertas ~ li.das no 
~abinete do Intendente em pN!senco. 
dos interes~ados. 

TI-As propostas deverão ser escri
ptas em idioma nacional, sem razu
r~ e entrelinhas n devidamente da
tadas e assignadas indicando . cnda 
concorrente os el~mentos maler1~ea e 
rooursos fin.ance1ros de que dtsn.l'ie 
para levar a effello os srryu;os de ll
Iuminatão publica e part1cular e de 
'Viac§o. 

nr-Cada um dos concorrcnlc!l rlr'~ 
verâ fazer acompanhar R .. na re~nc
ctiva proposta da prova niío so .ue 
idoneidade finar~Pira e tec~n 1ra 

como tambem de haver <lcpo~rtnr!o 
no Thesouro Municipal. median e ~ttll.a 
da Secretaria da lnfel"'dPncta. em di
nheiro ou títulos mt.micipaPs .. P~ln
aoaes ou fccteraes a Jrnportancln 'm 
eau~l'io de cinc.eon!a Mntos de rele. 

A CI\U(lão do COMUrronfP T?r.efc!'irio 
será considerada como d,~fm1t1va f'l,ll 
garantia do cumprimc·nlo rfnc:; ohrl
gacões que assumir no cootroefl'. 

IV-·Serã i'tcceHa do oreferrnria · 
me· lHll' proposta 1'1\" Pnglohnrlrllllf'llle 
eomlclPre a .acquioic1!o rlns hPns . e 
DJaterines e n pxnlornrão do sei'Vl
ços acima especifir1dos send~ ctu~. 
quanto a est"!s ser~ aind~ mo( rvn on 
enu~n para a prefor.,ncrn dt ... pôr o 
Prononente dP e!Prnrnfo• nara n for~ 
ncclm(>nto doe servi~n!:'l tfe modo, a, 
a'lsim. melhor garantir s. sua elf~
ctlvidacl" e maior exnam!io. e p.1qsmr 
elementos materiar.s que perm•tlnm 
de~de Jngo ou em hrl'v.e temno. fn1er 
a diF!f.ribul('llo do ene-r~1n elN!trJcn ou 
tiver Mcordo com a sJgnahlrio do ter; 
mo a que se refere o pnr!l.,-aP'hn i . 
do art. 26 da Lf'i 2t 04 de 25 de ·!ulbo 
tlp, 1.928 ua IntendPnoía desfn. flldnde 
THlra " uso de seus nnstes e JDsfa ll:t-: 
eões evitando..ae, aseim. a dupllcacúo 
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Ja redes de dislrJbu •cão de energia 
~lcctr•"n IJUl'a foi'çn e para illumina. 
~ao. 

1 
. lln.1es e conrticfle& 

lrtn t?l?·u. A curv::onL•nrlll versar!\ 
~lém L 1 iduucidade do c..,rrcort·ente 0Ú 
cunroJ·r·eutes c ·p~clalf!Jt:llle eubre • 
'egurnle: 

111m/o á (lcqw'.qçâo dos bens t ma
tel'iacs 

a) 0hrp, o p~e(;o. olt >rcclC(., que de· 
Crá SI' r em d1!11H'II'O t\ VlSla; 
h) oln·p D:l comlicflco da entrega • 

et·r>lJiul~ nlo . 
Ui! !Jnns • :io os tt'guintes: 
1-0!l ler'l'I'IHJ" e pr'OJI"icdadcs r.on

fnnt<•s da rcln•:üo quo 011 conf'onrn. 
es porleriio o ·arnin:1r na SN•rf'laria 
a Jntendrr.ria, e, ,,m grral, constan· 
rs d1 cscr·rpfura de cucampa~flo das 
rl'pr·rdas companhias e mais adqui
Hio.q. 
11-a Usina prorluclora de enetgln 

lrclrv:n, com sens acce• orios. ins
nllada no Ga1omrtr·o á rua do · c
nl do Guri'!' a e 1< squína da Traves
a rio Gazornr{r·o frt•guezia do Pilar. 
IH-o G:~nmwtro com todo appare. 

hnmento para . a fnhl'icnção do gaz 
ert·r>uo .. ele., Silo nas me:.ma,. rua c 
reguczrn. 
I -todo material fixo e rodante 

o,trd e a~ inslnllaçõcs acrcns parn 
srrviço de tr·amways e 0 mais que 

h e fôr in hrr•nnfe. 
V-ns in~tnlla(,'i'II'S ttereas e oubter

lin~>ns, posl . larnpeõcs, comhustores 
o mais pertencente ao servico de 

llt rm i naci'lo nu h! ica e particular. que 
ein do fli'Opriednda do :11unicipio. 
. •~lente na cidnde alta ~> baixa. em 
nalqucr rua. praça ou outros loaa
Cil. 
V .L-em geral torloq os demaiR bens 
e Mnstituem propriedade do Munt

ipio com dl'~>lino especial aos servi
os de viacfío o do illuminacl'ío pu
licn e partirulur. me~mo nli. espe
ifirados nesfo edifal: 
VTT-os mnle!'ines de oualquer na

ure?a ou especie ex atentes em nl
oxnrifados. secção de elect.rir.idade 
em outros pontos ou compartl

rntos do Mnnlcipio, uma vez que 
e.iam destinados aos servi 11os de via
ão e illuminacíio publica e nartfcu
r. 
VJTI-os bens · o rnaterfaes eerlto 

endidos M.~ condl('ões em que M 
chnm, sendo normittfrlo ao coMor
enfa examinnl-os P vistorial-os. 
JX-Rão comprehrndidos entre bil 

ons todo e qualquer direito qne f;e
ha o Mnnicipio provPnienta da ex
lornrão dos serviços df' viacno e n
minacão pul.Jlica e oarticulnr. 
X-os hens A matflriaes nassnrão íl 
ronrledade do concorrE>ntP prrfrri~ 
o livres p dcsemhnracado~ de auaes
uer onus passadoq, presentes e fiJ. 
ros e do crnaesquer Impostos fnxas 
~onfribni~ões, e~hdoaf!!s . mnniri

aes e fcdrrnos e smn que RL ln c11e 
e'ponsavel por demandas exlsfenUs 
u quo possam surgir, pessones ou 
enr~. 

Q!lanfo t1 e:rplornçlfo do s~,.vfço de 
viaçlfo 

tt) sobre o prP(:o tia p!lf!R!Igrm para 
ria urna das BegninfP-s se.cr,l'lrs: 
f-do n,qcrnsor I.ar,erda d Roma• 
II-de Roma á Rfhdra de Itnn.oglpEI 
b) sobre o praso da concegsão. 

,c)' sobre o numero de bondes R sei' 
TQPregado no sPrvf~.o. com a deter
Jtnnçlio dos bagagetroe e rni:Ttos. 
d) à obre o praso do fnll'io r aT·R a 
fM'IIl& é substftuiç!ío do mal PrfaJ 

I todafttl e tlal ~llaç~es 
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aereas e o prnso em qu · npproxfma
damente, ficarão compJeLos esses re
paros e substitulcões salvanfe os ca
sos fortuitos ou de forca maior de
vidamente justificados. 

Quanto d. e:rploracão doi serviços de 
illuminaçllo publica s fJarticular 
a) sobre o praso da oonoesslio: 
b) 1bre o preço do kilo :v.att-boro 

de onPrgia electrica para r illumina
cfio particular: 

o) sobre o preço global ou por Iam. 
padu para a illnminacão publica, oom
prehcndendo as ruaA, pr~r r.s, jardins, 
cnes e mais l-ogradouros pul1linos. 

O preco por tampada ser<\ estipulado 
em r6ls por "vela internacional" e 
por rnôs. 

d) se os preços forem calcnlados na 
base de tnxn cnm'hlal, o concorrente 
dever:\ declarar qual a base o os nu. 
gmontos e recfuccõcs por effelto da 
oscillnc1to camblai: 

e) sobre as novas Qbrns que pre
tende ~ovar n effeito e n quantia ml
nima a empregar pal'a ellns fl a ex!'r.u. 
çlío dos serviços em determinado 

Segunda. Eocolhlda n proposta só se
rlio, cntrcfnnto. lavrndos os con!.ractos 
da oonces~ão para a e:tploracl'io dos 
scrvic;os de vlncão e <lo illnminarllo, 
publicn e particular, e a esoriplnra de 
transferencin dos hens e matel'iaeP, 
depois de llvres aqnelles e estel!l, de 
todo e qualquer onns, inclusive hypo. 
thccnrio e pfA"J10rnUcJo, quo os gr11.ve, 
o sob n<~ clansulns e condicõcs roi!!J)e· 
otfvamenf e:llpcciffradas e detalhada! 
nosfe ermat, e as demais que forem 
hccnrdadas. inclusive as rofcrent~s a 
nJU tas, re~cisllo e enoampa(:lio. Uma 
vez asslgnados os oontracfos pelas 
partes contrncfantes, entrar!io em vt. 
sor para os effeltos de direito. 

DOS CONTRA CTOS 
Serv-rço de Viacao 

!Terceira. O eontractante será ohrf. 
~ado: 

n.) a manfer a via permanente de 
aooordo com o perfil transvet•sal das 
runs, evitando que os trilhos prejudi
quE'm o trans fo dA outros vehicnlos. 
sendo para este etfefto r,onslderndo 
eomo cl'efinlUvo o actual perfU d A! 
runs na zona baixa da cidade. Nop lfl. 
gnre!i em que não eRtejam nivelladas 
e onde os novos perfis dr'tl'rminnrem 
~lforacões nn leito das linhas. na mo
t!idlcncrles SPr!io a cus~a do Mnnicipio: 
• b) a estnJ)(~l~>cer abr1gos de iypo mo
~erno, a serem approvn los pelo Inten
i:lente e que sirvam par~ os pac:;~nn-ef
t os, nos pontos jnlgado<t nere~c:;:~ rios 
pelo Município e por cordo com o 
conlrnefnnte. · 

é a rnnn!!'r oro exposfçli'o perr. a. 
onf~. nos sa11'les puhlicog do i'ltHll!l 

.fn tnJJncõP<~, R plantn da rMa rlr> hon
~es nn c!rlarle baixa. com um qnntfro 
(tas distancia .. Sl'lltr!os e T10rarios, fa
zondn as alterações que forem se ve
i'ffrnndo. 
, Qunrtà. 0'1 preços para OA servfoos 
i!e enrga, hnA"a'2'ens mercaãoriaq, e ma
t.erlnes. brm cOl'T'!l pnra o sprvfco fn~ 
fierario. constarão de uma tabe!Ja em 
~aparado qnp o C'Ontractanf e !!Prl\ obri
gado n. !ltthmefter ~ anprovarrío do In .. 
~enl'tPnte. Es~n tnbelln. hem como 6 
i!er llo .ser revistos quando fi car pro
Dreot da passa.-enl noe bonclee só po-

.i\brll de f 92~ 

vndo que o contractnnte n!io aurer~ 
v.mtagens que compensem o capital 
empregado. 

Qttinta. E' permitllda 11' diminuicãll 
. ou redurrllo dos pontos de parada do 
bond!>s, nfim de r.e di~pender o mr·nor 
e•p:H,o dP tempo na vin~em e le modl 
qne n!io ficrnem mais de dez por kilo. 
melro no perlm f.ro urbano e d • sett 
no pPrirnrtro sub-urhnno, var!ar,-1o ds 
80 a·200 metros ns dislnncius entre doil 
pontos dA paradA. consecutfvofl. 
Na~ 1.0n1s rí'nfraes d comm rrio olll 

por convPniPncin rlo Mrvi~o, e~ta~ clls. 
t:mcin'! no rlrrlio, enlretanto, sel' modi• 

,ficar'!nc: rrwrliant•• propMin rla Compa· 
nhin P armrnvar·11o do In f l'nrlcntc.. 

SeTfrr. O fnfrntfrnte tomnrã as ne
re!1~n>·inc rnNlidns pnrn a gnrnntfa da: 
proprlNlndP rio rontrncfnnto e a livro 
clrcnlarr.n rlo" l•onde,. requlsit:mdo de 
anrm dP •Hr ito as providencias in .. 
clf,.nrn<~avt'i". 

8rfimn. ~Prá 1 rmiffltfo qunnlio <ttJ 
Vllrifirn1· qne n rlnn•irlndo dn r, pu Ta. 
rfío nf'ls pon1ns a c:cr·rm srr idoc: prlo!t 
h·nm •flvR nl'lo romnt>n!!a o oapilnl erd 
nrPa-nrlo no P!';fnhrlPcfmenfo rio- tr -
rt>g"O, o Tnl)T'C:l'O dn n11tO-OTnT1ihn~ f''• 
o11trn mrfo dr trnncnnr!P collrrf ·," ••"'* 
iH'Nll'rlo C'om o il inernl'!o e h r•• ·· r iOl 
pT'Pvi::n·nrnfp 8PTlT'nvnrloQ pelo In< nn
denf "· pnrn ~nhc:;!itnir, "upplemr•d a~ 
ou e:tfrnrlrl' o !!rrvlro de frnmwnvs •. 
O rNdrnen pnrn o trnfPJ?O dP. nnto .. 
ornnirnc: !'<'1'~ o rlP livr~ roncorr~>nria• 
mPtfinn(r>. rnfrpfnnto. nu lori7;JCI'in PX .. 
prl'~~a rln Tnf endrnfP o um R VP7. qud 
niin Pmhnrnro o srrvfco de bontf"~" dlt 
eoniT'~rtnnl I'. 

(){faM. O frnfPJro do~> l\11{0-nmnihn' 
SPT'~ tfrvltfnm~>nfn rPtmlRmr.ntnrl'o p,.Yii 
InfPnrl,..nr!n 1\1nnirfnnl. dP ncrorrlo ~mn 
n nrirnfnrf'ío nrlnnlnrln nn~ capifnr• rt~ 
onfrnR R~ I arln~ dn RPpnhllC'B. nnf ('o tid 
ent.rnr rrn vf!rnr o contrnrfo. P n Tn .. 
'fn rl~>nrf11 ~P ohrl~rn 1\ cnmprir ~ fn~et' 
enmnrfr PRRP l'C'Il'lllnrnrnfo. nflm rjp cAl! 
Í'P•neitntfo nPln rontrnrfnnfn e por fci• 
t1nr-1 M lf1HI mrnlornrE'rn o •ervic.o d!' vta:. 
(l:>f' 1'\l'l' mnln tft>OQI'q VPhif'lllO<t 

Sr<::nvn;oq n-re TT.T.TTMTN ACX.O 
llTTnT.Tr.A. l1' ll".RTlr.TTT.ATl 

No'Y/fl. O 1\fnnfr.fnio conrrtfrr:t nil 
confrnrfnnl A o rlil'!'ifo de P:rnlornl' nes .. 
tn rHtfnrlP. do Rnlvntf·nr. in•ln•ivP ol'lt,. 
arrnhnlrfp<~, n'l ;:rrvff"Os ifp illnmin'1r!'íd 
pnhlirn P THirtlculnr. rPRpr>il :;rfn• df .. 
rritM nrlm1irltfnf1, d!'vrnrio o ronr~>R~ 
sinnnrfo P~fnl,rlrr.rJ', mnnirr r> rfp;:pfí,. 
volver pal'!l fofn nm c:v•t~'rnll rlP frnns• 
7ni••nn e dP. rl'idrih11frl'io dP ~>nr 'll"Íal 
1'1Prlt•ira e n~""nlnnrlo nns rnnc nrn .. 
finq " rf~>mnfq ln!!'l':ulonro. pnl1l',.."e a 
in<~blh~>llt>o Dl't>l'fc:n• nr> nrr.orr.n ,..,.,n .. 
f.n {! illnminnr!lo puhlirn. com o nlri• 
no rll' ,lfqfrihnldfn mw fM nn nf!'ltiO; 
nnrirntfn ;:('r nnrovrltnrlni! M in::fallli• 
('i'lt>c: .,rfnnrll nn~> ectivr"rm em rondfc 
c71"" rfp •rrvr11fln. 

Tlnrntl'l' •nho Tlniro. Nn d!reHo nu. 
fn,.,,.,rln p~>ln rlnn•nln, n!'ío !'r eompT'e• 
hPniiP o fnrnr,.fmrnln rln ~>nerJI'ifl rJe ... 
ofrirn fnr!'n<~lrlnl, <~nlrifo nn rel"fmPd 
ôn ll'f ~><~fnrlnnl n. ~Hl4. dr :?~ r! e .Tnlhlt 
'r'fp ill?R. "' rrnP ~~ nnrlrl'~ spr explorá• 
íin nnr Rftrnnfnr''" rin frrrnn a que si 
rerl'l'P o nrti~ro :l.o rrn rP1'Pril'ta lef. 

n,.,.imn. O contrncftmte se rã obrt• 
p,lno ~· · 

n) n fornrc<'r focto õ srrvi~ó i!e flhl .. 
tntnnri'ín pnra as rua~. praças e outro\ 
êontncto: 
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Se:xta-reira, t" 

logradouros publicos pesta Cidade, cuJo 
fllnno e vlantas serão approvados pe1a 
Infendent>l.B, que determinará a quan· 
Udado de lumpadas e o tamanho pa
~r!l.o em velas do cada uma. As obras 
(lo construcção ou reconstruccl.io das 
lnstnllacl'les actuaes aproveitaveis se
:rno miciadas e concluídas em prasos 
que forem convencionados no contra
elo. Os aceroscimos á illuminaçfto pu
bl ico , que as necessidades da Cidade 
exi,i rcm. serão feitas de accordo com 
11 Tntendoncia, sob as mesmas condi· 
f l'lrs do confracto; 

h) n renovar as lampadas quefm'ldas 
bu inntllizadas por defeito de fl\brloa
çl!o. ficando a cargo do Município as 
(l l'snesns com a substitnicão de 1am-
1Pnrlns estrngadas ou furtadas por mnl
[f.'ed orP.s, uma ver. apurado cRse facto 
lpor !l rnnncia do contracf.nnte; 

r) a ter e manter a rMe de dlstrf
hu 1riin de energia eloctrlca em condi
tl'i r- de forn~>cer bons serviços; 

ri) a fnzer os servlcoa do illumlna
é11n Pllbllca do escurecer de um dia ao 
8mnnhecer do outro, sendo o horarfo 
C.nlcnlarlo de maneira a perfazer um 
lo f n I rle horas por anno, conformo fôr 
tonvPnrionnc'lo no eonfracto; 

r \ Quando a Intendenofa exigir 
~n n PF~CTuer alteracões nas installncl'les 
u:n~ ~r parelhos, serão pagas pelo Mu! 
inH'lf110 as respectivas despesae nos 
ltermm1 do orcamento que fôr organ'
!nrln na base dos precos correntes: 

_ fl a extender sua rêde de distrlbuJ. 
tan de energia electrlca, que estiver em 
lfnnr<'fonamento na Cidade, de l"lodo a 
~l!en~er os pedido de lfgacão para a 
11lnmmacão particular ou P.xtemé'leq de 
~llnminacll~ publica. desde que u ren
~a n anfertr para essas extensões. fóru 
on ~·/lrfp em funccionamento. garanta o 
ca pr ffll a t•mrregar: 

1-r l n fn1er o abatimento de trfntr.. por 
i:lrn In nafl contas de fornerlmento de 
{lnri'A'ia r!Pctricn, na fórma da lef es
tnrlnnl 21 O~. ás caHas pias, ln~tffuf
cõr~ d~ rartdade e beneficAnte9 fá re
eon hPr.~rf:Hl rle utilidade puhlfca · 

l~ r>rim~ Primeira. O Mntràctante 
lr rn n rltrrlto de: 

n l fornecer. installar A ligar mf'df
i:JDI'PR .rara o fornecimento do Pnergla 
~lrrf ru~a. cohrnnc'lo o preco do a lllgnel 
~~g-nnrln a nff'ricão de accordo <'Om à 

r._t " regulamento que estiverem em 
\rt '"'n r: 

I. l cohrar: quando se tratar de lfgn
tl'lr ~ para tllumlnacão particular M 
~c pc~as provenientes das derfvnrões 
u~q _1m1_1as fornecec'loras da rMe de 
JI ~ frthmríio nrimnria na conformldnd 
8o rrue f~r esl_ipulndo no contrncfo: e 

rl ncgnr llgn(.'õcs nas in!lfnllnrõpt~ 
lnler!lns d?!-1 prcdios e edifício& quan. 
l:'lo nno sn!rsfn(.'am as cond!CÕI'!s de se
tnrn_nr.a ou pre.inrliquem n onfro!-1 con
il'l!~lrlnres, ou cortnl-n~ qnnndo f~r vn
~~ft_r-nrlo que honw nlteracl!es pref~-
'UI C'l'H'~ nn~ in~fnllncl'les· · 

ri\ . • " e:"famm_Rr, por prepostos devida-
&m ' 0 nufm·17.arlos. nas resfdrnclns ou 
~~ ~~19 rle f!C~f'lclo dos consumirloreq. 09 

In ~ mrrflrl0rr~ e ontrn~ nppnrelhos. 
~orl_t ryclo rei Ira r ou rlr ~ lign l-os qnnndo 
'\e r l_fro~JO qunlquer fnlln ou rlnmno que 
PT' P.J llrltf!llt' no mf'~mo c.nnft·nrfnnlr 
fltll' rlnt ~ CO'lhrrirrH•nto elo farf; n~ Tn-· 
trnrfPnfl'. ~ 1'111 tlrl'jiJÍ70 dn Jlllllfn "0 
easo de fraude na fórma estipulada .. no 
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e} fazer contractos especiaes com. os 
consumidores para o fornecimento de 
energia electrica de conformidade com 
as clausulas que mutuamente conven
cionarem; 

f) solicitar, em prasoa que forem 
convencionados, a revisão, nas base!! 
estabelecidas no contracto, dos prt-cos 
no mesmo estipulados, sub ettendo a 
respectiva tahella á approvacão do In
tendente e, no oaso de divergencia, ao 
arbitramento pelo modo e fórma ade
ant0 expostos; 

g) e:rigir que os consumidores pres
tem caucão em garantia do pagamento 
de suas contas e da conservacfio doa 
apparelhos do contractante; 

h) suspender o fornecimento de 
energia electrica para illuminacllo par· 
ticular e outros misteres quando as 
contas não forem pagas no praso esti
pulado. 

Decima Segunda. A Intendencia terá 
o direito de fiscalizar o cumprimento 
do contrncto, Incumbindo â repar•icão 
fiscal competente, além das attribui
cões gcraes que forem definidas em 
Regulamento, a do informar ao ln~en
dente sobre a execucllo dos serviços, 
podendo para Isto verificar as instal
lacnes internas e externas do contra. 
otante e as causas de interrupção no 
serviço de llluminacão publica. 

Decima Terceira. As oontas de for
necimento de energia electrica para a 
illumlnacõo publica e a particular 
do Munlcipto ser!1o pagas no praso de 
30 dias seguintes ao de sua apresenta
ção, sendo permittido, em ajuste de 
contas. o encontro de debito e credl
tos reclprocos, uma vez que se origi
nem de contractos com o Município, 
nfio sendo, porém, permittldo o encon· 
tro quanto á quota de fiscalisacão. 

DisposiçlJes Geraes 
Decima Quarta. O oontractante po. 

derá assentar suas installacões pela 
maneira que .fulgar mais conveniente 
ao bom funcoionamento dos servicos, 
mas de accordo com os preceitos da 
teohnica e os regulamentos munfci
paes que estiverem em vigor. 

Decima Quinta. Findos OR prasos das 
oonC~!;~Ões, se o Município não quizer 
adqmr1r, pela encampncão, o!! serviços 
dos contractantes, poderão estes conti
n!Iar a mD;ntcr, extender e explorar os 
dttos servtcos, com os dlreit•Js e favo
res inherentes a um servfco de utfll
dadt' pnblica. mas no regimE''() da livre 
concorrencla, sujeitos aos regulamen
tos e policin muniolpaes nt' tocante 
ao uso das runs e logradouros publi
cos, e sem lsl'ncão de Impostos cuja 
taxaciio, entretanto, obedecerá ao' mes
mo. criterio ger~l que fór adnptndo para 
o Imposto de mdustrlas e profis~ões. 
qu~nto á illuminaciio pnblica, o Mu

nfctpto reserva-se o dirE'ito de, no ter. 
mo da concessl\o, abrir nova concor
rencla, as~l'gurnndo, entretanto. ao 
oontractnnte n preferencia em cgual
dariA d11 conrlicl'ies. 

Decima Sexta. O Munlcipio conce
derá ao conlrartnnte: 

n) isencão. dnrnnfl' o praso da con. 
ceq~fto, rio 1odog os imnostos muniei
paPq, rli.rPrlol" e indirrrfos. se.in para 
os sr.rv1r.ns, o seu pessoal dirigente. 
exr.t' Dfnnrln~ u taxas cnnsirleradas 
Mmn rr111un,.rncão de servico~ ouhli
cos: 

ll) livre passagem, gratuita. para as 
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linhas em terrenos do MunJCiplo, que 
não esLiverem aforados ou arrendados: 

c) o direito de dcsnpropriacão na 
fórma das leis em vigor, para os edi
ficios, terrenos, servidões e aforamen
tos, para os servicos e cbras, correndo 
por conta do conlractante as indemni
sacl'ies que forem devidas; 

d) direito do manter linhas telc-
phonicas e telcgraphicas e outros mPios 
congeneres ligando as suas usinas, sub. 
osfaçl'ics, escriptorios e demais depen
dencias, observados os Regulamentos 
em vigor. 

Decima Setima. Além doa favore~ 
constantes da clau~mla e.ntettor. o lTJ
tendento providenciará para que sejam 
solicitados, pelo Governo do Estado'! os 
favores legaes para os mnteriacs m
portados indispcnsaveis aos servicos, 
a que, como concessionario do serviço 
publico tem direito por dispo~:~itivos 
legncs e constitucionacs. E providen
ciará tambem para a isenção de im
postos estadoaes, directos e indircctos. 

Decima Oitava. Como proprietario 
dos bens e titular dos direitos estabe
lecidos nos contractos, poderá o contra
ctante dal-os em garantia pelo modo 
e fórma que lhe convier. Salvo o caso 
ept que sej:\Jll excutidas taes gal'Bn
llas, a transferencia doa serviços com 
os direitos e favores, encargos e obri
gações abrangidos pelos contractos ao
sentimento expresso do Jntendento, 
manifestado por escripto, o qual, po
rém, nfio será negado em tratando-se 
de adquirente de reconhecida idonei
dade. Dada a trnnsferencia na fórma 
permHtida por esta clausula, gosarão o 
successor ou successores de todos oe 
direitos e favores dos contractos, fi 
cando, porém, sujeitos a todas as obr! .. 
gaçõos e responsabilidade delles cone
tantos. 

Decima Nona. Os indivíduos ou em
prezas e as rep.artfcões publicas que 
prejudiquem os serviços e de qualquer 
modo dnmnifiquem as installacõea do 
contrnctante, serão obrigado!! a indem
nisal-o das despesas resultantes dos 
reparos e substituições 

Vigesima. Mediante' requisfcíio do 
contraotante, o Intendente providen
ciará por si ou por solicitacão ao Go
verno do Estado para a garantia das 
propriedades e bens do contractante em 
caso de perturbação da ordem publica 
ou do outras causas que possam deter
minar o receio de qualquer aggressllo 
a essas propriedades. 
relativas á rescisão dos contractos, en
campaçüo ou ncquisição dos bens, ma
teriaes o serviços, multas e outras oon
venientes eerüo convencionadas por 
occasião dos conhactos. 

Viqesima Segunda. As divergenclas 
na inlcrprelacão d, qualquer das cla'tt
sulns dos contrnclos serão decididas por 
nrhitros do accordo com o processo 
adoptado em outros contractos para 
scrvicos publicas. 

Viqesima Te1·ceira. O fOro da Co
marca desta Cnnitnl será o unico eom
pol't!nle para .iulgar das questões ou 
pondqnclas entre o contractante e o 
Íllunicipio e terc.eiro. 

Viarsima Qunrtn. O Intendente so 
rc~erva o dil'eito de annullar a con
correncin se tlão Julgar convf'nientes 
ns conrlicl'íes clns prnpo~tn~ nprcsenta
dns, c, ouLrosim, de niío tomar conheri
mento do propostas de concorrente _que 



o:)c~l.l-feiJ•n. 10 

de ir'one!dnt1<'! nolnrfa ou com. 

nnwnfo Geral <.lo Exnrdienfc, 
Al,ril tle 102\1. (a) Antonio 

~ \ iar.na Junior, Secretario da 
•in 

30-13 

BNDHMJIA ,, UNJCIPAn 

~ria 11 /m'ca pw·a a l'flnSt!'U• 
murr;l!w dcstinJ'in ao 

~rll'llnil!!ufo dn Lade1ra 
rio llom{im 
do l:liii10. Sr. Engenheiro 
unici;ull. faço puhl1co pa

imento j,,s jutere-.,;ados que 
do corrnr·te, ás quot•>.tf' ho
rcceol''ill! nr.ste Drparta-
o. t " para a •'n~truccão 
def;til1adn no dlnrgnme'1tO 
do Ht.mfim, Pisb i elo da 

accorào C(.Jm as seguintes 
e bases: 

) 

serfto apresentadas etn 
fechados e acompanhadas 

entos qne provem: 
a idoneidade technica, eom 

d onome de um engenheiro 
dirigir a obra e d••claraoão 

Pauta 

MENOS 
50 rs. por kllo 

200 rs. por kilo. 
f. 00 rs. por kiio. 

bial da Pahia 
e Abril de 1929 
n 90 il/v :5 121/128 ~· 40~367 
n vi:-ta 5 111/128 i 40$905 
·1< Q 'Vfsfa 8$4<40 
PO 'dfy 1328 

330 
t T"T'f l 5$610 

237 
2$001 
13$387 

4<44 
1$275 

~82 
l$(í25 

' ' 4$567 
Café ~~7CO,F.tm o 1 ~C to 

dos Agriculto
do Cacau 

Al.rl: i:Je 1929 
ivamente com o :1 n.l p.p 

Preço~ 
}Ç28- 192' 

PWUO OJ!'FICIAD 

esr.ri41i(,s de baver jaate aooelto a fnouDi
hrnr.\ : 
manto r.,terl 1er felt. mediante oon..,. 

b) - a fdotlf'lttade .tloanoeira~ 
c) - haverem 01 proponente!l de

pnsif; ,.;o uma oauQAo de 2~0008000 nd 
'fhesouro Hunfclpal, como garanti 

da nssignatura e cumprimento do oo~· 
traclo. 

fAbril (fe .f929 

:vi 

n ,. 

Lavrad6 õ contraoto, dois dias apód 
il publfcaclo da proposta ncceita nd 
.. Diario Otffoial", os trabalhos deverãt~~ 
ter fnfolo dentro dos oito dias subso ... 
Q:uentes, ficando o conlractnnte obri ... 
gado a concluil-os no prazo contra"\ 
ctunl, salvo os casos de for<:a mnior • 
juizo da Intendenoia. 

A obrà, cujo plano poderio os foto;. 
rcsfados examinar na Intendencia, seri 
de concreto-armado ou de alvenaria de 
pod1·a com argamassa de clmontQ 1 
areia, do traoo mais oonyeniente, 

m ~ 

Os preços propostos serlto relativos acJ 
custo total da obra, devendo os con .. 
corl'entes apresentar os perfis da mu .. 
ralha para o exame das oondfoOea dQ 
ostallihdade da mesma .. 

IV 
Serão pagas pelos preoos correntes 

as obras complementares que forem 
po1·ventura necessarias para consolidar 
o terreno do fundação! · · 

rv 
Os ínaterfaes de primefrà qualfdáde 

a empregar, serlio examinados, previa· 
monte, pelo engenheiro, fiscal da obra 

por parte da Intendoncfa. 

Espeoi• I Na~t!o 

Hynfe ••••.••••• Brasil~tr . ........ ·~ ........ 
' ERcuna. ••••••••. • • J 
Barcaça •..• . ... • Lancha ••••••••• • Barcaça ......... • » • Ba1co _ -...... • Vnpor .... .. .. . • A lvarengaa,, •• • Vnpor ............ • • • • • • 

J •• , • Alvarenga&, .... I 
Vapor •• , ........ J 

J lnglezil~., ..... ~· .., •·• •• , 

:vn 
Os proponentes indicarão além d 

prazo de conoluslio dos trabalhos, a~ 
condições do pagamento, do qual se>r· 
Cieduzida e depositada no Tlwsour 
Municipal a quota de iO •1• (f!P7. po11 
ponto) para garantia da obra dn•·ante 
um semMfre depois de concluída. 
:r.ea i :800$, ineendio 21$600, lixo ~!:l~ 

O contracto será. rescmdH!o FI olt 
trabalhos forem suspensos por mai 
Cie tres (8) dias sem motivo .i sl !fí"" 
oado perante a Intendencia, fiC'nndd 
o contractante sem direito a t'Jilfil(]t eQ 
indemnisaclio, por lucros ces~::t o t Ps 
Departamento Geral do Expedil'n'c rla' 
Intendencia Municipal da CidadP. ri 
Salvador, Capital do Estado d:1 .H~· 
bfa, em 8 de Abril de 1929. - (A~s1.., 
gnado) Antonia._Gonçalve1 Viamw JU4 

niori Secretario Cio. Intendencia Muni"' 
cipa. 
. iO--iQ 

Nomes 

D1va. . • • .... .............. . 
Vai )nça..... • •.••.•••••. 
Eslrella do Oriente .... . 
Aviadora . . .......... .. 
Allinnça .... 1 .......... . 
14 s .• .. . • • • ••.••••• • •••• 
J oa.zeiro.... ··-·· •••••. 
292, 19<.0 ............ .. . 

ffon o Penna.. .• • • • ••. 
Ilns~:.ucê, •••• , • .. • • ... . 
~·iuuby •••••••••• •- ...... . 
5147 •••••• -··· .......... . 
llhéos... .. • , ••• , •. 
J cquil mhonha ......... .. 
162. S5.160, ..... .... .. 
Viciaria . ..... ......... . . 
Somertcn,. .••.••• •·-

;Alracaé:Io 
no :Ar ... 
J.l'lll7cm 

10 .k:s.l6 ks 688 ~rs.lQ J;s 14 h.tf} I!JB
1

' Mercado calmo com eompradore~ 
Sup 15$659 23~<00 :OS:425. 30~000 •Interessados para safra nova entrega 
Dom 14$297' 21$000 1.9~063 2f$COO promptn, devido ao pequeno stock oa 
Iteg. 13$617 '2<:$000' U$:!82' ~730GO possuidores de cacau não ncceila~ 

' .' ' 1 as offertas de 23$ para genero prome 

Emhnzqu,c 

S/LonilrfS S 5°/64 5 llE/128 
f:i/ Noya-Yor·l, ~~4GO f$~35, 

l!l oy · Ul{!ll to 

plo. . . . 
Hamburgo: Superior de Baht.a ~m

harque Tunho a Agosto 50 &hJlhng• 
por 50 kilos, cif., ou sl'jnm 20$2G4 por 

fOBJ~i~~~-s Air.eu Suporio~ 'de 'Ballfà 



Sexta-feira, f9 li[>IARIO DA ASSEMBI.F'..A Abril do 1 o·w 75 

~os ar f~. 1. M3 e f. 649 do Cod. do Processo (lei n. L 121) 
e do urt. 207 n. 14 elo Cod. Penal do Rcpublica. O art. 2.•, 
primeira parfe estabelece a multa tlo 200$ que já-~ im
posf u, porll11Hio ir a Lé 600~, pelo Codigo Penal, art . .,.tado. 
Na i!llgnnda parte manda q1w, na reincidencia, seja o car
ce,•eü•o pr·ornsllndo criminalmente; enLroblnto esse pro
cesso já tem Jogar desde a primeira infraccão, de accordo 
coi_n_ a lcgislacão penal, sujeito o· infractor ás penas de 
,prumo cellular ue ü mezes a 1 anno, perda do emprego e 
mnlta do 200 a 600$. 

Quant..o aos arts. 3." e 5.• r pousam sobre um evidente 
erro, o do encat·m·em a mulf a estabelecida no art. 2. • como 
SL fosso uma multa do odgcm fiscal, cohrnndo-a indepen
dcnfo .do processo criminal, quando olla é, realmente, uma 
peua 1mpostu, devendo set• cobrada ou convertida em pri
lliío n-a forma do nrt. 2.• n. 21! do Cod. do Processo. 

O ad. 4.• dando ao p1·omotor alLribu ição para insLnu
ra · • processo, repete o § 2.0 do art. 407 do Cod. Penal. 
Concedendo o mesmo direito a "qualquer cidadão", repele 
lo disposto no art. 72 § 9.• da Constifnição Federal. 

Dando ao Juiz do Crime compPtrncia para julgai-o, re
pele disposição legal e istonle. Estabelecendo o recurso 
nPrNtsar1o, não se justifica. 

1)0los motivos expostos, opinam as Commissõos de 
Just i('a e Constituição pela reJoiç.ão do Projccto. 

~ala das Jommissões, 13 de Abril do 1929. - Cl•
m,.nte Mrwinni, R. - Cr~stro Rebcllo - Epaminondas Ber
bcrt - Blmano Uacedo - Nestor Duarte - Wenceslau; 
Gallo. 

A imp1•imir. 
Officio 

Do Sr. Secretario da Fazenda e Thesouro do Estado 
rrcmettendo a so'(uintl.l: 

Mensagem 

Senhores 1\Icmbros da Assembléa Geral Legislativa:, 

. Na mensagem que .tive a honra do dirigir a essa res
pc t.avel AssPmbléa, por occasião da sua abertura sole
nlllo,. em 7 do mez corrente, alludi á necessidade em que 
se "!r~ ~ Gover:no do Estado, de intervir nos negocies do 
11\ltrr!IC!p~o da Cidade d~ Salvador1 no intuito de alUvial-o, 
Sf•nno. hbcrtal-o, da situação nfrlictíva a que se achava 
l'PdtJzJelo, ~o ponto de vista das suas finanças. 

