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INDI~E DA ~OLLEt~lO DAS LEIS. 
DE 

1857. 

TOMO XX. PARTE 11. 

N.• 1.861. -Decreto de 3 de Janeiro de 1857.-Scpara o 
Termo de Scrinhaem do do Uio l~ormoso , na 
Província de Pernambuco, e crea ncllc o Lugar 
de Juiz Municipal, que accumulará as funcções 

lll 

PAG. 

de Juiz dos Orphãos....................... 1 
N.• 1.862.- Decreto de 3 de Janeiro do 1857.- Estabe

lece que no 1\funicipio da COrte hajão dous Pro-
motores ~ublicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 1.863. -Decreto de 3 de Janeiro de 1857.-Concede 
a Manoel Rodrigues Borges privilegio por 10 
annos para o fabrico do chá pekoe , ou preto de 
ponta branca, segundo o processo de sua in-
venção................................... 2 

N.• 1.86~. -Decreto de 3 de Janeiro de 1857.- Autorisa 
a abertura de hum credito supplementar de 
39.880~ para ocorrer ás despezas da rubrica, 
Secretaria d'Estado do Ministerio do lmperio 
no exercício de 1856 -1857. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

N.• 1.865. -Decreto de 17 de Janeiro de 1857.- Separa 
o Termo de Magé do de Nicterohy, na Pro
víncia dQ Rio de Janeiro, e crea nelle o Lugar 
de Juiz Municipal, que accumulará as funcções 
de Juiz de Orphãos....................... » 

N.• 1.866. -Decreto de 17 de Janeiro de 1857. -Autorisa 
a incorporação nesta Córte de buma Companhia 
denominada- Edificadora-, e approva os res-
pectivos Estatutos ........................ ; &. 

N. • 1.867. -Decreto de 17 de Janeiro de 1857.- Auto-
risa a incorporação nesta Côrte de huma Com
panhia com a denominação de - Architecto
nica-, e approva os respectivos Estatutos... 12 

N.• 1.868.- Decreto de 24- de Janeiro de 1857. -Auto
eisa o Ministro e Secretario d'Ei.tado dos Nego-. 
cios do Imperio a despender com as Colonias Mi-



litares, e por conta do exercício de 1856- 1857 
mais a quantia de 60.00011000 . . . . . . . . . . . . . . 20 

N.• 1.869. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857. -De
clara de primeira Entrancia a Comarca de Sa• 
boeiro, creada na Província do Ceará....... 21 

N.• 1.870. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857. - De-
l' clara de primeira Entrancia a Comarca de Thc-

rezina, creada na Província de Piauhy.. . . . . . >> 
N' 1.871.- Decrcto·dc 13 de .Janeiro de 1857.- De

clara de primeira Entrancia a Comarca de Gu~ 
rupá, creada na Província do Pará . . . . . . . . . 22 

N.' 1.f72.- Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- De
clara de primeira Entrancia a Comarca do Rio 
Paraná, crcada na Província de Goyaz. . . . . . n 

N.' 1.873. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- De
clara perante que Juizes deverão servir o pri· 
melro c segundo Porteiros dos Auditorios do 
Município da Córtc.. • . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 23 

N.' 1.874.- Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Esta
belece que no lllunicipio da Córtc haja Ires 
Delegados de Policia, c marca-lhes Districtos. 2> 

N.' 1.875.- Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Sup
prime o Commando das. Armas da Córte. . . . . » 

N.• 1.876. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Crea 
o lugar de Chefe na Secção de Contabilidade 
annexa á Secretaria d'Estado dos Negocios da 
Fazenda ................................. 25 

N.' 1.877. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Fixa 
o valor da etape diaria dos Omciaes do Exer
~ito, e da ração dia ria da forragem para sus
tento das cavalgaduras de pessoas c bestas de 
bagagem que aos mesmos Officiaes competem. 26 

N.' 1.878.- Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Fixa 
o valor c tempo de duração das cavalgaduras 
de pessoas , e bestas de bagagem dos Officiaes 
do Exercito e as quantias destinadas para re
monta dellas............................. 29 

N.' :1.879. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Esta
belece as Inspeeções Militares por Armas c o 
numero dos respectivos Districtos ••..••. ; . • • 32 

N.• f .880. -Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Re
forma a Tabella de 28 de Março de 1825 na 

parte relativa ás gratiOcações de Commando c 
exercício.. .. . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. 33 