J•jssa mtcrvonção, a principio officiosa e sempre da 
acrnJ•do com o Chefe do Executivo Municipal, que igual-' 
nwnto prcocc:upado com semelhante situação tom colla
lHJJ'ndo comm1go no estudo do grave problema' e dos meios 
tl~ t'Ntolvel-o, assumiu d pois, de reforencia ao caso espe
cJn! da presente mensagem - o caso das responsabilida
(j('; ~·osu~tantos da encampacão das antigas empresas "1'be 
lHa !na L1ghL. and Power Company" a "Compagnie d'Eclai
~~~c. de ~a.Iua':- o caracter .de interyenção official, gra
~·t" ,í sollCita~,;ao quo a respc1to mo flzeru por officio n 
tl'l A, de i.• do )\f arco proxiD?O passado (doc. n. 1) o Sr: 
~nl e•nrlente da Cidade, aufonzado pela lei municipal n 
,1 . ''0 'L, de 6 de Fevereiro dos te anno. • 
•• 1 :a minha rPicrida mensng<'m,calcnlQi o passivo do Munl
elpro em nada me:nos do ns.2ü0. 000$, cifra para n qual só o 
tlitamnc!o Oll"IJ1l'CS!Jmo da Li(Jth, originariamente do r~bs 
:1. fiG:l. 00~,. concorria com a .parçl'Tia de lbs. 2. 875.680. Do: 
~o1s, ver1f1qnei "!1~ engano ne~te ultimo calculo, quo me 
•Pt'P!'\So em corr1g1r, pormenorJZando a respectiva conta: 

Hll<l: 

l!'ilnlns emittidos - Lbs. • ......... .. 

No f as pPon'lissorias em favor de 
"'l'he Bahia Light anel Power Cy" ;, 

Emiti idas simuHaneamonle - Lhs ...... . 

Pl'inoipal em d bito - Lbs ... ·m···. 
Jul'us dos tilulos, á razão 

dP ti •1•, em 14 mmos 
a Ir i 3l do Dczcmb!'O de 

'HJ·>~ - Lh:-:. . . . . . . . . . . . . 1.2'?7 ,QI, O. 
lldr>rn das promi~snl'ia~. a 

<i "I", em 1'' I !9 annns, rle 
.IJ!ro rfP 1 11 ~ 1; n :I clr> 

L52i.OOO. 

42.000., 

1.563.000., 

Dr•t.Pillill'tl d!' 19:.'8 -Lb~. 3J.fi00. J,bs. 1.300.140. 

'l'ofal rm rlrhiln . • . . . Lhs. 2.H72,HO., 
e'''! Ih.-. ~'.fl7fi.OHO. c·orno ~ahin na monsng1'm Jnau~-:;ur·al. 

Mas se addicionarmo~. á sommn aP,Ol'U verificada, o tl'i
meslrc do .illJ'OS venctdO!-;, do 1." ele Jnnoil'ú lll'Hlo mmo a 
31 de Mar~:o pnssatlo, sc,jurn I fls. 22.815 soi.Jrc os 1 i I ulns 
e.l~s. 630 sobre as prmuissot'ias, v 1·emos {[\Jl' o lolal da 
c:.hv.lda repre _enl a lbs: 2. H!lfí. ()85, ou mais lhs. 1 H. tHH·,, quo 
a ImporttmcJa meneronada. Ao cambio ela <'slahilrzaf'i'ín 
(Rs. 40 723 por libt•a) u somma om esterlinos corri\HJJOrHle 
a lls. :117.916:897$550. 

Não me alongarei em rcconlar a essa As:;emllh\a a 
histo1•ia ''o ::;emelhante n •g cio, já e posla, succiJ11atnPnte, 
na mensagem de 7 de Abril. Limito-me, aqui, a confir·u~<u' 
que, sabidos os meus pt•oposilos do melhorar a surlC' tla 
nossa primeira municipalidatlc, como condição ató da hua. 
f~lma do Estado, sol~!'o o q11ul s rl1flocloi:un u::; conRC'queu
Oias dos· desastres fmanceit•os do Municipio, a maioria do;; 
velhos credores dob1•nl.mislns da cx-Li(Jht, organizon-so 
em Comité para se enl endrt• a respnilo comrnigo . .l:'ellt.
monto, esse grupo, além do porlarlor de quase dois (I'J't•ns 
das olJriguçõe. pt•efrrt•ncines, so ma apro.,enfon, com0 cle
t~n!o~ da folalidado dos Ulltlos do omprestimn que o ;\111-
nJClJ~lo. conlrutára .Para. as r sgnlar, cit·cumsfancia imprll'
tantlssmta que vem nln~lnr· n hypolllesc temida de 11nm 
duplicata do r spomahilidnrles. . 

Ho~r~scnlado o ,Com i fé prlos Srs. Mnrl'UY. Simnu"'!ll 
& C. L1müada, com e!'\tes (cnsa ac•J'edila!lrssimtt do :-;fi,, 
Paulo) o Governo do JC::;fnflo, con. ultanrio !1empt·e o ~r·. 
Intendente, iniciou em 8 do Novmnbro do anno vassndo. as 
conversações necossarias, as qtraos, conel'el it,ancltJ-so pou
co a pouco, met•cô do J'('cfuccõeR conlinuns nas o. igeullia:> 
nnturacs dos credot·os, cor1·erum por quuü·o nwzes a rio, 
até 8 do Marco deste amw, quando i"ot•mulei, por pal'lo 
do Municipio, uma provosla dofinitiva IJara ~ulücftll do 
caso (Ver. doc. n.2). 

Seguiram-se ainda pequenas discussões sohJ'P dí·fn
lhes, resolvidas as quars, r cebt em 15 de 1\lnt't:o finrln, elo 
re~rescntanto do Com·ité o avisto do que nf'ceilando ('111 
prmcipio a minha fol'rnuln, ia LclPgraptial-a, J't'l'OiliiJ r•Jl
danclo-ah aos seus con::;liluinlcs. Pinalrncnl ', ern 1." ·Ir 
Abril, c egou-me ás mãos o telegt•amma qno junto, pnr 
copia (doc. n. 3) no qual oB Srs. '1\Inrrny, ~imom<'n S: ~~ .• 
enviaram, autorizados pelo Comité, a minuta ctn !li'OI''l~ta 
official quo, destinaria a set• Tlt'C'sPn t P á jn~f icn Í1l" Jrzn, 
dcvnria ser enviada, nm' vin lclr>f'l'apllira o pnslal, no :->.l'n
dico da. liqn i dação. Cnkndn na fommla t•rrt>llirln. qut' IJ'a
duzia fielmente o rrRullado rias ro111il1111H'Õl's n <11'~' r·l1 "'a·· 
ramos, o Governador o o lnlr>ndenf,. (·on.innrl:unrnl,.. lr.
lcgraphara.m e escrPver·am, 110 dia 11 do cm'l't:>nlr, a pi·u~ 
posta. recommendada. . . 

Succedeu, porém, que. em O dPslo m(lz, recl'lli 1:n\·o 
tolegramma dos Srs . .1\llll't'llY, HunonsPn & c .. ~oti(·Jia, tlt~~"" 
mo duas I'eC[ificaÇÕüS {~ fOl'll!Uitt eJJVÍ<Iria (doc. 11. 1,) rlll< 11 . 
crendo ao quo, o comhinado o m·itllill\u l••:do, rJ,. 1 dl' 
Abril, com a modificação suggei'Hia H lt•an~mill idu :1: •• ;I 
Londres em 11 deslo me:mo Jll('t, ficou u~~illt cem l•' lida 
a proposta definitiva: 

"Bahia, 12 de Abri I de 1 020. 

n. II. llindcr, ncc·ei\'CI' fol' n ·l!Pnllll P>l 

Bahia Trum•vny Ligl 11 anel Ptl\ o•J' Cnmpany. 
80 - Bishopsgulo - Lomton. 

Hnlt!er~ 

Confit•mnmos fpr frilo ront o~ f-;rnhm•f'.;; 1\ful'l'<'V St
monflen ComiHmy Limilecl, vo~sos J'<'JH"l'~"iltnnlrs, o njn;fe 
!leguinio: 

N. 1- o l•:>dndo da Hahin Jl:HJ;ilr·•í a l-'(IIJinJ.1 cJe 
liJ.\IUlrocenfafl r vinfp mil lihrn~ t>;tiP!'Iina~ (lt1s .... 
420.000) na forma atlianlel•,;iJ[JJJlada, c·onltu ·' ··n
ti·ega do segtJtnle: 

a) a totalidade dos tifulos emiti i rios pela Mu
nic·i)lulirlude da JJullia Jl:ll'll a enc:JIIJJHit.::'ln da · ll1e 
llahia 'l'ramwnyô Ligl1t anel Po" e1· Cunqwnv e 
"Compagnio d'l<:'t'lall'a!l.l' d<' Hultia". 

h) prornissot·Jas no vuln·· dr• L11J'JI'I'llf .1 • .lua~ 
mil libras (llJs. 42.000). erniLtidas pela l\htnioir1nU· 
tlade da 13altiu, pol' o~L'U;;ifiu da rl'l'eJ·ida t'JH'.tlll
pnçflo. 

N. 2- \ fOJ'tn, do pagnruenfo das qn!JIIIH'en
t.as e vinte millilll'us (ll!H. 'o:!O.OOO) er.t,frlinn-> l'ei á 
a ::;egu in f e: 

a) Lbs. 1?5.-HiR-Hí-0 Pm moPcla correntP : .. -
glcza, em LontlJ'e", ]li'O\PII iPnl f'~ dn pr·rHllH'!u do 
venda do arPJ'Yn da Li R I !I t' da E'cln í1·ngP, 

h) Lhs. "!lLr,:n-r,-o, rliYirllri:J~ il!,ttalml"lt•• t>rn 
1res lll'nrni;:f<OJ'itlfl, a llnl, dons e lt•es anuos d•• pt·u
:.60. a 't:l'Ci::Cidas dos l'l';<Jlf't•f 1\ n::; juro, uu r·nz:in d<! 



· Je por r,.nfo (7 •j•) u9 atttw. Hn linuvcr ~onve ... 
tiencin, cad promt. sor1a Jlodc ·u. :.m· fr.tcmonado: 
m quantl .. s a ser coltllHna hs; 

c) as refeudus prumis::HJri, serão g;arantirla~ 
•om caução e penhor e apolice. cstaduaês ao pot ... 

dor( do valor r()min,~l de JPzenov mil contos de 
éir. 19.000:000$), co n coupons se .. cslraes .. nne-
os, de juros de sois por crnlo '.0 •j•) no an. o, upo

llces quo fari!o nrto integr .mt tl uo Rmprestimo de 

Abrn <1• ~IJ 
~ 

, Corte de JusLicu Ingleza, cuja decisão .oos doverl1 
1 ser communicada por cabogramma, immediata .. 
• mente que seja pronunciada, e tambem pelo cor• 
reto, devidamente authenticnda. 1 

(A8signadoa)-Vital H. Baptista Soares, Gô• 
· vernador do Estado; Francisco d8 Souza, Tnten• 

donto Municipal". 1 

'Parà melhõr comprehenslio do i:focumento supra, 're..i 
\iuzo ·as cifras do accordo celebrado com o flynd.lco da lt• 
qufdaçllo 11 segt,inte conta esclarecedora. · · · 

Receita 

nific cão Ja D1V11la. .• üct•na ri Estudo d Bnhta. e 
u.io Sl•rvicu de .iur e Ohtor•l izaçíio ser· á l'''· f r~tdq 
.om o mesmos recursos a qun HO tt>fere A IH 11( 
i.537, fie 17 de Ag to de 1!"1:~2. l!~s:sns apollrc se
ruo, m as. prom <~sor!ns, doposila~as em J?Odel." 
o ctevomtariO da •üonfwnc.n ·lo Cormt~ lonol'JUO e. frodueto «fil 'álfenatllo, em hastà pu- ' 
or elle escolhidq na capilnl dn Fuh1a. bltoa. (fo acervo e direitos das antt .... 

N. 3- Se, 'Ve11cida qualquer d s promissor ias, gaa emprezas "The Light and Power-
Estado não 8 l'e:sgalH', o 'l' dor terá direito d& Company. e "Compagnie d'E'clairage 

az(.'r vendel' extl·u-jmlioialnll'nto, pela melhor co~ i:Je Bahfa .. , segundo offerfa prevfli 
ac o que encon~rnl', a~ ap~lict1s caucionadas, ntt\ da Companhia Brasileira de Ener-
J•Oduztr ~~ntta nece::~sann paPa o resgaLe do u~ glà Electricii se melhor lance nlio 
ulo venctdo, ilcando, porém, o E•ltado oom a facul~ ·anparecer .• .' ...•..•.•••..•. , •...• w. ·rn'!n-totooo 

12.000:000SOO(J 

20.Ht:610SOO~ 

(ladl• de re~gatal:-as por essa c.otacã;o, ee, avtsado, · 'CõfitribufoAo dó Estado em nome do 'Mu-
gella, ogo ISSO frzcr. 1 • f

1 
' 

N. 4 -O l:s r\do obT'iga-se a manter em mão· n Ctp o • · • • •·• • • • • • •J • • • • • • o:.···· • 
(lo dupnsitario, uu1 nto a vigenCJ, da pt·omis orial • S . :a qnautidade de poltces snfficicnte para garn.n~ omma • · •·• • ,..,,..,... • •fll• • • • • • • • 
til-as, ua ba8a da colnc5.o de o•Lenta por cento •.• •I Delpeàii 

Pagamentcr aos cl.'êdores 'inglezes, .......... , 
!s. 4~().000, ut clausula I, ao cambio 
de 1Sl'S7I61 .••• .•••••••••••.••••••••• 

lJagamento ao Banco do Brasil .......... ., 

eommà .•.•••.•.....• -.•• " •.• ~~ 

1'1 .... 'i { {':6(0$00~ 
8.000:000$00~ 

Jt.1ut::o1oeooa 

1(80 •i•) e ntais uma. margem drl d z por cento .• • ,:t 
1
(10 •1•); poctcudo, todavta, l 'irnT' upolices S(.'mpre 
que lHlJa cxce. so de p;nt•nr i· em mãos do deposi• 
tal'IO, J'espeitaaa a cot ~;!l.o uas mesmas se estive• 
'rem abaLo do typo oiffmta IJOr reuto (80 "I•J. O 
Estado terá igualmente u fa •ull!ado de resgatar ll 
apoliC'ell antes do V('llCiill01llo ue qualquer das pro ... 
missot'lns, sondo o resp(w.Livo pl'Oducto applicadei 
'em remessas para Loudre., onue será éreditadtO• 
yenceudo os juros na metima taxa de sete J)ol""~eni.Q r 
l(7•1•) ao anno. 

V.-As importancias da!ll notas promlsso... 
rias serão pagas pelo Es'u o, mediante stqne•• 
á vista, do Banco do B,·as il, ou outro approvad 
pelo nepositario. O mesmo processo serà. applicado 
ás remessas anl cipudns, qne porventura fore~A 
effectuadas, quer pr•ovonicntes dos juroa somei! ... 
trace das apolices cauciona(tas, quer provenfeute!l 

Os pasamentoi serlló 1lssfm leltos'!l 

'Dlnhêrr6 'if t1Ufq I 
I 

1 

do produoto destas e dos respectivos premias cas~ 
haja, si forem sorteada::;, qncr ainda vor stmple 
antecipacão de pagamentos que o Estado resolv 
fazer, sendo que todas essas remessas vencer!~ 
juros a favor do Estado na raz'l.o de setA por centQ 
1(7•1•), ao anno, a contar do pagamento dos finque~ 
em Londres. Por outro ladn, qualquer atrazo DQ 
pagamento de uma promissoria obriga o Eatad~ 
a juros de móra na razão de sete pol." óeDt() (t•j•)j 
ao anno. 

VI-Emquanto não forem impressllf u ilpo .. 
lioes, o Estado emittirt\ tantas cautelail l:uatlW, 
forem solicitadas pelo deposit ario, repre eiitatl:O 
:vas das apolices e coupons dados em õau.c o., 

VII.-0 ajuste ora confirmado. oBrig~ Q 
Intendente Municipal por forca da lei n. tJ!Q(• 
de 6 de Fevereiro do corrente anno, mú nec~ ... 
afta ratfficacão P!llo Congresso LegfslaftW do Ell 
tado, a quem o Governador vae sollcital-e., 

VIII.-Na mesma occasi!io em. ~Ut fol'! 
effectivado o presente ajuste, ser4 il enado ô 
acervo encampado da "The Bahia amway• 
Light and Power Company" e de "íll'Olaírage dt' 
Bahia", com cujo producto será paga • lknportan..: 
cia a que se refere a letra a da claus!Jla 11, sendO, 
ambos esses netos celebrados stinultaneamE>nte~ 
Qccasllio em que tambE'm serão renunclanos os 
direitos crediforios do Banr.o cio BrMil, por foro~ 
de antro ajuste com o dito Banco. Fica estabele
cido que as duas companhias <iar!io todas ns pro ... 
videncias, que forE>m Julgadas necessarfas, par& 
qne as transfernncias das propriedades po11sam; 
eer fritae, pelo Municipio. livres de todo e qual• 
quer onus ou respon!'!ahilirlnn ~. sejuam estns de 
que nrigom ott nalnr<'za forom. 

TX.-Reguem pelo COI'l"f1ÍO, <'ni aua·a vfa!, ,dê ... 
vldamnnte n~!lignnnnc;, nnrn rPcPh(lrem em I .on .. 

riT'P'! nf! nc;gJJ!'T1ntmnq do fTllC'm de rflroito, oô .. 
pias no!'l fPPmos dPslf' njns!r>, OIH' ora remettemos 
J!or tetegramma, llnra. submissãQ I. ccmo..etep.t~ 

Banco 'i!o Brasfl.-. ...., 
~0. credores fnglezes, 
· de !8. f2tU68-f.I5-01. 

clausula: n letra a, ao 
)nesnlo cambio ,, •••• , 

m eredorel lnglézei, 
. N. '!OI.IIIIf-11~0, alau ... 

auta u, tetpg b...... ·ts.ooo:oootOO(J !O.trr:notoog: 
t 

o plinmonto J prazo sertt reallzádfi 
fne(lfante trea í>tõmlssorfll.a, de ••••• r·~ 
.,, 98.f.77 t..S, a um, dofs e tres knn<Mfi, 
l)Jroe de 7. !J•, aeoresofdos i cada letra, : 
e8bei."·:J • 

tatr~ 'i!e la. 98.171-i.."ff, .S 
1 ti urn ~nrt~ co~ siJu- . 

roe de 7•!•, 1.6. 6.872-6-9 ts. tOIS.049 

-................ --· 

l l$tfli (fe fs. 98.{77-1-8, . _,.. 
' t1óf' annos, ~om eU•- · :....~:' . tos de .,. .,., es. ... . . . . . ' 
'f8.7U-U-6 r-T ...... !s. Uí.02f-fS-J 

'I lef.rà dA !e. 98.t77-t-8, 
t tres annos, eom slju-
Í!OII de 7•1• fs....... . ... • . .. 
IO.flt7-0S , .......... fs. 'H8.7M-f-ff 

'1.1580':000tOO~ 

1.8IO:OOOtOOO 

Bommâ S.E. iüi O. la. 9915.765-IS-' 12.680 :000$001) 
I , 

· · Exnost.o!i nssltn os termos í:Yo 'liceordo 'OODi õs tel)reseti~ 
tãnfes do ComiM d~ flredores, e emqnanto corre, perante 111 
:fuetl a in~leza o proceRso da respectiva. homologãçlo, fm,. 
poT'tn q11e, u.t clau.mra VII, a í\eeembléa .Geral se pronunof~ 
a: respeif.o. E' o ql1! pede a: presente mensagem. Se css• 
'fllú~f.re :Ass~>mbt~a ncllnr. q11ê ande~ ~em~ co~_ ~ttender f~ 
tl.Pnello dó Mumctp!o da Cnpitnl, e ~e,_ em o~ns~queno .... 
~1ut~nr ·qne hPm nroN•I'ff, nssumf~do, em nom~ ~.o ~Rtad~ 
n!i t'ARnon~nhllldndP!\ df'rorrenf('S iio dUo nceordo, i!frv_nds_ . 
ifé o ~r>clnrn.r pnr '"' pnrn: que os netos do governo pro u4

1 
I'; m' flffAifO!I JnrfdfOI)I. X1r ... ,. 
• 1.... 'A lel rntlfioadórr.. 'ãlt!Ui í!e ~Ym! I ~tem,n~~~~ ~"' 
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~ .... tndo nos negocias finnnc iros do município, fleve nnto
r b:ar o governo n pt·ovidcnci::u· sobro os mrio!'! rio levai-a 

o frrmo finnl, eslnndo prompfo o Goveruad H' 11 m•m.;tl'nr 
ti::; conuni~l:\ÕPS tech 1i1 ns da ssrmhl,\a as infm mfwnr ql e 
J:j() fJ •<}l !'lll JHi {I' I' j I 'il [I ~lJ,l dr)ÍlJt'l'UC:ãn li 1'1' JI''ÍIO. 

'l'enllo a honra de, mais uma vez, apr·t•sc•nLH· \. .;sem
IJI,~a <~l·1·nl os rnPus Jll'Ot! to do murt:t consrdr ·:~r;:io e nl o 
~1'010. 
· Pnlncio do GO\ rno 1lo E·tndo da Ihltiu, 18 de Abtil 
ij 1\.)~!l. (Assignado)- rit((/ Jf. nopti.~ta Sow C.\'. 

Documellfo n. 1 

Gnhincto da Jn(c, ·lrt1c'o. Municipal dn Cid. d• .f•1 Snl
vn<lnr, Cnpilnl do Estado t!u Hullia, eoo 1." de J\luJ(.;O ue 
~U2D. - N. 11ft A. 

F mo. Sr·. Dr. Vital U. lln1 iEf Soar a, D. D. Go 'I
nador uo E tn,lo. - \ lei nttli!Í('Jpnl n. 1. ':?OI, dr i lil' Ti'r-
·crniro do c H r(•nfC' an li, a4u. : 1 no 1, p H' ropu, <lulud-
~ou-me a solicitar n !insa m!••ríl'rnnrin <1 Jons officios 
(!c V. Ex., •Jlnra a. li c 11 .• 1. ·ão do cmp1 t:<>l imo ronlrallid 
tpPlo Mnnir.ipio, d1• tin:1dn . t'JJC<Wtt•..t«: o dds Grmpnnhiae; 
"Titc nnhin Tt\\ffi'. •IY ,i1-;hL 11 H! l'o" Jr" o ''Eclan·a o tJ 
:B,ill a",- A JOI'o.;lll lri, illl rrn agr!lJiho unico elo Art. f.• e 
no ,,1'{, 2.•, co11f. in-mo 1r.rnb,•rn pot.!er~s pn ·a :1crorda.r 
com V. Ex., de modo i ·i·rlracl:l •c!, o.s condiçõe~:~ 1 clat.iv s 
·~w pre~,;o e á form, tio pagamf.uto o hl'm n~_,im ttnra t ssu
mit· c•m nomo do Munit• 'pi•1, Ofl rr.nr t· nnis. os que posJatn 
conrorror e coop rar 11 ra n. rr'erida Jiqnidncno. fazer a., 
()pr1·acõcs do ct·cdi I o~:~ necriS.:it~'J as o, fln·rlm nlo pr~'~t.nr as 
garant.ins quo o (Jnvcmo tio J!: t.ndu .iulgur couvuniPnte. 

T I o· posf(l, tenho n honra dP pediJ· 1 i •tcrYoncão ]J e
fie~ c tJatriotic:t dú V. Ex. 110 caso tm apt·eco, de ::tecordo 
com n.q rlisJ)osi<•õrs coPswundas 11.~ citnua lei n. 1. 201. 

J .rvando aô hom tct~no a lnt•nri nnd.1 OtWJ'HÇiiu, con
trihuirá V. Ex. {llll'a o 1'u L: bt J, uime 1!0 do crcdilu ,to !)1'1-
Jrll'iro 1\fnnicipio do I~~tndo no Fxlt'nngei ·o, c, u"::~iu, ll'CS-
;tará á Cidade um servir;,() rclcYnnlii! i, lo mcmornvcl. 

S•rvo-mo do rnsc.io para !'ci, ·1· 1 a ' . E . . meus pro
tAslos da mnis alla c~tmm P. Ji:lniCia corrsidura~ão -CAs
'elgnndo) F1'ancüco de Sou.ZCI, lat 1·ndcntc. 

E~t·í conl'or'Tlc. - Al[1'cdo Soarr• ·. 
I 

Dorume?l{o n. i A 

D1•pru·fnmcnlo Geral do F .:pe1licnl.e da Inlcndcncia 
(l[unicipal c.la Capital do E'IÜ>.do rtn Onhi n 

(Copia) - Lei n. 1.204 - O Cnnsrlbo l\f1111iripn! da 
!f:idaclo do Salvador, docl'oln: 

Art. 1.• Ficn o Intendentfl aul.urizarto n ~>olielfnr do 
o' c r no do Estado a sua int ervf'neão e bons ofl'i1 i o,; para 

liq\lulncão do emprcotimo contrnlli<lo pelo 1\luuicq)iO 
tl<'. I a Cidade parn. n cnw mpacr o da~ compnnllias 'l'he na
' tin 'f1'11mwav Lioht (lnll Pr•I<Je1' c Eclairaye de Bahia, en

<'ndt'!Hlo-sc com os r 'lpcr ti\ os cri'rlorcs ou seus ropre
ent.mtPs pelo modo q c ,iulg'lr mnis convcni nte. 

P, r~:;rapho uuieo. Ni'. se l nlendimento o GovCl'liO do 
!E:lauo porlerá Pccordtw, de modo irrctractavel, ns condi
~õ,.s do. l'qu'dacão, quer de l'eJercncia ao preço, que1' 
lJ1lHHlo á forma de pugamcnt•o, e ussurt~ir, em nome dv Mu-
11 ieip1o, onf r os LOntpt'oJni~lios que po~grm conccrrc:- e co
Diwrnr })ara. cssn liquidor.;ão. 

Art. 2.• O Jnlentlenfe é autod?.nrlo a fnzer ns opon•
tões de credilo q 'C forem necessut in~ á liquifl<lC:iô e a 
preslar as "UI" ntins f'Xi"idns Tl<'lo <rovPrno do Eslndo para 
levar a E>ffrito n trnmnrd!n, rnlrf' n<~ quaes, ~o prl'ci&o, a 
ilo títulos, qnc s r·iío Pmitlidos, oorwemdonntlos os prn·ros 
(Jn1•n o r sgn.te, sua l'ol'frn e jur·os n pagat•. 

Art. 3.• Se a liqt irlnc!io Nlgílacb nesta lei n~o se rea
izar, o Intendente nbrir:\ incontmPnll, con ,ort ew1ia pu
lira pa:a arrrnlinmE'nl o dos bem; cnr,amp. rios c tln::~ ~rrvi- · 

k;os do illuminacào, pnL!icn o parliCJJ!.u· e de vincão. nn'l tcr
:mos da autorização conferida pl'ln. n,'solncfio n. 354, de :1.2 
co Agos to rio 191~ . r tendo Hl vista o parecer do Conselho 
~.!H, do 24 d Junr>iro rio 1014. 

. Paragrap!Jo Ul1ico. O ••di! n 1 ele c ili}l'r1·ncln SPr.í. p u
blicado pelo prazo de :JO dias, de are /ito con1 o disposto' 
;no ar t. 2.• dn. lei n . 354 <• ncllc !>Criio ins rJdns as clau
~ulas o condlcõrs que I() Jnf t't)tl n f. o julgar prccis. u. 

\rt. .i.• Rcvogn!'l'l-!1<' :>!; tlis,'iõ.«icõPS em cont"ario. 
,Paco do Con, tl!lro Municipal da Cnpi1 ul do Rd a do ~a 

Balua, 5 lle Fevercir•o de 1929. - (Assignndos) Mnrw Pci
~oto- GuUhe1'me Antonio Alve8 Gomes.- Franci sco Go
~tes Mn(lnrtto Ribeiro . 
. Pnbli que-se e cumprn-se-Gnbinrte dn Inten0encin, 8 
,...2-!!29. - (Assignado) Francisco de Souza Jntcnden~e • 

.,este Departamento Geral do Exuediente 'foi nubllcn. .. 

'dn e rPr,i~frnda ri prC'~rn f f' T,<' i ~nh n 1 201 an~ n dias rln 
JllCZ dr• <'C'i!',eÍI'O d' 1!J~U. - ( \ Slgii;HIO) ..tulu!Lto 1 Íll:! 
7U', 8PCJt hrio. - Conf'Prc. - Juciullw ~ wu•a l.ona, .r, • 
E crip<Tu'nl'J<l. - Cou!'c rc. - Anlo11io n.,ut1i. '1/• rt, 
Chuft' do ~('·~5o. 

h lú co JI'OJ 1 1e. -- Af[l'crlo . 'Ooi'C" 

1 )ol'fl lllf'11 o 11. 2 

Bnl i ' e J!1 Mm cn du 1021 .- ·r •'•ts llro - TIP:'-
pondu 1 ll'q'IJIJ lc'lllJHI \<J<;S(l~ (' !JOJ.(J'!llll tl'l'> 2f.i J \'Cft'llll 
0 ljllolll'O l\ I 1:0, J •dirui0-\11, rll' t·lJljlll dPI Jl I , <Jr.Vitla 111 • 
ct ~idade v. t•J, s tl•·nr:nTI!r~. 1 lt' tJSivn JH•diuu; t' t:lalcl'i
Tlrl'llf.t •. no \O· o J!ll!slnJ 11\ •ndu, F>11 meu c· ug amm 
2 Fuv •· iro. utoeifPi l'lll H'J!li'IJ in pt•opostn COIIL da 111 

l~ d• 'l ~ I J(' 1110 ll1l'i', lllil 'O I tfiJIIS l't'51 "\ ll llUJ' rll ''11-
tD 'a 1m· lihlfts (in. Pl'l•lllis OJ''H n n•1!l a tl\l'Utfu no J11'1\ZO 
d1) l'<'Spüc( I O ri'. nafto, P. ]ll'Opllt., í'Jn \'1'7. mnn pr 1l1i>;'l0l'Hl, 
f'l is, Vt'nf'Í\cis nma t',t<.Jn. uunu. V o., ·o t•nbu{.lt'[IT'll!Ja !!ú 'c 
W 'Íl'O fOi C•)' 'r, l'ÍO I f'S U p!'OJ'O. i, fí 1 !\~, pP.}O 0 ho-
''l'< rnma 4 <i ',J 1 co IJlndi fip•t t ' 'n n 1'~' 11~ , oomrnli 
nienucfo-rno l!lll' Cn ni ; annn 11 t tlesliobrat• JWOmt !!OI' ia em 
<illns tl·~ 1~11J.üOtJ IIH'< a!Pm dos Jnro "I"· .J.í an[ .. c 
11nclm· Gnlmo, mo lt\ 1 ·m·n <ftJ ol•jrrç , re at i' 1 c;.rnhi 1 
fi'H'a nrc i n da •ssa )H l'lc. J o po lt•. np1 l' Pllfn- ·o~ pr·o
}JOsla tlefinll iva, :lllloriY:trHlo tt•;u smitlJJ·clf" Comité• Pri
rnrir·o - l!iniei[Jio altl'lla ·;í : cPrvl• Lrghf, avpltcondo 
p I hwl.c. solu~~j() l'l'fiPI'CI ÍHI di\ ida. • 'egu nrlo - J OI' ulll 
vr;r, l•'tll.ulo l'lllt'o~ará Cornif{ fi 'P JH'Oll•lH~<lH'lH.-1, \lnrivl'i!', 
reRpccU , vwufc, e1n 11 n, dn1, ires nn fJH, do vnlnr cn1 <t 
urna ue tania::~ JiLrns qunnl.t~ po~ n )H'Otluzl' n cum•c•·
sã du naf.· mil c nlo~ lt r i:> pda taxa dn t•ii laLi li7.:'· 
tão, accr1~. 1 ;, a.; lo,; (!p, p~ nl h os ' j lll'o~. 'l'Cr•'l' i J'(l - 'fi:H l 
compeu~:;ac-o uo ruaior· lli'Rr.n, •:si ;u:rJ nt'fPJ'f'l'O ,i ut o~ 7 ' 1•, 
rm YPz ii •1 • (} 1ar·lo - 1 in> ·•·no •ar:1r I i••:í pJ·onii or·w« 
<'vllJ UJJOlle<..> uo r· IH'C~t iuw dl' tli1Jlica,·í o, no Y< lur de . • 
~ô.GCG r•Jit o ... 1 OJTcspc· •h nfP :~o I.H'" HO 11 :n g1 m 10 I. 
as qtul.e;; se =·o ' nrlid.1 qu;n,t h•t [,, I" :o r:nmit•\ 
F ·la· o n:io n· ·g,,(P!' pt JJlli Hll'i't:> nus enuimPnfos, ou r n 
k, ~I' J~sludt> anom · nu proptizr>r•, e e!lifur do-, c nr-tt' 
c::.Stl t'tt>I ccLivo vrotll do c011 .it11n3 r·ec·ipr·orll .. ()uin!o
A I'Jdt• g1 r'o Jll'llli 'Cfn nc·Pr·vn da Lig ltt c dns pr·nmissm•ias 
~rr:í. "OI tr·a ,n!J·t•·•a loda)l ll<'d"n''"'".' lodoA 1it lc; do mll
pr stimo Cüldl'nhirlo lllll'\l rt·~g· tal-as o das Jlrorni sorias 
dn '.tltH' L! tHlll l l111·a ,!1 ltJdlll ts n•> meu ,·:thogt·nmmn 1'! 
do PoY l'rirrt . t<' ·pol'ciidu pelo ·o~HII t1:1 m' tllll daln. :-il'\< 

t.o- .Fnltanrltl tllllli'Sq\11'1' tl" 't's t ilt lo~. r~ p:l!· 11 q no l iH·~ 
1ocnr IHl raf .o Jica1ú di•po ·i!:u,a r\. m·d1 m dP (11om pet·
tf'tJcer com prn:>:' vrc~rl'it)(:ao que pOJ' dit·<:ifo dcvl.l cc · em 
f,n; li' F.s!ado. S ·limo - <'l'Pil JH't'.'Pnte p ·opo:;f!' pode
rão oCl' arhnitlit n,; nn,.t di r'll ,õ,., nin·n d •l:.ll11· ·, llldH'·l 
soh1·fl st.hsfanein. Agr.llli'N'Ihlo rnn.Jv condmri. ft• 1 f~ 
9,l1C~f·"o, m:u fi!la scHJ!ll'l 11111 •w,l it'JllC P li'l'nl:l cr rdiu
lnlr d1•, J'f'ite!'t -\O$ .n d:ll'<il' r·ordia t:oL'c, t!fltlur Vi
tal S&ares 

1rhi,t 17 de Abl'il dn Hl2:l. - E~lá I'OnfoT·me.-Al
fredo Soure~. 

J )OCW/1 1'/lt O 1!. ;j 
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dueto da venda do acct·vo da Light o lGclnil'ago; - l1)' sns fleri <:ão corte approvando o njusLe obriga a todos o,. 
294.531 libt•as estel'l!uas e 5 shilling divHiidnA egun.l- deh::mlul'i:;las cujos direitos ficarfLO adstrictos tão so .. 
mente em tres promissorias a um, dons o IJ 'PS nnnos de monle ao pro dueto do ajuste, quo será d ístrilu1ido l'nlt'& 
prazo, accrescidas dos respectivos _jut'9" á J·aziio do. 7 pçr ellcs, ficando em .Jonsequeucia as dcbenlut·es ~m pf'f!'!!q 
cento ao anuo. Si houver convemencta cada tJl'OmJssorta desde que o a,iuste seja effecLivado. Assim C'·milé prla~ 
poderáserfraccionada em quanias a srt'C4t11Jnwdas;-c) as mesmas leis inglezns não pode fornecer outra pt·ova do qu.~ 

'referidas promissorias serão garantida s ('!llll caucão e _pe- são cancellndas e resgatadas as debenlures a ·1ão !';era co ... 
nhor de apolices Estndnaes no porlttrioJ' do . lot• uommal pia da senf.ença ~ue pela clausula 10.• já foi exigido sed 
de 19.000 contos de réis com poupons SP!ll ''· lt·es annexos comn..unicada por telegl'amma. Pede 11or isso o Comil8 
de juros a 6 •j• ao anuo atJOIJcc:; c::;fas t!L"' farão parte seja cur,cellada. a leLt•a li do numero f do a.iust.e. 'l'umhe~ 
jntegrante do cmprestimo de unifica~:iío rl n divida interna Comité informa. quo pelas leis inglezas não pode a pni'L~ 
do Estado e cuJo servico de juJ'OS c umol'l i;.:::t)ío será ~us- relativa as debentures não apresonfuuas deixar de RI' J' de .. 
tendo com os mesmos recursos a que se ,.,. lt•re a. lot n. posilada no Ll'ibunal aguaJ·clando. n lll't'l:lP.n(:ll dos SPUH l,..gi .. 
1..587, d 17 de Agosto do 1922. Esxas npuliL"es serão com timos donos e assim não pode a Côrle hmnologar o aJustá 
as promtssorias dPposiLadas em poder de dPpC?sito.rio de si contiver o numero 2 csl abcleccnclo prcscripção a faYOll 
confiança do Comi!ó Londrino o por clle <' 'lrolllldo na Ca- do Estado. Torna-se necessario pois a ·sum)ressão da 
pital da Bahia. - N. lt - Se vencida qu alqlll!l' das pro· clansuln st•gunda. Com Lodos os dPmais )Wnlos o corniL.t 
'missorius o l~stado não rcsgalnr, assi sln ao credor ~ di- com seus atlvognclos em Londt•es r~tti de acc01·do e rt~m~ 
reilo de fazer vend!'r e. tru-judicialnwnl t•, prla melhor as duns p1u·Les que o Comité solicita a sl!ppt·essão rli · " t'(j 
cotacão quo cnconlt•ur as nJJOJices catH·ioll nclns até pt·odu- mais respeito á questão de c.·igcnQia legal .JJCnsnmos Vos~ 
zir a quunlia nccessnria pam o resgul e do li fulo vencido, sa Excrllcncia não porá duvida ('fi ai I endcl-o 1 elegrapl1 :111-. 
ficando, pot·ém, o Es!arlo com a fuculdadn de resga!nl-as do-lhe com o Intendente llat'a o cndel'l'co já enviado JIOsl 
po1• essa rofnt;fio, se avi:>ndo dclla logo i :~o fizer. - N. 5 seguintes termos: De rcrercncia ao nos>~o t!'l!'grummn d~ 
- O 1•1s lndo se obriga a manter em mitos do depositaria. tal data ficam suppressas a lPlra D da !'lnur;ula numero ti 
durante a vii-:Pncia rins . pt·orni ssm·ius, at lol i•· rs em quanti- e a clausula num Pro 2 do a,iuslc. que fica manlidn l'ni 
'dado sul'ficil'tllo pnt·a gm·antil-as na hasP rla cotação de tedos seus demais f ermos. l<.. RI e tell'p,t•nmnm pas!'lará )JI'lo~ 
80 pot• cPnln e mais urna margrm de JO por cen(IO, po- moemos canaes e com n~ mesmas forllla!idndes do nn!e-c 
dcntlo todnvin rofit 'aL' upolires, Sc>lllpt·e Cilll' lia excesso de rior. Estando Vosso. Exccllcncia de al'corrlo com as modi 
garantia <'lll lllfios do c!Ppmlilurio, J'NJIH'iln•' 1 a coLaoiio das ficações soliciLnúas o experlido o novo {p)ogrnmma a J,on-c 
nwstnas, so cstivN·cm nln ixo do typo d6 HU por cento. O drt Vossa E:)i.cellrncia }1t>rlil'á a rnf.ificnclio do ajuste acJ 
E~ lndo icl'ÍI Pgualtnenlo 3. faculdaúe dt~ ['( ..;g al.nr apolfcos Congl'l'SSO. Naturalmente vo~sa Excf'llencia enviará prl~ 
anl!'s do ,cncimenlo do qnalquer das pt·onussorins, sendo correio em dnas vias rnl ifirnt:ão das mo di firncõcA f(•il afl 
o respectivo produclo npplicudo em l'l'Ill!' ~as para Lon· pelo cnbogramma. Cordiaes saudn<:õrs - '1'1'ius. (1\lnJ-raY, 
dt·es onde sf•t·á crcdilaJo, vencendo jmo~ á mesma taxa Simonsen & C.) . 
de i pm· cf'nlo no nnno. - N. Ci - A~ impol'lo.ncial'l das .l!;slú. conforme. - Alfredo Soal'f'S. 
nofn~ pt'omi esol'in~ H'J·ão pngnfl pt·lo J~s lndo por meio de A's CommissõE>s de htzl'nrla r Gonsfiluicão. 
saques 11. vt~la úo Dum·o do Dt•asil ou oult·o .tpprovado pelo O SR. PRESIDEN'l'E-Let·minada a leitum do Expo ... 
depositaria. O mesmo pt•occsflo srrá appli!'arlo ás !'emcssas diante faculto a palavt'a aos ~~ · nllOJ'rA Dep11fados, ua formlt 
anl"cipaclas que poJ•venl.ura forem cffr('.ltwdas. qu~r pro· regimental. 
vsnienlo dos jm·os Aemrf'>it'nPs das npolll't' s cauctOnndas, (PauSI!) 
quer provenientes dos pt•oductos destas l' dns seus rc~pe- Não havencto qu ~~~~f;J. n;-lt'miifmM..ii;51.tJ vra vou (l21S-4 
ct.ivos premias, caso hajam, si fnrem SOJ'IPadas, q11er moda sa~· 
por• simples anl.ccipnção de pngamen!os (Jllt' o Es~a<:lq re- ~ 
solva fazer srnrlo que todas · es!';uS rcmcseas venceruo Juros 
a fnvor do 1<Jslndo tí razão de 7 pot' cento uo unno, 11. con- o srr. t.• 
tnr do pagnmen!o dos saques em Londt'lli!. P<!L' O\~Lro lado~-c:;~ 
qualquer ulrazo no pugnmeulo de t;rno. promt.'SOrta obnga 3.• """'""'"""' 
o E~lado a juros de mót·a na ruzuo de 7 pot• cento a . 
anno. - N. 7 - JJ:mqnanlo não forem impJ•rssas as apo
lices, o ERindo emi!~irá _Lanl.as eanlela~, quantas fot"!!m so-
licil a das pdo dcpmnlar;o, repl'esenl atl\·as. das apohcos . e Approvando a l .et !11UHJvll,tl ••• ... ~. • 22 de AlJI'il d~ 
coupons cl!ldos em caucao.- N .. ~-O UJtl,' ·le ora conflr- 1919, que crôa, no 1\lunicipio de NoYa Boipcba, o ciislrJctd. 
rnndo olJI'Jga o InLendeJ?LO MunJcJpal por !orca da let n. do paz denominado Pa!mPii·ns. 
1_.204, Çe_ 6 _9e Feveretl'O do CO!'l'ellLe nnno, mas neoo~- o sn. El'A111TNONDAS BF.RBll:HT-RemeUendo li 
a!la rallftcacuo pelo Congecsso.~do Estado, que vou sob- Mesa um roquerimmlfo, diz que o projeclo ~m di3c.u~sfío t1 
cll.ar por. mensagem por occas1a~ _de sua nllerLura ~ste anterior a lei n. 1.878, de 21 do Julho do 1926, quA alterou; 
mez. - N. 9 -.Na mesn~a oc~:as1uo em ~~;~,ror ef~ecLJva· de modo sensivel, a creacão dos districfos de Pnz, fazonclo ai 
llo o p~esenle UJUSLt. smá ahenndo o pct 1 ~o enc.tmpnqo depender de lei, como um acLo inhore11fe á di\'i~ão .ilJilt .. 
da Balna Tt·amwuy J~Jf;ht and J~owor Collt[Mny com CUJO ciarin do Estado. 
produclo scr:í. paga a Jmpot•f unc•a a quo , 1:P;e~·e a l~~~·a A o m·udor occnpa a tl'ihnna, pat·a lomhrar c·Bsu dr.-
dn. clausula n. ~· .s,..endo ambos os a?tos ~:~:In n.dos ns\~Ul· cumstnncia, em virlurle do facf.o dfl havrr, na f1n:~u. r(Pf111• 
lan~~m_l'nl.e, ·oc~.ts l,!O em quQ tambcm : 11 ,w renu c dos tndos novos ns~im n·lfur~tlmf'nle nllwiarlns do~ gmndros rle .. 
os cltrcllos credtLorJOs do Bnnco rln Jlras1l JJOl' fol'ça de um . • , ' ' · · ' hl · · · 
outro aJusto do l~stnclo com aquolle Banco. Fica estabe~e- bates hnvldos ~ s duA_s 9:u;~ts ~,n Afl!'em . éa que. r«.>~ nu~ .. 
cido quo as dunA rompm1 hi:.ts dariín toda~ a.s Jll'OVldcncJUS ram nn formnc.to ~a le1 .cttad_.t. J,ssn lm <?rwn!ou-:-;e, , e1 d.t. 
que fot'em julgadas ncccssaria~ Jl:"II'U qur :lf; l•·!n~s~erer:cias delrnmenfe, J?fi.Ja lf!11'11Jgencta:- da Con fllnluuo do F.~tsdo 
das pt·up!'Íedades possam ser foi las 11clo l\lutuctpJo livres e é a sua legJbma m!.erprelflC,\O. . _ 
de todo o qualquet' Oll\IS ou l'CS}JO!lSahilitl:ule,;. - N. 10- ~o fl'mpo do Rnrgun:•nfo rlo J)l'O,JPrto, a crca_çao .do~ 
Srguem pelo cm·1·oio nm duns vias, devid:tm(•nto assigna- DinfrJCtos de Paz cll'pendm .de re!';oluc<}e·s dos .cgtslnhvos. 
das, para receberem uhi as as~i~Jutl.m·a , d<• qtwm de direi- l'ocaeR; á AssAmbléa competw npenns homolngnr, ou n!o. 
to .. r.opias dos lermos deste ajuste, que é !l'IPg-rnpbado para tnes resoluções. . . . 
suhmissão á. competente Gorte de Justiça lnglezn, cuja de- . Ora, em Jl!!'no v1gor a lr1. 1 .~78, qttr rll'lr•l'Tnma 11 n·~ .. 
ci.;ão nos t](wet•á so1• cornmunicaún por cHilugmmma. im- pe1to da Cl'l'acao, c f nc., dos DJslt•tcf os rh "Paz anf cR de r11'h..-
mcdiatamenl c qne se ju pronuuciacln. - ( .\ ~:-; •gnado-) V'ilaZ herar, ou c a a Assemhh;a na ltypnl ltl'~n rln lrfra a do ar( ir;ol 
Sonres, Governndot• cio ]<;slndo.- /t'?'l!11ris ·l'lu de Souza, In- 2.", o juiz de dit•oifo <.la l'I'Sprdiva ('ontn!'rn-não norlr• til 
tendente Municipal. As duas a!lsignaturnR t' liLH'a deverão Camara dar o seu volo, em lrJ'l'f'ÍI'a votncão, ao projPrfdl 
ser alle::~fadnR JIPlo ron::~nl lwilnnnko na Dnllia ou o i.ele· com o cumprimento rlrsse diRposifivo. 
S'I':\IJ1!ll(L di'\'Cl'lÍ l' l'l' P.·pt'diffO J)Ol' clle a tH'tlif!o dO Signaf.a- 0 ri'Qllül'Ímrnln lilOUcla Q1JA Rl'ja OllYlrlo O .iniz rJP fH.., 
•lo !'onflli'IIJI' l'ot· n 111" ' ·; • rnnsJJ!:ll' llara ra;.os desta natu- reHo rln Clamnl'a dl' '.T'npet·oá. CTlll' é a romrw'rnt.e. no cn'lo. 
reza. Cordiaes Saudncões. - T1·itts. F.' o qml frm a rli;r,et', rm J,rrw•s palnvt·n!'; e rm .iusti ... 

Ji). lá ('nnl'otJJJ!'. -- .tl{l'trlo Sow·cs. ficacfío rln prf'~(·nfr J'PnllrrillH'nfo. 
o Pn. r>r:s~mr.;;·r·p, , nl' !';('t' litll" 
O Rn. 1.• f'GCIH<:T.\nTO lt': . nor111llf'Jl((l 11. 1 

'l'clcgl':Jillllln do Rio, 9 de Aht'il de 1P·? n - GovPrnn
dor - Hahia - llP~IHJndendo IPll·~.J · :tJJ >l '"' \o,;;a l•:x<·rl
lencia drs!n dnla illl'uJ'II1aJJI0:4 qn!' 1 Pt't•IH•IJHI.' leiP~nllnmn. 
de Londres, onde C01piló no::; llc.,'uru quu vulns lois ingle-

Tltr(llf'l Í/111'11/n-

TIN'"'';I'() f!l'" ":1 "fl"rr11 ··~ i rlndr rio ~ i,• drí :wt. 2.• di 
Lei n. 1878, de 21 Je Julho de 192G, seja 9uviuo o Julr M 
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--· 'ACTOS 00 PODER LEGISlATIVO 

t,.EI N. 2.152, DE 6 DE MAIO DE 1929 
... 

Approva o dccrcLo n. 6. 05!>. de 21 de 
rovereiro de 1!>29, que abriu á sub

;;cripção publica um emprosLimo inter
llO d( 60 , 000 :000$000, 

O ovcrnador do Estado da Bahia: 
Faço saber que a Assembléa Geral Legislativa decre· 

~u c cu sancciono a lei seguinte: 

Art. 1.° Fica approvado, em todos os seus termos e 
para t<X!os os effeitos, o uccreto do Poder E · cutivo, n. 
t,).059, de 21 de Fevereiro de 1929, que, fundado na lei n. 

.064, de 14 de Maio de 1928, abriu á subscripção publica 
.um emorcstimo .inte1·no •.le sesse11ta mil contos de réis .•••• , 

(60.000:000$000), sem prejuízo das leis ns. 2.064 allu• 
dieta, e 2.085 de 22 de Junho de 1928, que continuam em 
plct~o vigor. 

Art. 2.0 A emissão das respectivas <lJ•Oiices poclcd 
elevnr-.c, dentro de um anno, até a importancia nominal de 
vinte e cinco mil contos de réis (25. 000 :000$000). 

t Art. 3.0 Entre as obras e os servtços publicas, expressa 
ou implicitamente mencionados no 'lrt. 8.0 doDecreto appro
vado, comp.rehcndcm-se a rcconstrucção e o apparelha .. 
mento da Estrada de Ferro de Santo Amaro. 

Art. 4.0 I evogam se ns disposiç~es em contrario . 
Palacio do Governo do Estado da Bahia, 6 de Maio 

de 1929.- (Assignados) -VITAL l!rmRIQUl:S BAPTISTA 

SoARf.S- Eduardo Çesar Rios, ,. 

LEI N. 2.l54, DE 8 DE MAIO DE 1929 

Approva para todos os effeiLO$ a in
tervenção do Governo do Estado nara 
Hquidaç1io das rosponsal.Jili4'!ades quo' 
rposam sobr·e o Municipio da cidade do 
Salvador, em vlJ"'Lude da encnmpnçfio 
(las duas empresas The Bahia Light 
and Powe1· Company e Compagnie de 
Eclairage de Bahia. 

u uovernaaar do Estado da Bahia: 
Faço saber que a Asscmbléa Geral Legislativa decre-

tou e eu sancciono a lei seguinte: , 
Art. 1.• Fica approvada para todos os effeitos a in· 

tervcnção que o Governo do Estado, a pedido do Inten
dente municipal da Capital e em virtude da lei do respe
ct;vo Conselho, n. 1.204, de 6 de Fevereiro de 1929, pres~ 
tou e está prestando ao Município da cidade do Salvador, 
para a liquidação das responsabilidades que sobre este pc .. 
&'l.m, em virtude da encampação das duas empresas TJ" 
Balzia Light and P..ower Company e Compagnie d'Eclairage 
~B~~ . 

Art. 2.ó Ficam, em consequencia, ratificado todos os 
aclos praticados, de referencia ao assumpto, pelo Gover.
nador do Estado e constantes da sua mensagem dirigida á , 
Assembléa Geral, em 18 de Abril deste anno, cspccifica
damente, a proposta de liquidação que enviou, c njuncta· 
me:.nte com o Intendente municipal, em 12 do mesmo mez, 
au Syndico ou Comité de liquidação das responsabilidades, 
c •m séde em Londr~s. 

Art. 3.° Fica, outrosim, autorizado o Governo a prati~ 
car os demais actos nccessarios a alludida liquidação até o 
seu final, inclusive: 

a) concorrer para ella e por conta do Município, com 
a imp01 tancia de doze mil contos de réis ( 12.000 :000$000), 
á vista ou á prazo, podendo fazer, para esse cffcíto, as 



t·•ç0"s de credito n''L'C'l~a rias, dentro em fóra (lo pniz, em 
'1 n rional, ou em lib ras esterlinas, quantas forem preM 

., t·onto t'rluiv<~lrnic daquclla quantia; 
b) as i~'l •tr, com o 1 nlcuclcnte municipal, mas, como 

11 ip ... l rh..\e<lor c p:tgaclor, promissor ias correspondentes 
· ma i111port~ncia, a ·crescido o valor tlc cada uma del
com o, re.pl•cti\os jmo5, á taxa maxima de 7ojn (sete 
c~.:nto) ao anuo; 
r) prestar. qualquer que seja a oper:1 fio de creditG 
ad:•, a!; ;;ann! i:~s (lliC (orem com·cn 1uua<las com G 

1 lk ott C llll 1.'1 dos credores, pockndo <lar em penhor 
lit ·~ t•:,t,tdt"tl'<; ;· t'· o \'alor de dc;·cno\·c mil contos de réis 
.000 :C 0.;,0 O). 
Art. <1." Para c( feito da letra C do ar ligo anteriÕr, d 

-,1 atõ 'de 't 9~\l 
-- ' ~ 

1igltt aná Powér, Compa11y e Compagnie íi'Eclairagn ál; 
Bnllia, contractar com o Municipio os serviços de illumina• 
çãt~ publica e particular e os de viação na cidade Bai a, lJ•·nt 
cvmo os seus successores, isenção, durante o prazo d;t~ rrs ... , 
p('ctivas concessões, de todos os impostos estaduaes, não s«. 
fJ•tra os seus serviços como para o seu pessoal clirigent(\ 
não se comprchendendo, porém, na isenção as taxas r.:ons~· 
de_radns cnmo remuneração de serviços publicas. 

Art. 8.0 Para execução desta lei, o Governo é auto~il. 
zado a cobrir os crcditos necessarios. ~ 

Art. 9.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Palacio do Governo do IMaclo da Bahia, 8 de Mait: 
oe 1929.- (Assigna<.los) -VITAl. Il~NRIQUl\S BAI'TlS'~ 
SOARl\S- Eduardo Cesar Rios. · ruo po<l d. tm:ttir, por conta do "Bmprcstimo de Uni

a~.;ao ela Di ida Inl!:rna da ll~hia", autorizado pela 'ci 
1 .587, ele 19 de Agosto de 1922, mai!l tantas apolices 

utns bn~tem ~>nra o n~i stér, dando-lhes. _num~r~ção se~ ef!-~r.A~~~QDmYJm~rr-;;·~ C : u:.Hlf~~ cJJ 
ida e C(IJJ::.CcHtiva ao ultuno numero das J<l emtthdas, em . . - . i•J. =.nfus~5~ 
twlc ela lei citacla. ~~ ..,/~ 

§ 1." As nm <:s apulices serão ao portador; em tudo o : OS 
i·. lllorlel:~r-se~fto pelns da cmi ·são precedentes, de que ~ 

~ar- o a fazer parte integrante, gozando, pois, dos mes· 
s ditcito::;, garant;~ts c efficie11cia. Destinadas ú funcção 
pt•ttlwr, de accordn com a letra C do art. 2.0 desta lei, 
ão cllns inciner:.1das c cancellacla3, [t proporção que 

.) 

em remidos. 

§ 2.0 
•. Si, <·ntretanto, vencida qttalquer das promissorias\ 

;uttiuas, o Go\crno cobrir em 111Óra pelo respectivo valor 
ai ou parcial, assistirá ao credor ou credor s, cessiona--
" ou suhrr·. 1dos, o direito de venderem extra judicial
ntc, pt•la melhor colação da praça, as apoliccs taucio
la~. no tandu que hastr para a solução d todo ou parte 
rlchito vencido e nào pago ponluallllente, assq;u1ada, 

l• iíi !o. av E.-;tado a prcfcnncia na compra pela mesma 
ar·~n. 

s 3: roderá o r.ovcrno, outro::;im, autorizar, em qual· 
r ll:mpo, se julgar conveniente, a venda parcial ott to tal 

" ítpoliec~ pelo lltelllor preço do mcrc~r1o, st ndo lhe crc
at!o, pelo credor ou credores pignoraticos, o producto da 
na~,;ao, a juro reciproco de 7"J 0 (sete por cento) ao anno, 
" Yencimcnto <la> rromissorias, quando se operará o 

outro para ;1 liqt idação c resg-ate. 
Al't. 5.• O (,ov<•t·no do Fetar1o, agindt; na evccttç?ío 

ta lei, em nom'~ e no interesse do Município ela Capital, 
accOJdo com a ki !Jlttuidpal 11. 1.201, de 6 Je Fcve~ 

ro de lqzy, <'S e~;nrar-se-ú o seu direito rcgrcs ivo con-
o me mo municilJÍO, nH:diantc contrar:to r.:::.pcLial, onúe 

nrão nm::;ignaclos o tnrHlo c o tempo do recrnholso, ns 
·nntias clcstl', a fórmn de torna l-as •f f ,·ctiv:~s c a:; de
is clausulas acautelatorias dos it1lct es.,t s <;o t~.i!.t<tn. 

Art. 6.° Fica :111torizado o nte:;mo Goveruo a continnar 
:est~r a sua m.ediação e b~ns offiuc.', :::J sf'· ·:do de 

ut~la.i ou 1·egulnnL:lr as dt·w~us rl.!sponsau;!J,adc;.,., do mu
. ' oriundas tle outros emprr•1 i mos ext .• Ios, indu-

o H 190"', clcuominado Vi:!,· de /?ahia. 

Art. 7.0 E' concedido a companhia, cmprcs;t ott firma 
Q.uirido 9 acervo ~as cx-cmnrcs::u; TIJ • lla!~ 

3 DF, ABRI!.i DE 1929 

Abre á Secretaria do Interior, Justlçii. 
c l'1s·~1'UCÇão Pnblicn o crrdito esprrinll 
(lo novccrmLos e vinte ~ um mil duzen .... , 
\tos o noventa réis (921$200), par~' 
aLtenuer ao pagamento da gratifico.çã~. 
nddicional de .mnis 10•1o ou seJam 30"1•, 
concrrlida á profrssora Josephina CnrQ.. ... 
lina de Araujo J?reitas. 

o t>avernado.... <to Estado da Bahia, no uso âc sua!'. 
attribuições e lendo em vif ta qttc na lei o \ament:1ria ena 
vigor, não existe verha para attcnder no p.1gamento d<J ~ra• 
tiiicação addicionnl de mais dez por cento (10"j 0

), ou s~ 
jam trinta por cento (30°j0

), concedida por decreto rlf" de
zescis de Fevereiro ull mo, á pi·ofcssora Josephina Caro-
1ina de Araujo Freitas, titll ar da e~cola esla<lua1, de prl .. 
mcira classe, rlo sexo feminino, da cidade de !\ 1 o 'Nov(j 
e julgada legal pelo Tr 1 hunal r' 'ont as, e st , o de 
tre7.e do andante, a partir de tritna e um <.1 J' u::uo 11'- 1 1 
n wcccntos e vinte e oito, sobre os vencim~:ttlns nnn :" e 
quat~·o contos c QÍtOtdttos mil réis ( 4 :800$000), uma ·z 
que os documl'nlos cxhihido~ provnram ter a meswa com• 
pktarlo trinta e cinco anno< dl' serviço em trinta de J~ntfrc; 
dr> mil novcccutos c \in te c oit< · (eito as demais exi• 
gcucias da lei n. 2.127, de~ u o de 19213; 

Decreta: 

Art. unico. E' aberto á. Sccr• laria do Interior, Ju~ti\a 
c· J 11 .trtlC\ãO Publica o credito esp~.;cial da importancia de 
th•\ ctentvs e vinte e um mil dnzentos c noventa réis ... •I 
( 921!~290), para atlencler ao pagam nlo da gratificaçãt) c1111 
, • 1 eco no período de trinta c llm < e Dezembro de mil nQo: 

l • ' 
\'1. ·entos c vinte c oito a trinta c um de Dezembro do cor• 
rP.ntc anno de mil novcú:!l tos c vinte e nove. 

Palacio do Governo do Estado da Bahia, 6 de Abr 
tle 1929.- (Assignados) - VIT I. TlrmRlQU~ • li~R'f1 S'll 

SoAFf.S- Francisco Priscg, 4.~ ,SgUHS!.f:.gmis 

• 



AR 
DO ESTADO A ___ ....__ 

!ESTADOS . NIDü ;-; DO JJRASil 

~~=========~======-=- ·==~-;..=.· ...... -'~:.,.,..; :--: 

{JDADF.DO SALV/' OR, StxtJwfcire, 24 de !'~.aio de 192S 
· ~ ( :._ = 

Edição ae noje 56 p·aginas 
i' ...... , . - ... -----.,....- .. 

SUMMARIO 
;i~to.t tto l.'oder E.:ucutivo - Decretos. 
<'J)iversas Noticias. 

... ~- c . -

Serviço 1'elegraT?1dco. 
Scc1·etnria rlo Interior - Porlat'ia - Expediente -

f)IrcolO'I'ia do Interior - BiblioLhcca PubliC!l ...-- Dircctoria 
~e InsLrucção Publica. 

Sectetaria de Saúde c Assislencia PttbUca- Portarias 
Expediente - Serviço do Soccorros de Urgencia. 

!ri Jecretaria da Policia - Expediente - Inspectoria ela 
"''~bioulos - Gabinete de Identiflcaçlío e Estatística - Jns-. 
b&otoria dn Policia do Jlorto "'""' F o~ r a Publica ,_ Guarda 
ttvll. · 
• 'Secretaria da Ag1•icultttra - Despachos do Dr. Secre
tário - Expediente - Diroctoria rla .AP.ribu!Lura - Dirc
~toria de Obras - Diroctoria de Estradas do Rodaf.fom -
'ipirectoria de Estatística ,..... Dirocloria de Terras o 1\hnas. 

· , Secretaria dd Fazendá. ~ Portarias -- Expediente -
ftiesou~o - Imprensa Off)C!al - necebedoria das ncndas 
éf.({ .Oap1Lnl. 

l!epartiçiJe1 Fe'i!crae• - VI Regllio Militar E!- Servici1 · 
eteorologico 

ibitttario 
nstituto Histor'{co 
ocicdade Bahianá de 'Ag1•icultum. 
ublicaç6e1 0/((ciae• do Munícipio íta Càpita~ 

Parte Commerciàl - Mercado 'do Assuoar - Màrcádo · ... 
OamtJfo ..-. Merc&do do Cacao - Despachos de nportacAot l 
~ov~mento do J'orto. - · · 

E
IOI, 
butla6_t. 
itaes. 
nuncios. . 

'f!tario (ta Miembl~a .Gerá,&' d<J f!lst.àdcit 
' 'A 

a rrn~ nn onnrp EXECUTIVfl 
I'' 

punsabílida·~les do Município da cidade do Salvador, em 
,virtude da encampação das <'mpresas T/lc Balzia Lighl. anel 
Powcr Compan.v c ComPa.qnic d'Eclaimaa da Bahia! 
' . 

;Decreta . 

Art. 1.0 Ffca autorizada a Secretana da l"azenda c 
II'htsouro do Estado a emittir, ·por conta do Emprestimo de 
Uni fi cação da Divida interna do Estado c a Bahia, lançado 
em virtude ela lei n. 1. 587, de 19 de Agosto de 1922, deze
nove mil contos de réis ( 19.000 :000$000), em apolices ao 
portador, do valor nominal de quinhentos mil réis (500$): 
cada uma, dando-lhes numcraçfto seguida c consecutiva ao 
ultimo numero das já emittitlas em virtude da ·itacla lei 11. 

1. 587, para servirem de penhor c garantia da importancia 
(le doze mil contos de réis (12.000:000$000) c respectivos 
juros annuaes de 7°1°, representados por ires promissorias, 
a prazo, respectivamente, de um, dois e ires annos. 

I alacio elo Cavemo ele. Est.ad0 da Bahia, 16 de Maio 
de 1~- (Assignaclos) - Vll'AI. llJ·:NRIQUl\S BAPTISTA 

~1·:s - Eduardo. Casar Rios.J 
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DI~[RSAS NOTICIAS 
d Sr. Governa lor, apresentacf.ns l)Clci 
seu A. ~ i ~ tente l\1i!Hnt· ., 

Ap,.onúizac!o Af,l' icola d JunzPiro ~ 
Bilrrcirus o pcdiuo fi o remessa das no .. 
taa 1nensacs sobr o ; trabalhos feilo~ 
no l'efcri tlo ostalJclccirm•nlr , - ··--~ -

O Sr. Dt'. Vilnl Soares, Govrrnador 
Estado. rlespnchou, honlcm, no pa

. io do. Acc lamaçiio. 

* * *. 
O Sr. Dr. Lyra Cn ~ !ro, 7\Ii nis lro da 

· ·ricullu rn, a Jll'opo. i l<l c! Mcnsag~·m 
Sr. a ovCl' na.dm· do E~ lado, cnvtou 

s. Ex . o tclcgrnmma seguinte : 
Rio 23 - A lcilul'a da mcn~ n gcm do 
e ~ a;lo ami"o deu-me ·o en ejo do co
Jecor o es tn1lo l1l'Ospero da Baltia 
os grand es sct•vicos qnc lho vac prci:!-
ndo snn honc la c pnt r i o ti~a ge<: tüo. 
Saudações _ Lyra Castro. 

Do rcrcrcncln lambem á Mcnsngcrxi 
no envi•ou á Assrmblén. Legisl::tli\'a, 
m 7 do Abril, o Sr. Governador do 
"lado rcc beu o lelegramma abaixo, 

t'tmsmi! liuo pelo Sr. Dr ,, :Manoel 
uartc, Presid;)nlc do Estn.do do mo de 
aneiro: 
Nictheroy, 22 - Muito grato á gcn..; 

ileza era remessa de sua Mensagem·, 
no vou lllr com a atlencão quo me .. 
eco pelo seu illuslre aulor e pelos in
cresses da í.dooriosa terra a que se 
·e fere . ....., lllanoel Dttarte, Presidente 
o Estado., 

Jlelo paquete inglez A1•lanzd, sêguiu 
10ntem para a Capital da Republica, 
o Dr. Wanderley Pinho, !Deputado 
Federal por este Estado, a quem ucom

nnhou sua Exma. esposa. 
AIO embarque estiveram presentes 

Exmas . Jamil ias e grande numero de 
cnvalheiros, entro os quaes o Sr. Dr. 

ilal Soares, Governador do Estn,do. 

Afim do tomar posso ele ua cadeirà 
<?e r ept·>srntanto dPsto Estado na Ca
rnara Federal , seguiu hoontcm, para o 
fiio de Jqneiro, o Dr. Aurrlio Vian
.1a. 

O embm·quo cffectuou-so no paque
te nacional Itapé, Lendo S. Ex. rece
bido os votos de lJooa viagem do Sr. 
Gvoernador do Eslado, transmittidos 
pelo seu Assistente Militar. 

* * * 

* * * f> ot' moti\·o do .seu annivcrsal'io na
f nlwio, o Sr. Desembargad·or lonle
tw t'O Junior r ecl'bcu as fclici! ações 
do , 'r . Govern ador do Estado, por in .. 
f l't'rnecli do .Ass istente M ililar. de 

j· 
Ao I n l)Cclor do ymnusio Cnstr(j 

Alvo , de Ilhcos, o D~p.artamcn lo Na ... 
oionul do Ensino 1·eouisi fou s lJole ... 
tin~ dos c. ames fi nnrs e n li sla. Jos 
pontos sorlcaclo!'l, a.Iim de c rem an ... 
11oxados ao rclalo!'io do mesmo inspe"', 
(.llOr ., 

',. l!'x •. 

B ·teve, lwnlcm, no palacio dn. Ac
clnmaçúo, retribuindo n visita que lhe 
mnnclarn. fazer o Sr. Go\ ernnrror do 
E~tad·o, o Dr. Caio Lu is Pereira d~ 
Souza. 

* * ·*· 
, cgu!u, ltontem, no paquete nacio

nal ltapé, para o Rio de Janeiro, o Dr" 
Antonio Bezerra Cavalcante, ex-Dire• 
ctor da Companhia Linha Circular, ~ 
quem '0 St•. Governador do Estado 
mandou, pelo seu Official do Gabinc ... 
te, cumprimentos do boa viagcm.J 

Embarcou, honLem, para s .. Paulo, 
·a. lYordo do Arlanza, a dologacão do 
Santos, quo aqui vei·o disputar varia~ 
J)at•Lidas com os teams locaes. 

O Sr. Governador do Estado 'fez .. 
se rcprcscmLat• pelo sc\.1 Assistente Mi·. 
lilar, que em nomo do S. Ex., apre ... 
sentou á embaix(1da, os "1oto; do bo~ 
~·iag m., 

. n . j 
~ - ~ 

J.i'Ol'am 'devolvidos à car~ol'io pelõ 
dr. Euvaldo Luz, :1.•. PeocuradOl' Gc: ... 
i['Ul do Es tado, interino, em ~ do f!u~ 
1cnto os autos seguintes: 

AppelJução civol de Mundo Novo, so~ 
n. 4.:123, com os embargos offercci"' 
dos ao ,ares to que julgou improceden
to o exeeulivo fi scal movido conlral 
o. Mt Lllildo _çle Cevquelra lv.feneze~ 
;Lacerda; 

Appellação cível em divorcio ami ... 
gnvel de D.aixa Grande\ sob numer~ 
4.284; nppellanto o dr. Juiz de Di ... 
'!.'Cito o appollados Juvoncio Lino dos· 
Santos e d. Joanna Amalia dos San ... 
tos; · · · 

Appell.ação criminal do Andarahy, ú. 
3 .20ü, apprllante o dr. Juiz do Direi .. 
lo e appcllado Josó Alves da Costa; 

A.ppellação criminal do Andaralíy, 
n. '3·210, appellante o dr. PromoLoJ:l 
Publit!o e appellado Tharclclo de So-q .. 
za Lima; 

* * ·* 
O Dcp,arLamrnto Nacional dó En--. 

sino enviou o Direc(or da Faculdacl~ 
do Medicina a portari a de clesignaçl',;~ 
do dr. Loul'i v a! do FrcJt as CarvalhO: 
rpara exercer as funccúcs d() assisL n !• 
da i •. cadeira do clinica medira nq' 
impedimento do offcclivo. ' 

Rc,alisar-sc-á, hojd, ás iü é meiàj 
[horas, na séde do Circulo Catholico d~ 
'JfstudoJ da Mocidade Acatlcmica, umaj 
JSess·iio solemno, na <JUUl dier-ursaráj 
.sobro o thema "O bypnotismo peran1. 
te o Direito Pe.n,al ", o academico Azi~ 
Maron. 
· ({>ara a sisLirmos á sessão recebemo~ 

p.gra:decemos um delicado cgnvilo., : 

f;' 
O Sport Clu~ Santa C1'il:s tcvà ~ 

igenlilcza do convidar-nO$ par, , d 
pordo do vapor Nazaret'l~. assistirmo 
:ás regatas quo so effectuarão, depoi 
l(}e am,anhfil, nn oen cada $1o~ :,rainhef 
'!'OS'· Agradec!!fos. · ~ 

I_{< ~ ~f'; , I 

:\1':)llam-so relidos no Lclcgrapho n4 
~ional Lolcgrammas 'Para: I 

'Sinaznger, Barreiras, Falusca, :A.k~ 
mos, Dulva e Alfredo, Calcado Bom 
(fim 84; Angelina, -Qrtlçuda 84; avis 
ao servico1 Angelina ~erreirolij Bodr' 
gues .J 

a receita. ordinaria (lo Munieipio d 
!Capital de s. Paulo, no exercício d 
1928, que havie sido orçada: em 5 
mil contos, jllttingiu a .151.235:427$64 
!Produzindo, em globo, um, ~osso {lfl 
1! • 325; 427$64f • 

A receita extraordinarià, poré ·~ 
tieixou uma 4efic1encin de ll'eis :· .,.,. ,f 
'1 f • 687 :838, V•isto 1\erem e e .arNcad ' 
do apenas 13. 71't :366$867, ~ºntrq 
~rçado em 24.805 :200fOOO. 

No paquete inglcz A1·lanza, embar
cou, hontem, á tarde, com destino á 
Capifnl da Repuhlica, o Deputado Fe
deral, Dr. Ramiro Dcrbe1 t de Castro, 
que recebeu, .!\ bordo os cumQrimontos 

Rc.!lurso do habeas· corpus de Naza ... 
roth, n. 1. 382, recorrente o dr. Juiz' 
de Direito e recorrido Eduardo Mil9t •• A despet;a. orçamentarili :Importo 

~m 77. 126:911$481, ~xcedend~ A ~~of•. 
*'.fi* l(ixada em 2·821 :7U.158&., . 

A Direcloria Geral do Minislerfo <III Easà 1mpor:tanola, ,.&~1c1on~ 'I ~ 
gric!lltJJrª !'elt~t.OJJ. aos D.irectorea dd. al!t~i _'d tmút..Uflraotdfnit~ 
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6000 7· 30 

COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS 
CAIXA POSTAL, 406, BAHIA, BRAZIL 

ENDEREÇO TEL.-"CIRCULAR " 

Fevereiro 17 , 1933 

c 
• 

C• IFIC OS ue o ex mpregado ~oÜo Hermogenes 
4i.r pon dmittido neat Companhia como 11otore1ro n. 554 em 
26 de io de 1929 , sendo transferido para J. obreiro n. 1119 
2CJ de goato de 1929 1 retirando- e doa servi~os da Canpanhia e 
lO de bri1 e 19 o, confonne .d.visos de Alter <("o , rea ectiv ente , 
no • 640), 7354 1030 , rohiv do nesta Com lli1i • 
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FORM , 8· 1012 
5000 T-30 

COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHIA 

CAIXA POSTAL, 406, BAHIA, BRAZIL 

ENDEREÇO TEL.-"CIRCULAR " 

Bahia , 1• de março de 1933 · 

CERTIFICADO 

O.!illTIFICAMOS que o ex-a:npregado desta Companhia: J'"oão Hermo-

genes Araponga, como se verifica dos Avisos ns . 6403 , 7354 a 10.303 , fÔra 

admittido como motorneiro n. 554 da Companhia em 26 de maio de 1929 , trens-

ferido depois , pelo Aviso n. 7354, para manobreiro n . 1119 , em 29 de agosto 

de 1929 , r etirando- se do serviço am 10 de abril de 1930 , como consta do 

:viso n. 10,303. 

Não consta dos livros e papeis da Contabilidade desta Companhia 

ter sido o Snr . João Hermosenes ernpre~do do Municipio, na secção de gaz e 

electricidade , passando como tal a servir na Linha Circular , até porque esta 

Companhia só explora o serviço de viação urbana , nada tendo , pois , com o 

serviço de electricidade que era explorado pelo Municipio . Em mo.io de 
... 1929 foi aberta concorrencia publica para a exploraçao da electricidade des-

tinada a illuminação publica e particular e para a venda dos bens encampados 

pelo Municip i o é Compagnie d ' Eclai rage de Bahia , tendo sido aquelle serviço 

e esses bens adquiridos pela ~ompanhia Energia Electricn da Bahia. 

C011PANHIA LINHA CI RCULAR DE CARRIS, DA BAHIA 

~--~~ (V/ 
A:SS0rra , Di 

• 
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AVISO DE ALTERAÇ0ES NA FOLHA DE PA 
IJ /04_<.../03o..J 

t'f 8189-
MENTOS 

~L COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHIA 

DATA ./<?.p ... ~&-iL .............. 1~--SECÇÃO >:>E ··--··--;-~-~f~V..... ... ....... ................. -

AO ENCARREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTOS: 

AUTORIZARÁ A FAZER AS QUANDO ESTE MEMORANDUM ESTIVER COMPLETAMENTE PREENCHID9 E DEVIDAMENTE APPROVADO, ISSO O 

SEGUINTES ALTERAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTOS, A PARTIR DE./f2 .. DE ..... ~-&d. ................... DE 1 • .. • 

NOME 

CREDITOS 

SALARIO ATÉ ESTA DATA 

FARDAMENTO 

ANÇA 

· -...OUTROS CREDITOS 

............... $ ....... . . . 

............... $ .......... . 

. s ..... . ·-.......... 
TOTAL CREDITOS 

DEBITOS 

EMPRESTIMO 

FARDAMENTO 

FALTA DE GUIA 

OUTROS DEBITOS 

................ $ ......... . 

··············· $ .......... . 

... -----------$ 

··············· $ 

LIQUIDO A RECEBER 

............... .$ ---------

$ 

$ . 

DETALHE DE ALTERAÇÕES A FAZER 
EMP. N.0 

SALARIO ANTIGO NOVO SALARIO 

............ $.~~ POR 'lf~-- ..... ~ .. $ -~- POR. ............... . 

REQUER ESTE EMPREGADO SEGURO DE FIDELIDADE? ... -···················-··············· 

PREPARADO POR 

REGADO FORMULA DE FERIAS? .............................................• 

PREPARADO POR 

RVAÇÕES ___ ~---;;-~-r-1!-~----~#:Z/c-~-~---······:--··· 

-•:••··········-·-···-··········-············ ;;ii~········~··········----•---"f;; J ... ··························· ···d-~·-············· ······························································ 
ENTRADO APPROVADO ~ , 

t..,4--.~- , JU~I! .e.u--
DATA --·- ...... DE ......•................... DE 192 ..... /h .. DE ...... ~-ATÃ ... : ..... 19~- ··t.r·····-_rel"cfiiiFE-DE-sÊcÇiÕ··················· 

·········--;.,,.,,,;o;·oo ;o,;;;;;;o ········· 7~"~;~-;<,';'-•--~-~ ~.,,;4_c1t~ ---············ 
INICIAES 

CONTABILIDADE 

(2.• VIA- PARA O CHEFE DE SECÇÃO)~ -,1!'~,-c.~ 
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Informac; o. 

• 
Pol interntedio do Snr. Inspector Regional na Ballia, r clama Jo o 

Hermogenes Araponga contra o acto da Companhia Linha Circular de 

Carris da B· lia, que o dispensou do empree o em 10 de bril de 1 30, 

depois de ter trabalhado mais de annos . 

Esse tempo pretende o supplicante provar com os docUillentos que 

junta, pelos quaes se infer que o mesmo já vinha servindo Cia. 

Trronway Light & Power, passando mais tarde a ser dir•i ida pela re

feitura l•mnicipal da Cidade do a.lvador, por encannagt='l.o da di ta Cia. 

uanto á causa da dispensa, allega o reclru ante que
1

deixando de 

comparecer ao serviço, por motivo de doença - doc . de fls . - foi pe-

la Cia. considerado desligado. 

Essa, ao contrario, declara que o interessado retirou- se do ser

viço por sua livre vontade. 

Co esses esclarecimentos, proponho sejam estes autos presentes á 

Douta Procuradoria Geral, afim de se manifestar '"'Obre a dili ·encia 

r ererida pelo a 0 SU1lpto • 

io, 7 de Jun.no de 1933. 

~~v 
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MINISTERIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E CO 
IN S PECTORIA REGIONAL 00 11 .0 OISTRICTO - BAHIA 
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I N F O R ll A Ç J O 

Em peti ·ão de fl.., . · ô , ada a esta e reta-

ria por L•t o "'r . !u p t R;· 1al do ~inisterio 
• 

do Trabal 10 1 o Esta o ia , o Sr . J oã o r11 og nes A-

npoH a , iu 1est s a tos , sati fazendo a dllige l-

ei~ requerida pela dout~ Procur doria Geral a fls . 24 , ~ 
declara qu a su. demissão d Compa·hi a Linha Circular e 

Carris da e -

viço , f z ed co dest ~rup e a , 

co o, p~d cimen-

tos' f. ca s Ge i I e di do de sahir de c as·> e r Pl'e-ser ta r- e ao 

consultoria 1edico da mest1a , viu- brigado a occor er-

d s sorvi o do Dr . __.Belford , vi• to haver , ter~. ·n 1 te-

mente , , .i:mpreza. e recusado a r dar o m d' co ua r i-

dencia ; me?.e , t ndo ~horado , .a;1re3 ntou-s 

reclainante á rccltnada c 1Üo l!tai foi. 'ld ittido n 

ço , sob fnlso pretcsto de qt..e já estava. v 1" o" . 

fi do pr sente proc o subi nova ente 

co sider ·ão d do~ta u aderia Geral , passo o ~ mo 

á s mãos autoridade u er 

• io de Janeiro , 2~ f_) 



o V!~7 

Ao Dr. ,!). Proc.upa~or ~djunto 
io de Jana'ro, 5 . ~ o 193.Y.. 

I 
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.. 
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Em. c:Jt dr- 4tFml4o ti~~/ /U,'JY.. ..... -

-···-···<Q"~doflo .:&/ Ntu.d.c... ld',e" ·--
Direclur da 1: Bec~ 
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K/E 4 ou ubro 

)nr. D1roctor d Cl • L1nhA ClrcUl e ~n rg1u Electrlc 
• 

da. hlú 

~h1 

Tendo e vista o eQU(.i'ldo pel~ Procur· or1R 

mselho nos , ' tos do proees Jo ""o He • o genes . r pone;a reo11 

contrn ssn Cl' .. nr . nresl' ente informações . 

Le~pelto dos termos d lto por e c.r1ptur 

28 e 
.. 

nu1!:1Çno o :-tce.rvo dn tig< C1n.. Ll;-Jlt 

Rnd · o er, 1va 
"" ~~prog· do3 ent fo e 

ttanc1osas 

-- Mrcutor Gêrn! d ·~~:-c~c=re..,..t::-~~1-a ___ _ 
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COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS DA BAHIA 

Novembro 3, 1934 

Ilmo. Snr. Diretor Geral da Secretaria do Conselho N. do Trabalho 

I I BA H 
. /_/:Z6'"1/ 

.,, 
.-' M. r' 

Acusemos em nosso pode o oficio d V. s. n. 1-1.363, dirigido 
ao Diretor da Linba Circular • Energia EJ.ectrica da Bahia, pelo qual pede into :ma
ções "a respeito dos ter.mos da clausula do contracto c lebrado por escritura publica 
de 28 de Maio de 1929, para aquisi~ão do.acervo da antiga Ci ! Lignt and Power, enc 
pada pelo Municipio, e relatiTB a situaçao ~os e.mpregadoa ntao xist ntes." 

Essas informações solicitadas por v. S. teem por :tim, nos tem.os 
do seu aludido oticio, satisfazer o requerimento da Procuradoria Geral do Conselho 
Nacional do Trabalho nos autos do pn>cesso do Snr. J"oão Re:nnogenes de .Araponga, ex
empregado da Companhia. 

Antes do mais, devemos declarar que a see ex-empregado, em T.l.r
tude de pedido seu, a Companhia Linha Cirou.lar de Carris da Bahia passou a seguinte 
certidão: 

"CERTIFICAMOS que o ex-empresado desta Companhia, J"oão Her.mogenea Araponga, 
cano se Teri:tica dos Avisos ns. 6403, 7354 e 10.303, tôra admitido como motor
neiro n. 554 da Companhia em 26 de Maio de 1929, transferido depois, pelo aTiso 
7354, para manobreiro n. 1119, em 29 de agosto de 1929, retirando-se do aerT1c;o 
em 10 de Abril de 1930, como consta do Aviso n. 10.303." 

Não consta dos livros e papeis da Contabilidade desta Companhia 
ter sido o Snr. J"oão Her.mogenes empregado do Municipio, na secção de gaz e eleotri
oidade, passando como tal a eenir na Linha Circular, até porque esta Companhia s6 
explora o serviço de viação urbana, nad tezxlo, pois, com o eenic;o de electrioidade 
que era explorado pelo Municipio. lD:a n:aio de 1929 roi aberta concorrencia publica 
para a. exploração da electricidade destinada a ilWiine.ção publica e particular e 
para venda doa bens enc811lpados pelo Municipio á Compagnie d'll:clairage de Bahia, tendo 
sido aquele serviço e esses bens adquiridos pela Companhia hergia Electrica da Bahia. 

A Companhia não poderia certificar que o snr. J"oão Hermogenea 
de Araponga :tôra empregado do Municipio desta Capital e da extincta Companhia Light 
tm.d Power, uma vez que nos seus arqui10s nada cmsta a raspei to. Cumpria, pois, 

o Reclamante fazer a pro'V1l perante esse Conselho de que etetivam.ente :tôra empregado 
do M~icipio e da ax-Lignt and Power e não pretender ~ue ae lhe ateste uma ai~ac;ão 
que nao const , cano ficou di to, doa arqui -.os das Cias. Linha Circular e Energia 
Electrica.. 

A certidão aciD& transcrita é a expressão da Terdade e, por ela, 
atá claro, que o Snr. J"oió Hell!logenes de Araponga retirou-se da Cia. Linha Circular 

•m lO de Abril de 1930, e, pois, antes do decreto 19•497 de 17 de dezembro de 1930 
pelo qual, para os eteitos do seu artigo 1•, se garantiu no art. 2•, a vitaliciedade 
do pessoal do serviço de :torça, luz, bondes e telefones contSlldo mais de dez ano• 
de antiguidade, salTO caso de :tal ta graTa apurada em inquerito a.dministrat1To. 

Assim, tenio ese ex-empregado se retirado voluntariamente do 
rTi.ço da Circular em Abril d.e 1930, como pretemer agora, an 1934, que ae lhe con

fira um direito assegurado por um decreto posterior, de l7 de dezembro de 1930, quando 
tal direi to só assiste aos que, tendo mais de dez annos de serviço na meana empreza, 
forem demitidos, sem falta graTe, ap6s a Tigancia desse decreto? 

ll:sea razão é mais que suficiente para que, preliminarmente, o 
Conselho Nacional do Trabalho não tome conhecimento da Reclamação do snr. Joâó Rer-

14 I'OV.19? 
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mogene.s de aouza ou a julgue im,procedente, como assim o tez e 1dentieos casos 
de R cl qão de ex pregados da Companhia Brasileira. de J'orqa Electrica, de 
Victoria. 

Não obstante a procedenci da preliminar sugerid , p samos a pre 
tara informação solicit da pelo oficio de V. S, n. 1.1-363, no ponto objectiT do. 

A Companhia Linh Circular de Carris da Bab.i dquiriu ao Municipio 
d ata Cidade do SalTador, pela escritura publica ie 28 de Maio de 1929, lavrada nos 
livros de not s do tabelião .Au8usto Goes, ap6s concorrenc 1a publica, wtorisad 
pela lei municipal, n. 8o3 de 28 de l!'eTereiro de 1929, ptra qu l to i publicado o 
edital de 4 de bril de 1929 nos Di rios Oficiais do Estado dur!llte todo esse s 
até 3 de Maio, os bens municipais destinados ao serTiqo de Ti qao na Cidade Baixa, 
®,e haTimn sido encampados a Light and Power pelo Municipio em 1914 e ino;,rporados 
e.o seu patrimonio. 

Dessa esori tura não consta, n poderia constar, clausula ou coDdiqão 
alguma re atin a situação dos empregados do Municipio no eerTiqo de Tiação da Ci
dade Baixa. 

Nenhuma reterencia se tez a taea empregados, nenhuma g rantia toi aase
gur da nessa dita escritur , da qual 88 podesse, ao menos, interir ~e Companhia 
adquirente se comprometera a receber no seu respectivo serviço preg dos do MUni• 
oipio, unica personalidade em relaqões obrigaoioiJais par can os mesmos. 

N nhuma clausula ou condiqão :f'ôra tan:bem posta no edital de conooro-
r ncia nesse sentido, AD Q>ntra.rio, o (Jle 88 Teritica nesse edital é <p.e a trans
terencia dos bens. seria liTre e des bar&Q&da de Q!laesQ)ler ~e sem que a concor
rente tosse responsaTel por denandas existentes ou cpe podessem surgir, pessoais 
ou reais • (Tide n. X do edital e art. 3• letra -a- da lei n. 803. 

A Companhia Energia Eleotric da Bàlia, tambtm por escritura publica 
de 28 de Maio de 1923, adquiriu, em conoorreal ja publica, aberta pelo meso edi tel. 
de 4 de abr!l de 1929, aci reterido, 08 bens do Municipio destinados ao serTiqoE. 
de ilUJainaqao publica e particul8r, que ele ccempara em 1914 ' Oompagnie d'Xolai
rage de Bahia e incorporara 10 seu. patrimonio. 

Ressa eaeritura temb não a>nsta clansula ou condição alguD&, pela 
qual a adquircte ticasse obrigada ou se comprometesse a admitir no seu serTiqo 
empregados do Municipio, que taziam parte da aua secção ou departanento de G&z e 
Electricid de, os quais s6 ao Municipio poderiam r clamar, como seus tunciona.rioa, 
as 'ftntagens e regalias que, em razão de suas tunqões, lhes tossem outorgadas por 
lei municipal. 

Se, poia, a Companhias adquiriram os bens municipais, após concor
renc1a publica, sem onus e encargos, sem re~oneabilid des por dem.audas peesoaia 
ou reais, como pletander-se, por uma 1mpos1çao descabida e inJusta, que essas 
Companhias garantam. o tempo de serTiço preet do no Municipio pelos seus tuncicna• 
rios, pelo tato unico de terem livremente, por sua exclusiva vontade, o• admitido 

1929 nos seus serviços, como empregados seu a? 

Se condição não tOra da aoquisição dos bens do Municipio a admieaão 
obrigatoria dos seu.s empregados nos serviços a que se desti.na:nm esses bens, caao 
querel existente p ra concluir pela obrigatoriedade das Companhia• no reconheci
mento do tempo ·de serTic;o prestado ao Mu.nicipio por esses mesmos emx:regadoe? 

Por outro lado, Teriticará o Conselho Nacional do Trabalho, e.m tace 
dos contratos das Companhias com o Municip1o, após tanbem concorrencia publica (vide 
ed1 tal e contratos aQ!l~ juntos), que não EIXi ate claualla _alguma nesses contratos, 
para o serviço de Viaç~o na Cidade Baixa e o da ilumina:rao publica e partirula.r 811 
toda a Cidade, obrigaçao alguma de admitir anpxegados do Municipio ou garantir-lhes 
o tempo de serviço (}le como seus tuncionarJ.oe lhe teriam prestado. 
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Ba ain a a considerar QJle • Companhias adquiriram os bena do Munici• 
pio e contratarEIIl., a Ciroular o Sernço de Viação na Cidade Ba1x e a Energia l!Ueo
tric da 13ahia o de iluminação publica e pe.rtioular em toda a Cidade, em ~929, QJl&ndo 
não existia ainda o citado decreto n. 19•497 d 17 de dezembro de 1930 garantindo 
a T1taliciedade de empregados ap6s lO anos de serv.!.ço na me a empreza e, muito 
man~s, no mean.o sentido, o de n. 20.465. de Outubro de 1931• 

Não se poderia, pois, alegar que a Companhias, admitimo Em 1929 
tuncionarios municipai nos seus serúços de nação e ilumin!ção, não ignoravam as 
garantias do d ereto de 1930, pois este, como ficou dito, nao metia ao ta:npo 
da acqu!sição dos be~ municipais e dos contratos pare. os:re!eridos aernqos publico• 
de 'Viaqao e iluminaçao, porquanto as escrituras de acquisiçao e esses contratoe ti• 
verem lugar EID. Maio de 1929• 

E' tambem de relevancia ter-se em nata QJ.le a Companhia Linha Circular 
de carris da Bahia, na qual o Snr. Joãó Hel'l!logenea de .Araponga :tôra admitido em. !2. 
de Maio de 19âf e da qual retirou-se -.oluntariansn te em J.brU de 1930, já explorava 
desd !§I j r . ooil'l»rato com a ProTinoia da Bahia e, posteriorJ,!!Snte, em diversas 
datas, com o MUnicipio, e oom bEils proprioa, o serViço de viaçao da Cidade Alta 
doc. anexo}, de modo que, asSim, não • poderia alegar ~e essa Companhia e para 
sse serviço adquirira bens municipais, encamp dos a ex-L1Sht; da qual alega o Recla

mante t r sido ~mpregado no serviço de viação, que antes de 1914 explorava essa em
preza nesta Oida!le. 

Somente para o sernço de Viação na Cidade BaiXa :f'oi q1e a Circular 
dquiriu, em concorrencia publica, bens municipais, que ha'9'iam sido da e~ Light. 

Q.uanto ao serviço de Tiação da Circular na zona alta da Cidade.! apenas 
os seus contratos :f'orem unificados em 1928 e re'9'istos em 192.9, passando entao a cons-
tituir um unico, b~ang.endo as zonas alta e baixa da Cidade. · 

Relevará o Conselho Nacional do Trabalho, QJle, ao responde~& o o:f'i• 
cio n. lol ?fo3 do Diretor Geral da Secretaria em 1nrno do caso do ax-snpzegado da. 
Companhia Linha Circular, Joãó Kenn.ogenes de J.raponga, :f'ossemos alfm do ponto o'bje ... 
tivado nesse o:f'icioo 

Com isto ti vemos em '9'1 ata reolamar a atenção ao ilustr Conselho para 
os casos de ex-empregado• do Municipio, que por livre vontade das Companhiaa Cii"M 
cul ar e Energia Electri c a :f' oram nellas admitidos em 1929, aan compromiaao pelo re
conhecimento do tempo de ser'Viqo que teriam an tea prestado ao Municipio como seua 
:f'uncionari os. 

E' ... absurdo crear anua 2ara as Companhi s, ~t>brecarrega-l•de re_!Ponaa
bilidades que nao assumiram e que nao decorram doa decreto• pra•ci tados, a nao ser 
por uma interpretação lata, que não se justi:f'ioa, an aaori:f'icio dos interesses das 
Companhias, Qlle d ... bôa :f'é contrataram com o Munid.pio da Cidade do Salvador, a 
clauaula ou oondiqao o'brigatoria de receberan extunoionarios do MUnic1pio no seu 
serviço e mui to menos, de garantir-lhes o tE~D.po EIJl que servirem no meano Jl\micipio. 

Não 4 pre_e1S!J:Illente para. o caso do Snr. :oió Re:cnogenea .&.rapoDg que 
:f'azemos aa consider CBs acima, porQ!.le a sua pretensao ' maia que absurda, oomo 
deixamos 6 evidencia linhas atrá!• Mas pedimos para elaa a b~a atenqão do Con
selho, a:f'im de que as suas decisoea sejam garantidoras do nosso direito e não con
trarias a este nos casos de ex-empragadoa do Munioipio admitidos nas Companhias, 
quando levados ao conhecimento dessa Conselho. 

J.creditamos ter reaponUdo au:f'icientel!Bnte ao pedido de 1n:f'o$çÕea 
que se contan no o:f'ic~o de V. s., lel•,363, e aqui reno'Vauos os nossos protestaa 
de elevada conaideraçao e particular apraqo. 



Ft•anci co Lopes Varella, ca3o. tcr
·oa 480$000, incendio 9$600, ltXO • • • ' ' 
Y..>$000. . d' 

O mesmo, caHn ierrea 480$, 1noon 10 
9$600, lixo 18$000. 

Mathílrles Garcia y Fernandtlzí casa 
terrca 1 ~00$ inccndio 11!$400, 1xo •• 
30$000. • 

Jo~r Jllcndes Garma, casa terron .•• , 
1. · -116$ inecnrlio 24$000, lixo t,seooo. 

'Mal'l:l de Almrida Cns!ro, ca.:;n ter
reá 3 :8't0$, incentlio 43$200, hxo •.•. 
72.000. 

1\lnl hildril <1tm~ia y Fcl'nandez,_ rasa 
tcl'l'en 11:036$, iuePndio l,;i$200, lixo • 
72 ou~ , . 

A mPsma, rasa tcrrcn 2 :010$, m
C<'tHlio 2~ ·ooo. 1 i ·o '•8$000. 

Frliphnn i o Fr1•nanriPs _'l::ude .do 8ou
r.a, casa I r1·1 c a '' :800$, 111.;1 ndto ....• 
4a 200, 72$:.!110. 

Augu In .Jnsé r!a Silva Hih"!Íl'Of· casa 
tet'l'"a 4 :0\JG.·, incendio 4:l~200, 1xo .• 
72 000. ' 

.lo r\ Canuto dos Pns~n~, casa t(l'rra 
4 :MOO$. ÍUC'PIHlio 113· 200, J~.·n. 71:!$000. 

Anguslo Jn ~do S~uz·; l~tlH•Il'0, 1::t.a 
tetTf•a fi :~5G$, lll!'l rHJio (irT 000, lt.·o ..•. 
10H,'Ofl0. 

A ng u f n .T osr ele Souza n ibei~o. rasa 
lt'ITPa G :19ü , incendio ütJ.;, J1.·o .•• 
iOH1 oon. . . 

Jonqtun1 1\!0I'rH'S Mar!ín. Cnfltari!!O, 
dflbll ll't'l'l'il ~ :fl44$, ÍIIC!'JHliO :1~0$, IJXO 
IH 000. 

1\taunPI Gonws da Uolla c ouf!'OS, 
·psa tPL'L' a 21:000 ·, incPudi::> 3H'a,., 
JI. o 2H4 000. · 

DI'. Aug11.;fo na111nsio d,• ~~~. ~nll!'ado 
~ :HOO$, íncr·nrlio 4~{ '200, lixo 72 000. 

.\ll1nlia Dias Lirna J\hnso, CP_>;a tct·
~~11, :1·600$, ini'P11dio :3~i '000, )IXO 

o4 l,'(I(}Q • 

·llf'miqur. Dias Linu, cas~ lel'l'ra . .. 
$ li•Ü ', li'I'Cuclio aü~()lll, l!XO ~~ p(IO, 

LI .. ronq11lm CP!~o l\1 WPit'.). bl:ifli:tú
i<. rasa ll'tTPa 4 :soo~. m; •• ,.~:J 4.{$·•oo, 
I!~ u 7i,.IJIJO. 

J\ll(,(tn·l lJ;l! I i!()( li, iiObt•;_.lo 1'~ :000$, 
lL'~'endio I í '1$, lix() lt \'J\ 10~l. 

INTENDE. 'CIA MUNICIPAL 

11DITAL 

Eclital de ronr.ot-rend .. p.a. a a 
venda e !t·nnsfet·enl'ia dos bens _e 
ma!f'J'iae adqui1'i·joi'l pélo Muni
cípio. nr.ln eTIL'ampn~:ão das com
p,tPltias "Tite Bahia T1•amwny 