N.' 1.881.- Decreto de 31 de Janeiro de 1857.- Ap
prova o Regulamento para a Repartição do 
Ajudante-general do Exercito . , .... , ..... , . . 36 

N.• t .882. -Decreto de 7 de Fevereiro de 1857.- AI• 
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tora o numero das Scssties do Tribunal do Con
selho Supi'Cmo Militar de Justiça, c cle\'a os?· 
vencimentos dos respt•ctivos Magistrados c Em
pregados do Tribunal o Secretaria. . . . . . . . . . 41 

N.' 1.883. -Decreto de 7 de t'everciro de 1857. -Au-
torisa o Tribunal do Commercio da capital do ,;. ,; • 
Imperio a nomear dons Stcrcomctras espcciacs 
c privativos, e mar1:a-lhcs os veneimcnlos... 46 

N.• 1.88~. - Dcc1·eto de 7 de Fevereiro de 1857.- Pro
vídencia a respeito dos Provimcnlos dados em 
col'l'eição pelos Juizes de Direito em mal1·ria 
adniinistrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. • 1 . 885. -Decreto de 14 de t'cvereiro do f 857. - A p
pro\'a a Tabclla dos vencimentos d1• Dircctor, 
1>r(_1ICssorcs e mais Em pregados do Instituto 
Commcrciul do Rio de Janeiro. . . . . . . • . • . . . . 47 

N.' 1.886. -.Decreto de H de Fevereiro de 1857.--Au
torisa a abertura de hum credito supplemcntar 
da quantia de cento e tri nla contos de réis 
para as despezas do Ministerio do lmperio, na 
vm·ha -Obras Publicas do 1\lunicipio- no exer
cido de 1856-1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .&8 

N .' t. 887. - necrrto de f4. de Fevereiro de 1857.- Es
labclece que em cada hum dos Districtos de Paz 
das Freguezias de Santa Rita, Sacramento c 
Sant'Anna, do Município da Córte, haja hum 
Subdelegado de Policia • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 

N.' 1.888.-DecretodeH deFevereirode1857.-Marca 
o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
do Saboeiro da Provincia do Ceará. . . . . . . . . 49 

N.' 1.889. -Decreto de 14 de Fevereiro de 1857. -Marca 
o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
do Gurupá da Proviucia do Pará. . . . . . . . . . . • 50 

N.' 1.890. -Decreto de 14 de Fevereiro de 1857.-Crea 
no Termo de Guarapuava , da Provincia do Pa
raná, o Lugar de Juiz Municipal, que accumu-
Iará as funcções de Juiz de Orphãos......... » 

N.' 1.891. -Decreto de 19 de Fevereiro de 1857.- Se
para o Termo do Rlo-Ciaro do de S. João do 
Principe, na Província do Rio de Janeiro, e 
crea nelle o Lugar de Juiz Municipal, que 
accumula•·ii as funcções de Juiz do Orphiios.. 51 

N.' 1.892. -Decreto de H de Fevereiro de 1857. -Crr.a 
o I~ugar de Juiz Municipal, que accumulará 
as funcções de Juiz de Orphãos nos Termos 
r~unidos de Saboeiro c Telha, da l1rovincia do 
Ceará.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :» 

N.• 1 .893.- Decreto de H de Fevereiro de 1857.- Crca 
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no Termo de Lages, da Provincia do Santa 
Catharina, o Lugar de Juiz Municipal, que accu-
mu lará as fll!lcçoes de Juiz dos Orphaos . . . . 52 

N.' 1..89~. ~Decreto de 14-.de Fevereiro de1857.~Marca 
o ordenado do Promotor Publico da Comarca 

,. do Rio Paraná da Provincia de Goyaz ••.•.. 
N.• 1.891;. ~Decreto de 14 de Fevereiro de 1857.-Marca 

o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
de Therezina da Província de Piauhy .•..... 