J,i •h f & Pmwr" e "Eclairagl? dQ 
Bahia", e pnra servico de illu
mina('iio nulllica e pat•ticular ne~ 
tu Cidade do Salvador e o d · Vl
ncão IHl sun zona baixa. 

Pelo DE'parfnmento Geral do EXTJB
dienlc de~la lnlrndencia Munil!ipal e 
de ncr.ordo com o A c to n. 2 i de!> ta 
d:1ln. fa1.-se nuhlico nara conbecimrn. 
l.o elos in!f'rr~saclos que no dia R hora. 
'lllaixo d~signados. ser!í.n rt'cPbidas no 
mesmo depat•fnml'nto propostrts n1ra 
a ycnda. e 1 t•nn•fri·ent•ia dos ben11 e 
maleriaPs adquiJ•Jdos pelo Município. 
neln rnrarupa<;fio do.s Companhias 
r.The Bahia 'l't·amway Light & Po
wcr" r "Eclnirn~e de Babia", e para 
o sct'VTço de illuminncílo publica e 
particular nesta Cidnde do Snlvador e 
o de viacüo na sua zona baixa sob ns 
seguintes b:H<es e cond t!es: 

'1 
Prel'Crninarmente. 1 

l-As propostas deverãd ser apre
.ell,tndas no dia quatro de Maio do 
eor~ente nnno ao Departamento Gertl 
WD Expediente, á.s quatorze horlts 

-

f>IARIQ Ui"lriUlAil 

sendo em seguida abertas e lidas no 
gnlJJoete do Intendente em presença 
dos interessados. 

11 -As tli'Opoatas deverão ser escrf
plas em Idioma nacional, sem razu
l'u~ e entrelinhas 8 devidamente da
todas e nssignadas JUdicando . c a 
coneorrente os elementos ma!cr1aes e 
rc.·ut·. os financeiros de que dispõe 
para levar a offeito os serviços de Il-
11 11111 n acã.o publica e particular e de 
vínção. . 

111- Cada um dos concorrentes de
Vi1r<'t fazer acompanhar a 1;Ua respe
ctiva proposta da prova não so de 
idoneidade finailf!eira e tcc!Jnica 

como tamhPm de haver depositaqo 
no 1'hesout·o Municipal, meqiante .KUI.a 
dn ~rcretaria da Inte•Jd~n.cia, em dt
nltrit·o ou títulos mumcJPaes. esta
danes ou federacs. a importnnc1a. em 
Cllll(:ào dp, cinceontn rontos de ret~. 

A cnucão do con.~urrE'ntc. J?l'_f'f~nrfo 
ser:\ ronsiderada como deftmlwn e~ 
garantia do cumprimento das obrt
guri"lr.s que a~umir no contrac!o. . 

1 V-~erá acceJta de preierencia :' 
mrlltot· proposta ql}P. englobadamrnfe 
f.lon idrre a acQUISJção dos bens .e 
-mnt.Priaes e a exploracão dos servt-
çog acima especifiC.'ldos,~, sendo que, 
quanto a estes será ninaa motivo ou 
cnu a pai·a a prcfereneia dispOr o 
l>J'CijiOnenlo de elementos para o for
nrt'IIW'nfo dos serviços de modo a, 
n~~ltn, melhor garantir ll sua eff~
ut 1 vidnde e maior expansão. e PO!>SUJr 
riPillcntos materiaes que permlltam 

dc!sde l.ogq ou em brev.e tempo. fazer 
a rlisfribUJção de ener(.tla el~trHin ou 
11 Vt!t' accordo com n signatario do ter
mo n que !'e refere o paragrapho 1•. 
do nl'!. 26 da Lei 21 Oi de 25 de Julho 
rl1• 1 !J28 na rntendenoía desta Cidade 
pnra n n~o de Reus ~0sles e ln~fall~
''ile:;. •vitando-se. assim. a dupllcnc:~o 
dn I'r·les de distribu ·cão de energia 
olnctt•i"a p~ra forca e para illumina-

' cão. 

Primmrfl. A coMorrt>nrla versará, 
al1lrn 1 1 irfoneiriade do cuncorrente ru 
oeo'lrüi'I'Pn1 es especln !mente sobre o 
SPj.!"IJ\111 p: 
Quanto d n.cquisiçlf.o doa bena ~ ma-

teriaea 
a) sobrA o prrco offPrecido, que de

verá sc>r em dinheiro á vista: 
h) silbrP. as oondiCÕI?S da entraRa 'c 

recr.him ento. 
Os h!'ns são os seguintes: 
T-Os terrenos e propriedades f30n

sl.anfP~ da relação que os conrorren
te~ nnrlPrão . examinnr na SPeN•tnrin 
da l nlendrncia., e. em geral. constan
tes da escriptura ~e encamp.acllo d~s 
rPferi das oompanb1as e ma1s adqul
riclos. 

li-a Usina produof.ora de. e>ne!gla 
·el rcfrica. com seus acce~ortos. ms
tnllarla no GazomAtro d rua l'lo '· ·e
no! de Gurrrn. e E!lquina da Trnv~?s• 
su rio Ga?:omefro frPgllt>zia do Pllar. 

IH-o Gazometro com lodo nppard
lh:mH'nf n nara a fahricncão do ~~;az. 
~,errc>no. r to., sito nas mesJpaQ rua c 
Íl'f'll'ltP1Í:l • • 

IV -Indo material fixo e rodante. 
po~tPs • as installaçlies aereas para 
() ser\.," de tramways e o mais que ··n il'l1• inherrntf'. v.ets insl nllncões aereas e ,quhter-
r·nnra!'l. posfrq lampf'ões. combt~~tores 
P o mni<~ prrtrncente ao servtco de 
illnmina<;íio nuhlica e pnrtirnlar. que 
seia dP propriPdade do Municipin. 
existente Il,ll cidade alta e halxa. em 

ll~tio de 10!1 

qualquer rua. praça ou outros lo~a. 
res. 

V l-em geral todo>~ os demais bPn · 
<rue eonstituem provriedade do Muni 
cipio com destino e.speoial aos servt ... 
cos de viação e de illuminaclio 1>U1 
bli~a e pa1·ticular, mesmo o• espe~ 
llificados nesta edital; 

VII-os materiaes de qualquer na .. 
tureza ou especie exJstentes em al1 
moxarifa{}os, secção de electrir..i dnrf 
e em oulros pontos ou compart.l 
mcntos do Municipio. uma vez que, 
Sf'jarn deslif.llldOS aos SefVÍvOS da yilk' 
cã-o e illummncão pubhoa c parllcu .. 
lar. 

VIU-os bens e materlaes serA~ 
vendidos na~ condições em QUI? 84: 
acham, srndo permittido ao OOJ11~or
renle examinai-os A vistorl.al-os. 

IX--são comprehendidos entr o 
bens todo e qua !quer direito que te ... 
nha o 1\hmicipio provrnionJe da ex 
ploraçl'ío dos serviços d~ viacüo e fi-<> 
luminacfio publica e oarticulnr. 

X-011 hrns A mntrriaflR nassariio I( 
proprierlarle do r-oncorrPnte nrf'fPri..: 
do livres a- desr.mharacarlor. dP QIHIPS-t 
quer onus nassndoR, prescnf,es e fu. 
turos e de quaesquer impostos. tn!U 
o I}Ontribuir.ões, e~hdoaes . mumr1 
pnes e federaes e sem que Sf'.in ell 
re~on avi?! por demaqdas cxlstent(' 
ou que possam surg1r, pessoaes o 
reaes. 

Quanto d e:xploraç(io do ~~·viço dfl 
v{açt!o 

) sobre o preço da pa sagrm par" 
onda uma. das seguint~s S('ccõro: 

I-do a.~r.rmsor J,ncerda á Roma:. ' 
li-de Roma á. Ribeira Cle Itnpagtpll 
b) sohre o praso da conoe~sno. 
o) sobro o numero de bondrs n Fa • 

emnrP~ado no srrviço, oom n d~'fer-c 
minacão dos bagageiro~ e mL fo~ 

d) sobre o praso do 1ntMc 1 ~ ~ 1 
reforma P suhstltulcA:o do mn r rrilt 
fixo e rodante e das insfnlhrõ 
aercas e o praso em que. appro ·ima 
damonte. ficarllo. completos es~es re 
nnros e snh!iti!mclles ~nlvnntP. os ~ 
sos fortt~itos Q}! de forca mntor (!e;; 
vldamente .lnsttficados. 

Quimtõ í1 emploraci!o doa sertljr·· ~ 
illumt'rtaç~o publica e pfJ.rttctilnr ., 

a)' sohra O Í)l'3.SO dà COnC·l'~.!:t'íO! 
b)' r:;ohrl' o prcco do kilownfl-~orrc 

'rlo enprgln plectrica para r lllumma.
çõo pnrlirulnr: 

c)' 11obre o prer.o global ou por la~< 
padn. pnrn n fllnminacl!o pnbllc~. r~m" 
prehcnd ndo as TU s, prar,r.s. Jnrrlmti 
oaes e mal~ lo,...rar!ouro publicps. , 

o pr co 10r lanw a s rã e~thHtladdi 
em r[S.is por 'vel futernncJonal ê 
por m~s •. 

d) se 0s prrços forem enlrul no n 
hn~e de tnxa cambial, o concorr('n( 
dt>verá derlnrar qual ri base e os nu .. 
'!Wlr.nf.o!'1 e rt>cfncrl'les por effeifn dlfl 
oMillarfin cambial: 

e' sohre as novns obras que pre-c 
tonde Jevnr n eff~?ito e 11. qnantia mio( 
nimn i'l emnri?P."nr pnrn clla~ e a e-x-i>rtu 
çtro 'dos Mrvfcos em rletel'Dlin:1dd 

Seqwnt/rt -re~r.olllirla n proposta e6 se-t 
r!l'o 'entretnnto. lnvrados o~ contracfolf 
'de 'conces!;!'lo pnra a exploracfto do• 
servicos dr> v!nrt'ín e de ilh!mfnA.çll'oj 
nuhlim\ e pnrtlcnlnr. e a escrtpfura. dl! 
trnn!'lfPrenria rios hl'nq e mat"rfae~, 
íionoic:t rlo llvrr>s nqnelle!l e este!~. lff 
todo e qualquer OnUS, inclusive ttVDO• 
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O mesmo, casa terrea 
~dio .21$~.00, lixo 48$. 
Q tnQ4mo casa terrea 

1!800$, Jn- O mesmo. casã terroa 720$000, in-
~eijdio 12$000 lixo 20$000. 

l
ió .2U'600, lito 48$. 
m~mo, casa tcrrea 

i o .2i$'600, lixo 48$. 
mesmo, caea terrea 

io 21$600, lixo 4.8$. 
O me.smo, casa terrea 
IJ'ldio 2'1$600, lixo 48$. 
O nwsrno, casa tcrrea 
!' ·' .!, t ''GOO, li.x:o 48$. 

f :800$, i~- Quintas e í'rmãos, GnJ'age 960$000, 
Jnce~dio 1U400, lixo 30$000. 

f :800$, hi,- . Qumtas e Ir· mãos, ca:;:t lcrrea ••••• 
11 :392 '000, incendi o 16$?.00, lixo ••• , 

1 :800$, In.. . 8$000. 

i :800$, in

i :800$, in-

1 
Os mesmos. r-asa terr~>a 1 :272$000 

~neendio 16$800, lixo 43$000. .' 
O.i mesmos1 casa terr,~a 1 :512$000 

incrndio 21$o0. lixo 48$000 ' 

c ll'~n~o. casa tcrroa 
:21 ~600, lixo lt8$. 

Os rpesmo~. c,a~a terrr.a '1 :272$000, 
1 :800~. in- inccnd1o 16$800, lixo 48$000. 

i 
Os mesmo~;·, casa icn·rn 1 :272$000 

nccndio 16$800, lixo 48~000. ' •tio dn Fons·eca Cayres. casa 
1 • 'l 1:800$, inccudio 21$600, lixo 
R ·un. . 
(1 nw~mo, cnsa tel'l'ea 1 ;800$, m-
•·'io 21$000, lixo 48$. 
t 111lino da Fonseca Cayt•es. casa 
n•a 1 :800$. inccndio 21$600, lixo 
000. 

mPsfll.O, ca a trrrea il803$, ln
ilio 21$600, lixo 48$. 

o mP.~mo, casa trrrca i :800$. ln-
dio 21$600, lixo 48$. . 

\urclio (Jn. FonReca Cayres, c~&a 
1 cn 2:010$, inecniuo 24$000, hxo 
flOO. 

1 :800$. lu

i :800$, in-

Os mesmos, casa ter1·ru 960$000 in-
ccnrli_o 14$-100 1ixo 80$000. ' 

Qnmfas. e Irmão, casrt terrea , . , ~ 
912~SOOO, mcendio 14$400, lixo 80$000 

0q mesmos 1 :032$00fJ, mcendio .. 
H 100, lixo 30$000. ' 

Os rpcsmos, casa terrea 1 :200$000, 
inrendJO H.$400, lixo S0$000. 

M·mocl Pmfo do Novaes Junior cas,!l, 
f,orrra 814$000, inccndio 0!-600 lixo ; 
tB$000. • ' • 

o ,mesmo. casa terrell- 314$000 m-
CI.'ndlo DMOO. lixo J 8. 000. ' 

O .mc~;mo, ca8a tcrrra 314$000 in-
1381\rllo 9$000. lixo Hl~ono ' 

Manoel Pinto do No'vac$ Junior casa 
ter1·ra üG2$000, inccndio 12~ooo' Jixo 

rnrosmo, casa terrea 
do 21·'li00, lixo 48$. 

mesmo, cnsa tcrt·ea 
•o!io 21:!\600, lixo 48$. 

mrHno, caRa tcrroa 
, :i o 21 SiUOO, lixo 4.8~. 

80~000. • 
• .• 

800
.,, in- 1 .mr~mo. ca~a f~1:rca 578$000, in-

" "' Cenr lo "~HlOO, !1x0 i8$000. 

l llH'.;mo, casa tct·rca 
dio 21.'600, lixo 48$. 

mC'smo, onsa trt•t•ea 
li o 21 '600, lixo lt8$. 
mE>~mo, casa trnea 

clio lU$600, lixo lt8$. 
m smo. ens.a tenea 

12$, lixo 30$. 
nwsmo cn a terrfla 
J 2$, lixo ao$. 
mesmo casa· terrc::r. 

12$, lixo 30$. 
mesmo ea~u tcrren 
1~$. lixo 30$. 
mesmo. cnsu tcrrea 
12f~. lixo 30$. ~ 
mesmo. ca8n torroll. 

12$, lL o 30$. 
mesmo ca~a terroa 
12$. lixo 30$. 
mrsmo casa terren. 
1 ~$. lixo 3tHl. 
mrsmo. en~o terrca 

1:? $, lixo 30.~. 
mPsmo. casa ten.n 
1?$, lixo 80$. 
mesmo cnm trrrc:t 
12$, !lxo su$. · 
lllesmo M!'la tcrrca 

12 ·, liio 80$. 
JMsmo ca~a terrea 
1 >1$, lixo ·;o*. 
mr~illO. <'asa terroa 
12$, lixo 31)$. 
mrsmo caHn tcrroa 
12$, Ii:io 30J:. 

i :800$, 1n-

1 :800$, in-

1 :800$, in-

720e, inecn-

720$, inecn-

720$, 'inecn-

. O .mP~m(), caR,à Lorron ~88$000 in-
c·e!\riJO H$ woo. li ·o aoPooo ' 

O meflmo, cnsa terr'M li5b. 000 tn-
ccnrlio ~2 . 000, lixo 30$000. ' 
. O .me~mo, casa lct·:·ca 650$000 in-
ccnrfJO 12$000, lixo 30$0f)O. ' 

O mesmo. r.asa tnrrea 314$000 in-
eenrlio P$6úO, lixo 18$00'). ' 

.JI.fm1orl Pinto do Novnes Junior casa 
~.rt•t·ea 314$000, inçcndio g, 6000' lixo 
18$000. . 

O mesmo, casa terr~a 314$000 in-
ccndio 9$000 fixo 18$rioo. ' 

720,, inMn- O mrflno cal'la torre a 37 4$000 In. 
crmdlo 0$600 lixo 18~000. • 

720$, inccn- O rnrsmn. ca~a f rrl'rn 37-1$000 in-
r.enrtio U$600, lixo 18$000 , · 

720 ~ i O mr~mo. cnsa frr''" 'l 374$000 in-
'·'• nccn- cenrlio 0$600, lixo f8$000 • 

90 i 0 mromn. Cal'la tC'M'f'1 37i$000 in-
7- • nocn- ccnrl i o Ol!HIOO, lixo 18$000. · 

7 . J\Tanol'! Pinto rte Nov:-.r~ Junior, ca-
20. • mf:cn- sn 1 37••ooo · , ,rrr•en '''~' . mneurHo 9~600 li-

xo 18~000. • 
720$, i, rcn- O mesmo, cnsa f.errc!l 8'14$000 incen 

di o 9$!i00, I ixo 18$000. ' 
720$, inocn.. lc.xandre Ou f iel'!'e Ph lro cnsa ter 

720$, inécn- ~0~0~~~$000, incendio J 4$000, lixo •• 

'1'?.0$, 

720$, 

720$, 

l
'nccn- O mesmo, 3asa tel'l'ra 4.20$000 in. 

ecnriio 0$600 , lixo 18$000. ' 
O b1e'>mo, cosa lcrre.1 480$000 in-

inacn- CP.ndio !l$ti00, lixo 18$000. · 
O mC'smo r.a ·a f.el't'•1a, :.'60$000 ln-

tnocm- con!lio 9$000, lixo 18. OCO. • 
Al'P:xandre Gutler. e Pio!.t•o, casa 

120$, inccn• tcrrr.a 15-10~000, lncend!o !J$600, lixo •• 
18$000. 

mesmo. casn Lerrea 120$, in cn-
12$, lixo 30$. 

O moflmo, cn~a fprrra 300$000, fn
ccnl'lio 9$600, lixo 18~00(}. 

.nu.a do Polytheoma 

at·ia. Sost llo Esf,,V(:s· casa tcrrea 
.Jii$000 inccndlo 28 800 lixo ... :. 
)00. 
mesma, casn tcrrrn I :ü5G$000, in

lio 21$6~. ljxo 4A$1JOO. 
m "~, e:t~a Lcl'l'rn 1 :056$000, in 

l;n H$1t00, lixo 15: 600. 
ran,'isro Anolinnrio rios Santos, 

1 rJ•rrf\ 2: I) 0.$000. il•c·r\ndio ....• 
00. incend'io 24$000 lixo 481000. 

O moRrno, casa tel"l'<>a ~tiO~OOO, fn
crnrl i o 9$600, lixo 18$000. 

O mesmo. casa terrea 480$000. in ... 
ccnrtio !l$6000, lixo 18$000 . 

O mesmo. cMn. !,p,rr•on. 360$000, in
c nclio 9$000, lixo H>$000. 

O mesmo, cnsa teno'l. 420$000, in
eendio 9$600. li~o 18$000. 

Alr:xanrlt·n Ontirrre Pidro. casa tcr
ren :Jü0$000, incondio 9$GGO, I ixo .... 
18$000. 

O mrsmo, ca~a trrr.'1. 3GO 000, ~n
cendio Q$1\110. lixn t 112000, 

O mesmo, casa terrea 300$000, in. 
tendio 0$600, lixo 18$000. 

O mesmo, cas,a terrl:'ll 360$000, in
pendia 9$600, lixo 18$000. 

Manoel Coelho dos 8anfos, c.asa 1or. 
rea 2:352$000 incendio 24$000, lixo • 
'48$000. • 
· O mesmo, caRa terreo. 888$000, in
!le~(lio :12$000, lixo 30$00{1. 

Manoel Corlho elos Snntos, ·~asn- ler
roa 2 :868 , inccndio 28 -. 00, li .·o •• ,, 
72. 000. 

mesmo, casa f enea, 888$, inccndio 
i2$000, lixo 30 000. 

p mc.·mo, cosa !orrca, 1·800$, in
ccnclio 21$GOO, lixo trS$000. 

O.mcsmo, casa LPI'l'Ga 1:008$, incen
dio 14."400, lho 30 000. 

O mesmo, car.n. tcnea 3á2$, incendio 
9$000, lixo 18$000. 

O meswo, caRa frt'l'rn, 1 :84.8$, in
ccndio 2tr '000, lixo ltS$000. 

O mesmo, casa terrrn 1 :368$000, in· 
cel}uio :18 ·soo, lixo 48$000. 
· O mesmo, casa frt•t·rn 1 :008$000, in
oendio 14$'t00, lixo 30 000. 

O mesmo, cnsn tcrr a 522$, inccndio 
9$~00, lL ·o Hl:S 00. 

O mesmo, casa 1 crrca 582. , incrndio 
·9$600, lixo 18$000. 

O mesmo, casa tol'l'Oa 702$000, in
condio 19$6000, lixo :10$000. 

O mesmo, ca:;a L(lrroa 702$, incendio 
12$000, lixo 30$000 . 

O meomo, casa L<'tTca, 402$, incen
dio 9~600, lixo 18$000. 

O mesmo, ca. a f cr·•·ca 582$, inccndio 
9$600, lixo 18$000. 

.Franci co Lopes Varrlla, casa ns
soln·aua, 3 :000$, incondio 28$800, lixo 
12$000. 

Eugenio Casal d'Avila , casa 1ct'l'ea. 
1 :2UG~. inconrlio 16$800, lixo 48.;000. 

1\Iario Camc•·n, cn~n l!'t'J't'!\ 1 .G[Jü$, 
inrendio 21$GOO, li. o \:~. t.Otl. 

~nhina MnrQllC'~ I t'r" • <' • .-a fMrca 
1:128 in<' ndio H,,IJI~> .u JO."iJOO. 

0 mrsmo, cmm ft•i 'ti',L , ;, UGi'niOOO, in
'cpnrlio 24$000, lixo loH.Wúd. 

J':rtllnt·cio . 1, I' pia. 1'<1:-iil I ••r r eu 2 .OáO$, 
incondio 24:3000, li.xn 48$000. 
· l\lul'io CHIII.tl'n, r•asa IPI'l'CU 1 :200$, 
hH'l'lHlio 1fl 8.'tOO, 1 ixo 30 ·ooo. 

Rorlolpho <luu~alw,.; de Olivcim, ea
sa tcl'l' a 4:200$, inr 'tHlio 43$200, lixo 
72$000. 

l\laf lliltlo Gare1r a Fc t•nnnclcz, ca6a 
tel'l'ca 8840:;;, incenuio 12 ·ooo, lixo .• 
aos;ooo. 

A mesmo, cn~n ferrea 840$, in..:mdio 
12ií>UOO, lL o 3o.;ooo. 

F r· o nt' i se o Lopes Varella, casa trr
;rea tr80$, inccnclio ü!l\GOO, lixo 1 A~10p0. 

0 m PHI11 0, CllH:l, f< l'l'l';t :.Jli0$000, lll
CCndiO !l$ü00, lixo 11-l$000. 

O nwsmo, cam fC'I'I'I':t :W0$000, in 
condio !).'l\00, li:o 1H."000. 

O meswo, caM\ tcl'l'cn ltHO$, ll"ernolio 
g . . tiOO, li:o it!!'\000. . . 

O rn •,;mo, c a ·n trrrc:~ 1 '>O. , tni!endro 
9%\1100, lixo 18."000. 

o nH•smo, ea~a 1Pn'r·~ 360$000, in
C•'rrrlio !)~000, lixo 1!l"tl00. 

~:>raphina M. da l'o•dn, ·n~,, 1ert•ca 
.t20$, inrPtHlio 7:;'~00, li. o 18.'fJOO. 

Frnnrisco 1\utl•t·n~io l•'p 't'Pil'rt, en,.;a 
tm·t•ca 40tl$OOO, incenrlio 71f·>oo, li •o •• 
18. 000. 

O mr~mo, rasa fr1 ·r·rn, 300$, incen· 
tlio 7$200, lixo Hl~HOO. 

O nwsmo, r•n~<n fr•i't'Pl1 ~OH$, inC'rnclio 
7' ""(1, li'(\ '11 1·.'000, • 

() mr~1110. c·:r ·n 1f'l'I'Nt , :JQO,'t) 0 jn
condio 7$200, li ·o 1H.~OOO. 

11 nlf''.rllo, l"'~·a t •'l' l'l'a 51(\ , rnrl't~rfio 
7·" no, li\o Ji' ·ooo. 

O Pll'. •nn, C"tsn f l'l' l'l'll, 888,, ÍltCI'J1~ 
di o 1:.::t;ooo. li:xu 30 ··o o o, 
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Mcimcnlo de energia elcctrica para a 
illurmnncão publica e a particular 
rio J\1 uni c i lo ser !lo pagas no praso de 
60 dias sr uintes no .de sua apresenta· 
"fiO sondo pet•mtllido, em ajuste de 
~on'tas, o encontro de dcbitfl e cr·~dt
tos reclprocos, urna vez qu se _D~I~l
ta:lm de contraclos com o MuniCIPIO; 
uiio sendo poróm, pel'lliiftido o encon
tro quanto á quota de fiscalisacão. 

DisposiçiJes Gerae 
Dccima. Quarta. O eonl · tnnle po. 

:lerá assentar suas inst~llncõ s pela 
mnne;ra que ,iulgnr mais conveni~ule 
110 bom funccionnmcnto· do. sei'VJÇOB, 
mns do accordo com os preomtoa d_a 
technica e os regnlaml.lnlo~ munlcl• 
paes que estiverem em vigor. 

Dadma Quinta. Finrlos o~ praso<~ _rias 
concessões, se o Município n!io qmzel' 
nrlquirir, pela encampacão, o erv1ços 
do conlrncl.antcs, podet·ão es~es conti
nuar a manter, axtender e explorar o 
diLos sE>rvicos, com os direit•Js e favo 
res inhcrentes a um sorvico de utill
dnrlr pnhlica, mas no regimcn da livre 
ooncorrcncia, sujeitos nos regulamcn. 
to .. a policia municipaes nt- toc:mta 
oo uso dns ruas e logradouros publi 
cos, o sem isencllo de Impostos, cuja 
taxoci'ío, 11ntretanlo, obedecerá ao mes
mo crilerio geral que fór adoptndo par 
o imposto de industrlaa e profissões, 

Quanto á illum!nacão publica, o Mu
nicípio reserva-se o direito de, no ter
mo da concessão, abrir nova concor
renela, 'llssegurttndo. enlrclanto, a 
eontroctante a preferencia em egual
dado do cond!cões. 

Dacima Sntr.ta. O Municlpio oonce 
QOrá no contractanLe: 

a) :sencão, duroule o pr so c!a co • 
cessão, de todos os impostos munici
paes, directos e indirectos, cja para 
O!l scrvicos, o seu pessoal dirigente, 
'axoeptuadas as taxas oomfderadal 
çomo remuneraclio de serviços publi· 
os; 

b) livra pnssngem, gratult.a, para a 
linha~ em terrenos do Município, que 
tlã"o estiverem aforados ou arrendados: 

c) o direito de desapropriação na 
fôrma daí! leis em vigor, para os edi
'(icios, terrenos, servidões e aforamen
tos, para os serviços e obras, correndo 

por conto do conll acl.aúte as iodcmni
sor:<ies qui' f.Mem dev1das; . 

d) o dit'eJio de n1.anter Jmhas te~e
phonicas e telegraphrcas e ouL~·o" melO! 
congcncrcs ligando as suas usinas, sub
e~lnr;õc~, egcriptorios c à·~mais dcpen
dcncias, oLservados os Regulameutos 
em vigor. 

Deci•na Satíma. Al~m dos favores 
r. J'(a,Jies da r.l:ma ta t•üe · , ln
tenrtrntc provirlencwrá pura que sr•,jam 
solici!ndos, }JOIO Governo do JC~tndo, os 
fn •ores Jegaes para os matetrae11 1m
portados indispeo veis aos serVJ(:08, 
a que como concr ionario de serviço 
publiJo tem direJfG por di~po~t.ltvoa 
!c n s e comtilur.ionnes. E pro' rdtll• 
ciará flmhem para. a isoncão de im
postos estado.acs, dirertos e inc:!i:éetos. 

De cima Ottava. Como propr1el ar to 
dos uen~ e titular dos direilos rs abe
lccidcls nos controclos, poderá o contra. 
ctanto dal-os em garantia pelo modo 
e fórmn que lhe convier. Snlvo o caso 
em quo sejam e. cu tidas tuas gar an
ti as, a trnnsferencia dos s rvicos com 
os di reitos e favores, encargos e ohri .. 
gacõC'~ nbrancrirtos pelos contractos so .. 
scn t llncnto expresso do In f pnrlento, 
mnnil'Pstodo por escripto, o qual, po• 
rém, não será negado em tratando-se 
de arl(Juirente de reconhecida. idonei
dnde. Dnda a trnnsfet·encia n& !'·~·ma 
permiftida por esta clausula, gos:não o 
sur.ressor ou soocessore!l de todoa os 
dir(•ilos e favores dos contrnctos, fi.· 
cnnrlo, porém, snj€ltos a todas as ohri .. 
gncllcs e responsabilidade dclles cons
tonies. 

Decíma Nona. Os fndlviduos ou em
lifc?.Us e as reparticlles publirns que 
preiudlqnem os serviços e de qualquer 
modo dtnnniflquem ns installacõe, do 
oonlractante, serií.o obrigados a indem
nisal-o das despesas resultantes dos 
reparos e substituições. 

Viyesima. Mediante rcquisiçlio dó 
oontraotante, o Intendente .providen
ciará por si ou por solicltaçft.o ao Go
verno do Estado para a rrnrnnlia dae 
propriedades e bens do contrnctante em 
onso da perturbac1io da ordem pnblioa 
ou de outras causas que poeeam drter
minar o receio de qualquer aggresst\o 
a essas propriedades. 

iliCi a e 1 v21 

reltitivns á rescisão dos ca.1tractos, cn
cam•J~tcão ou acquisJc!io dos bens, ma· 
ll:riac e servicos, multas e outras con, 
vonienles serão conven1~ionadas pot 
occasião dos contlaclos. • 

Viaesima Seaunda. As dtvergenr·.a( 
na wferpl'e tar,;<iu de qualqtll ·r das c'.au. 
suJas dos contt·nctos ·et·ão decididat po 
nrhitros do nccord com o prooec:~f 
acloptudo er1 outros con racto~ pat·a 
SP!'VÍ(:O pnbJ'CO , 

\'iaesima 1'Prccíl'a. O :õro da r.o .. 
mru·r.n de Cnpitnl s rá o un ico com-c 
pc' •nle para ,julgar d s qu stõos ou 
penrlenc1as enl e o conlraelante e lj 
Município e te ceit·o. 

Vi(Jesima Q1wrta. O In endente sei 
reserva o direito de annullar a con .. 
correncin. se não Julgar convenlenlc 
llS conr!Jcões das propostos aprescnt 
da~ e, ouLJ•osim. de n!lo tomar conllccJ .. 
men lo de propostn11 de concorrente QU•: 
não se.ia de ldoneictade notaria on com .. 
provada. 

Departamento Get•nl do Expr:>rlfrntdt 
em 4. de Abril de 1U2!>. (a) Anton!d 
Gonçalves Vianna Junior, Sccret al'ic dd 
lntunúencia. 

30 23 

FISCALIZ \Ç,\0 GERAr, DO 
.MUNIU! PIO 

l•:dilal 

De ordem do Exmo. Sr. Dr. Inten .. 
d.onte a da nr.cordo com a postur!l rf~ ~ 
13, fica intimado o proprietario •fti 
ca n n. 84, á 1'Ua Dr. l\1aooel Victoríno. 
distl'ivto da Cooceicllo <la Praia p ra 
no prazo maximo de 24 horas· dar, 
inic10 ás medidas de segurança de Qu~ 
asUío carecendo as paredes da olltt< 
didn casa, as quaes se acham de!lnpi u-c 
madns e ameacondo quecla immincnf.ei 
sob pena d11, findo o prazo, ser a obrQt 
feita pela Municipalidade, as suas cus..í 
tas, inclusive 20 •1• para admin.i~ll a4 
oão e multa necessar1a. , 

(Assignudo) Francisco de Assi~ 
Sa·,·1•os, Chefe da Fiecallzacão Geral d<f 
Municipio. ' 

11~-1? 

PA.:RTE COM.:M"F~:RCI / L ----------·-·-- ---·-~----·--·-

Pauta. 
DOS VAUJRES lJAB MEHCADOrtTAB 

D.& PHCDOC:'.~O {Ui: MANUl!'A... 
• ÓTnt\A 

,;Á pnuf orgamznda pela ReceLedo
rla <las Rnndns .para vigorar na qufn
&Ema de 21 do Abril a 5 de Maio sof
freu as se nintf\s nltC'racões: 

PAI\~ MEN08 
Couros seccos e salgados fOO rs. 

por kilo. 
Couros verdes iOO rs. por kilo. 

Syndj ato dos gri~ulto
res o Cacau 

Fm 30 de Al•rl de 1!'~9 
ICompa1 :divnn.('nt coru ' ror1n o p 

Preço~ 
192R- 1927 

lO I• , 14 k~.688 i\t'A.lO ks 14 I r (f'f' fTF' 
Rllp. 14$918, 2L~000 22$127, 32$500 

mn 13$617. "0$0CO, 0$756, 30$5CO 
i. 12$9:'6, 19$000, 20$084, 2!>$500, 

Cambio A!v 
RILondros f, fi11t28, 5 H5jt28 
~INova Yot'J{ tl$430, 8f330. 

:'o. 11. .1 to 

MPt·cado frou ·o. As cotacõell aci
ma são paPa gcnoro prornpto. 21$500 
cntr•t 6-; Maio e Junho, 21$ Outubro 
a Dezembro. 

Movimento de Importação 

Em 27 e 28 da Abril de 1929, 

CADOT.\O!õM 

O vapor· nttcionnl •· Pnr·á", pror,e
<lenf e de Belém o escalas, trou1:e: 

305 nm I de nradeit•a. á ordem; Z 
Qranch. s de cedJ'O, pnra C. Bnnt~ 
CI'ut: 196 ams. de mad ira, para ri i.., 

er o 4 cai. õ s de perfumnrins 
por· a J. Azev('rlo e C. : f c a txrio d;t 
cnlçaclos, para D. Carvalho 6 C. 1 
:150 ms. rfe snhi'ío, 17 nrnnchns e 11 
prancht'ILos. á ordem, 

.De • fo Luiz: 

1 O cnixõcs d11 algodão, para ú t' •r-. 
so. a 30 prg. de s.abll.o, ~u·a A. llal .. 
lalnl. 

De Fortaleza! 

6 encnp rios rtn fio rlc nk d1iO, pnrà' 
o l;.loyd Br~si!Pit'o e t f.urclo de rPdes·. 
,para A. Couto Rih,;., .... 
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tbecarío e pignoraticio. que os gr11.ve, 
~ sob as clausulas e condições re:!J)e
ctivnmente especificadas e detalho.das 
neste edital, e as demais que forem 
~ccordadas, Inclusive as referentes a 
multas, rescisão e encampação. Uma 
vez assignados os contractos pelai! 
partes contractantes, entrarão em vt. 
aor para os effeitos rle direito. 

DOS C TRACTOS 

Serviço de Viaç4o 

:Terceira. O contractante será obrl
~arln: 

n \ a manter a in permanente d~ 
acrordo com o perfil transversal dae 
runq. evitando que os trilhos prejudi· 
quem o transito dn outros vehiculos, 
scnrlo para este effeito considerado 
~orno definitivo. o acLual perfil das 
\l'1Hl~ na zona baL a dn cidade. Nos lo
gari'~ em que não estejam nivelladas 
·e flnrle os nov<>s perfis determinarem 
bltl'r'açõe~ no leito das linhas, as mo .. 
ijidlrar.ões serão a custa do Mnnicipio; 

IJ) a estabelecer abrigos de tyno mo
'élerno. a serem approvados pelo Inten
ijr>nlo e que sirvam pua os passagoi
)'os, nos pontos ,julgados necessarios 
tpelo Municipio e por accordo com o 
eon1ractante. 
· c) a manter em exposição permã.. 
~Pnfo. nos sal15es publicas de suas 
,_nstnllacõe!', a planta da rêde de bon
de~ nn cidade baixa, com um quadro 
'é:las distancias, secções e borarios, fa
zrndo ns alterações que f<lrem se ve
.,1f,.nndo. 

Qunrta. Os preços para os serviços 
éle carga. bagagens, mercadorias, e ma .. 
'tcrinf's, bem como para o servico fu
~erario, constarão do uma tabella em 
lilepnrado que o contractanle será obri
knrlo a submetter á approvação do In. 
tendente. Essa tabclla, bem como o 
(lrrfío ser revistos quando ficar pro
Í)rrco da passagem nos bondes só po-

tado qne o contractante níio aurere 
1\nfagens que compensem o capital 
mnrl'~ado. 
Quinta. E' permfU Ida a diminuiçtio 

pu reduccfio dos pontos de !)arada dos 
bondes, nfim de se dispender o ml'nor 
.,spaço dr tempo na viagem e ie modo 
Que n§o rfquem mais de dez por kilo
inetro. no perlmetro urbano e de sete 
bo rwrimetro sub- urbano, varian-lo de •o a 200 metros as distancias entre dois 
pontos de parndn, consecutivo~. 

Nas zonas centraes de commercio ou 

ff
r conveniencia do serviço, estas dis
nrias poderão, entretanto, ser modi
cndas mediante proposta da Compa
hi~ A approvação do Intendent~. 
St•.xta. O Tntrndente tomará as ne- · 

i\'e~~nria~ medida~ para a garantia da 
proprirclade do contractnnte e a livre 
~Jrcnlacfio dos bondes, reqnisitnn<lo de 
gnC'm de direito as providencias in
!íf;:npn~avofs. 
' Srfl'ma. Será permfttfdo quando S6 
!f'er i ficar que a densidade dn popula. 
Mo noR pontos à serem servidos pelos 
lrnmways não compensa o capital erd 

I
P"arfo no eslaholeclmento d~ tra .. 
r.o. o r . .,. .o de auto-omnibus ou 
1lro melo e. transporte collectivo. de 
rro~rlo QQJD q Jtinerarlo e hornrio 
r ;v1amente approvados peJo Tnfen· 
nte, para !uhstituir, eupplemenf:l:o 

u xtender o servfco tfff trfMlwavs. 
G !'elffm.en narã o trafeao de aú,to. 

J)IARIO OFFIOIAL. 

omnibus será o de livre concorrencfa, 
mediante, entretanto, au tori1ação ex
pressa do Intendente e uma vez que 
não embarace o serviço de bondes do 
con tractante. 

Oitava. O trafego dos auto-omnibus 
será devidamente regulamentado pela 
Intendcncia Municipal, de accordo com 
a ot•ienfnção ndoptada nas capitaes de 
outros Estados da Republica, antes de 
entrar m vigor o eontracto, e a In
tn.dencia se obriga a cumprir e fazer 
cumprir esse regulamento. afim de ser 
re. peitado pelo contraclante e por to 
dos os que explorarem o serviço de via. 
çllo por meio desses vebicnlos. 

SERVIÇOS DE ILLTJMINAÇÃO 
PUBLICA E r' RTICULAR 

Nona. O Mnnfcipio concederá ao 
eon I ractanle o direito de explorar nes
ta Cidade do Salvac'i·or, inclusive seus 
arrahaldee, os Bervicos do illnminação 
publica e particular, respeitados dl
rP.itos adquiridos, devendo o conces
sionario estahelecer, manter .e desen
volver para i lo um syslema de trans
misaão e de d'strihuicão de energia 
electrica e assentanc'io nas ruaq, pra
Ças ~ demais logradouros publicas ae 
insfnllnr.õcs prl'cisa~. de arcordo, qtlnn
to á illuminação publica. com o pJa .. 
no de distribuir-ão que fOr adoptndo, 
podendo ser aproveitadas as fnstaJia
çõcs actuaes que estiverem em condi
ções de serventia. 

Paragrnpho Unico. No direito otf. 
t<>rgndo pela clausula, não se compre
hende o fornecimento de energia ele .. 
otrica fncfustrial, sujeito ao regimen 
da lei estadual n. 2104. de 25 de JulhO 
'de 1928, e que só poderá ser explorli
'do por signntaritO do termo a que M 
refere o arti o s .o ~ referida lei. 

Decima. O contractante serd obrf .. 
gano: 

n) a fornecer todo o servlco de flJu .. 
minacão para as ruas, pracas e outros 
logradouros publfeos nesta Ciclnde, eu.fo 
plano e plnn(aq serão approvados pela 
Inlcndencia, que determinará a quan· 
Uclade de tampadas e o tamanho pa
orão em velas de cada uma. A~ obras 
de oonstrucçiio ou reconRtrucç!to das 
installaçl'!es actuaee aproveltaveis se
rão iniciadas e conelnidas em prasos 
que forem convencionados no contrà
eto. Os accrescJmos á illuminação pu
bllra. que as nece~sidades da Cidade 
ex11<irem, serão feitas de accordo com 
a Inlendench, sob M mesmas eondi
cõrs do eontracto; 

b) a renovar as tampadas queim'ldas 
ou inutilizadas por defeito de fnhrica· 
r,.ão, fioando a cargo do Município as 
dC'spesas com a substituição de Iam
podas estragadns ou furtarias por mal. 
feitores, uma v~ 11purado esse facto 
por denuncia do eontrnctante; 

o) a ter e manter a rMe de distri
buição de enPPgia eleatrlca em condi
ções de fornecer bons servfoos; 

d) a fazer os serviços de illumfna .. 
'ç![o publica do ef1curecer de um diA ad 
amanhecer do outro, sendo o borario 
oalculndo i:le maneira a perfazer um 
total de horas por anno, conforme fOr 
eonvenclonado no oontracto; 

e) Qw.o~do a Tntendenclü ex!gfr' 
~nesquer 'lllteraçOes nas inst&JiacOe!l, 
tros apparelbos, serão pagas 1tf>)O Mu
niciDio as resoectivas demetall noe 

.. 
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termos do orçamcnf.o que fÕi' organf
sado na base doa preços correntes; 

f) a extender sua rêde de di!llribuf .. 
cll.o de energia l!lectrlca, que estiver em 
funoeionamento na Cidade, de mo,io 1\ 
attender os pedidos de Jigacno para a 
illuminação ~articular ou extenslles de 
illuminação publica. desde que n ren
da a auferir para essas extensões, fóra 
da rêde em funcclonamento . garanta o 
capital a empregar: 

g) a zor o abatimento de trinta por 
cento nas contas de fornecimento de 
energia etectrica, na fórma da le1 es .. 
tnclnal 2t04, ás CII.Sas piaR, lnstif.ui
çõeR do caridade e beneficentes .lá re., 
conhecidas de utilidade publica. 

Decima Primeit·a. O oontractnnfe 
terá o direito de: 

a) fornecer, installar 0 Jfgar mcdi
éiores para o fornecimento do energia 
electrica, cobrando o preco do aluguel, 
pagando a aferição de nccordo com a 
'lei e regulamento que estiverem em 
:Vigor; 

b) cobrar, quando se tratar de Hr ~~ 
ções para illuminacão particular. J! 
despesas provenientes das deriva«:tlos 
élas linhas fornecedoras da rêde de 
distribuição primaria na conformidada 
do que fôr estipulado no cont.racto; 

o) negar ligações nas inslnllacõe!l 
Internas dos pred!os e edificios quan. 
do não satisfaçam as eondtçõP.s de se
gurança ou prejudiquem a outrõs con
sumidores, ou cortai-as quando fOr ve
rificado que houve alterações preju~ 
Ciiciaes nas installações: 

d) examinar, por prepostos devida
mente autorizados, nas residenoias 011 
casas de negocio dos consumidores, os 
llos, medidores e outros apparelhos, 
'podendo retirar ou desligai-os quando 
yerifique qualquer falta ou 6nmno que 
'prejudique ao mesme contractanle, 
que dará conhecimento do facto ao In
tendente, sem prejuízo da multa no 
oaso de fraude na f6rma estipulada no 
contracto; 

e) fazer oontractos especiaes com os 
eommmidores para o fornecimento de 
energia electrica de conformidade com 
as clausulas que mutuamente eonven-

·cfonarem; 
f) solicitar, em prasos que forem 

oonvencfonado!l, a revisão, nas bases 
estabelecidas no contracto, dos preços 
no mesmo estipulados, submettendo a 
respectiva tabella á approvaçiio do In .. 
tendente e, no oaso de divergencia, ao 
arbitramento pelo modo e f6rma ade
ant~ expostos; 

g) exigir que os consumidores pre!!l
tem caucll.o em g rnntia do pagamento 
de suas co tas ~.; da con~Prv çlio dos 
apparelho o contracuu,tu, 

b) suspender o forn clmcnw d& 
energia electrica para illu innçll: p -
ticular e outros misteres qu ndo as 
contas n~o forem paga!! no prnso esu .. 
pulado. 

Decima Segu.tida. A Intendencla terr1 
~ direito de fiscnllzar o cumprimento 
do contracto, incumbindo á repar',ição 
fiscal competente, além das attribuf
ç15es gerae que forem definidas em 
Regulamento, a de Informar ao Infen· 
dente sobre a execuçlio dos 11erviços, 
podendo para isto verificar as instal
laçl'les Internas e externas do cootra
ctante e as causas de inter~pçlo no 
servico de llluminaollo publica. 

Decima _l'erce(ra. Aa oontla de fo~: .. 
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Resolução de 20 de Julho de 1883 

N.0 2406 

P edro Luiz Pereira de Souza, do conselho de Sua 
Magestade o Imperador, Bacharel formado 
em sciencias Jurídicas e Sociaes, Grão-cruz 
da Legião de Honra, G_ ão-cruz da Estrella 
da Roumania, Presidente d a Província da 
Bahia, etc. 

Faço . nbet·a Lodo. OR SNL habi tante:-; qu a 
Ass mblcia L egis lativa Pr v ineial d ccectou n 
sane ion i a R soluc;ã.o s<'gu int e: 

A rt . l. o - Fica con ecliclo· ao r. ng nh it· .João 
Ramo. d e Q neir z, t~ om proza ou com panh ia po t· 
e ll o or gan isada, pl'i v il ogio po r 50 a nnos para com;
tru ção, u so e gozo ct um a li n ha ci r eul nr d ca rri s 
urbanos de bitoln 11U~1 a in( r ior a 0.111 70 .para 
t ra n Rport ct passageiros, q u o com mtmiq uP a prnc;n 
cl Pa lacio co m a Ba ixa d s .._ a pa tc it ·o:-;, t·ua Dire ita 
de , a n to Ant oni o, 'ampo d o Har balho, largo d 

,. N<tzarcth , a mpo da P o iYo t·a, ru a Nova ri S. Bento, 
largo do T heatr o, r bcgand ií pra('n d o Pala ·io p la 
rua dos Ca r vões; tr ndo alé nt el os r mnacs qu . o 
pucl<'l'f\lll doll a d s lacar qn an cl r cclmna<lo p e la 
conyoni.encin t>tt b li a, s Hflguint.os: p ar'a o T r or·ó, 
Barri s, Al'fl ietos o Cane ll a, pr ac:a do Comm r r cio 
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S. Jo é, Bóa \'iagem, Bomfim, Itapagipe e Campo 
da PolYora pela ladeira da Praça. 

Art. 2.o - Ao conce ionario é permittido, 
dentro do perímetro circular, estabelecer trilho 
pela direcçõe que julgar mai convenientes, e 
tambem lhe erá per1pittido construir viaducto , 
de vio ·, pontes de arame e mai obras acon elhadas 
pela ciencia, com tanto que tudo seja feito com soli
dez e eguran a sem atra Yancar as rua ou entor
pecer o tran ito publico. 

Art. 3.0 -Além do que estabelece a legislação 
vigente para a execução da -obra , a província 
concede o direito de desapropriação e isenção de 
quaesquer impo tos provinciaes e municipae du
rante o prazo do privilegio. 

Art. -1.0 - Ao conce sionario será marcado o 
prazo de tres annos para incorporar a companhia 
ou empre7.a, e o ele quatro anuo para concluir 
a obras a partir da data da incorporação. 

Art. 5.0 - ReYogam- e âs di po ições em con
trario. 

:Mando, portanto a toda a autoridade a 
quem o conhecimento e a exe ução da referida 
Resolução pertencee, que a cumpram e façam cum
prir tão inteiramente como nella e contém. 

O ecretario desta prO\'Íncia a faça impri
mir, publicar e orrer. 

Palacio da pre idencia da Bahia, 20 de Julho 
de 1?83, 62.0 da Independencia do Imperio, -
PEDRO LUIZ PEREIRA DE Sorz f 

5 

Ne ta Secretaria da pre idencia da Bahia foi 
publicada a presente Re olução em 20 de Julho 
de 1883. - O ecretario, Isaia Guede de lJfello. 

Regi trada á fl. 445 do livro 10 das leis e 
resoluçõe da As embléa Legi !ativa Provincial. 

ecretaria la pee. iclencia da Bahia, 20 de 
Julho ele 1883.-.Antonio José de A1·aujo Lima, 
servindo de chefe de secção. 

• 
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Ter mo de éontracto que a.ssignam o Presidente 
da Província, representado na :pessoa do 
Exmo. Snr. Conselheiro João Rodrigues 
Chaves, e o Engenheiro João Ramos de 
Queiroz para o estabelecimento da Linha 
Circular de Carris Urbanos, a que se refere 
a Lei n . 2406 de 20 de Julho de 1883, sob 
as condições abaixo exaradas: 

Primeira.- O Go,erno da Província, autori
sado pela Lei n. 2.406 de 20 de Julho de 1883, 
concede ao mencionado Engenheiro, á Empre a 
ou Co~panhia que e organisar: 

1.0 Privilegio por 50 anno para construcção 
uso e go o de uma linha circular de carri urba
nos, para tran porte de pa ageiro , que comnm
nique a Praça de Palacio com a Baixa do Sapa
teiros rua Direita de Santo Antonio, Campo do 
Barbalho, Rua ~ova de S. Bento, Largo do Thea
tro, chegando á Praça de Palacio pela Rua do 
Carvoeiro. , de accordo com o e tudos definitivos 
approyado por acto de 26 de Junho do corrente 
anno. 

2.o I enção de quaesquer impostos provinciaes 
e municipae durante o prazo do privilegio. 

3.o Direito de de apropriação na forma da 
legi lação vigente. 
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midade do que preceitíla o a r t. 40 do R egul amento 
de 25 de J ane ir·o, digo 25 de F evereiro de 1881. 

7.0 A munir os cano d a Empreza de freios 
ou apparelhos especiaes, qu e d e envolvam a pee
cisa força para impedir que elle e precipitem 
nas descidas. • 

8.o A doptar carro ex trema men te leve , oli
damente con truido , confo rtaYeis e commodo , 
que serão movidos por força anim al, ou por qual
quer outra que convenha á Em preza, com a appro
vação do Governo. 

9.o A apresentar ante de principiarem os 
trabalho , afim de que ejam examinado. e appro
vado , os plano detalhado da. mod ifi caçõe qu e 
hajam de offre r as rua , qner no nível, quer na 
largura; a de cripção do edifício· e terre nos a d es
apropriar e bem a sim o typo das obra d'arte e 
d!ls estações, que tenham de ser con . tnlid a . 

10.0 A con truir tod a a ·ob ras ob a fi cali
sação do Engen}1eiro elo Go,·erno. 

11. A fazer as modificaçõe qu e o me mo fi cal 
entender necessarias p a ra s ua maior p erfeição e 
commodidacle do publico, ficando livre ao conces
sionario o direito de recurso pa ra o Governo. 

12. A não abrir trafego em qualquer trecho 
da linha, senão quando p ara i so for autorizado 
pela Directoria de Obr·a Publica , ouvindo 0 En
genheiw Fiscal e com peqni ~ão do Governo 
que marcará os pontos limites do. di ver os trecho . . 

13. A reparar ou indemnizar ao~ propl'ie-

,, 
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tarios de todo e qualquer damno que por\'en
tura offram os ref rido , aliás, as re;~vectiva 
p ropriedade , com as mo~lificações que e derem 
n as ruas para o a sentamento da linhas. 

14. A re ·tituir o Yalo r ela pa Ragem aos pa.
sageiro , que i to exigirem quando .· e derem o 
acont imentos de que trata o art. 33 do Regula
mento de 4 de ~Iarço de 1873; e a interrupção 
do trafego fôt· por mais de cinco minutos. 

15. A calçar a zona entre os trilho ·, e ten
dendo a de o.m22 para cada lado dos me mo 
trilho· na· r ua· em qu e não houYet· calçamento, 
conforme o di po:to no já citado Regulamento 
de 25 de FeYcreiro de 1881. 

16. A executar qualquer ealçamenlo que in
te r rompa o trafego da linha po1· preço nunca ex
cedente áquelle por qu e se stiver realizando 
q uando o goyerno a ·sin1 ordenar. 

17. A entregae ao domínio publi o a novas 

1·ua q ue . e abrir m para leYar a effei.to a ·ua linha . 
P or esta não poderão pa. :a1· <·at'l'O de outras 
e pecie:, senão d epoi de bem con:olid a do · o r e ' 

pectivo aterro ·. 
18. A incor porae, como determina a lei con

cessionaria, a Companhia ou Empreza no praso 
de tre annos contado da a :'ignatura do pre
sente contracto, e concluir a ob ra: no de quatro 
anno , a partir da data da incorporação. 

19. A pagar a multa ele R ·. 2:000 000 pelo 
excesso dos prasos estipulados na clausula ante-
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rior, sendo do dobro e ta multa, se o exce o for 
alem de sei meze , aJyo o caso de força maior 
competentemente proYado. 

20. A sujeitar-se em tu~lo mai que puder 
er applicaYel e não mencionado no presente con

tracto, ao e tatuido na lei e Regulamento pro

Yinciae em vigor. 
Quinta - Obriga-se mai o ces~ionario, Em

preza ou Companhia qne organisar, a con truie 
os ramae de ignado na upradita lei, e O' que 

0 GoYerno entender de co1wenien ia publica, cujo 
estudo serão feitos, aliá . crão depoi feitos, de 
accordo com o parecer da Directoria de Obb 
Publica ele 3 de Ago to de 1883, e sujeito a ap
pro,ação do Pre ideute. A' proporção que forem 

endo concluído tae estudo erão entregues ao 
Go,erno, que os appro,arú no prazo de 60 dias. 
Excedido e te prazo considerar- e-hão approva

dos os estudo . 
Opportunamente erãomarcados pelo Goyerno 

os prazos para começo e conclu ão da con trucção 
dos me mos ramae , e bem a ·sim comminadas as 
penas em que porventura po: a incorrer o con- ·
ces ionario, pela falta elo que for e tatuido. 

exta-Fica o con e ionario ujeito, quanto 
aos ramae que construit·, a todas as demais dis
posições estabelecidas ne te contracto. 

Setima - 0 trafego da Linha ircular, e ra
maes, será e tabelecido em condicçõe economicas 
taes, que as \iagens não cu tem mais de 100 rs. 
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em qualquer trecho eles a linha ou dos ramaes. 
E te preço ó pod<'ní. exceder paea o ramal da 
Penha, Bomfim e Itapagipe, onde não se cobrará 
mais de 200 J's., ficando entendido que em ca ' O 

algum, do Canella á Penha e pagará mais de 
tresent~ reis por pe. ·oa . 

Oitava - O privilegio caducará se no fim do 
prazo da multa. comminadas no § 19 da clau
sula 4.a não fot· pro,·ado o ca ·o de força maior, 
conservando entretanto a Empreza a plenitude 
de seus direitos sobre a obras que thTer feito e 
sobre a propried::1des que houver adquirido, uma 
Yez que e es direito não irvam de embaraço 
a outra qualquer Empreza. 

Xona-A Empreza poderá ser incorporada 
dentro ou fora do Paiz, tendo porem ne ta Cidade 
repre entante munidos ele pleno podere para 
tratar e resoh·er directamente com o Governo 
qualquer que tão emergente. 

Fica entendido que a questõe ou sejam 
com o Governo ou com particulares serão todas 
di cutida e re. oldda, na Província, de confor
midade com a Legi ·!ação do Paiz, e sem recurso 
para tribunae e tt·angeiros. 

Decima - Tocla · a dm·itla entre o Governo 
e a Empreza erão resolvida por arbitramento 
sem recur. o algum. 

Cada uma das partes nomeará eu arbitro 
e um 3.o escolhido por ella no caso de empate 
decidirá clefirritivamente. Se porem não houver 
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accordo ne sa escolha, cada uma nomeal'á outra 
pes oa idonea, decidindo a orte qual destes será 
o aruitro. 

Decima prime ira-Findos os 50 anno3 de 
gozo do privilegio da Linha Circular e eu ra
maes, passará a Empreza, e todo o eu material fixo 
e rodante com·enientemente conseryado, a perten
cer á ProYincia. · 

Em firmeza do que e lavrou o pre ente 
termo de ontracto na Secretaria do Governo aos 
22 dia do mez de Agosto de 188-±, o qual é a . í
gnado pelo Exmo. Sr. Conselheiro Presidente ela 
ProYincia, ontractante Engenheiro João Ramos 
de Queiroz e te~temunha abaixo firmadas. 

Pagou de emolumento. no Thesouro Provin
cial a quantia de 60 000 conforme o conheci
mento ob o numero 917 quo fica archivado. Eu, 
Gu tavo Rosa :.'IIoreira, o e creyi. 

Em aclditamento: declara- e que o terceiro 
membro da clau ula 5.a entende-. e somente com 
os ramaes que o GoYerno entendet· de conye
niencia publica o quae de\·erá a Empreza exe
cntar dentro do 4 annos de que. trata a clauL·ula 
4.a n. 18, ou mesmo depois durante o praso e. ti
pulado, diO'o o ·pra o do pri\'ilegio. Eu, José Vieira 
de Faria Rocha, enindo de 'eceetario da Pro
víncia, o fiz e e. crevi. obre e tampilha no Yalor '
todas de 1.'400 e tHa e.·cripto o eguinte: Bahia, 
23 de Agosto de 1884.-J 10 R DRIGCE HAYES. 

-João Ra11ws de Queiroz. C'o :no te. temnnha.· Bel
larmino Gratuliano de Aquino, Samuel Florencio 
dos Passos. 

Lei n. 330 de 4 de Junho de 1898 

. _0 Dr. Manoel de Assis Souza, intendente 
mtenno da Capital do Estado da B h' a 1a. 

Faço saber aos eu habitantes que o Con
se1~1o Municipal decretou e eu sanccionei a lei se
gmnte: 

_Art. Lo- A' Companhia c Linha Circular de 
Carns da Bahia• fica concedido: 

a) Pr~rogação por m ai trinta ( 30) annos dos 
faYore concedido em virtude da lei provincial 
n. 2.40~ de 20 de Julho de 1883, os quaes serão 
extensivo ás linha. da antiga Companhia "Trans
poete Urbano • e áquellas que a Companhia 
venha a_ adquirir poe qualquer meio ou julgue 
neces arJO estabelecer, a bem da commodidade do 
erviço publico, notadamente as linha pela ladeira 

- q.e S. Bento, da Bnr!'a e Avenida da Geaça. 
b)_ Pl'iYileO'io de uma zona determinada pelo 

Executivo :.'IIunicipal, dentm da qual e emquanto 
duear a conce~. ão não poderá a Municipalidade 
e ta~elecer, por conta propria nem autorisar a 
terceiro o estabelecimento de outras linhas de 
tt·amway , na cidade e eus aerabaldes, excepto 
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quando e tractar do prolongamento de sua linha 
e que a Companh ia . e recu e a con truir no prazo 
fixado no re~pe tivo contracto, em prejuízo do 
numeros 38 e 39 do art. 56 da lei n. 4 de 20 de 
Outubro de 1891, alvo tambem direitos de ter

ceiros. 
c) Egual conce são com as \arltagens da 

clau ula anterior n'uma zona de quinhentos me
tros (500 m .) comprehendida entre o Elevador 
Lacerda e o do Taboão para o e tabelecimento 
de a censore . 

d) Isenção de quae quer impo to municipae 
durante a conce são, excepção feita elos pro\e
niente ele po tura mumCJpaes. 

e) Direito le de apropriação na fórma da lei 
para 0 terreno e edifícios neces arios á execu
ção de seus fin . 

f) Livre tran ·i to gratuito para as ua linhas 
nos terrenos pertencentes ao ~Iunioipio, que já 
não constituem zona privilegiadà. 

g) Permi ão para a séde ela Companhia ser 
no e ·trangeiro, comtanto que ne ·ta cidad tenha 
ella repre entação i lonea para en tender- e com .. 

0 uo\erno municipal toda vez que i o e fizer 
mi "'ter e r e. olver a dudcla que se u citarem 
e ob a condição ele er o fõi;o de ta Capital o 
unico competente para julo-a r ela. que. tõe ·ou pen
dencias entre a Companhia e o Poder _jJunicit al 
ou entre terceiro e a Companhia, a im como a 
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transferencia de acções pertencentes a brm~ileiros 
será feita nesta Capital. 

h) O Executivo .Municipal solicitará do Go
verno da União a isenção de impo tos de impor
tação para os materiaes necessarios ás installações 
electricas. 

Art. 2.o~ A Companhia «Linha Circular de 
Carris da Bahia» fica obrigada: 

a) Sub tituiL· no pra o maximo de tt·es annos 
a tracção animal pela electrica em todas as uas 
linhas. 

b) nificar a bitola de suas linhas, a qual 
não poderá ser maior de um metro e quarenta 
e tres centímetros (1m43) nem menot' de um metro 
(1.moo), entre os trilhos. 

c) Adoptar trilhos de aço typo « Vignole. », 

de fenda, nas ruas calçada , quando o actuaes 
tenham de ser ub tituidos por impresta vei ou 
estragados. 

d) Conclusão da Avenida da Graça, de ac
cordo com a planta que fôr apr€>sentada, por conta 
da Companhia, concorrendo a ~lunicipalidade 
com a quantia de duzentos e cincoenta conto 
(250:000 000), pagaveis em ciHco auno ·, em pre. 
tações de (50:000 000) cada uma, ficando marcado 
o pra o de cinco annos para conclu ão de toda 
as obras. 

e) Adoptat· uma tabella de preços nas pa a
gens relath·a ás di tancias percorridas, a qual 
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deverá ser approvada previamente pelo Conselho 
:Municipal. 

f) Estabelecer kio ques elegantes, servindo 
de ala de espera para os passageiros, nas praças 
que comportarem essa construcções, nos pontos 
terminaes e nos de espera de suas linhas, ficando 
sujeitas as plantas á approvação da Intendencia 
1\Iunici pal. 

g) Exposição nos elevadore , plano incli
nados e e tações da Companhia de uma rêde 
de tramways da cidade, com um quadro das 
distancias e preços. 

lz) Alargar, quando mudar a tracção, a e -
trada comprehendida entre o Campo Grande e o 
Rio Vermelho, onde existe a directdz de ua linha .. 

i) Elevar, desde já, a quatro contos e oito
centos mil réis (4:800 000) a importancia com 
que é obrigada a entrar para a Municipalidade 
para o pagamento do Engenlléiro Fi cal, an
nualmente. 

J) Sujeitat·-se á· obrigações que o Conselho 
Municipal julgar ju tas e conveniente. á com
modidade publica e aos interesses do Município. '-

k) Entregar á Municipalidade no fim da 
oonce ·ão e sem indemni ·ação alguma, todo 
o m·aterial fixo e rodante, 'e tações, u ina e de
pendencia.· que· a Companhia possuir e em per
feito e tado de con enação. 

Art. 3.0 -A extensão da zona pri\"ileg,ada 
de que trata a lett'a b do art. 1.0 para Ulll 

j 
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e outro iado da linha, fi ca dependente ele appro~ 
vação do Conselh<;>. 

Art. 4.0 -Revogam-se l'IS disposições em con
trario. 

O Secretario de ·ta Intendenoia faça impri
mit' e publicar a presente lei. 

Gabinete da Intendencia :Municipal da Ca
pital do Estado da Bahia, em 4 de Junho de1898. 

DR. MAXOEL nE A I SouzA 

~e ·ta Secretaria da Intendencia :Municipal 
da Capital do E tado da Bahia, foi publicada a 
presente lei em 4 ele Junho de 1898. 

0 ECRETARIO 

Luiz .Jo:'lf de Olit•eim Junqucira 

• 
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Termo de contracto que perante a intendencia. 
Municipal assigna a direcção da Companhia 
Linha Circular de Carris da Bahia, para 
execução da lei n. 330, de 4 de Junho de 
1898, como abaixo se declara: 

Aos treze dias do mez de Outubro de mil 
oitocento e no\·enta e nove, ne ta e retaria da 
Intendencia compareceram o Coronel Manuel 
Franci co Gonçalves e o negociante Domingos 
Rodrigues de Barro , directores, gerente e caixa 
da Companhia Linha ircular de arri da 
Bahia, perante o Exmo. Sr. Dr. Antonio Victo
rio de Araujo Falcão, Intendente )1 u nicip ai, 
di e o coronel )lanuel Franci. co Gonçal \'e que 
na fot·ma da ·ua petição, de 27 de etembro 
e de pacho de 30 do me mo mez do cot·rente 
anno, Yinha a Direcção da Companhü\ LinlHl 

ircular de 'arri da Bahia a signar o _pr . ente 
termo de contracto para a execução da lei muni
cipal n. 330, d 4 de Junho de 1898, acceitando 
o favores nella concedido á dita ompanhia e 
obrigando- e por ella á execução dos melhora
mento con tan'te da referida lei, para o que e 
comprometiam a cumprir fielmente a clau ula 
abaixo mencionada : 

Clausula primeira- A Companhia Linha Cir-
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cular de Canis da Bahia repre êntada por sua 
Direcção obeiga- e; 

a) A substituir no prazo de tres (3) annos, 
contado da data da ancçâo da lei n. 330, de 4 
de Junho- de 1898, acima men ionada, a tracção 
electrica. 

b) A unificar a bitola de .ua. linha. a qual 
não poderá ser maior ~le um metro e quarenta e trf'. 
centímetros (1,43), nem menor tle um meh'o (l,m.) 

c) A adoptar trilhos de aço do typo « Yignole » 

de fenda, nas rua calçaria:, quanclo o. actuae, 
trilhos tenham de ser uustitnidos por impro
prio á tracção electrica, imprestaveL ou estr·a
gados. 

d) A cm1cluir a A \enida da Graça, de accorclo 
com a planta levantada pot· conta ela ompauhia 
e que for appro\ada pela Intendencia, dentro do 
prazo de cinco annos (5) contado da data da lei. 

e) A e tabelecer kiosques elegantes que sin·am 
de ala de espera para pa ageiro , no ponto 
de partida, finaes, intet·medio ·, pl'aça que com
portarem essa construcçõe , mediante planta 
approvada pela Intendencia. 

f) A manter em exposição permanente no~ 
elevadores, planos inclinado e estaçõe da com
panhia, uma planta da rêde tle tramwayu da 
cidade com um quadro das di. taucias e preço . 

g} A alargar, quando tiver de fazer a mu
dança da tracção, a plataforma do ramal do 
Campo Grande ao Rio Yei·melho no· ponto em 

• 
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que for po sivel e necessario ao facil desvio 
vehiculos, cavalleieo e peões e onde permitta.u... 
gratuitamente os proprietarios dos terrenos mar
ginaes. 

ll) A. recolher em semestres adeantados a 
quantia de quatro contos e oitocentos mil réis, 
para pagamento do engenheiro fiscal, annual
mente. 

i} A sujeitar-se ás obrigações contidas no regu
lamento da empreza Carris e ás que o governo 
municipal decretar por conveniencia publica do 
município. 

j) A entregar ao município em 1965, fim do 
praso da presente concessão, sem indemnisação 
alguma, todo o material fixo e ro<iante, ascensores, 
usinas e dependencia que a Companhia então 
po uir e pel'tencerem ao erviço do tt·afego em 
seu tt·am\Yays, obrigando- e a fazer a entrega 
de tudo em pedeito e. tado de conservação. 

k) A organi ·al' uma tabellade preço de pas
agen , relati,'a ás di tancias percorridas, sub

mettendo- e previamente á approvação do goYerno 
do munieipio. 

l) A pagar a multa de 20 000 a 100 000 pela 
infracção da clau. ula primeira, lett·as A., B, C, 
D, E, F, G, H, I, K do presente contracto, a juizo 
da Intendencia . 

lau ula egunda-Ogovernomunicipal con
cede a ompanhia Linha Circular de Carl'is da 
Bahia o.· _ eguinte fayores: 
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a) Prorogação por mais trinta annos dos fa
vores concedido pela lei provincial n. 2.406 de 20 
·de Julho de 1883, tornando-os exten i vos ás linhas 
da antiga Companhia Transportes Urbanos e 
áquellas que a Companhia venha a adquirir por 
qualquer meio ou estabelecer a bem da commo
.didade publica, notadamente as linhas pela ladeira 
de S. Bento e Avenida da Graça. 

b) PL'idlegio de uma zona de quinhentos 
metros (500 m.), dentro da qual, emquanto durar 
a conce ão, não poderá o município conceder a 
outrem nem e tabelecer por conta propria, linhas 
de tramways na cidade e seu. arrabaldes, excepto 
quando se tratar de prolongamento de sua. linhas, 
e que a Companhia e recu. ar a construir no 
pr·a o que fôr fixado, sem prejuízo do e tatuido 
no n . 38 e 39 do art. 56 da lei n. 4 de 20 de 
Outubro de 1891, resalvados tambem o direitos 
de terceiro . 

c) Conce são com a garantias da letra ante
. cedente da clau ula . egunda de uma zona de 
quinhentos metros {500 m.) tambem para cada 
lado, dos elevadores Lacerda e llo Toboão, para 
estabelecimento de a cen ·ore·. 

d) I enção de quae quer impo. to munici
pae , durante a conce ão, com excepção do. pro
venientes de po turas municipae . 

e) _Direito de desapropriação na forma da 
leis em vigor para os edifício e terreno que 
forem neces arios aos trabalhos da empresa. 

• 

.. 

f) Liue pa agem gt·atnita, para a· sua 
linha no terrenos pertencente. ao município. 
que já não con tituam zona pri\·ilegiada. 

u) Permi:,ão para a. éde da Companhia er 
no estrangeiro, comtantô que ue 'ta cidade tenha 
ella repre entante idoneo para entender-se com o 
governo municipal, toda vez que isto e fizer 
mi ter, e re ·olYer a dudclaf; que s0 ·u. citarem 
e ob a condic:ão de ser o fôt·o desta comarca da 
capital o unico competente para julgar da· ques
tões ou penclencia ~ entre a Companhia e o 110cl<'r 

munieipal, ou entre terceiro:- a Companhia, bem 
a im a fran ·fprencia de acr:ões peÍ'tPllcente~ a 
l ra ileiros .·cní f ita ne ta capital. 

lausula tPrceil'a-Fóra cia zona pridlegiacta 
de que trata a letra b da clau.·ula . egunda de te 
contraeto em caso de abertura ele no,·as Yias ele 
ommunica<:ão, permittindo o e~fallelecimento de 

tt·amway., a Companhia t rá preferencia para e -
tab lecel-as nas mesma. condi<:õe da pre;;:ente 
conec. ·ão . 

'Jau. ula quarta- O go,·erno municipal obl'i
ga-se ao pagamento de cluzeuto~ cin<'oenta conto. 
de réis (250:000/000) em pre. ta ·ões annnae.· ele 

cincoenta conto de réi · (50: 00-_ oom, como auxilio 
á conclu;;:ão das obra · da A Yenida ela Graça. 

Clausula quinta-Quando .·e tenha de ot·
ganizar a fal>ella ele que trata a clau ula pri
meira, lett·a Ir de te confra<'to, o preço acfuae 
Rerão ·mantido e . ó poderão soffrer reducc:ão 
por propo. ta cta 'ompanhia. 

~ 
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Clau ula . exta - O IYOYet·no municipal so
licitará do g-overno da rnião isenção· de impoR
to para o. matcriae nece ario á construcção 
ou transformação da linhas da Empreza, bem 
como para o machini mos, materiai rodante e 
uten ilio neC'e · arios á in talla ·ão electrica. 

lau ula ·etima-A extcn ão da zona de
terminada na letra b da clau ·ula egunda d te 
Contra to fica dependente da apprOYaÇãO do 
conselho municipal. ~ por e tarem accorde a 
parte contractante., eu E peridião de Mattos 
Freire, 2.0 c cdpturario da secretaria ela Inten
clencia ~Iunicipal de~ta apita!, lavrei o pre ente, 
clepoi · ele lido perante as me.·mas, ::;en lo e:te 
as ·ignado p<'lo Dr. Intendente )lunicipal, p<•lo 
clirectores da ref<'rida Companhia e a. te temu
nha , depoi. de . ubscriplo pelo director da • 'ecre
taria. Pago· o impostos deYiclo como consta (]O 

conhecimento n. .019 da Ilecebedoria ~[uni ipal. 
E eu Emesto Barhoza oelho, official-maior da 
, eer<>taria, no impeclinwnio do Dr. ecretario, . ub-
cre\'O e as.-igno. "'obre ei e tampilha , endo 

tre · de duzenlo · réi;:: e tres de cem réi , toda:s 
no Yalor de no,ecento ·· réis, esta ,·am a ·ignaclo. : 
Bahia 29 cl Outubro de 1 99- .Antonio Vi torio 
de Araujo Falcüo.- Domingo!} Rodrigue.· dP 
Barros. ...1/auoel Franci.~co Gonr;a!l•e.<:. Como 
te temunhas;: J/anoel ~lfaria Balliaiza. Quod 
íull Deu.· Gomes rinllas. 

J 

.. 
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LEI N. 816 

O Con elho }Iunicipal da Cidade do , 'al\a
dor decreta: 

A.rt.1.o-Serãoconcediclo á «Companhia Tl'ilho 
Centra~ ,. para o fim de ub tituir a tracção ani
mal pela electrica e uniformizar a bitola da.- uas 
linha com a elas linha da «Companhia Linha 

ircular de Carri da Bahia,:o para o e tabeleci
mento do h·afego mutuo, o mesmos favore. al
vo os direito rle terceiro , de que goza a cLinha 
Circular», em con equencia da lei n. 330. 

Art. 2.o-A c ompanhia Trilhos Centrae 
revertará para o Município, independente de 
qualqu0r indemni ação, na me ma coHcliçõe e 
na me ma occa. ião em que e der a rever ão 
da «Linha ircular:o, i to é, no fim elo prazo de 
59 anno conforme o contracto de 13 de Outubro 
de 1899. 

Art. 3.0 -A. qualquer da companhia é con
cedido, para o fim de Pstabelecer o trafego 
mutuo, o prolongamento da ·ua linha , cujo. tra
çados deYerão er devidamente approyado pelo 
~Iunicipio . 

~\.rt. 4.0 -0 prolongamento da linha coilce-
diclo pela pre ente lei não dá ab olutamente 
direito á im·a ão de zona já concPdida .. a outra· 
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companhias, pelo que para a zona baixa da ci
dade . ó potlet·á qualquer da companhia ir para 
o lado do Bomfim, até a e ta~ão da E trada de 
Ferro á 'alçada do Bomfim, cujo traçado . erá o 
eguinte: 

Rua Direita de anto Antonio, lat·go do 
Barão do Triumpho, ladeira do Baluarte, São 
José, ladeira ela oletlade, corredor e largo da 
Lapinna, E ·trada da Boiada , Tanque do Enge
nho da Conceição, de onde de ·cerá para a Calçada 
até o ponto acima indicado, podendo a «Linha 

ircular» de accordo com a planta da viação 
geral da cidade, pot· ella apre entada, levar os 
seus bonde pelo largo Doi de Julho, ou uas 
vi. inhança até a ua u. ina á Preguiça. 

Art. 5.o--A Linha Circulat'» por si ou com 
o concurso da Trilho. enh·ae », é obt·igada a 
modificar o tra~ado da sua linha no di tricto de 

auto Antonio, de modo a contornar o largo do 
Barbalho, cujo rebaixamento e nivelamento erão 
feito pela companhia. , independente de qual
quer remuneração por parte do l\lunicipio. 

Art. 6.0 -Ficam a conee~ ionaria obrigadas 
a con tmir no Retiro, para o ~Iunicipio, um mata
douro modelo, de accordo com a planta e projecto 
já approyaclo pelo poder municipal, indepen
dente de qualquer indemni ação. 

1.0 A obra para con trucção eles e ma ta
douro deverão ser iniciadas no prazo de doi 
meze , a contar da data da a ignatura do cou-
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tracto para a e_·ecução das obra concedidas pela 
pre. ente lei e terminada no prazo de doi annos, 
ah·o moti\O de força maior, reconhe ido pelo 

poder municipal. 

2.0 A fi cali ação da obras do matadouro 
erá feita por um prepo to de inteira e ab oluta 

confiança do intendente. 

Art. 7.0
- ão as conces ionarias obrigadas a 

faz r o calçamento do leito ele ua linha e 
mais om,ao de cada lado, ele ac orclo com a in
di açõe do exe utivo municipal. 

Art. 8.0 - A' conces. ionarias é facultado o di
reito de desapropriação, de accordo com a leis 
que regem a e pecie. 

Art. 9.0 - ão a conce ionarias obrigadas a, 
no Dique, em aproveitamento da agua , cons
truir cae , arbori ar as ua ma1·gen , con truir 
ponte·, jarclin , galpõe ou chalet , para dh·erti
rnento publico, em qualquer contribuição pecu
niaria por parte do município, ficando, porém, 
pertencendo-lhe o liYre go o do proventos que 
dahi po am adYir, como ejam; 

a) i enção de impo to municipae ; 
ú) aproYeitamento do material exi tente no 

local, para as obras que construirem. 

Art. 10.-Para a fi calização entrará a «Com
panhia Trilho entraes• para o cofre muni
cipaes com a quantia de quatrocento mil réis 
men aes, antecipadamente clepo itado . 

A1·t 11.- ão a companhias obrigada a dar 
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·no eu bonde a pa . agen~ li\TC? que fõrem 
determinadas pelo regulamento que fôr baixado 
pelo governo muni ipal. 

Art. 12.- ão o conce . ionario obrigado a 
con truir rêde protectora para· o~ eu fio , de 
modo a eYitar de a tL·e · pela queda do me mo . 

Art. 13.- ão a conces íonaria igualmente 
obrigada a a signar o ontracto, dentro do pràzo 
de quinze dia , depoi da appro,ação da ba e. 
pelo 4Con. elho de accordo com o Art. 17, depo
sitando por e ta occ~ ião, no. cofre.., do _ ~Iuni
cipio uma caução de vinte conto em nome 'da 
cTrilho entrae ", além ela cau ão já existent 
pre tada pela •Circular». 

Art. 1-1.- \_ infracção de qualquer da clau-
ula elo contracto, que deYerá er Jayratlo de 

accôrelo com o já celebrado com a «Linha Cir
cular" e que erá firmado I)or amba a com
panhias, acarretará a multa de doi conto em 
favor elo ~[unicipio e a perda elo privileaio 
exi tente na pre ente lei :e a infracção per
durar por quatro mezes. 

Art. 15.--São as Companhia obrigada a or
ganizar o eu horario e a tab lla de preço , de 
accôrelo com o regulamento que fôr baixado pelo 
ex cutiYo municipal. 

Art. 16.-A tabella de pre<:o erá organizada 
de accôrdo a garantir o capitae empregado 
pelas companhia . 

.Art. 17.-A ba e para o contracto deYerão 

.. 
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er . ubmettida · á appro,ação do Con elho, de
\endo . er apre ntada dentro do dez dia da 
publicação da p1·e ' ente lei. 

Art. 18.- Toda a obt·a noYas deverão ser 
iui iada no prazo de quatro meze , e t rminar 
no me mo prazo de quatro anno , salvo a de 
que trata o Art. 6.0 , § 1.o. 

Art. 19.- ão obrigada a con truir e tações 
pat·a a ac ommodaçõe de pa ageiro , de accôrdo 
com a nece . idade. elo trafego e a indicações 
do executi,~o municipal. 

rt. 20.-Revon-am-se a cti ··po içõe em con-
trario. 

Pa('o elo Con elho :\[unicipal cl a idade do 
, ah-actor, 21 ct etembeo de 1906.-·-(A ignado 
Leopoldino A11foniu de Freita Tant/i pre idente; 
Dr. Aurelio Rodrigue. nanna, 1.0 ecretario; 
João Rodrigue.· Cierma1w, 2.0 ecretario. 

Publique- e e cumpra- e. 

Gabinete da Int ndencia do ~Iunicipio da 
Capital do E tado la Bahia, m 25 de etembro 
de 1906.- C\.. · ignado)- Dr. Antonio Viclorio de 
Araujo Falcüo. 

~Te ta 0ecretaria da Intel den<'ia ~Iunicipal 

foi publicada sob n. 16 a pt'e ente lei em 25 
de etemhro de 1906.-(A ignado)-0 ceetario, 
Jfanoel Freire de arvalho. 
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EDITAL 

Pela Secretaria da Intendencia Municipal da 
Cidade do alvador e ele ordem upcrior, faz- e 
publicar o contracto abaixo: 

Termo ele contracto que as ignam a companhia 
«Linha Circular de Can·i » e «Trilhos en
traes::. e o 1unicipio da Capital do E tado 
da Bahia, para os fins abaixo declarados: 

Aos dez dias do mez de Xovembro de mil 
novecentos e eis, ne ta Secretaria da Inten
dencia Iunicipal, presente o exmo. sr. intendente 
municipal, dr. Antonio Victorio de Araujo Falcão, 
compareceram os sr . Domingo Rod1·igue de 
Barro , Frahci co Marque da il \' a, Julio '. 
Brandão, Augu to ezar de Souza Uzel e Ega 
Muniz B. de Campo , repre entante legae da 

r- Companhias «Linha ircula.r de Carris da Bahia 
e «Trilho Centraes::. e disseram que de acc01·do 
com lei n. 816, de vinte e cinco de Setembro de 
mil novecento e ei (1906) e de pacho exarado 
na petição que dirigiram ao executiYo municipal 
em 8 de Outubro ultimo, vinham a ignar o pre-
ente termo de contracto, de conformidade com 

a clausula seguintes: 
5 



34 

Clausula 1.3 A «Companhia Linha Circular 
de Carris da Bahia:., além das obrigações cons
tantes de seu contracto anterior, obriga-se, bem 
como a «Companhia Trilhos Centraes»: 

a) A e tabelecer o trafego mutuo, podendo 
para este fim prolongarem suas linhas, sendo o 
trabalho do prolongamento ou dos prolonga
mentos previamente approvado pelo município. 

b) A fazerem os prolongamentos das linhas, 
respeitando o privilegio de zona concedida a outra 
companhia, pelo que, na zona baixa da cidade, 
só poderá ir para o lado do Bomfim, até a Es.
tação da E trada de Ferro á Calçada do Bomfim, 
cujo traçado será o seguinte: 

Rua Direita de Santo Antonio, largo Barão 
do Triumpho, ladeira do Baluarte, S. José, ladeira 
da Soledade, corredor e largo da Lapinha, Es
trada das Boiadas, Tanque do Engenho da Con
ceição, de onde descerá para a Calçada, até o 
ponto acima indicado, podendo a «LiJ;tha Circular 
de Carris», de accordo com a planta da viação 
geral da cidade por esta apre entada, levar os 
seus bonde pelo largo 2 de Julho ou ua "Visi
nhanças até a sua u ina á Preguiça. 

c) A fazerem o calçamento do leito de sua 
linhas e mai o,m30 de cada lado de accôrdo com 
as indicações do executivo municipal. 

d) A darem nos seu bonde as passagen 
livres que forem determinadas pelo regulamento 
que bai~ar o governo municipal. 

I' 

.. 
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e) A organizarem o horario e a tabella de 
preços, ele conformidade com o regulamento que 
baixar o executivo municipal. A tabella de preço 
será organizada de modo a garantir os capitaes 
empregados pela companhias. 

Clau ula 2.a As Companhias «Trilho Cen
tt·aes« e «Linha Circular de Carri » se obrigam 
a iniciar toda as obras novas no praso de 4 
mezes e a terminal-as no pra o de quatro anno , 
sal-vo as que tiverem pra o especial ne te con
tracto. 

Clausula 3.3 A «Linha Circular» por i ou 
com o concur o da «Trilho Centrae », é obrigada 
a modificar o traçado da sua linha no districto 
de S. Antonio, de modo a contornar o largo do 
Barbalho, cujo rebaixamento e nivelamento serão 
feitos pelas companhias, independentemente de 
qualquer remuneração por parte do ~Iunicipio. 

Clausula 4.3 Ficam a companhia conces-
ionaria obrigadas a con truir no Retiro, para o 

:\Iunicipio, um ::\Iatadouro ::\lodelo, de accôrdo com 
a planta e projecto já approvados pelo poder 
municipal independente de qualquer indemnisação. 

§ 1.0 A obra para construcção desse :Mata
douro deverão er iniciadas no praso de dois 
mezes, sal-vo motivo d~ força maior, Teconhecido 
pelo poder municipal. 

§ 2.o A fiscalização da Obras do Matadouro 
será feita por um prepo to de inteira e absoluta 
confiança do intendente. 
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'lau ula 5." As companhia conces. ionaria 
ão obrigada a, no Dique, em aproveitamento 

da agua., con truir caes, arborizar as uas mar
gen , con troir ponte , jardin , galpões ou chalet 
para divertimento publico, em qualquer contri
buição pe uniada por parte do município, ficando, 
porém, pertencendo-lhe o livre go o do pro
vento que dahi po am advir, bem como ejam: 
1.0 i ·enção de impo to municipae , 2.0 aproveita
mento do material exi tente no local, para a 
obras que consh·uiL·em. 

Clau ·ula 6.a Ficam ambas as companhia 
conce ionarias obrigada a construir estações 
para accommodação de pa sageiro , de accôrdo 
com o h'afego e a indicações do executivo mu
nicipal. 

Clau ula 7.a A Companhia Trilhos Centrae » 

obriga-. e ainda : 

a) A unificar a bitola de sua linhas para o 
estabelecimento do trafego mutuo, adoptando tri
lho de aço apropriado . 

b) A manter em expo ição pet'manente na es
taçõe da companhia uma planta da rêde de 
ctramway» e um quadro da di tancias e preços. 

c) A entrar para o cofres municipae em 
semestres adiantado , para fi calização, com a 
quantia corre pondente a quatro entos mil réis 
(400 000) men ae . 

d) A sujeitar-se ás obrigações contidas no 
Regulamento das Emprezas Carri . 

.. 
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e) A apre entar ao executivo municipal, afim 
de ser approvado, o plano do traçado e do a en
tamento das cli\·er as . ecções. 

f) A a entar os conductores de · di tribuição 
electrica pela maneira mai conyeniente ao bom 
funccionamento do erviço, ele accôrdo com os 
preceito mais aperfeiçoado da electro-technica, 
de forma a evitar o accidentes pessoaes e os 
phenomeno da electrolyse e con. truir rêdes par
ticulares para os seu fio , de modo a evitar 
desastres com a queda dos m~smos. 

g) A fazer todas a obras de accôrdo com a 
Directoria de Obra Municipaes que fiscalizará o 
serviço por intermedio de um fiscal. 

lt) A depositat' no acto da a signatura do 
presente contracto, uma caução de vinte contos 
de réis (20:000 000) para garantia do mesmo, a 
qual reverterá para o município no caso de cadu
cidade, sem prejuízo de qualquer outra multa em 
que tenha incorrido. 

Clau ula S.a As companhia concessionarias 
ficam sujeita á multa de doi contos de réis 
(2:000 000) pelas infracções de qualquer clau ula 
deste contracto em favor do Município, e se a 
infracção perdurar por mais de quatro mezes, 
alvo caso de força maior, serão con iderado 

perdidos os privilegio constante da lei n. 816 
de 25 de Setembro ultimo. 

Clau ula 9.a ão concedidos á cCompanhia 
Trilho Centraes• os me mos favores, salvo direito 
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de terceiro, de que gosa a «Linha Cir ular de 
Carri ,. em consequencia da lei n. 330 de 4 d-e 

Junho de 1898 e contracto de 13 de Outubro de 
1899, que tambem continúa em inteiro vigor no 
que não fôr por este expres amente revogado. 

Clau ula 10.a A Companhia «Trilhos Cen
traes,. reverterá para o ::\Iunicipio, independente 
de qualquer indemnização, nas me mas condições 

e na mesma occasião em que se dér a rever ão 
da «Companhia Linha Circular de Carris,., isto é, 
no fim do praso de 59 anno , conforme o con
tracto de 13 de Outubro de 1899 (mil oitocentos 