N.' 1.896.- Decreto de 14 de Fevereiro de 1857.- Dá 
providencias a respeito dos escravos demorados 
na Casa de Correcçao da Ctlrte ....•.......• 

N .• 1. 897. -Decreto de 21 de Fevereiro de 1857.- Dá 
l\cgulamento para as Secretarias de Policia 
das Províncias de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, 1\io de Janeiro, Bahia, Pernambuco e 

)) 

• 

Minas Geraes. • • . • . • . . . . • . . • . . • . • . . . . . . . . . • 5( 
N.• 1.898.- Decreto de 21 de Fevereiro de 1857.- Dá 

l\egulamento para as Secretarias de Policia das 
Províncias de S. Paulo, Alagoas, Parahyba, 
Ceará,.Maranhao, Pari!, Santa Catbarina, Pa
raná, Espirito Sànto, Sergipe, Rio Grande do 
Norte, Piauby, Amazonas, Mato Grosso e 
Goyaz......... •. . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . 56 

N.• 1.899. -Decreto de 21 de Fevêreiro de. 1857.-Au
torisa a incorporação nesta Côrte da -Compa
nhia Edifir,adora 12 de Agosto-, e approva 
os seus Estatutos, . , ........ , .... , . .. . • 58 

N .• 1. 900. -Decreto de 7 de Março de 1857.- Approva 
. . . o novo Regulamento do. Corpo dé Saude do 

Exercito ....... .' ...... ~ .......... ; • • . . • . • 64 
N .• L 901. -Decreto de 21 de ~arço de 18!>'7.- Autorisa 

o credito supplementar de Rs. 899. 49ill450 
para as despezas do ~linisterio da Guerra no 
exerci cio de 1856- 1857 .. . . • • . . . . • • . .. . . . 97 

N .• 1, 902. -Decreto de 24. de Março de 185'7,- Dá nova 
organisação á Guarda Nacional do Município 
da Telha da Província do Ceará............ 98 

·N.• 1.903. -Decreto de 24 de .Março de 185'7 . .,-Elevao 
. n~~~ro de Lançadores da Receb..edoriil do Mu-
mmpJO da Cõrte ........... , ............ .. 

N. • Li!O,!. -Decreto de 28 de Março de 1857. -Marca 
. os ordenados dos Promotores Publicos das Co

marcas de Santo Antonio dos Anjos e de Nossa 
Senhora da Graça, creadas na Provincia de 
Santa Catharina .... , ............. , •...•..• 

N.• 1.905. -Decreto dc28 de Março de 185'7. -Marca 
o ordenado do Promotor Publico da Comarca 

»' 



.. ~ ·' 

VJI 

de Tacaratú , creada na Província de Pernam-
buco • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• . 99 

N.o 1.900. -Decreto de 28 de Março de 1857.-Declara 
de primeira Eútrancia as Comarcas de Santo 
Antonio dos Anjos, e de Nossa Senhora da 
Graça, creadas na Província de Santa Catha-
rina. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 100 

N.o 1.907.- Decreto de 28 de .Março de 1857. -Declara 
de primeira Entt·áncia a Comarca de Tacaratú , 
creada na Província de Pernambuco.... . . . . . » 

N. o 1. 908. -Decreto de 28 de 1\Iarço de 1857. - En
carrega especialmente a cada huma das trcs 
Varas Municipaes da Côrte diversas jurisdicções 

. e commissões estabelecidas por Lei . . . . . . . . . 101 
N. o 1. 909. -Decreto de 28 de l\larço de 1857.- Regula 

a substituição dos Juizes de Direito da Capital 
do lmperio. . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

N. 0 1. 910. -Decreto de 28 de .Março de 1857.-Estabe
lece na Capital do lmperio dous Juizes espeeiaes 
do Commcrcio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . 

N.o 1.911.-Decreto de 28 de Março de 1857.-Regula 
a competencia, interposiç.ão, effeitos e fórma 
do julgamento dos Recursos á Coroa ......... 103 

N.o 1.912.- Decreto de 28 de Março de 1857.-Altera 
as disposições do Decreto de 20 de Agosto de 
1777... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

'": N,o 1.913. -'-Decreto de 28 de Março de 1857.-Extingue 
f' - . . _.·o lugar de Vice-Director do Arsenal de Guerra 
.: , · _ da Côrte , e crea em substituição o de Ajudante 

{ N.o 1..1Jt&.;~~C?-J'J~~rd~. 28 ·d~ ~Í~rÇ~ d~· 1857: .:..:_M~~d~ 107 

executar a nova Tarifa das Alrandegas e as suas 
!i ' disposicões preliminares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
t· N.o 1.915. -Dem:eto de 28 de Março de 1857.-Approva 

o contracto ce!ebrado entre o Governo Imperial 
~ e a Associação Central de Colonisação . . . . . . . 12l 