e noventa e nove). 

E por estarem de accôrdo as partes contra
ctante mandou o dr. intendente municipal lavt·ar 
o presente termo de conh·acto, o qual depoi de 
lido e achado conforme yae as ignado pelo dt·. 
Antonio Victorio de Araujo Falcão, intendente 

municipal, pelos representantes legae das dua 
companhias acima mencionada , pela te temu
nhas abaixo firmada e ub ct·ipto pelo dr. secr·e
tario da Intendencia. E eu, Espiridião de ~latto 
Freire, segundo official da Secretaria da Inten
dencia, o escrevi. E eu, )lanoel Freire de Car
valho, secretario da Intendencia Municipal ela 
Capital do Estado da Bahia, o subscreyi e a i~ 

gnei. O Secretario, Manoel Freire de Carvalho. 
Sobre tres estampilhas de trezentos réis cada uma 

lê-se: Bahia, 10 de Novembro de mil novecentos 
e ei . Dr. Antonio Victorio de A1·aujo Falcão, 
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e um pouco mais abaixo Augusto Cezar de • ouza 
Uzel, director-presidente; Eoas j}funiz Ba~1·etto 
Carneiro de Campo ' dieector-gerente; Donnngos 
Rodrigues (le Barro ' .Julio V. Brandão, Fran
cisco Marques da Silva. Como testemunhas:. Fran
cisco J!ig 1,el Chave e Luiz Antonio Pere~1·a da 

ilva. 
Secretaria da Intendencia :Olunicipal da Ci

dade do Salvador Capital do Estado da Bahia, 
em 4 de Janeiro de 1907.-0 Secretario, ~!anoel 
Freire de Ca1·valho. 

• 
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Termo de contracto entre o Municipio do Sal
vador e as Companhias Linha Circular de 
Carris da Bahia e Trilhos Centraes da 
Bahia, pela fôrma abaixo: 

Ao. quinze dias do mPz de :\lar o elo anno 
do mil 110\'Crentos e vinte um, IH' ta cidacl do 

ah·ador, Capital do E lado da Bahia, ne.·ta ,"'c
et·etaria da Intendencia, onrle ·e arhaYa presente 
o Exmo. r. Intendente Coronel ~[anoel Duarte 
de lh·ei n1 perante e si e com pareceram a Com
panhia «Linha ircular de arn. da Bahia • e 
cTrilhol:; entrae. "• repre ·entada · pelo eu. dire
ctore Domingo Rodrigue. Barro , ctayio Pedro 
do • anto e Francisco Marque e di. ·eram que 
á Yi ta da Resolução ~[unkipal n. 450 d (18 
dezoito de Outubt·o do mmo proximo findo, Yi
nham a. si<Tnat· o presente t rmo ele contt·acto, 
pelo qual fi am aju ·taclas e cotwf'ncionacla rom 
o .Jiuniripio a. seguint clausula e condiçõe.: 

LAr: TLA I - A C'oHpanhia Linha Circu
lar de C'arri.· da Bahia trmclo adquirido a ener
gia electrica ela producção da ·.;;ina ela . Bana

neira.·, ele propriedade da Compatlllia Brasileira 
de Energia Electrica, obriO'a- e a forn ccL· energia 

electrira ao .Jlunicipio, oi..> 'OLTada.· a: eguiule 
condiçõe:: 
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a}-a energia a fornecer será neces aria ao 
funccionamento de tran formadore de capacidade 
de setecento (700) kilowat , installaclo no local 
que fõr convencionado entre a partes contra
ctante ; 

b).- o fornecimento erá feito na sub-estação 
da Lapinha, sendo o con umo Yerificado ahi no 
fim de cada mez por meio de doi medidores, um 
do :Município e outro da ompanhia; 

c - e e consumo que o l\lunicipio garante 
e pelo qual é re. pon ayel, não erá inferior a 
dez mil (10.000) küowatts-hora em vinte e quatro 
(24) horas; 

. d}-a Companhia e obriga a fornecer ao 
• Iunicipio vinte cinco por centó (25 ofo) da arga 
util de cada turbina l)Ue Yier a . er installada na 
Usina da Bananeiras, não e compt hendendo 
nessa percentagem as dua turbina já montada 
e mais aquella. que forem de ·tinaclas á re erva. 
A r-isada o ::nunicipio de e tar á sua di posição 
a p rcentagem acima referida, ~erá elle obrigado 
a respon ler dentro do praso ele trinta dias . i 
cle1Ja e quer utilizar e, não o fa_zenclo, ficará 
lin·e a companhia d'ella cli:pôr como melhor en
tender; 

e)-fornecerá gratuitamente, conforme offe
recimento feito ao Exmo. , r. Dr. Jo~é Joaquim 

eabra, pelo pra o de quatro anuo , a contar do 
dia em que fõr illuminado todo o percm· o da 
Rua hile ao Pharol da Barra, a energia ne e: ·a-

• 

.. 
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CLA US"CLA YI - O Intenden e Municipal 
obriga-se a olicitar do Governo do E tado a ua 
inten•enção no pre nte contracto, por um addita
mento, no entido de garantir a ua execução. 

CLA S LA YII-A ompanhia e o dunici
pio ajustam ele modo irretratavel, alvo conven
ção po terior, por mo io expres o e inequívoco: 

I-na ubstituição das obrigaçõe a&sumidas 
conjunctamente pela ompanhias Linha Circular 

Trilho entraes nas clausulas terceira e quinta 
do conti·acto qu com o dunicipio celebraram em 
dez (10) de ..._To vem bro de mil novecentos e seis 
(1906), por effeito da Lei 816 de 25 de Setembro 
d 1915, pelo seguinte : 

a)- ao enyez das obra do Dique especifi
cada. na dita clausula quinta, a ompanhias cal
çarão a Ladeira da 1\Iontanha a parallelepipedo , 
com ua. e de concreto ele um por quatro por sete, 
com uma e pes ura ele oito centímetro , concer
tando o pa eios do lado do mar onde não 
existirem propriedade e tetTPno pertencente a 
parti ulare , fomPcendo o- ~Iunicipio o rôlo com
pre sor. Ta e trabalhos deYerão ser começados tres 
meze clepoi, de as:ignaclo o contracto e conclui
dos quinze mezes depoi , facilitando o l\Iunicipio 
todas a. m clidas de ordem que forem exigidas 
pela Companhia· 

b)-ao env z de modificarem o traçado da 
linha no districto de 'anto ntonio, contornando 
o Largo do Barbalho, a que se refere a clausula 



III elo upeacitaelo contracto d e 10 ele X ovembro 
de 1906, as Companhias farão o calçamento a 
parallelepipedos, om a largura de oito (8) me
tro , de tre faces elo Largo do Baruaiho, da rua 
do urrae. até a Ladeira do Jacaré, denmdo 
ter inicio a obras dentro do praso ele tre mezes, 
a contar da data ela as ignatura do contracto, e 
e.'tarem concluída no me mo pra o da Ladeira 
da 11Iontanha; 

II-ao enve:z dos pa es de que cogita a Lei 
.:-\. 880 de 9 de }[arço de 1908, cada Companhia 
fornecerá somente os eguinte pa se. ·: para os 

erYi"o 111 • • d ( ) ., UJHcrpa : ez 10 cart iras de clu-
zento e cincoenta (250) coupon. cada uma, sendo 
t~e · (3) válida a qualquer hora, e ete (7), da 
01to {8) á.· dezoito (18) horas: cabendo uma da 
primeira· (\·álida.· a qualquer hora) e dua com 
limite · de hora da · (8 á · 18), á ecretaria do' on
selho; ficando a. demai. (em numero de . Hte), 
p.ara a Intendencia; para o . en·iços e tadnaes: 
mlte (20) carteira de duzentos e cinroenta (250) 
coupon cada, sendo dez (10) válidas a qualquer 
hora e dez (10 Yálida · da 8 á .· 1 horas. ada 
Companhia fomccerá ainda tanta.· carteira quan
to forem os delegado e u bdelegado. do poli
cia, válida a qu~lquer hora. Xão erá permitticla 
a sub. lituição de qualquN' carteira em pra. 0 
menor de fl'inta (30) dia . A. ompan.hia pode
rão, si i. to lhes con\'ier, sub. tituir toda. ou algu
ma. carteira por cartõe -pas e.. 'ontinuarão a 

•• 

• 
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ria para a illurninação da Rua hile e la Ave
nida Sete de Setembro até o Pharol da Barra, 
limitando- e e ·se fornecimento gratuito a uma 
lampada de quatrocentos (400) watts em .cada 
po te central dos existentes nesse percm' o, e~
cepto nos dias 2 de Julho, 7 de Setembro e 15 de 
Xo\'emlJro, e nos tres dias do CarnaYal, nos quaes 
erá ampliado á tre lampadas; 

f)-o ornecimento de energia para es a illu
minaçã.o erá feito . dtn·ante dez hora por noite, 
01'ganizando-se uma tabella que tabelecerá as 
horas da illumü ação no ÍllYei'no e no Y rão; 

g)-incumlJirá ao Estado ou :Município a re
forma da act\la h tallaçõe- no :efel'ido per

, o, da Praça dG onseJho ao Pharol da Bat·ra, 
sua con ·enação, · itui ã de Iam ad · e o 
mais ne arJo. 

BRIGA ÕES D ML' I IPI{) 

O ML'llrrCIPIO OBRIGA-SE: 

I-~· forn-ecer •O • tran formado!'€ ref ·idos 
na clau ula I leti-a . O preço desse transf rma
d res de u.a installação poderá ser adiantado 
pela ompanhia, que rá reembol ada pelo :Mu-
ni ipio, m re ·taç- men aes dentro do p.razo 
do contracto ; 

U-a fazer, por sua contll, o a entamento 
da linha de transmissão da sub-estação da La-
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pinha, até o local onde forem in tallaclo os ditos
tran ·formaclore ; 

III- a pagar o preço de energia elech·ica, 
na ba e do con umo mínimo obrigatorio, a que 
allude a dau. ula I letra r, a razão de duzento 
i·éis (200 rs.} o kilowatt-hora, mantido esse me. mo 
ph'ÇO para a energia que lhe fôr resen·ada nas 
turbina , dP acconlo com a letr·a D da mesma clau
sula. O preço do kilowatt, a que se refere esta 
clausula, será para co .-O,R5, sendo o preço au
gmentado proporcionalmente a cada cente ·imo de 
decre cimento, conforme ob en·a ão feita meu ai
mente: 

IV -a effectuae o pagamento do forneci
mento de energia ele .h·ica, que não poderá ser 
inferior a dez mil (10.000) kilowatts-hora em Yinte 
e quatro horas, apó a medição e Yedficação do 
respectiYo consumo, até o dia dez (10) de cada 
mez que se eguir, em moeda legal corrente, me
diante a apresentação de conta, Yisado pelo func
cionario ::\Iunicipal que uperintender o eniço; 

Y-a não rey~ndet· energia electrica para illu
minação pal'ticular por meno de eiscento rers 
o kilowatt-hora, preço e e que erá cobrado pela 
Companhi-a a terceiro , endo-lhe, entretanto, f., _ 
cultaclo, bem como á ompanhia, dar uma boni
ficac;ão ao consumidor que fizer, pontualmente, o 
pagamento, independente de cobrança externa· 

VI-a dar preferencia· á Companhia, no caso 

/ 
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clea rrenclamentos do .. erdços de illuminação da 
Cidade e de Viação, em igualdade de condiçõe . 

LA U GLA II-0 íornecimc.nto de ener·gia 
electrica t1s ca ·as pia ·, com applicaçõe a illumi
nac;ão dos re. pecti,·o e tabelecimento:, go arão 
de um abatimento de Yinte por cento (20 °/o) no 
preço conyencionado ele "eiscentos réi o kilowatt
hora, deyendo con ·tar de uma relação assignada 
pelos contractante as qu deYem go ar de a 
bonificação. 

LAPSULAIII-A condiçõe depagamento, 
de garantias e outra por parte dos que contra
ctarem o fornecimento de energia ele tl'ica para 
qualquer mistér erão linemente e lipulada por 
cada uma das parte~ contra tante., ficando, entre
tanto, entendido que, quanto a sua applicação á 

illuminação particular, nenhuma alteração poderá 
hayer no preço acima e ·tipulado, excepção das 
predita. bonificaçõe ·. 

LA '{;LA IY-0 pre ente contracto, no que 
diz r speito ao fornecimento de energia electrica 
ao ::\Iunicipio, vigorará pelo pra.-o le dez (10) 
annos, a contar da data 1e ua as ignatura come
çando, entretanto, o fornecimento do )Iunicipio 
apó · a installação elos tl'an formadore e da linha 
de tran ·miR.-ão endo, durante e te pra o, man
tido e re peitado pelas partes conlractante , ou pelo 
que por qualquer titulo, lhf'.' yenham ubstiluir 
na explora ·ão do me.·mo fome•imento, alvo o 
casos de resci ão adeante preYi to . 

•• 
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RES ISÃO D O~'TRA TO 

CLA S LA -A Companhia poderá res
cindir o presente contracto: 

a)~ i 'O Iunicipio faltar ao pagamento do 
focnooimento de energia -electd.ca durante dois 
m&Ees consecutivo e não se fizer eff iva a ga
rantia do E tado; 

b)- i fornecer energia electrica a particula
res para illuminação por preço inferior a · is
cent~s 1'>é.is. salvo a exoop\ãO da clausula U; 

c}-si deixar d cumprir quaesqu e outra 
obrigaç-e <lUe a ume. A('j )1müoipio, por ua 
v-ez é facultada a re ci ão ·i a ompanl1ia :l}Gr 

c:utpa ua, s m motivo ju tificaclo, deixa d€ dar 
ciuml)rimento a qua1qu L' de suas o!Jriga .ões ou
tra tuaes. A parte contractante qu dér lugar a 
rescisão d te ontracto, por acto proprio, oc a
sionando prejuízo, pagará a outra uma multa de 
duzentos contos de réi (200:000<-000). ''i a resci-
ão 'Se dér por parte da Companhia, e ta, além 

da multa erá obrigada a fornecer energia ele
ctrica ao ~Iunicipio, nas condi õe de. e contracto 
durante um anuo. To ca ·o de interrupção do 
fornecimento de energia hydro-eleotrica, a om
panhia Linha ircular e obriga a fornecer pela 
U ilu da Pr~guiça a energia neoe -aria ao du
nioipio, proporcionalm nte á capacidade da me ma 
Usina, mantidas as demais condiçõ~ de te con
tt·acto. 

,. 

r 

• 
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ter pas agens livres: a autoridade a que se 
refere o Art. 66 da Lei n. 880 e mais os ajudan
tes de ordens dos Secretarias do Estado e do 
Intendente, e tes, porém, mediante cm·teiras, nas 
me ma condições dos delegado de policia, ou 
cartões-passe . Terão pa sagem gratuita, em pé, 
na plataforma po tei·ior do vehiculo, quando em 
serviço: as praça do exercito, marinha, policia, 
bombeiros e guardas civi devidamente fardado 
e armados quando em serviço, o carteiro elos 
Correio e os estafetas elo Telegrapho Nacional. 
Fica, porém, entendido que em cada vebiculo ó 
poderão viajar nessas condições dois represen
tantes da corporações acima mencionadas. 

CLA LA III- A Companhia , por es a 
modificação no tocante ao pa se , olH·igam-se:-a 
Trilho Centrae a entrar para o cofre munici
pae , annualmente, em prestações trimestraes 
vencida , com a quantia de doze contos de réis, 
e a Linha Circular, pelo me mo modo, praso e 
forma, com a quantia de trinta e eis conto 
de réis. 

Lí\.U LA IX- X o di tricto da Penha 
)lare , Brota e anto Antonio, a Companhia ó 

poderá fomecer energia electrica para illum i na
ção particular onde actualmente cxi tir rede de 
distribuição de sua propriedade, dependendo de 
expre o consentimento do )lunicipio, o augmento 
de a r"de nesses districto , quando para aquelle 
fim. E por a sim estarem do accõrdo, mandou o 

7 
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Exmo. Sr. Coronel Intendente . que eu, ·Antonio 
Gentil da Silva; funccionario addido a e. la e
cretaria, lavra se o pre ente termo, que depois de 
lido e achado conforme, subscripto e assignaclo 
pelo Sr. Doutor Secretario da Intendencia, vae 
a ignado pelo me mo Exmo. Sr. Cel. l\Ianoel 
Duarte d'Oliveira, Intendente Municipal, e os e
nhore Domingo Rodrigues Barros, Octavio Pedro 
elo Santos e Francisco ~larques, directores ela 
Companhias Linha ircular e Trilhos Centraes, 
perante as te temunhas tambem abaixo as igna
das. Deixou ele pagar o emolumentos em virtude 
elo Parecer N. 11 elo Conselho 1\Iunicipal, datado 
de 11 do corrente, e sanccionaclo pelo Exmo. Sr. 
Cel. Intendente Municipal, em 12 de te mesmo cor
rente mez·. E eu, Manoel Vaz Vieira dos auto , Se
cretario da Intendencia, ub ·crevo e a igno.l\lanoel 
Vaz Vieira dos Santos. (A ignado ) l\Ianoel Du
arte d'Oli ,·eira, Domingo. Rodrigue Barro , Octa
vio Pedro dos anto e Francisco 1\Iarques. Corno 
te temunhas: João ~!arque do· Rei e Dr. Joa
quim dos Rei 2\Iagalhães. Confere - Nicanor 
Bernardes da :\Iatta, 2.o official da Secretaria da 
Intendencia :Municipal. Visto~ ~Ianoel az Vieira 
dos s·antos, • ecretario. 

TERMO DE AbDITAMENTO 

Ao me. mo dia, mez e anno declarado no 
Termo do Contractc, no palacio Rio ,Branco, na 

/ 

• 
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sala elo· Exrno. Sr. Dr. José Joaquim Seabra, Go
vernador do Estado, perante este compareceu o 
Exmo. Sr. Cel. Intendente ~Iunicipal e as om
panhia «Linha 'ircular de Canis da Bahia:. e 
«Trilhos Centracs», repre entadas pelos seus 
Directores Domingo Rodrigues Barro , .Octavio 
Pedro dos Santo e Franci co Iarque , e pelo pri
meiro foi dito que solicitou do Exmo. Sr. Dr. 
GoYernador do E tat1o, de a cordo com a clau
sula YI do contracto retro, a sua intervenção no 
sentido ele garantir a execução elo mesmo con
tracto e como S. Ex. no intuito ele facilitar e be
neficiar a sua população, houvesse attendido a 
es a solicitação, vinha as ignar com as referidas 
Companhia , este termo, pelo qual o Exmo. Sr. 
Doutor Governador se compromette a fazer effe
ctiva e a garantia, ele modo que o alludido con
tracto seja fielmente cumprido, no tocante ás 
obrigações a mnidas pelo Município e elo que 
dará conhecimento á Assembléa Geral Legislativa, 
para approvação elo seu acto. 

E por a im e tarem accordes mandou o 
Exmo. Sr. el. Intendente que eu, Antonio Gentil 
da il \'3, funccionarto addido á Secretaria da In
tendencia, laYrasse o pre ante termo, que, depois 
de lido e achado conforme, vae ub cripto e a -
signado pelo Senhor Doutor ecretario da Inten
dencia e tambem as 1gnaclo pelo Exmo. Senhor 
Doutor Go,·emador do Estado, oronel Inten
dente :\Iunicipal e os Senhores Domingo Rodri-
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gue Barros, Octavio Pedro dos Santos e Fran
ci co Marques, e testemunhas abaixo. E eu, Manoel 
Vaz 'ieira dos Santo , Secretario da Intendencia, 
subscrevo e as igno. !Yfanoel Va~ Viei1·a elos 

antos. (Assignado ) J. J . Seab1·a, .!Jfanoel Dua'rie 
ele Oliveú·a, Domingos Rocl1·igues BmTos, Octavio 
Pedro dos Santo e F1·ancisco Ma1·ques. Confere. 
l\icano1· Bemm·des da ~llfalta, 2.o official da Se
cretaria da Intendencia l\Iunicipal. Visto. ~llfanoel 
Vaz T'ieira dos Santos, secretario. 

.,. 

•., 

/ 
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Termo de compromisso e obrigação entre a 
Intendencia Municipal e as Companhias 
Linha Circular e Trilhos Centraes para 
execução da Resolução n. 708 de 31 de 
Março de 1925. 

Termo de compromisso e obrigação entre a 
Intendencia l\Iunicipal, representada pelo seu In
tendente o Exmo. r. Dr. Joaquim Wanderley de 
~raujo Pinho e as Companhias Linha ircular de 
Carris da Bahia e Trilho Cenh·aes repre enta
da pelos seu directores, o Dr. Antonio Bezerra 
Cavalcanti e Ani io l\Ia sorra para execução da 
Re olu ão n. 708 de 31 de l\1ar o de 1925 como 
abaixo declara: 

Ao ,·inte e oito dias do mez de Abril de 
mil novecentos e vinte cinco, nesta Secretaria 
da Intendencia Municipal da Capital do E tado 
da Bahia, onde presente se achava o Excellen
ti. simo enhor Doutor Joaquim 'Vanderley de 
Araujo Pinho, Intendente Municipal, compareceram 
os senhores Doutor Antonio Bezerra Cavalcanti 
e Ani io ~Ias orra, directores da Companhias 
Linha Circular de arri da Bahia e ~ Trilho 

Centrae • e declararam que a ditas Companhias 
estavam de pleno accordo com os termos da 
Resolução ~Iunicipal numero setecentos e oito (708) 
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do mez proximo pa sado e anno corrente, e que 
assim vinham as ignar o pre ente termo a que 
se refere a me ma resolução n. 708, e no qual 
ficam determinados para ambas as parte os prasos 
e demais condições de que depende o cumprimento 
das obrigações imposta pela citada Re olução. 

Clausula primeira- As Companhia Linha 
ircular de arri da Bahia ê Trilho Centraes 

obrigam-se: 

a) a apre entar os projecto · das constru
cções do prolongamento do ramal do anella até 
o Instituto O waldo r z e da ligação do Bom 
Gosto do Canella ao Rio de São Pedro e Campo 

anto no praso de trinta dia após a enh·ega, por 
parte da Intendencia, das respectivas planta ·, 
devendo a apresentação do projecto referente ao 
trecho da E h'ada da Boiadas, comprehendido 
entre o Largo da Lapinha e o Tanque da Con
ceição, ser feita dentro de no-venta dias, a contar 
da data da assignatura do presente termo; 

b) a encommendar dentro de oito dias os 
materiae necessarios a cada consb:ucção, uma 
vez appro,·ado o proje tos de que trata a letra 

· a, enviando á Intendencia documento comproba
torio de te acto; 

c) a executar as mesmas con trucçõe nos 
seguintes prasos, a contar da chegada elos mate
riaes encommendado : 1) prolongamento do ramal 
do Canella at~ o Instituto O waldo 'ruz, tre (3) 
mezes; 2) ligàÇão do Bom Gosto do Canella ao 
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Rio de S. Pedro e Campo Santo, noye (9) meze · 
3) trecho da E trada das Boiadas, comprehen
dido entre o Largo da Lapinha e o Tanque da 
Conceição, doze (12) mezes, ob pena de perde
rem a Companhia o direito ás regalias cons
tante do pre ente termo; 

d) a retirar a curva existente no fim da linha 
da Graça, logo após a ligação ,do Bom Go to do 
Canella ao Rio de São Pedro; 

e) a e tabelecer os passes escolares, com o 
abatiment9 de cincoenta por cento (50ojo) no 
cu to da. pa agem em qualquer ramal ou di -
ta ncia para os alumnos dos cursos primaria e 
secundaria (escolas elementare ), complementare , 
normae e O'ymna io · publicas ou particulare 
de ta Capital e Yigorando, a contar de Maio pro
ximo vindouro, na conformidade do re pectivo 
regulamento or<Tanizado pelas me ma Compa
nhias e d accordo com o Intendente :\Iunicipal: 

f) a auxiliar com trezentos contos de réis 
(300:0002000) a acquisição ou de apropriação e 
re pectiya demolição da egreja da é, na fregue
zia de te nome, nesta Capital, para o que, con
forme a cal'ta do Banco Bconomico de ta praça 
dirigida ao Intendente l\lunicipal e que vae trans
cripta no pr(:'. ente termo, depo itou no mencionado 
Banco aCJuella importancia, a qual, de tinan
do-se unicamente ao fim acima referido, será 
entregue pelo mesmo Banco no acto da a igna
tura elo titulo de acquisição da dita egreja ou do 
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deposito em Juizo para o pagamento da re pe
ctiva de apropriação. 

Clausula segw~da,-A Intendencia Municipal 
• obriga-se: 

a) a cumprir e fazer respeitat· a permissão 
e autorização con tante do art. 1.0 da Resolução 
n. 708, para que as ia . L. C. de Carri da Bahia 
e Trilhos Cenh'aes supprimam a primeira secção 
dos seus diversos ramaes, de modo que as actuaes 
primeira e segunda secções de cem téi ( 100) 
cada, a partir do Plano Inclinado, fiquem consti
tuindo, na ida ou na volta, uma só e u~ica secção 
de duzentos réi ( '200), cada passagem; 

b) a fixar a creação da ecções de cem rei 
( 100) cada, a serem estabelecida no trechos 
da exten õe da linhas das ditas Companhias, 
ante da inaugurac;:ão do eniço publico na parte 
nova do re pectivo ramaes; 

c}-a fazer con tar da escriptura de acqui
sição da egreja da Sé ou do deposito em Juizo 
para pagamento de sua desapropriação o au::d.lio 
prestado pelas Companhia exclu i vamente para 
este fim; 

d)-a dar quanto ao regulamento dos pas
ses escalare as providencias que dependam da 
sua autoridade de accordo com o que fôr estabe
lecido pelo respectivo regulamento e o mais que 
se torne conveniente á normalisação do er.viço 
em fa>or ela população escolar e resguardado· o 
interesses da Companhia . A carta elo Banco Eco-
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nomico recebida pela Intendencia :\lunicipal, que 
. e refere a letra-d- ela clau ula-I-, e cujo ori
ginal o me mo Intendente mandou archivar, para 
os fins de direito, é do teor eguinte: Exmo. Sr. f 
DL Intendente :\Iunicipal-Xesta-Temos o prazer 
de communicar a V. Excia. que pela Companhias 
Linha Circular de Carri da Bahia e Trilho 
Centrae foi abet'to ne te Banco um credito de 
trezento · conto de r éi · 300:000 000) e pecial
mente para a pre tação do auxilio de que trata 
a Re oluc;:ão :Jiunicipal n. 708 de 31 de :\Iarço do 

corrente anno. 
Dando conhecimento a V. Exa. da abertura do 

referido credito declaramo achar-se, já em no so 
poder, uma ordem a favor de a Intenclencia na 
importancia de trezento conto de réis (300:000 ) 
a qual poderá er produzida logo que seja eles
apropriada a Egreja ela Sé, mediante accordo 
por escriptura publica ou mediante o proce o 
judicial competente. 

AproYeitamos o en ejo pm:a apresentarmos 
no o pLOte to ele todo o apreço e con ideração. 

" -Pelo Banco Economico da Bahia. (As ignado ) 
Yital H. Baptista Soares- Viriato Bittencourt 
Leite. E por e tarem ele accordo, eu, Antonio Gentil 
da ill'a, funccionario ::\Iunicipal, com exercício na 
Secretaria da Intendencia, lavrei o presente termo 
que clepoi de lido e achado conforme, \'ae a i
gnado pela partes contractantes, depois ele 
subscripto e as ignado pelo Snr. Secretario da In-
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i nd n •ia. E ou, amillo Araujo Dor os ele Ba1>ros, 
:subs r vo o assig-no. (Assignado) Camillo CÜ' 

A1·anfo Bo?'{]Os de Batt'1'0 . (A ·sig-nados) Dr. Joa-
t q'ltim Wandedry de A1·aufo Pinlw, Ini nd ni ; 

Antonio Bezmnt Cavalcanti, .Anisio Jlfasso1·ra. 
Como t stomunhas: (As. ignaclos) Lnpe1·cio Ga
ltau 1n Pessoa, A lft·edo Vieira de Almeida. C n
fere. Luiz 111anocl G. de Lemo.'!, 3.o Official dn 

cor taria da Jniond 'ncia. Conform . Uzef l'lfww
lio Dnplat, 1.0 fficial da Socr taria la In1 n
d ncia. 

J. 
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ESTADO DA BAHIA 

CONTRACTO 
PARA O 

SERVIÇO DE VIAÇÃO 

CELEBRADO ~NTRE A 

COMPANHIA LINHA CIRCULAR DE CARRIS 
DA BAHIA 

EO 

MUNICIPIO DA CIDADE DO SALVADOR. 

28 DE MAIO DE t 929 



TERMO DE CONTRACTO PARA O Sf!RVIÇO 
DE VIAÇÂO EM TODA A CIDADE, ALTA 
E BAIXA, CELEBRADO ENTRf! A COMPA
NHIA LINHA. CIRCULAR DE CARRIS DA 
BAHIA E O MUNICIPIO DESTA CIDADE 
DO SALVADOR, PELA FORMA ABAIXO: 

Aos 28 dias do mez d Maio de r 929, nesta citlade do 
Salvador, apital elo Estado Federado ela Bahia, na Set
cr taria da Intenden ia abinete cl Exmo. nr. Inten
dente Municipal, Engenheiro i vil Francisco ele ouz~ 
p rant este compare u a ompanhia Linha Circular d 

arris ela Bahia, repr ntacla por C. ]. nyd r em virtude 
de instrum nto publi de procuração sp cial deviela;ncnte 
outorgada m 24 de bril proximo pas ado por tlois memr 
bro elo eu on . elho lministrativo, Dr. Cesar Sá Ra
b 11 F. . Ea tin Jr. , na f6rma do E tatulos, cuja 
c rti lão fica ar hivacla no Departam nto Geral do Exp -
di nt·e disse: - que t nclo sido ac eita p 1 Ex mo. Snr. 
Int nd nt·c Muni ipal a sua Proposta para o -; rviço ele 
viação na zona baixa desta ida le, posto em concorr ncia 
publica pel ditãTConstant elo ct.o um. 2 T do I nt n~ 
clent , de 4 d bril proxim findo, publicado 1101 D~ario 
Offi ial deste • tacfo de 5 do mesmo mez, autorisaclo pela 
lei municipal n. 803 de 28 d F ev reiro cl 1929, vinha! 
as ignar pelos r sp ctivos dire t r s de conformidade com 

"' a ua Prop sta, t Termo de ontracto, pelo qual são 
unif rmi ados, por conveniencia de erviço de viação em 
toda a 1aaelc, os di positivos elo ontra to de 30 de 
Agost ele 1928, ce1cbraclo l a orclo m a 1 i r .191 
cl st m smo m z e anno, e os cl Edital desta Intendencia 
de 5 l· Abril l r 929 ela Resolução Municipal n. 803 
ele 28 cl F v r i r c1 r 92 , qu di spuzeram obre o ser-
vi( c1 viaçã na z na baixa da idade, de modo que. 
a. sim seja est o uni o ntract à. t"egular a xe ução de 
s rviço d viaça. n sta idacl do alvador e as relações 
ntr·c a Companhia o Muni ipio, sob as clausula 

condiçõ que seguem: 
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CLAUSULA I 

O pre ente contracto vigorará desta data em ~i~n~e 
como um e unico que regula a relações en!re o ~1umCip10 
do Sah·ador aqui denominado o « ~Iunicipio », e a Com
panhia Linha Circular de Carris da Bahia: aqui de~o~inada 
a «Companhia », no tocante ao eu erVIço _ de ~1~çao e~ 
toda esta Cidade do Salvador e com a di pos1çoes ath
nentes a ampliação do erviço e a introducção de melho
ramento e reformas, a bem da communidade segurança 
e facilidade do tran porte de passageiro -

Paragrapho Unico- Fica entendido que no caso de 
desaccordo na forma de dispositivos communs, prevalecerão 
os do Edital de - de Abril de 1929 e da Resolução 
Municipal n. 8o3 de 28 de Fevereiro de 1929, quanto ao 
erviço na Cidade Baixa e o do contracto de 30 de 

Agosto de 1928, quanto ao serviço na Cidade Alta. 

CLAUSULA 11~ 

A Companhia continuará no u o e go o de seus di
reito e privilegio a egurado no contractos anteriores 
para a exploração de sua linha actuae de tramway~ e 
que ficam ex:ten ivos ao sen-iço de viação na zona baiXa 
da Cidade, e além di to, á que '-ier a construir ou adquirir, 
bem como ao en-iço de eus ascensores, sem que dentro 
da ua zona privilegiada, de -ao metros para . c~~a lad01, 
e emquanto durar a conce ão, possa o Mumc1p10 esta
belecer por conta propria, ou autorizar a terceiros o esta
belecimento de outras linhas de tramwav na Cidade ou 
eus arrabaldes, ou a censores ligando ás nartes Alta e 

Baixa da Cidade. 

CLAUSULA 111 

A _Companhia prolongará uas linha mediante accordo 
com o Intendente e em prazo que fôr convencionado. O 
prolongamento das linha só se far::í., entretanto, quando, ..... 
pela densidade da população no local e o desenvolvimento 
da habitação ujeita ao imposto obre immoveis, se tomar 
nece sario, cabendo ao Município o nivelamento e preparo 
do leito da rua. 

CLAUSULA IV 

A construcção de novos ramae erá feita mediante 
plano e plantas apre entadas ao Intendente Municipal, 
com os detalhe e e pecificações exigidas pelo art. 70 do 
Regulamento que baixou com a Lei Municipal n. 88o de 
6 de 1arço de I 908, ou aquella que estiver em vig<>tr., 

' •• 
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as quaes e considerarão approvadas, se de~tro do pr~() 
de trinta dias, o Intendente não se pronunciar a respeito. 

Paragrapho U nico - Approvadas as_ plantas, a Co~
panhia as ignar~ ~ termo na Se~retana da IntendenCia 
obrigando- e a llliCiar e a concluu as obras em praz_os 
convencionados, entendendo-se que os casos de força mru~r 
exoneram a Companhia de cumprir nesses prazos as obn
gações as urnidas, as quaes se reputarão pror_ogadas por 
tempo equivalente ao do impedimento occorndo. 

CLAUSULA V 
A Companhia, nos novos ramaes, quando as respe

ctivas ruas forem calçadas a parallelepipedos ou com 
outro typo mrai aperfeiçoado de calçamento, adaptará 
trilhos de aço, ditos de fenda, que deverão ser tarnbem 
empregados quando se tenha de substituir os actuaes, 
por improprios, imprestaveis ou estragados, nas ruas cal
çadas, de accordo com esta clausula. 

CLAUSULA VI 
Quando fôr necessario o prolongamento de ramaes 

e se verificar que a pequena densidade da população dos 
ponto a erem servidos nao compe~sa as d~spesas . do 
alludido prolongamento, a IntendenCia podera autonsar 
linha_ de auto-omnibus de accordo com o regulamento 
em vigor ou outros meios de transporte collectivo obe
decendo aos itinerarios e horarios previamente appro
vados pelo Intendente, para substituir, supplementar ou 
extender o serviço de trarnways. 

Paragrapho Primeiro -Estes auto-omnibus, cujo typo 
será approvado pela Intendencia, attenderão á convenien
cia, conforto e segurança dos passageiros, COII_l lotação 
adequada para o serviço de transporte collectlvo. 

Paragrapho Segando- O regimen para () trafego dos 
auto-omnibus será o da livre concorrencia sendo, entre-

_.. tanto, nece aria para esse trafego autorisação expressa 
do Intendente, que não o permittirá a terceiros, em conr
diçõe mais vantajo as que as concedidas á Companhia, 
ou que embaracem os serviços de tran porte desta ou de 
outros concorrentes. 

Paragrapho Terceiro- A autori ação a que acima se 
faz referencia será dada no termos do Regulamento pu,
blicado no Diario Official de 2 5 deste mez de i\Iaio, 
baixado por Acto .0 24 de 24 de ~Iaio de 1929, em 
virtude da Lei :\Iunicipal 1\um.o 1207 de 23 de :\Iaio 
de 1929 regulamento este que o Executivo Municipal fará 
ob ervar, afim de er re peitado pela Companhia e por 
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todos os que explorarem o serviço de viação por meio 
desses vehiculos. Serão servidos de preferencia pelas novas 
linhas de auto-omnibus os bairros onde não existir qual
quer meio de transporte collectivo. 

CLAUSULA VIl 
Quando, em qualquer linha, o trafego não justificar 

a manutenção do serviço, poderá a Intendencia, mediante 
justificação da Companhia, concordar em substituil-o por 
auto-omnibus ou outros, modificando o itinerario ou to
mando as outras providencias que forem neces anas. 

CLAUSULA VIII 
A Companhia obriga-se ainda: 

a) a augmentar o numero de bondes para o trans
porte de passageiros e dos vehiculos destinados ao serviço 
de carga e reconstruir a via permanente e rêde de ali
mentação na forma disposta na Clausula IX. 

b) a manter a via permanente de accordo com o per
fil transversal das ruas, evitando que os trilhos preju
diquem o transito de outros vehiculo sendo para esse 
effeito considerado como definitivo o actual perfil das 
mesmas ruas. 1 os lugares em que não estejam presen
temente niveladas as ruas e onde os novos perfis da 
Intendencia determinarem alterações no leito das linhas, 
as modificações serão á custa do ;\Iunicipio. 

c) a reparar e deixar em condições eguaes ás que se 
achavam qualquer serviço publico ou particular damni
ficado ou alterado em consequencia de suas obras. 

d) a não alterar o alinhamento, nivelamento ou arbo
risação das ruas e praças por onde passar com suas 
linhas, sem previa licença do Intendenté Municipal, cor
rendo por sua conta as despezas resultantes dessas alte
rações, inclusive a reparação do calçamento affectado 
pelas obras. -"-

e) a estabelecer abrigo de typo moderno a erem 
approvados pelo Intendente e que sirvam para o passa
geiros, nos ponto julgados necessario pelo i\I unicipio e 
por accordo com o contractante. 

f) a manter em exposição permanente nos alõe pu
blicas de suas installações a planta da rede de bondes· 
na cidade com um quadro das di tancias, secções e ho
rarios, fazendo as alterações que forem se verificando. 

g) a recolher, por semestre adiantado no Thesouro 
Municipal, a quantia de Rs. I 8 :ooo ooo annuaes para a 
fiscalisação technica do Município. 

1.! • 
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h) a sujeitar-se ás obrigações constantes do Regu
lamento que bai.x:ou com a Lei Municipal n.o 88o de 6 
de Março de 1908, que não forem modificadas ou revo
gadas por effeito da Lei Municipal n.o r 191 de 28 de 
Agosto de 1928 que approvou as bases para o contracto 
de 30 de Agosto de 1928. 

i) a submetter á approvação do Intendente, quando 
se tomar neces ario, o horario para o serviço de viação 
em todas as suas linhas e ramaes. 

i) a pagar a multa de cem mil rei ( r oo ooo) a um 
conto de reis (Rs. r :ooo ooo) e o dobro nas reincidencias 
por infracção de qualquer da clausulas deste contracto 
para a qual não houver comminação especial salvo força 
maior justificada. 

Caberá ào Intendente impôr a multa que, mediante 
guia visada pela repartição municipal competente deverá 
ser recolhida ao Thesouro Municipal, dentro de cinco dias, 
salvo se fôr relevada, a requerimento da Companhia. 

CLAUSULA IX 

Ao I 8 carros motores ora em serviço na Cidade 
Baixa a Companhia accrescentará mais 8 do mesmo typo 
recentemente posto em serviço na Cidade Alta, perfazendo 
um total de 26 carros motores para serviços exclusivamente 
de pa sageiro . Aos 4 reboques ora em serviço nas linhas 
da Cidade Baixa, a Companhia fiCCrescentará mais 3 do 
novo typo ora em serviço na Cidade Alta, perfazendo um 
total çle 7 reboques para serviço de passageiros. Quanto 
aos carros mixtos, a Companhia augmentará os 3 actual
ment~ em serviço com mais 2 do mesmo typo em serviço 
na Cidade Alta. Para os serviços de bagageiro, além dos 
carros actualmente em trafego, na Cidade Baixa a Com
panhia proporcionará a essas linhas o erviço' já ade
quado e efficiente, que actualmente faz nas linhas da 
Cid~de Alta, uniformizando, assim esse erviço por toda 

/ a Cidade. Além de pôr em serviço o carro addiciob.aes 
dos diversos typos acima mencionados e para o fim de 
m~lhorar o material rodante da Cidade Bai.x:a, a Compa
nhia reno,·ará e concertará todos os carros da Linha de 
Bai.xo que e acharem ainda aproveitaYeis para o serviço. 

. § . U nico -A reforma do material rodante e a pro
ndenClas para o augmento na forma acima mencionada 
erão iniciadas no prazo de dez dias, a contar da data 

deste contracto e o prazo em que approximadamente fi
carão com~letos estes augmento e reparos, salvante os 
casos fortuitos e de força maior, indu ive a demora na 
entrega de materiaes, erá de ete mezes a contar da 
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mesma data., obrigando-se a Companhia a fazer nesse 
mesmo prazo os reparos, renovações e substituições da 
via permanente e linha aerea que parecerem mais nocés
sarios .Para assegurar a continuidade do serviço. Dentro 
deste prazo de sete mezes a Companhia dará começo ,ao 
programma definitivo de reparos, substituições e recons
trucção da via permanente e da rêde de alimentação para 
o serviço de viação da Cidade Baixa completando-o dentro 
de I8 mezes a contar da data deste contracto, salvo os -
casos fortuitos e de força maior, inclusive demora no 
recebimento de materiaes. 

CLAUSULA X 
A Companhia fica exonerada, na vigencia deste con

tracto da responsabilidade assumida na clausula primeira, 
letra C do contracto de IO de ovembro de 1906, quanto 
a calçamentos, a que tambem se refere o art. 77 do 
Regulamento n. 88o de 6 de Março de 19b8, obrigando-se, 
porém, em compensação, a con.tribuir para os cofres mu
nicipaes com a quota annual de 8o :ooo ooo, paga em 
prestações trimestraes antecipadas, durante o prazo de 
dez annos, a contar de I .o de Janeiro de I 929. 

Paragrapho Unico- Fica a Companhia exonerada da 
obrigação assumida pela Clausula IV do contracto de 10 
de ovembro de I9o6 relativa á construcção de um mata
douro no Retiro, mediante o pagamento ao Município da 
quantia de Rs. 1.ooo :ooo ooo estipulada no contracto de 
30 de Agosto de I 928, da qual já foram pagas as duas 
primeiras prestações num total de Rs. 6so:ooo ooo ven
cendo-se a terceira e ultima prestação de Rs. 35o:oo~. ooo 
em 30 de Agosto de 1929. 

CLAUSULA XI 
A Companhia poderá assentar as suas installações 

pela maneira que julgar mais conveniente ao bom func
cionamento dos serviços mas de accordo com os pre~ .-....._ 
ceitos da technica e os Regulamentos municipaes que 
estiverem em vigor. 

CLAUSULA XII 
O prazo da concessão fica sendo o mesmo de que 

Ja é titular a Companhia, isto é, até 31 de Dezembro 
de I965. 

Findo esse prazo, se o Município não quizer ad<iuirir, 
pela encampação na forma da Clausula XIII os serviços 
da Companhia, poderá esta continuar a manter, extender 
e explorar os ditos serviços com os direitos e favores inhe-

I f 
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rente a um serviço de utilidade publica, expresso nest~ 
contracto, mas no regimen da livre concorrencia, sujeita 
ao_ regulamento e policia municipaes no tocante ao uso 
das ruas e logradouro publicqs e em isenção de impostos, 
cuja ta.xação, além da contribuição especial de que trata 
o paragrapho segundo desta Clausula, obedecerá ao mesmo 
criterio geral que fôr adoptado para o imposto de indu -
tria e profissões em geral. 

Pragrapho J.o - esse regimen de livre concorrencia 
não será permittido a terceiros explorar identico serviço 
sem autorisação do Poder .:\1unicipal e, se favores maiore 
maiores do que a Companhia então gosar forem conce
didos a terceiros, ficarão extensivos a Companhia. 

Paragrapho 2.o -O material fixo e rodante, a cen-
ores, planos inclinados, u inas, edifícios, terrenos e de

pendencias pertencentes ao serviço de viação continuarão 
a ser propriedade exclusiva da Companhia, mesmo depois 
de expirado o prazo da concessão ficando ella., porém, 
sujeita a uma contribuição pelo uso e a occupação do 
solo, a qual começará a vigorar em I .o de Janeiro de 
I929 pela eguinte forma: 

a)- de 1939 a 1948, inclusive, cento e vinte conto 
de réis annuaes ; 
b) -de I 949 a I 96 5 inclusive, cento e quarenta conto 
de réi annuaes · 
c)- de 1966 em diante e por todo o tempo em que 
explorar o erviço de viação, cento e cincoenta contos 
de réis annuaes. 
Paragrapho 3.o- Esta contribuição será paga em duas 

pre taçõe semestraes recolhida no Thesouro Municipal, 
mediante guia nos mezes de Janeiro e ] ulho. 

CLAUSULA XIII 

Extincto o prazo da conces ão, o :\I unicipio poderá 
adquirir a totalidade mas não uma parte, do serviços 

...,- abrangido pelo contracto, mediante avi o previo com 
antecedencia de dois annos, determinando a data em que 
a acquisição se deverá dar. 

O preço da acqui ição será fix:ado por accodo entre 
o Intendente e a Companhia até seis mezes antes da 
data marcada para a acqui ição. l\1as e até tal datá, 
não fôr pos ivel um accordo a acquisição dependerá da 
fixação do preço respectivo por arbitramento, podendo 
o Intendente dentro dos 30 dias eguintes, iniciar o res
pectiYo proce o na forma da Clau ula XXVI. Em qual
quer determinação de ,-alor para a acquisição serão con-
iderado o valor intrinseco dos ben , propriedade e 
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direitos, bem como o valor dos serviços como fonte de 
re~da e a devi~ indemnização pela separação das prOr
pned~des e semç~s, objecto da acquisição, de outras 
propne~ades e semços que na occasião forem explorado 
em co~Juncto. a data . dessa dete rminação o preço será 
convertido em ouro eqmvalente e a Companhia não será 
obrigada a demittir de si a posse e goso do seus bens 
e direitos, senão depois de haver recebido a indemnização. 
Se o !~tendente deixar de promover a acquisição na data 
determmada, tal procedimento importará na desistencia 
em. effectuar ~ compra e, consequentemente, será neces
sano novo av1so e nova avaliação de accordo com a 
disp~s~ç?es acima se o ~Iunicipio voltar a pretender a 
acqmsiçao. 

Essa mesmas disposições e applicarão tambem, no 
ca_ o de de apropriação por utilidade ou ne~essidacle pu
blicas em qualquer tempo, do ben e direitos da Com
panhia. 

Não havendo a referida acqui ição dos ben e direi
tos da Companhia pela forma indicada, esta, findo o 
prazo da concessão, continuará como proprietaria desses 
be~s, de qualq':l~r natureza ou especie, installações, ma
tenae ~ utensüios, destinados aos erviço , bem como 
~s am~liaç~es e extensões posteriore , com direito de 
livre disposição. 

CLAUSULA XIV 
A Companhia poderá, por accordo com outra con

ces ionaria, utilizar as linhas de distribuição de . energia 
e dos postes desta, e lhe permittir a utilização de uas 
linhas e postes. 

CLAUSULA XV 
A Companhia obriga- e a construir como já está 

con truindo como ampliação do Elevado~ Lacerda e no 
me mo local, de accordo com o projecto, plantas córtes 
detalhe e especificações já approvados pelo Intendent~ ~ 
uma torre para dua cabines independentes, com a capa~ 
Cidade- para . o transporte de 27 passageiros em cada 
uma e por v1agem, beDil. como a executar, em seguida, p.s 
obras complementares dos actuae elevadores e reformar 
o plano Gonçalves pelo modo mai conveniente ao en·iço, 
de accordo com a Intendencia. 
. Paragrapho 1.0 - Deverão a obras do novos eleva
dores fic~r concluídas até 8 de Junho de 1930 salvo 
força mawr devidamente justificada. 

Paragrapho 2.0 - Quando a Intendencia julgar con
veniente, determinará que sejam iniciada a obra ten-
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dentes a melhorar a accomodação dos passageiros no 
Plano Inclinado do Pilar, de accordo com o projecto 
que já foi approYado pelo Intendente em 30 de Agosto 
de 1928, devendo essas obras ficar concluídas dentro do 
prazo maximo de seis mezes seguintes á referida deter
minação. 

Paragrapho 3.o- 1ediante accordo com o Município, 
pata. attender ao desenYolvimento da cidade, a Companhia 
installará, futuramente, mais um ascensor no ponto que 
fôr julgado mais conveniente. 

CLAUSULA XVI 

A Companhia organisará a sua tabella de preços de 
passagem para o serviço de transporte de que trata e te 
contracto, tendo em vista a garantia de seu capitaes · nos 
termos do artigo r6 da lei 8r6 de 25 de Setembro de 1906. 

Paragrapho f.o - O preço da passagem que a Com
panhia terá o direito de cobrar em seus elevadore e 
planos inclinado , logo que sejam inauguradas as dua 
cabines no Lacerda e comecem a funccionar, é de R . 

200, com o abatin:ento de 20 o;o, para dez passagens em 
coupons ou por outro meio do que será avisado o publico 
pela Companhia. A pa sagem no elevador do Taboão será, 
entretanto, de roo réis. 

Paragraplzo 2.o - A Companhia continuará a cobrar 
o preço de 200 réis em cada uma da secçõe em que 
está dividido o serviço de viação e em outras que forem 
accrescidas. Além dos novos carros já posto em trafego 
de acGOrdo com o final do paragrapho 2.o da Clau -ula 
XI do contracto de 30 de gosto de 1928, fica a Com
panhia obrigada a augmentar os reboques actuaes com 
mais cinco até 28 de Março de 1930. 

Paragrapho 3.o - Para as viagens diractas entre Ama
ralina e o Ponto Inicial e vice vers a Companhia man
terá o preço actual de " _;oo réis, mediante a \·enda de 
coupon ou por outros meio do que será o publico avisado . 

Paragrapho 4.o - ma vez preparado pelo ~Iunicip10 
o leito da E trada da Liberdade, entre o Abrigo dos 

.Filhos do Povo e Tanque, de accordo com o projecto 
já approvado a Companhia construirá a linha até aquelle 
ponto, fazendo a ligação com a linha de Calçada. A 
pa sagem de Barbalho ao Abrigo do Filho do Povo 
erá de 200 réi , e dahi á Calçada, via Tanque, tam

bem de zoo réis. A Companhia, todavia, só fará as 
dagens até a Calçada (via Tanque) que forem neces arias 
ao transporte dos alumnos do Abrigo dos Filhos do Povo 
e em horas combinadas com o Intendente, sendo a de-
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ma1s omente até o Tanque. A passagem nestas duas refe
rida secções terá o abatimento de so Ofo para esses alumnos. 

Paragrapho 5.o -Sendo a linha actual na Cidade 
Baixa dividida em secções do Ascensor Lacerda a Roma 
e de Roma a Ribeira de I tapagipe, será de Rs. 200 o 
preço da passagem por secção, inteira ou em qualquer 
trecho dos respectivos percur os. 

Paragrapho 6. 0 - A Companhia, para lhe ser per
mittido fazer um melhor serviço, é autorisada a diminuir: 
o numero de pontos de parada, de modo que não fiquem 
mais de 1 o por kilometro no perímetro urbano, e de 7, 
tambem por kilometro no perímetro suburbano, variando 
de 8o a 200 metros as distancias entre dois ponto de 
parada, consecutivos. as zonas centraes de commercio 
ou por conveniencia do serviço, estas distancias poderão, 
entretanto, ser modificada por conveniencia do trafego 
mediante accordo. 

Paragrapho 7.o- Os preços para os serviços de carga, 
bagagens, mercadorias e materiaes, bem como para o 
serviço funerario, constarão de uma tabella em sepàrad_o, 
que a Companhia será obrigada a submetter á approvação 
do Intendente. 

Paragrapho 8. 0 - As tabellas de preços serão revi tas 
toda vez que ficar provado perante a Intendencia que a 
Companhia não aufere vantagen que compensem o capital 
empregado. 

CLAUSULA XVII 

O Município manterá os seguinte favore con tante 
do contractos anteriores: 

I -Isenção, durante o prazo de conce são, de todos 
os impostos municipaes, directos e indirectos, seja para 
os serviços objectivados ne te contracto, seja para o eu 
pessoal dirigente, exceptuadas as taxas considerada como 
r.emuneraç~o. de serviços publicas e provenientes de pos
turas muruClpaes ; 

II - Privilegio de uma zona de ;oo metro para 
cada lado das linhas, extensivo aos seus ascensore · 

III- Preferencia para o estabelecimento fóra da zona 
privilegiada e em caso de abertura de n~\'a via de 
~ommunicação, de linhas de bondes na me ma condi
ções e sob as me ma garantia de sua conces ão · 

IV -Livre passagem, gratuita, para a suas linhas 
nos terrenos pertencentes ao Município, que não esti
verem aforado ou arrendados ; 

V -Direito de desapropriação, na forma das leis em 
vigor, dos edifícios, terreno , servidões e aforamentos e 
demai bens e direitos que forem neces arios ao ~erviço 
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e obras da Companhia correndo por conta da mesma as 
indemnisações que forem devidas ; 

\ .I -Direito de manter linhas telephonicas e tele-
graphica e outro mei~ c<:>ngenere ~gando as '_la 
u inas, sub-e taçõe , escnptonos ~ demais dependenctas, 
obsenrados os regulamentos em vigor. 

VI I -Permissão para a éde da Compa~a ser fóra 
de ta Capital, comtanto que tenha nesta Ctdade. repre-
entante idoneo eleito em assembléa geral do accwru tas 

da Companhia, com pleno poderes para se en~ender .co~ 
o Governo "Municipal toda vez que isto se hzer mts~er 
e resolver as duvidas que e su citarem, ficando entendido 
que o fôro desta Comarca erá .o unico competente para 
julgar da questões ou pendenctas entre a me ma Com
panhia e o Poder :\Iunicipal e com terceiros. 

CLAUSULA XVIII 
Além do favores con tante da Clausula anterior, o 

Intendente providenciará para que ejam solicitado , J?elo 
Governo do E tado, os favores legaes para os matenaes 
importados, indispensavei aos serviç:o e ou~ros favores 
a que. como concessionaria de semço ~u.bhco a Com
panhia tem ou tiver direito por di poslttv.o _ legae e 
constitucionae por todo o tempo da conces ao. 

CLAUSULA XIX 

~Iediante requisição da Companhia o Intendente pro
videnciará por si ou por solicitação ao Go' emo do Es
tado para a garantia das propriedades e bens da Com
panhia e a livre circulação. de seus carros em caso de 
perturbação da ordem pl_lbhca ou de outras c~u a que 
possam determinar o recew de qualquer aggressao a essas 
propriedades. 

CLAUSULA XX 
Os individuo ou emprezas e as Repartições Publicél;s 

que prejudiquem os erviço ou de qu_alquer :nodo ~amru
fiquem as installações da Companhia, erao obngados 
a indernnisal-a das despezas re ultantes dos reparos e 
ubstituições. 

CLAUSULA XXI 
E' vedada qualquer deliberação ou resolução do P_o

der :\Iunicipal que po sa acarretar onus á Companhia 
além dos de que trata este contracto bem co~o esta
belecer normas e re tricçõe á execução do semço, que 
não sejam expre amente convencionada ou constem de 
leis e regulamentos ora em vigor. 



-14-

CLAUSULA XXII 

Ao envez dos passes de que cogita a lei n.o 88o de 
6 de Março de I908, a Companhia fornecerá somente os 
seguintes passes: em carteiras de 2 50 coupons, do valor 
de I oo réis cada um, de accordo com o contracto de 
I 5 de Março de 1921 , augmentado, porém, de so o;o o 
numero dessas carteiras na forma seguinte: -para os 
serviços municipaes: trinta (3o) carteiras validas a qual
quer hora, cabendo nove (9) á Secretaria do Conselho e 
ficando as demai , em numero de ,-in te e um ( 2 I) para 
a Intendencia ; para os serviços estaduae : se senta (6o) 
carteiras, endo trinta (30) válidas a qualquer hora e. 
trinta (30) válidas das 8 ás 18 horas. A Companhia forne
cerá ainda tantas carteiras quantos forem os delegados e 
sub-delegados de policia, válidas a qualquer hora. Não será 
permittida a substituição de qualquer carteira em prazo me
nor de trinta (3o) dias. A Companhia poderá, si isto lhe 
convier, sub tituir todas ou algumas carteiras por cartões
passes. Continuarão a ter pa sagens livres: as autoridades 
a que se refere o artigo 66 da Lei n.0 88o e mais 
os ajudante de orden dos Secretarias do Estado e o 
Auxiliar Technico do Gabinete do Intendente, estes, porém, 
mediante cai:-teir~ , nas mesmas condições dos .ielegados 
de policia, ou cartões-passes. Terão passagem gratuita, 
em pé, na plataforma po terior do vehiculo quando em 
serviço: as praça do exercito marinha, policia, bombeiros 
e guarda civis devidamente fardado e armados quando 
em serviço, os carteiro dos correios e estafetas do Tele
grapho 1Nacional. Fica, porém, entendido que em cada 
vehiculo 6 poderão viajar nessas condições dois repre
sentante da corporações acima mencionada . 

Paragrapho Unico - A Companhia continuará a con
tribuir para os cofres municipae , annualmente, em 
prestaçõe trimestraes vencidas, com a quantia de Rs. 
48 :ooo$ooo (quarenta e oito contos de réis), attendendo "' 
á modificação feita, quanto ao passes, pelo contracto -
de I 5 de Março de I921. 

CLAUSULA XXIII 
A Companhia, alvo o caso de força maior, ficará 

sujeita a uma multa de Rs. 1 :ooo ooo se o trafego de 
qualquer linha fôr suppre so sem previa autorisação do 
Intendente podendo ser es a multa renovada se essa 
uppre são exceder de tres dias. A multa imposta .por 

motivo de uppre são de qualquer viagem de horario 
será de ;o ooo a Ioo$ooo. 
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Paragrapho Unico- Comprehendem-se entre os casos 
de força maior as greves, incendios, revoluções, pertur
bações de ordem publica, accidentes, manifestações, festas 
de caracter popular e religiosas, e qualquer outro acon
tecimento que impeça a livre circulação dos bondes. 

CLAUS ULA XXIV 
E ' perrnittido á Companhia, em ajuste de contas com 

o i.\ I unicipio, o encontro de debitas e creditas reciproco , 
uma yez que se originem de contractos celebrados para 
o serviço de viação urbana desta cidade ou para o d_e 
fornecimento de energia electrica para qualquer mistér. 
O encontro em caso algum será admittido quanto á quota 
de fiscalisação. 

Paragrapho Unico- o ca o dé ser o fornecimento 
de illurninação ou energia electrica para quaesquer fins 
feito por outra Companhia que tenha contracto com o 

'l:unicipio a Companhia aqui contractante poderá tambem 
fazer o encontro de contas respectivas uma vez que seja 
cessionaria das mesmas. 

CLAUSULA XXV 
Como proprietaria dos bens e titular dos direitos 

estabelecido neste contracto, poderá a Companhia dal-os 
em garantia pelo modo e forma que lhe com·ier. Salvo 
o ca o em que sejam excutidas taes garantias, a transfe
rencia dos serviços com os direitos e favores, encargos e 
obrigações abrangidos por este contracto somente poderá 
ser feita, mediante consentimento expres o do Intendente 
manifestado por escripto o qual porém, não será negado 
em tratando-se de adquirente de reconhecida idoneidade. 
Dada a transferencia na forma permittida por esta clau
sula, gosaião o successor ou succes ores de todos os di
reito e favores deste contracto, fica'ndo, porém, sujeitos 
a todas as obrigações e responsabilidades delle constantes. 

CLAUSULA XXVI 
As divergencias na interpretação de qualquer das 

clausulas deste contracto serão decididas por arbitras no
meados um por cada parte e o terceiro, desempatado!r, 
indicado por esses dois. Se estes não concordarem com 
o nome do terceiro, caberá a sua designação ao Presi
dente do Tribunal de Ju tiça deste Estado, a requeri
mento escripto de qualquer dos arbitras. 

A Commi são de arbitragem, constituída por estes 
tres arbitras determinará por si o seu modo de julga-
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mento e ambas as partes, que poderão apresentar razões. 
e criptas na def a de seus direitos, tomarão o com
promis o, p r um t rmo, 1 acoeitar a d cisão dessa 

ommissão como final e obrigatoria e de cumpril-a. Na 
falta d accordo entre os dois primeiros arbitros, o ter-

iro, na qualida le de eles mpatador, terá de proferir a 
decisão final do juizo arbitral, não ficando, porém, obri
gado a d cidir por qualqu r dos laudos, except se a 
qu tão versar sobre valores, caso em qu não poderi 
ultrapassar s limit fixados na tuel1es laudos. As des.
pezas de arbitrag m s rão paga pela parte contra a 
qual os arbitro proferirem . ua decisão. 

Paragrapho Unico - e a part·e, de] ois d avisa la para 
nom ar o seu arbitr , leixar I fazel-o dentro d trinta 
dias ou não assignar o termo d compromi so, dentro 
de iclentico prazo I pois l nomeados os tres arbitras, 
a duvida ou diverg ncia s•erá r solvida a favor ela parte 
qu não estiv·er em m ra. A notificação para a nomeação} 
do arbitro poderá ser judicial, contando-se o prazo da• 
data na erticlão do official d justiça do juizo. E pon 
t r m a sim conv·encionaclo e ontracta 1 , eu Ag nor Pe.
r ira Favilla primeir s ripturario interino elo Depar
tamento Geral elo Exp di nte ela Int ndencia Municipal 
ela idade do Salvador, Capital elo Estacl tla Bahia, 
lavrei o pr·es nt t nn d c ntract qu lid e achado 
conform vae a ignado pelo Exm.o Snr. Engenheiro i vil, 
Francisco ele ouza, Int ncl nte Municipal, pelo Snr. 
]. Snyd r, director e M mbro lo onselho A lministrativo 
da ompanhia Linha Circular d Carris da Bahia e pelas 
t st· munhas abaixo, cl pois de sub cripto e encerrado pelo 
Snr. Secretario ela Int nd ncia. Pagou o ·molum ntos 
devi los na imp rtan ia d tres contos quinh nto e cin
co nta tres mil quinhentos réis (Rs. 3:553$soo), como 
se vê do conh dm nto numero sete mil e setenta e tres' 
(7073) datado cl vinte cinco de Maio de mil e nove.
centos c vinte e nov ( 1929), do Departamento de Contar 
bilicladc entrai .E u, Antonio J nçalve's Vianna Juni , 
Sccr tario da Int nd ncia Municipal ubscrevo e encerro 
o pr s nt . (a) Ant nio Gonçalves Vianna Junior. (a) 
Francisco de Souza, Intendente. (a) C. J. Snyder. Como 
test•emunhas, (aa) Epaminon las Berbert de astro, InnOt-
cencio Marque ele óes almon. Confere Avio Brasil, 
4.0 Es ripturario dactylographo do Departamento G. 
do Exp lient· . onformc. ntonio Gentil da Silva, Chefe 
de cção. Visto. ntonio GonçalV'es Vianna Junior, Se
tretario ela Intenden ia Municipal. 

• 





ESTADO DA BAHIA 

I 

CONTRACTO • 

eNTRe 

O MUNICIPIO DA CIDADE DE SALVADOR 

A COMPANHIA ENERGIA ELECTRICA 
. DA BAHIA 

PARA 05 SeRVIÇOS De 

ILLUMINAÇÂO PUBLICA E PARTICULAR 

28 DE MAIO DE 1929 



TERMO DE CONTRACTO, ENTRE PAR
TES O MUNICIPIO DESTA CIDADE, AQUI 
DENOMINADO O MUNICIPIO, REPRESEN
TADO PELO SEU INTENDENTE, E A COM
PANHIA ENERGIA ELECTRICA DA BAHIA, 
AQUI DENOMINADA A COMPANHIA, RE
PRESENTADA PELOS SEUS DIRECTORES, 
NA FORMA ABAIXO: 

Aos vinte -e oito dias do mez de Maio de mil nove
centos e vinte e nove, nesta cidade do Salvador, Capital 
do Estado Federado da Bahia, na Intendencia Municipal 
e Gabinete do Exmo. Snr. Dr. Intendente, Eng.o Civil 
Francisco de Souza, perante este compareceu a Compa
nhia, com séde nesta cidade, representada neste acto pelos 
seus directores, C. J. Snyder e F. J. Way, membros do 
eu Conselho Administrativo, na forma dos estatutos, e 

disse: que, em virtude da concorrencia aberta pelo Edital 
desta lntendencia de 4 de Abril de 1929, publicado ~o 
Diario Official do Estado e autorisado pela Resolução 
Municipal n.0 8o3 de 28 de Fevereiro deste mesmo anno. 
foi acceita a Proposta apresentada pela Companhia Linha 
Circular de Carris da Bahia, no dia 4 deste mez, ás 
quatorze horas, para explorar, por si e para si, o serviço 
de viação na zona baixa da Cidade, e por si ou socie
dade anonyma que incorporasse, o serviço de illuminação 
publica e particular em toda esta Cidade, devendo o res-
pectivo contracto ser assignado pela sociedade anonyma 
no caso de se achar no momento legalmente organizada> 

...... e incorporada. E , como, segundo se verifica das escripturas 
e Actas de Constituição des a sociedade, publicadas nos 
Diarios Of:ficiaes de 22 23 e 2j do corrente mez e 
archivada na Junta Commercial está legalmente orga
nizada e incorporada pela Companhia Linha Circular de 
Carris da Bahia a mesma sociedade sob a denominação 
de Companhia Energia Electrica da Bahia, vinha esta; 
Companhia a signar, pelos eu directores, este Termo 
de Contracto, pelo qual a sume, com os direitos corre
lato todas as obrigações e compromissos assumidos pela 
Companhia Linha Circular de Carris da Bahia por effeho 
da ua referida Proposta, na parte que se refere âlo 
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contracto para a exploração do serviçc;> de i~uminação 
publica e particular na~ses do refendo Edital e nos 
termos da~olução Iunicipal n. 0 803 de.. 28 de Fe
vereiro de I 929 e de accord COm as clausula e <..ondições 
que se seguem: 

CLAUSUUl I 

O l\Iunicipio concede á Companhia o direito exclusivo 
de explorar nesta Cidade do Salvador, inclusive seus 
arrabaldes, em todo o Município, os serviços de illumi~ 
nação publica e particular respeitados direito adquiridos, 
devendo a Companhia e tabelecer, manter e desem·oh·er 
para isto um systema de transmissão e di tribuição ~e 
energia electrica e assentando nas ruas, praças e demats 
logradouros publicas as installações precisas d~ a~co~·do, 
quanto a illuminação publica, com o plano de distnbmção 
que fôr adaptado e approvado na forma da Clausula II, 
podendo ser aproveitadas as installaçõe actuaes que esti
verem em condições de serventia. 

Paragrapho J.o- O Município compromette-se a não 
permittir que dentro do prazo deste contracto terceiros 
explorem os mesmos serviços ou de qualquer modo per
turbem a sua exploração por parte da Companhia. Esta 
exclusividade, porém, não impedirá que particulares, indi
Yidualmente produzam energia destinada a luz para suas 
proprias necessidades, desde que não a forneçam a ter
ceiros, mesmo a titulo gratuito, nem utilizem as lUas, 
praças, estradas ou outros logradouros publicas, para a 
respe<:tiva · transmissão. 

Paragrapho 2.o -O Intendente, attendendo a que fo
ram incorporados á Companhia os bens, concessões e 
direitos da Companhia Brasileira cte Energia Electrica, 
nos termos da escripturas e Acta de sua Con tituição 
acima referidas, confirma e mantem o direito resultante 
do Termo por aquella a signado na Secretaria desta In
tendencia, de 30 de Julho de I928, para a distribuição e 
venda, dentro deste Município, tambem de energia ele
ctrica para força e outro qualquer mi tér, no 'termos e 
sob o regimen da lei estadual n.0 2. I 04 de 2 5 de Julho 
de 1928. 

O serviço de fornecimento de energia electrica para 
fins indu triaes, sujeito ao regimen da lei estadoal n.0 

2. I 04 de 2 5 de Julho de J 928, só poderá ser explorado 
por signatario do termo estadoal a que se refere o art.o 
3.o e do termo a signado nesta Intendencia ~1unicipal a 
que se refere o . I .o do Art. 26 da referida lei, devendo 
sempre serem respeitadas a installações previamente as
sentadas nos termos da referida lei. 
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CLAUS ULA 11 

A Companhia será obrigada: 

a)- a fornecer pelo preços estabelecidos na Clau
sula XI todo o serviço de illuminação para as ruas, 
praça e outro logradouros publicas nesta cidade, cujo 
plano e planta para a noYa installações, serão appro
vados pela I ntendencia, que determinará a quantidade de 
lampadas e o tamanho padrão em Yelas de cada uma. 
A obras de construcção e as de reconstrucção da ins
tallações actuaes aproveitavei serão iniciadas dentro de 
30 dias após a approvação dos re pectivos planos e plan
tas pela lntendencia, que marcará os prazos da con
du ão das mesmas obras de accordo com a Companhia 
que não poderá se oppor se estes prazos forem razoav~· 
ob o ponto de vista prâtico. Os accrescimos á illuminação 

publica e as novas installaçõe que a necessidades da 
cidade exigirem erão feito de accordo com a Intendencia 
respeitando sempre o disposto na Clausula V· 

b) - a apresentar os plano e planta acima refe
ridos dentro do prazo de 6o dia a contar da data deste 
contracto; 

c) -a renovar as lampada queimadas ou inutilizadas 
por defeito de fabricação, ficando a cargo do ~1unicipio 
as de pezas com a sub tituição de lampadas estragadas 
ou furtadas por malfeitore , uma vez apurado esse facto 
por denuncia da Companhia ; 

d)-:- a conser:rar a rêde de distribuição de energia 
electnca em condições de fornecer bons serviços; 

e) -a fazer o erviço de illuminação publica do 
escurecer de um dia ao amanhecer de outro sendo o 
h.orario organizado de accordo com a reparti~ão muni
Cipal competente, não excedendo porém, o maximo de 
4.000 horas por armo. 

CLAUSULA 111 

A Companhia deverá collocar nas ruas e praças, ou 
quae quer logradouros publicas pavimentados postes me
tallicos, ou de cime~to armado ou de outro 'typo appro
,·ado pela Intendencia, devendo er preferidos os postes 
metallicos em lugares de trafego intenso de vehiculos. 

§ Unico- Em r:u~s e logradouro publicas não pavi
mentado será permlttldo collocar postes de madeira, fi
cando, entretanto, a Companhia obrigada a substituil-os 
P.or outros dos typo acima referidos logo que a Intenden
Cla execute o calçamento nas mesmas ruas e logradouros. 
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CLAUSULA IV 

Havendo por parte da Companhia, necessidade de 
levantar o calçamento, a obra da re pectiva recons
trucção serão executadas pela Intendencia á custa da 
Companhia, que fará por sua conta propria a re tau ração 
da via publica apenas quando se tratar de in tallação, 
siubstituição ou mudança de po te , fios ou estructuras. 

Quando se tomar necessaria, para remodelação das 
vias publicas ou por qualquer outro motivo, a mudança 
dos poste , fios ou quae quer installações sua a Com:
panhia executará as obra respectivas á cu ta da Inten
dencia no mais curto prazo possível. 

Fica entendido que os preços das obras referidas nesta 
clausula erão os correntes e fixados mediante accordo. 

' 
CLAUSúLA V 

A Companhia será obrigada a extender e ampliar a 
tapacidade de ua rede de distribuição de energia ele
ctrica que estiver em funccionamento na cidade, de modo 
a attender os pedidos de ligação para illuminação publica 
ou particular desde que a renda a auferir dessas exten
sõe ou a ampliações garanta o capital a empregar, 
ficando a Companhia obrigada a fazer e sas exten<>ões 
ou ampliaçõe somente se verificar que lhe será asse
gurada por dez armo uma receita bruta annual prove
niente da extensão ou ampliação em apreço não inferior 
á terça parte do respectivo custo. 

CLAUSULA VI 

As de peza corre pondentes ás deri,·ações da rêde 
de distribuição até o ponto de entrada dos predios, bem 
co_mo as installações internas serão pagas pelos consu
rrudores podendo estas ser feitas, ampliadas ou modifi
cadas por prepo tos da Companhia ou por pessoas outras 
~e notaria idoneidade profissional. Em qualquer caso a ,; ' 
ligação para o fornecimento de energia deverá ser feita 
pela Companhia, mediante pre\'ÍO pagamento da tarifa. 

Para~rapho Uni co - A \'Ístoria das in tallações pela 
Companhia é indispensavel quando a installação não fôr 
feita por eus prepostos. -

CLAUSULA VIl 

A Companhia não fica obrigada a ligar a installações 
particulare quando não ati façam as devidas condições 
de seguran7a ou prejudiquem a outros consumidores po
dendo deshgal-as quando verificar que houve alteraçõe 
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nas in tallaçõe prejudiciaes a regularidade dos serviços, 
em prejuízo do disposto na parte final da Clausula XL 

A Companhia não é responsavel por qualquer damno a 
pe soa ou propriedades resultante do uso das installações 
particulares. 

Os consumidores e os installadores deverão observar 
os Regulamentos e Posturas Municipaes em vigor e bem 
a im a In trucções Regulamentares da Companhia. 

CLAUSULA VIII 

A Companhia, salvo o caso de fornecimento á forfait, 
referido na Clausula XIII, terá o direito exclu ivo e a 
obrigação de in tallar e ligar medidores de energia que 
fornecer, de accordo com a lei e regulamento que esti
verem em vigor, cobrando o aluguel dos mesmos pela 
tabella constante da Clausula XIII. 

§ 1 .o- Emquanto não fôr installada apparelhagem 
municipal de aferição de medidore , esse serviço, fiscali
sado pelo i\Iunicipio de accordo com o regulamento em 
vigor, ficará só a cargo da Companhia, cabendo a esta 
30 o;o da respectiva taxa municipal, taxa esta que a Com
panhia cobrará do consumidor. 

§ z.o- A taxa, acima referida, será cobrada pelas 
aferições iniciaes de novos medidores e pelas que se 
fizerem a pedido do consumidor na forma da Clausula I X. 

Fica entendido que os actuaes medidores ligados a 
rêde da extincta Secção de Gaz e Electricidade, a ser 
restaurada, serão novamente aferidos ou substituídos por 
outros cuja aferição tambem é obrigatoria, cobrando-se 
em um e outro caso, as taxas dos re pectivos r.onsumidores. 

Além d 'esses casos a Companhia poderá fazer de motu 
proprio e a titulo de inspecção periodica, as aferições 
que julgar conYenientes .sem pagamento das taxas do 
serviço prestando á Intendencia quando lhe forem soli
citada quaesquer informações relativas a taes aferições. 

CLAUSULA IX 

O con umidor poderá, em qualquer tempo, requerer 
exame do medidor in tallado na sua re idencia ou outro 
e tabelecimento mediante notificação á repartição muni
cipal competente e á Companhia, e o pagamento da taxa 
respectiva que é a de aferição. Se pelo exame fôr ,·eri
ficado erro de mais de 3 o:o da energia medida quando 
o medidor fôr submettido á prova de plena carga, a 
Companhia ou o consumidor conforme o caso, pagará á 
parte prejudicada qualquer excesso ou deficiencia na co
brança do mez immediatamente anterior áquelle em que 
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o exame fôr feito. Esse pagamento será effectuado dentro 
dos dez dias seguintes á conclusão do exame, e se este 
exame mostrar que o medidor adiantava mais de 3 oío a 
Companhia além do disposto supra, será obrigada a con
certar o medidor defeituoso ou substituil-o por outro de
vidamente aferido dentro do dito período de dez dias, 
gratuitamente. 

CLAUSULA X 

A Companhia terá sempre o direito de ler, examinar 
ou aferir, por seus prepostos, os seus medidore installados 
nas residencias ou casas de negocio ou outros estabeleci
mentos dos consumidores podendo desligar e até retiral-os 
quando verificar qualquer falta ou damno que seja pre
judicial ao seu funccionamento. E' licito, outrosirn, á 
Companhia inspeccionar os fios internos e quaesquer appa
relhos do consumidor, podendo suspender o fornecimento 
caso verifique qualquer falta ou damno que prejudique 
á Companhia ou á segurança ou regularidade dos seu 
serviços, devendo disso dar conhecimento ao Intendente. 
Egual direito de interromper o serviço e retirar o me
didor compete á Companhia no -caso do consumidor negar 
ingresso para os fins mencionados nesta Clausula. 

CLAUSULA XI 
Além das medidas que lhe forem em direito perrmttl

das, sempre que se verificar na installação servindo o 
tconsumidor alterações do fios ou apparelhos que pode
riam prejudicar o devido funccionamento do medidor, ou 
e houver fraude de qualquer maneira para subtrahir ·a 

energia con umida ao pagamento do consumo a Compa
nhia terá o direito de interromper irnmediatamente o ser
viço e de cobrar do consumidor uma quantia correspon
dente á energia subtrahida ou não medida, por estimativa 
da Companhia na base da tarifa em vigor, accresCida de 
vinte por cento, quantia essa que em ca o algum 'í.Será _,-. 
inferior ao total de seis mezes ·de consumo normal para 
in tallações identicas. · 

CLAUSULA XII 
O l\Iunicipio reconhece e declara de utilidade publica 

os erviço mencionados neste contracto e concede á Com
panhia o seguintes favores e direitos referente ao ser
viços, suas extensões e ampliações: 

I .o -O uso gratuito da ruas, praça , e tradas e ou
tros logradouros publicas e dos terrenos do Municipio 
que não estiverem aforados ou arrendados para a instal
lação e manutenção de poste , conductores, fio aereos e 
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subterraneos e t9.dos os demais apparelhos necessarios 
para a rêde di tribuidora, linha de transmissão, e o mais 
que fôr preciso ou aconselhavel para os serviços, respei
tados, porém, os direitos de terceiros, previa e legalmente 
adquiridos. 

z.o -O u o gratuito, respeitadas as prescripções da 
hygiene publica das aguas do domínio do Município para 
o fim de utilizai-as nas usinas actualmente installadas ou, 
precedendo o previo consentimento do Intendente, para 
aque'Uas que de futuro se vierem a installar dentro do 
i\1 urricipio. 

3.o -O direito de desapropriação por utilidade pu
blica, na forma de legislação em vigor, de todos edifícios, 
terrenos sen-idõe e aforamentos e demais bens e direitos 
necessarios ao serviços, seus melhoramentos, exten;ões e 
ampliações, correndo por conta da Companhia as indem
nisaçõe que forem devidas. As desapropriações solicitada 
pela Companhia erão decretadas pel<> Intendente dentro 
do prazo maxirno de tres mezes, a contar do recebimento 
da solicitação escripta da Companhia. 

• 1 .o -E' licito á Companhia desapropriar na forma 
desta Clau ula bens e direitos pertencentes a outras em
preza que tambem gozem da faculdade de desapropriação 
desde que a criterio do Intend~nte a utilidade publica 

Companhia tenha em vista com a acquisição seja 
do que a decorrente do uso pelas alludidas em
dos bens e direitos a desapropriar e uma vez que 
indispensa,·ei ao serviço da Companhia. 

que a 
maior 
preza 
seJam 

2.0 -Quando a Companhia necessitar para o eus 
erviço de propriedades que pertençam ao Município ou 

de eu simples uso, o Intendente e dellas não r.stiver 
di pondo para fins de administração, as cederá á Com
panhia, egundo a forma e o modo previsto na legislação 
em \"Ígor. Se as propriedades de que a Companhia ne
ce itar para os seus serviços pertencerem ao Estado ou 
á Pnião, o Intendente empregará os seus bons officios 
para obter a respectiva cessão pelos meios legaes. 

4- 0
- I enção durante o prazo da conce são de todos 

os irnpo to murricipaes, inclusive para o seu pes oal diri
gente, exceptuadas as taxa considerada como remune
ração do erviçes publicas. 

§ U nico -Além dos favores con tantes de te numero 
o Intendente providenciará para que ejam olicitado , 
p_elo Gm·emo do Estado, os favores legaes para os mate
nae omportados indispensaveis aos serviço , e outros 
favores,_ Yantagens e auxilio a que, como concessionaria 
d_e_ erVlço publico, a _ Companhia tiver direito por di po-
nn·o legae ou con titucionae . , 
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s.o- O direito de manter linhas telephonicas e tele
graphicas e outros meios congeneres ligando a suas 
usinas, sub-estações, escriptorios e demais dependencias, 
observados os Regulamentos em vigor. 

CLAUSULA XIII 

I -O preço maximo de Kilowatt hora de energia ele
ctrica para illuminação particular será de 8oo réis, po
dendo a Companhia estabelecer taxas rninimas mensae 
não excedendo, porém, de I 2 ooo por cada soo wa.tts 
ou fracção ligada. A Companhia poderá fornecer nessas 
condições, por um só medidor, energia para illuminação 
particular, apparelhos electricos de uso domestico e pe
quenos motores não excedendo a capacidade de 2 H. P. e 
poderá estabelecer tabella especi:aes, tomando em con
sideração a quantidade de energia consumida, a capaci
dade da installação, os factores de carga e potencía e 
outras condições. Salvo convenção para serviço especial, 
os preços estipulados serão applicaveis somente ao ser
viço para o período de doze mezes ou mais. Para certas 
classes de Iornecimento a Companhia poderá cobrar á 
forfait e em qualquer caso terá o direito de celebrar 
contractos especiaes com consumidores de conformidade 
.com as clausulas que mutuamente convencionarem. 

II -As taxas accessorias que a Companhia cobrará do 
!COnsumidores não excederão os seguintes limites ma.xi.'Tio ; 

Para aluguel de medidores monopl!asico , 2 "'soo por 
mez cada Io amperes ou fracção de capacidade do appa-
relho medidor, e para aluguel de medidores polyphasico 
Rs. 4 ooo por mez por cada I o amperes ou fracção, 
salvo se forem utilisados com apparelhos accessorios, caso 
em que o aluguel será combinado entre a concessionaria 
e o consumidor; taxa de ligação para illuminação parti-
cular, I 5 ooo; taxa de vistoria, r. ooo por ponto, com 
mínimo de 5 ooo por vistoria; a taxa municipal de afe- . .. .... 
rição de medidores que a Companhia, como proprietaria 
do medidor, é obrigada a recolher aos cofre mwli.cipae 
na forma da lei orçamentaria, re peitado o • li posto na 
Clausula VIII. 

III -Para o fornecimento de energia electrica, em 
regimen de livre concorrencia, para fin indu triae e 
outros, a não ser aquelles cujos preços são e tipulados 
neste contracto, vigorará a tabella que for organizada 
de accordo com o artigo 28 da lei Estadoal n.o 2.104 .de 
25 de Julho de 1928, publicada no Diario Official do 
Estado do mesmo mez, que revogou o Regulamento bai
xado com o Decreto n.o 389 de 27 de Março de 1906. 
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§ nico -A Companhia fornecerá energia para o er
viço de agua e e goto na capital e outros erviço mu
mcipae com a carga mínima de I oo K. W. e na condiçõe 
abaixo, desde que o poder competente contracte com ella 
toda a energia de que precisar para estes serviços nas 
seguintes bases: 

a)- A tarifa a vigorar desde a data em que a nova 
barragem de Bananeiras entrar em erviço deverá pro-

• porcionar ao con umidor preço media não uperior á 
r8o réis o kilowatt-hora, na base de factor de carga e 
facto r de potencia, ambos acima de 8 5 O'o ; 

b) -As linhas de transmi são desde L apinha, ou 
desde outro ponto de ligação ás linhas da Companhia, 
designado por accordo, bem como os transformadore , 
serão por conta do consumidor; 

c) -As usinas thermicas ora em serviço na Bolan
deira deverão er utilizadas só em caso de interrupções, 
seccas ou falta de energia, ou outro accordados com 
a Companhia; 

d) -O contracto e tipulará prazo inicial de dez anno 
e a sua prorogação até notificação em contrario de uma 
parte a outra, ficando entendido, porém, que a Companhia 
se obriga ás condiçõe acima referidas somente no caso 
do contracto ser celebrado durante o correr do presente 
anno, salvo prorogação posterior; 

e)- O contracto conterá outras clausulás usuaes em 
contracto da Companhia para o fornecimento de energia 
em grande quantidade · 

f)- Até a inauguração da nova barragem em Bana
neiras, o actual fornecimento de energia para Bolandeira 
a preço de duzentos réis o K. \V. H. para oito horas 
das ro da noite á 6 da manhã, e a preço de 430 
réis em outras horas, passará a fazer-se ao preço de 
200 réis por Kilowatt-hora na base de consumo rninimo 
diario de 5.500 K. \V. H. durante r8 horas por dia, con
forme horario estabelecido pela Companhia mediante aviso 
com antecedencia de 24 hora , salvo caso de emergencia. 

IV- A Companhia erá obrigada a fazer o abatimento 
de 30 O/o nas contas de fornecimento de energia electrica, 
na forma da lei e tadoal n.o 2.10-J. de 25 de Julho de 
1928 aos estabelecimento e tadoaes, ás casa pias e ins
tituições de caridade e beneficencia já reconhecida de 
utilidade publica pelo E tado na data em que a dita lei, 
2. r 04 entrou em vigor. As conta pagas pelo I\ I unicipio, 
capital do Estado, para energia para pequeno motores e 
illuminação interna da Intendencia ou de outro edifícios 
municipaes nesta cidade, gozarão de igual abatimento. 
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CLAUSULA XIV 

A illuminação publica actual, bem como augmentos 
futuros será cobrada na base de taxas annuaes, pagaveis 
em doze prestações eguaes de accordo com a seguinte 
tabella e por lampada: 

Tamanho de lampada por vela Tarifa por veta e por mez 

8o a 100 ...........•••.•..•....•.. 

250 ..•.......••..............••• 
400 ......•••••.................. 

6oo ...........•................. 
I,ooo ................. ........... . 
Acima de I ooo ................... . 

17 5 réis 
135 
120 

105 

95 
90 

Esta tabella se refere a vela internacional, equiva
lente em intensidade luminosa media horizontal, a dez 
lumes, e applica-se apenas a lampadas de tamanho padrão, 
da capacidade de 8o velas ou mai . Para as lampadas de 
tamanho padrão intermediaria o preço erá determinado 
proporcionalmente por interpolação, arredondando para o 
mais proximo real. 

A obrigação da Companhia abrangerá a acquisição e 
install3iç:ão, por sua conta, de todos os materiaes neces
sarios e a respectiva manutenção, bem como o forneci
mento, da illuminação publica, na forma estipulada na 
Clausula II empregando o typo normal de lampada cal
locada em braços ou suspensa nos po tes da rêde de 
distribuição e alimentada pelos conductore aereos de 
energia. Caso o Intendente deseje material ou installação 
de typo differente, a installação e respectivo fornecimento 
dessa illuminação ficarão sujeitos a um accordo especial 
entre o Intendente e a Companhia. 

§ Unico- Quanto ás lampadas actualmente em ser
viço de intensidade menor de 8o vela , a Companhia 
cobrará o preço especial de 12 ooo por lampada e por 
mez devendo, porém, substituir dentro em 45 dias toda 
as lampadas actuaes de tamanho menor por lampada 
de 69 velas em I 20 volt ou padrão corre pondente de 
igual consumo de energia, em outras volfagen . Fica en
tendido que esta tarifa provi oria, para lampadas de 
intensidade menor de 8o velas, vigorará somente até que 
em qualquer zona ou di tricto, a linha definitiva da 
Companhia fiquem promptas para senir á illuminação 
publica, devendo aquellas lampada ne sa occa tao serem 
substituídas por outras de tamanho padrão abrangido pela 
tabella estipulada no começo desta Clau ula. 

1 
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CLAUSULA XV 

O preços e taxas estabelecido n~te contracto são 
convencionado na ba e da taxa cambial de 8 300 para 
o dollar dos Estados Unidos da Ame rica do ::-.J" orte. Dadas 
as oscillações cambiaes, a Companhia será obrigada a 
reduzir e terá o direito de augmentar os referidos preços 
conforme e na proporção dessa oscillação para menos 
ou para mais da taxa cambial C~)J_lVen_cionada, f~cando 
estabelecido, porém, que taes modiflcaçoes se farao so
mente em relação a 50. o:o do montante desses preços e 
taxas. Para este fim será tomada a media arithrnetica 
mensal das taxas do cambio á vista sobre ew York, 
publicadas pela Camara Syndical_ ~os Conectares do Rio 
de Janeiro, ou de outr~ fonte offlci~l semelhante, dura~ te 
o mez que preceder ao da extracçao das contas. Assun 
e a media de taxas diarias para um mez fôr de 7 8oo 

para o dollar, o factor cambial a ser applicado á metade 
dos preços será representado pela fracção 7~oo , 8J?O, 1~
vada esta fracção até a segunda ca a decrmal, Isto e, 
o,94. A conta serão calculadas co~ a apprc;>xima_ção de 
cem réis sendo cada fracção desta rmportanCla aCima de 
cincoenta réis considerada como cem réis e desprezada 
cada fracção menor. Ião será obrigatoria, porém, a appli
cação do factor cambial ás taxas accessorias referidas ao 

um Il da Clausula XIII. Se, no futuro o mil-réis actual 
fôr ~onvertido em outra moeda nacional, os preços e ti
pulado , bem como os augmentos e reducç~es de accordo 
com esta clausula serão calculados proporcwnalmente, to
mando- e na devida conta a base da conversão entre o 
mil réis actual e a nova moeda. 

CLAUSULA XVI 

I -A Companhia terá o direito de solicitar em prazo 
de cinco em cinco annos, a revisão do preços neste 
contracto e tipulados, sempre que ficar provado que a 
Companhia não aufere vantagens que compe~sem o valor 
da sua in tallações, ubmettendo a respectiva proposta 
á approYação do Intendente, e no cas? de divergencia, 
ao arbitramento pelo modo e forma adiante expostos. Se 
o Intendente não se manife tar sobre a proposta de novos 
preços dentro do prazo de tre mezes, o seu silencio im
portará na approvação dos mesmos. 

II -Independente de nova approvação do preços a 
Companhia terá o direito de elevar os seus preço p_ro
porcionalmente a qualquer augmento ou creação de rm
po to , que não sejam municipaes, uma vez que destes 
e tá i enta, ta.xas, contribuições ou outros encargo que 
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venham directa . ou indirectamente sobrecarregai-os, de 
qualquer natureza ou procedencia. 

CLAUSULA XVII 
I - ACompanhia terá o direito de ex.1gu que os con

sumidores particulares façam depositas em garantia do 
pagamento de suas contas e da conservação dos appa
relhos della, equivalente a 70 dias de consumo de accordo 
com a tabella, estimado o mais approximadamente pos- : 
sivel, ficando-lhes reservado o direito de exigir garantias 
maiores em casos excepcionae . 

11 - s contas ou notas de fornecimento aos consu
midores particulares serão apresentadas pela Companhia 
de 30 em 30 dias o mais approximadamente po sivel e 
deverão ser pagas no acto da apre entação da conta ou 
no e criptorio da Companhia dentro de r 5 dia da data 
de sua apresentação ao consumidor, tendo a Companhia 
o direito de augmentar as contas de ro OJo quando não 
pagas dentro deste período e de su pender o fornecimento 
de quae quer de seus serviços a e e consumidores quando 
não atisfeitas nos I 5 dias eguinte . Em qualquer tempo 
depois de expirado o primeiro prazo de I 5 dias, a Com
panhia ficará autorisada a applicar o deposito ou depo
sitas do consumidor, total ou parcialmente, na liquidação 
da conta ou contas não pagas, accrescidas da por:::entagem 
acima referida, exigindo a reintegração dos depositas, 
ao envez da liquidação das contas dentro do mesmo prazo 
e sob a mesma pena de suspensão como se as conta 
não tivessem sido assim liquidadas. Suspenso o serviço 
no termos desta Clau ula, a Companhia poderá exigir 
do con umido.r não só o pagamento das suas contas e 
reintegração do deposito como tambem o pagamento de 
uma taxa de desligação e religação, no total de :! 5 ooo, 
ante de restabelecer o serviço. 

III- As conta de fornecimento de illuminação pu
blica e de energia para illurninação particular ou outros 
uso do Município serão pagas no prazo de 30 dias 
seguintes ao de sua apresentação, sendo permittido, em 
ajuste de contas, o enco.ntro de debitas e credito recí
procos, uma vez que se orriginem de contractos com o 
Município, não sendo., porém, permittido o encontro quanto 
á quota de fiscali ação, salvo o caso em que o Município 
ficar em atrazo por mais de 90 dias, na forma do um. 
IV desta Clausula. 

IV- Essas contas deverão ser apresentadas ao Mu
nicípio até o dia 5 de cada mez seguinte ao do forneci
mento e pagas pela forma preindicada, ficando entendido, 
porém, que o accrescimo de 10 o,o será feito apenas se 
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o atrazo no pagamento da conta exceder de 30 dias,; 
e, vencidos mais 30 dias sem o respectivo pagamento 
começará a correr contra o Município os juros de móra 
de 9 Ofo ao anno, sobre a quantia em debito. Se o atrazo 
continuar por mais 30 dias, o preço do fornecimento da 
illuminação publica e de energia electrica para outro 
qualquer erviço municipal, industrial ou não, constante 
de te contracto, bem como para o do serviço de agu.a 
e esgotos, ora a cargo do Estado, a que se ;·efere o 
Paragrapho nico do um. III da Clau ula XIII, será 
accrescido de mai 5 o·o até que ejam pagas todas as 
conta_ em móra, sem prejuízo, entretanto dos I o o, o refe
rido na primeira alínea, do juros de 9 o1o ao anno sobre 
a quantia em debito e dos meios legaes e constitucionaes 
que sejam facultado ;i Companhia em defesa de seus 
direitos. Em qualquer occasião em que o ::\1unicipio ficar 
em atrazo nos seus pagamentos além dos primeiros 30 
dia acima estipulado , a Companhia não ficará obrigada 
a fazer despezas com extensões ou augmentos da illurni
nação publica ou outras quaesquer por conta do ::\lunicipio. 

\'-Das contas men aes acima mencionadas serão 
deduzidas a quantias correspondentes ás lampada quei
macla , que não forem substituídas pela Companhia no dia 
immediato ao da notificação pela repartição municipal 
c.o~petente. O de conto, por lampada, será calculado, mul
tlphcando- e o numero das noites em que a me-ma lam
pada tenha permanecido fóra do serviço, pela fracção: 
numero de velas x tarifa vela-mez, salvo os casos anormaes. 

30 

CLAUSULA XVIII 
1 - A Companhia poderá assentar as suas installações 

pela maneira que julgar mai conveniente ao bom func
cionamento dos seus serviços, ma de accordo com os 
regulamentos municipaes relati,·os a localização das mes
mas nas vias publicas e respectivas condições de segurança 
de accordo com o preceitos technicos correntes. 

11- Os indivíduos ou em prezas e as repartições pu
blica que prejudiquem o erviço e de qualquer modo 
damnifiquem as installações da Companhia, serão obri
gado a indemnizal-os da despezas resultantes dos re
paros e ubstituiçõe . Egualmente, se alterarem ou se 
aprO\·eitarem das suas installações sem eu consentimento 
ficarão responsavei pelas perdas e damnos proveniente~ 
sem prejuízo de outra penas legaes. 

~II -. ~Iediante requi ição da Companhia, o Intendente 
prov1denc1ará por si ou por olicitação ao Governo do 
Estado para a garantia da propriedades e bens da Com-
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panhia em caso de perturbação da ordem publica ou de 
outras ' causa que possam determinar o receio de qualquer 
aggressão a e as propriedades. . _ 

IV- Fica estipulado que nenhuma deliberaçao ou re
solução do poder municipal poderá acarretar onus á Com
panhia além dos de qu~ r_:ata , este co~tracto, nel? esta
belecer normas ou re tncçoes a execuçao do serviço que 
não sejam expre amente convencionada ou constem de 
leis e regulamento ora em vigor, salvo o regulamentos , ~ 
de que tratam as Clausulas VII , VII I e XVIll. 

CLAUSULA XIX 
O Intendente terá o direito de fiscalisar o cumprimento 

do contracto incumbindo á repartição · fiscal competente, 
além das att:ibuições geraes que forem definidas em reg;t
lamento a de informar ao Intendente obre a execuçao 
do se~iço , podendo para isto verificar a install~ções 
interna e externas do contractante e as causas de mter
rupção no serviço de illuminação publica. 

CLAUSULA XX 
I -A conces ão erá pelo prazo de q~are:lta ~? , 

durante o quaes a Companhia explorara c?m chre!to 
exclu ivos, o erviço de fornecimento de energia elect~ca 
para illuminação publica e particular e para outros fms 
sem prejuízo das garantia que lhe ão as egurada pela 
lei estadoal n.o 2.10-1- de 25 de Julho çle 1928, quanto 
á exploração em regimen de livre concorrencia, da energia 
electrica para fins indu triae , gerada nos termos da 
referida lei. 

II -Findo o prazo da concessão, se o l\Iunicipio não 
quizer adquirir pela encampação_ na forma da clausula 
seguinte, os enriço da Companhia explorado nos termo 
deste contracto, poderá e ta continuar a _m~nter, Extender 
e explorar o ditos erviços C<;>J:? os duei~os e fayore 
inherentes a um serviço de utilidade publica, expressos 
neste contracto mas no regimen de livre conr:orrencia, .,.. 
sujeito aos regclamentos e policia municipae no tocante-:.: 
ao uso das ruas e logradouros publicas e em isenção 
de imposto , cuja taxação, entretanto, ob~decerá ao ~esmo 
criterio geral que fôr adaptado para o rmpo to de mdu -
tria e profissões. . . _ , 

III - es e regimen de livre concorrencia !lao sera 
permittido a terceiro explorar semelhantes erVIços . sem 
autorização do Poder Municipal, e se favores mal'::>res 
do de que a Companhia então gozar for~m concedidos. 
a terceiro ficarão exten ivos á Companhia. 

n-- Quanto á illuminação publica o :\1unicipio re
serva-se o direito de, no termo desta concessão, abrir nova 
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concorrencia, assegurando, entretanto, á Companhia a pre
ferencia em egualdade de condições. 

CLAUSULA XXI 
I - Extincto o prazo da concessão, o mumCiplO poderá 

adquirir a totalidade, mas não uma parte, dos serviços 
abrangidos pelo contracto, mediante aviso prevw, com 
antecedencia de dous anno , determinando a data em 
que a acqm 1çao e deverá dar. 

li -O preço da acquisição será fixado por accordo 
entre o Intendente e a Companhia até eis meze antes 
da data marcada para a acquisição. Mas e até tal 
data não fôr possível um accordo a acquisição dependerá 
da fixação do preço respectivo por arbitramento, podendo 
o Intendente dentro dos 30 dia segúíntes, iniciar o re -
pectivo processo na forma da Clausula XX\-11. Em qual
quer determinação de valor para a acquisição serão con
siderados o alor intrínseco dos ben , propriedades e di
reito , bem como, o valor do erviço como fonte de 
renda e a devida indemnização pela separação das pro
priedade e enri.ços, objecto da acquisição, de outras 
propriedades e en'iços que na occa ião forem explora jos 
em conjuncto. ~a data de a determinação o preço er.á 
conYertido em ouro equivalente e a Companhia não será 
obrigada a demittir de si a pos e e goso dos seu ben 
e direito , senão depois de haver recebido a indemnização. 
Se o Intendente dei:~Car de promover a acquisição na data 
determinada, tal procedimento importará na desistencia 
em effectuar a compra e, consequentemente, será neces
sario novo avi o e nova avaliação de accordo com as 
di po ições acima e o ~1 unicipio \'Oltar a pretender a 
acquisição. 

III- Essas mesma dispo ições se applicarão, tambem, 
no caso de de apropriação por utilidade ou necessidades 
publicas em qualquer tempo dos ben e direitos da Com
panhia. 

IV - ão se effectuando a referida acquisição dos 
ben e direito da Companhia pela forma indicada, esta., 
findo o prazo da concessão continuará como proprietaria 
des e ben , de qualquer natureza ou especie, installações, 
materiae e utensílios de tinados ao erviços de illumi
nação publica e particular, bem como as ampliações e 
exten õe po teriore com direito de livre disposição. 

CLAUSULA XXII 
Como proprietaria dos bens e titular dos direitos 

estabelecido ne te contracto, poderá a Companhia dal-os 
em garantia pelo modo e forma que lhe convier. Salvo 
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caso em que sejam excutidas taes garantias, a transfe
rencia dos serviços com os direitos e favores, encargos 
e obrigações abrangidos pelo contracto somente poderá 
ser feita mediante consentimento expresso do Intendente, 
manifestado por escripto, o qual, porém, não será negado 
em tratando-se de adquirente de reconhecida idoneidade. 
Dada a transferencia na forma permittida por esta clau
sula, gozarão o successor ou succes ores de todos os 
direitos e favore deste contracto, ficando, porém, . ujeitor 
a todas a obrigaçõe e responsabilirlades delle constante:>. 

CLAUSULA XXIII 

Para _que as falta que a Companhia possa commetter 
no cumpnmento deste contracto devam ser consideradas 
como causa para rescisão, será :necessario que, além de 
serem graves e não devidas a casos fortuitos ou de força 
maior, não tenham sido reparadas dentro de seis mezes, 
contados da data em que a Companhia receber aviso 
escripto do Intendente especificando a falta e declarando 
o seu propo ito de pleitear a resci ão do contracto se ella 
não fôr remediada dentro de seis mezes. Terá, entretanto, 
a Companhia dentro de dez dias depois de receber o aviso, 
o direito de submetter o caso a arbitramento, conforme 
di põe a Clau ula XXVII e, então, o prazo de eis mezes 
só começará a correr da data da notificação ás partes 
da decisão final dos arbitro , se esta fôr desfavoravel á 
Companhia. Os arbitras, porém, ao proferirem a decisão 
final, poderão conceder maior prazo do que o de seis 
mezes, tomando em consideração a natureza do tra balho 
a ser realisado e toda a outras circumstancia com elle 
relacionadas. A . re cisão deste contracto terá por effeito 
legal o vencimento antecipado de prazo estipulado na 
Clausula XX, vigorando depois da rescisão as disposições 
das clau ula XX e XXI. 

CLAUSULA XXIV 
A Companhia recolherá ao cofre municipaes para 

fiscalisação do serviço de illuminação publica e particular 
a quantia de Rs. r 8 :ooo. ooo annuaes, em duas prestações 
emestraes e adeantada de R . 9 :ooo. ooo. 

CLAUSULA XXV 
Pela infracção de qualquer das clausulas do presente 

contracto para a qual não houver comminação e pecial, a 
Companhia ficará sujeita a uma multa de cento e cincoenta 
a quinhentos mil réi e o dobro nas reincidencia . A multa 
erá proposta pela repartição municipal competente ao Inten-

... 
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dente que julgando-a proce.d~nte, intimará a Companhia 
a recolhel-a ao cofre mumClpae no prazo de oito dias. 

CLAUSULA XXVI 

Para o effeito de te contracto quanto á obrigações 
as umidas pela Companhia, serão con iderados casos for
tuito ou de força maior, suspensivo e exonerando de 
respon~abilidade qualquer acto ou acontecimento fóra do 
C.Ontrole da Companhia tae como: orden emanada de 
autoridade competente impedimento legal, guerra externa 
ou civil, perturbações da ordem publica, epidemias, greYes, 
incendio , explosõe , innundaçõe , ecca , acci.dentes em 
uas usina ou linha , phenomeno metereologico , demora 

no recebimento de materiaes ou outro acontecimentos 
que prejudiquem o furccionamento de ua in tallaçõe 
ou fornecimento de eu erviço em todo ou em parte. 

CLAUSULA XXVII 

A~ divergencias. na interpretação de qualquer das 
clau ulas de te contracto, erão decidida por arbitras 
nomeados um por cada parte e o terceiro, de empatador, 
indicado por es es doi . Se este não concordarem com 
o nome do terceiro caberá a sua de ignação ao Presidente 
do Tribunal Superior de J u tiça de te E tado, a requeri
mento de qualquer do arbitras. 

A Commi ão de arbitragem, con tituida por e tes tres 
arbitro , determinará por si o seu modo de julgamento, 
e amba as parte que poderão apresentar razões e criptas 
na defeza de seu direito , tomarão o compromi-so, por 
um termo, de acceitar a deci ão dessa Commi-são como 
final e obrigatoria e de cumpril-a. . 

i\ a falta de accordo entre os dois primeiros arbitrost 
o terceiro na qualidade de de empatador, terá de proferir 
a decisão final do Juizo Arbitral, ão ficando porém, 
obrigado a decidir por qualquer do laudos, excepto se 
:l que tão ver ar sobre valore , ca o em que não poderá 
ultrapa ar o limite fixados naqueJ.Ies laudos. 

A despeza da arbitragem erão pagas pela parte 
contra a qual o arbitro proferiram ua decisão. 

Paragrapho Unico - Se a parte. depois de avisada 
para nomear o eu arbitro, deixar de fazel-o dentro de 
30 dia ou não a signar o termo de compromi o dentro 
de identico prazo depoi de nomeado o tres arbitras, 
a duvida ou divergencia será resolvida a favor da parte 
que não e tiver em móra. A notificação para a nomeação 
do arbitro poderá ser judicial, contando- e o prazo da 
data da certidão do official de ju tiça do juizo. 
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CLAUSULA XXVIII 
Se a ompanhia não tiver a sua sécle neste Estado) 

obriga-se a ter permanentement nesta cidade do Salvador 
um repr entante com 1)oderes de admini tração c pro-
uracão bastant para agir em juizo ou fóra d lle, receber. 

citaçõe ·, notificações, intimações e com qu m a Muni
cipaliclacl po sa discutir 1ualquer assumpto que tenha 
rder,encia aos serviços explorados nos termos deste con-
tracto. 

CLAUSULA XXIX 
Sendo o pres nt contracto c lebra lo com a m-

panhia, que foi incorporada pela ' ompanhia Linha Cir-
ular d arris da Bahia para a exploração los erviço 

a [UÍ pr vi to ·, nos termos d sua . Propo ta, acceita, .fica 
entendido qu a caução já depositada no Thcsouro Muni-
cipal p la m sma ompanhia Linha Cir ular cl Carri 
da Bahia, m apolice · do Emprestimo de Unificação da 
Divida Jnt rna do E stado, garante tamb m a ·ccução 
cl 's t · ontra to, na pro] orçã ele so Ojo les:;a caução. 

E por starem accorcle , eu g nor Pereira Favilla, 
primeiro scripturario int rino lo D partamento 'eral do 
Ex] ecli nt ela Intcn len ia Muni ipal ela idad de Sal
vador, ' apita] cJ Estado da Bahia, lavr i o pr ent. 
t nno de c ntra t que lid c a haclo conform vae assl-
gnaclo r lo Exm.o Snr. Eng nch ir ivil Francisco d 
·ouza, Int nd nte Municipal, p lo Snrs. . J. Snyd r e 

F. J . Way, clirector.e:; la ompanhia Energia Electrica da 
Bahia e pela testemunhas abaixo, lepois cl sub cripto 

nc rraclo p l nr. S cr tario ela Intend ncia. Pagou 
em lum ntos· devidos na irn1 ortancia cl cinco contos no
vec nt s vint cl is mil e quinhentos réis (Rs. 
5 :922$500) om s vê do onhecimcnto numer s te mil 

s t nta c quatro (7.074) datado c1 vint e cinco cl 
1ai d mil nov c ntos vint nove ( 1929), rlo Depar-

tam nto cl ontabiliclacl Central. E eu, Ant nio Gon
çalv Vianna Junior, Secretario la Intendencia Municipal, 
u.bs r vo nc rro o pres nt . ntonio Gonçalves V~anna 

Juni r, ecr tari da Intenclencia Municipal. (aa.) Fran~ 
cisco cl ouza, Int n l nt . . J. Snyclcr. - Frank J. Way. 

om testemunha (aa. ) Epaminonda Berbert cl Castro 
Inno ncio Marques ele ócs almon. Confere. Avio 

Brasil, 4. 0 Es ripturario. "onforme. Antonio Gentil da 
Silva. ' hef d S ção. Vist . ntonio T nçalv s Vianna 
Junior. Secretario ela Int ndencia Municipal. 

• 



Mlnlaterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commeroio 

... Secção 

C. N. T. -25 

CONSELHO NACIONAL DO T RABALHO 
---==---

ACCORDAO 
Proc. 5. 967/922 

19.3.5 ......... 
• 

VISTOS E RELATADOS os autos do processo em que 
N 

Joao Hermogenes Araponga reclama contra a companhia Linha Cir-

cular de carris da Bahia; an virtUde de ter sido dem1 tt1do 

dos serviços em 10 de br11 de 1930; não obstante contar mais 

de lo annos de serv1QO; 

considerando que o acto da Empreza que atastou 

o reclamante do serviço , ou o dispensou, segundo allega; ~ 

anterior ao Dec . n• 19. 497, de 17 de Dezembro de 1930, que 

assegurou ao pessoal dos serViços de torça, luz , bonds e tele

phones a garantia de estabilidade tuncciona.l ; 

considerando; assim; que !allece a este conselhO 

competenc1a para intervir em ravor da repu-ação do acto de• 

N -m1ss1onat1.o , por 1S to que nao podia elle incidir na sancçao de 

uma le1 que só poster1onnente entrou em V1€J)r; 

Resolvem os zoombros da la. camara do conselho 
N 

Nacional do Trabalho, 1nde!e:r1.r a reclamaçao , por !alta de am-

paro legal. 

Rio de Janeiro, 23 de AbrU de 1935 

~r~~ 
c::;_ r~ 

FU1pr~-
----

esidente 

Pro curador 
Geral 1nter1no 
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Recebido em 22/ 11/34. 

.3~ .la.~ecção . - A.L.R . -
• 

I :r F O ç 1i o 

Pelo presente pr cesao, que teve seu ini

cio na ?a. Jnspe c tor±a Regional do ~nisteriç TrAbalho , 

Induetria e Commercio (Bahia ), JO O '9EIDJOGENE DE R PO TG . 

requer a este Conselho sua reinte~raçRo nos serviços da ComQ 

panhia Linha Circular de Carris R B~hia , dos quaes foi de

mittido em 10 de bril de 1°30. 

Allegn o reclamante que desde o anno de 

1915 a.té o m'€s de bril me 1929, serviu como motorneiro da 

CiA. Tramway , Light and Power e , ainda como moto eiro, ser

viu no . .funicipio , quando este encampou os serviços d~quella 

CiR. 

Para os devidos fins, juntou o attestado 

de fls. 8. Por esse attestado se verifica que ha uma int er

rupção nos armos de 1924 e 1 2 5, devido a não haver archi vo 

no :r.run icipio referente á nelles armos , mas o reclamante ar-

gumen t a que ha en ado de 1915 a 1923 e 1 92. a 

1 929 , ~ logico que tem ire ito t ~mhem ao t empo de serviço 

referente a 192 4/ 1925 , mesm que durant e esses armas não t i

vesse trabalhado. 

Asoi~ sendo , j ulga su f icient e ente prova

do os seus 1.~ armos e 4 meses de serviços na Li ght e no 1.funi

cipio. 

Diz que , em 28 de Maio de 19"9, a. C mpa

n i a ,.Linha Ci r cular de C'lrris da B;n11a adquiri v o acervo da 

antiga Light andl: Power , por escriptura , corno se verif i ca do 

documento àe fls . 16. 

icou com o acervo ~ t o-

empregados d t odas ~s cat tegorias que foram como ad-
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2 •• fls. L{Q / 
mittidos em 2/l de tl'do de 1929, e, nestas condições, o Y 
cl~man te allega que, quando f o i demi t tido, cont~vR mrüs de 

10 annos me tempo de serviço. 

Como a C ia. informa e se que o recltôtmante 

abandonou o empreeo, o Dr. 20 djuncto do Procur~dor GerAl 
, 

fls. ~i, 
.. 

requereu, a que sobre o assumpto fosse ~uvido o re-

clnmRnte. 'Este, 
, 

fls. 28, contestE"~. aquella affj rmação, e R 

declara que afastou-se por motivo de doença., e que , meses de

pois, quando rocurou 1l Cif'l., não foi areadmittido sob a alle

gação de que era velho. 

O Dr. Procurador Adjuncto requ~reu, en

tão, que a C ia. f{ecla.m8da transcrevesse a cla.usula que por 

ventura exist~sse no contracto feito por eecriptura em 28 de 

~aio de 1929 , pF~ra acquisição do acervo da antiga Light and 

Power, enca.mp~d~ pelo ~ nlcipio, e , relativa á situação doe 

em~regados então existentes. 

• 

Ci~ ; responde com os documentos óe fls. 

' 32 e seguintes. 

Diz, de inicio, que não possue nos seus 

~rc,., ivos cêrt:ificadoe de tempo de serviço do reclR!"lante nai 

CiA. Rnterior. 

Decl~r~ que) sendo G'oão !{ermogenes de Ara

ponga demittido em bril de 1930, nio tem direito 's reg~lias 
I' 

/' 

previstas no Decr<.to nQ 19.497, que é de Dezemhro daquelle anno. 

~st~s condições , a reclamaç~o deve ser in-

dr firida por fa ta de ap~io legal, diz a Ci~. 

Em attençii.o Aos termos do officio deste 

Conselho, a Cia. passa a informar a questão relativa á acqui-

sição do acervo da Light and Power e informa que nenhumA claust1-

la ou condiç5o foi posta no edital de concorrencia nesse sent~do. 

Ao contrario até, se verifica do referi o edital que a transfe-
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rencia doa hens s PriFt livre c deeembRr~ç~dn f' qualquer 

.Q.illliJ. e sem que a concorrente fosse responsavel por de-

mandas existentes ou flUe pudes nem surg ir, ~ ou 

reses ( na X do edital e art. 3a da lei 803). 

Julga , assim , que nio se pode prettender 

que ella gnranta o tempo de serviço prestado no ]~nicipio 

pelos seus funcciomarios, pelo facto de terem elles iYa:-e.-

mente, por sua exclusiva vontade, sido admi idos ao seu 

serviço. 

A Ci~, junta o edital publicAdO no DiRrio 

Otficial e ainda, 3 impressos referentes a suas leia e con-
J -

t rac to a, elbli citando, finalmente, ;=~ A tt.enção deste _Conselho 

para o presente caso, esperahdo que seãam garantidos os seus 

direitos. 

Com estas informações, proponho á subida do 

processo Á coneideraç~o da dout~ Procuradoria Geral. 

A.L.R./ 

n1o de Janeiro, 27 de Novem~' de 9 4 

vfJf&zwQ {,~lfd &1 Weycud1r 
xilliar de Primeira rvasse r 

ISTO-Ao Sn-r. 0r. Procura.1'or G 

ordem do F~ â S -v. !Presidente 

~ . ;fiL~-=~ 1.9.J f 
~ .... &..~~~~ 

fíL. ~ ~ iAM.. sI ;:~f?J~ 
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