. "N.o 1.916. -Decreto de 28 de Março de 1857. -Abrindo, 
~ - ao Ministerio dos Negoeios Estrangeiros hum : 
~- tJ. credito supplementar de 56.000~000 ao cambio 
- de 27 dinheiros esterlinos por mil réis para 
:-- . as despezas de 1856 -1857. . . . . . . . . . . . . . . . 135 
~ ,N.o 1.917 .. - Decreto de 4 de Abril de 1857.- Autorisa 

· · · · · o credito supplementar da importancia de 
t 15.458!'P19t réis para as despezas dos orde-
~· . nados dos Mestres da Familia Imperial e do 
. _ Jardim BotanicodaLagoa de Rodrigo de Freitas 
~ L _ no exercicio de 1856-1857 . . . . . . . . . . . . . . . . 13fl 
·. · N.0 1..918. -Decreto de 4 de Abril de 1857. -Crea lu-



vm \. 

gnrcs de Praticantes nas Thesourarias de Fa
zenda de 4. • c 5.• classe de 2.• ordem ...•.. 13'1·J 

N.• 1.919. -Decreto de 4.de AbrU.de 185'1 '-Approva ' 
• · .· os Estatutos da Calir.à' J~cionomica ,da Cidade ~ 

N. • 1. 920. ~~=~r~~ ~~~ 4: d~ · -~~~Í ~;··.\857'. :.:: Âj,j,~~~~ »~ 
:, . . os Estatutos da Caixa Ecl'bomica da Cidade J 

· . ' .. 'de Campos ............ ::; ................ 140:~ 
N. • 1. 921.· -Decreto de 11 de Abril de 1857. -Manda , 

por em execução as Tabellas, que regulão os , 
fornecimentos de viveres, e de munições navaes .. ~ 

, e de guerra aos navios d' Armada Nacional. .. t45j 
N. • L 922. - Decreto de 11 de A,bril de 1857. ~Confere i, 

·novas nttribuições á Mesa das Rendas estabe- t 
lccidas no Porto de S. Francisco, da Provincin , 
de Santa Catharina , para o despacho de im- . 

!Í\c . ..portação e exportação de generos nacionaes e 
:•r . ..,.. . : ,extrangeiros .... i.· ........ ; • • . .. .. . • .. .. .. 146l 
f,:;C'' N,• ,1 ;~; -Decreto de 25 'de Abril de 1857. -Eleva os ~ 
~•: :·;·· :~i['i\~<'l'encimentos dos Pagadores das Pagadôrias fi- 1 
. "'"lt'.>c':''·' ·liaes da Thesourarias da Provincia·de S. Pedro, 'i 

· ·.'> i e crea o lugar de Fiel na da Cidade do Rio ·; 
. ·; · · . Grande ........... ; ... , .. . . . .. • • .. .. . . .. • 147~ 
· N.!tL924. -Decreto de 25 de Abril de 1857 • ..,-Autorisa o 

· '· ··. ·~· credito supplementar dil qilaíítla dl 153.48111347. 
'(~. para occorrer ás despezas, ·no.· exetcicio de 
w ,: 1856 -1857, com as vm:bas menCiona dás na . , 

, , :/ '. Tabella que·com este baixa ........... ~. o o o·o. '>J .. ~ 
N. • 1. 92lS. -Decreto de 25 de Abrirde 1857. - Approya r, 
· os Estatutos da Companhia Mineraçfio Mara-. ; 

nhense o o o o o. o o o o ••••• o •• o.; o ••• ;;;_.;~ o o o. o. 148.i 
· N,• .1.926. ~Decreto de 25 de Abril' i\q185't; ~ Crea a 

.· . ;.,;;; . ·' féiWpartição. Especial !las Teri-as Publicas na Pro- , 
. -~ ; .. \'i'ncia do Rio de Janeir() ....... ; ........... 1521 

N ;•· .f, 927 .• - Decreto de 25 de Abril de 18&7. - Approva i 
;. . os Estatutos da Sociedade Auxiliadora da In- \ 
.. ,., . . dustria Nacional novamente reformados •.•...• 153 

·· :"N.• L928>'-"'Decreto de 25 de Abril de 1857. -Altera · 
· · · · as condições annexas ao Decreto N.• 1.038 de >i 

. , :· 30 •de Agosto de 1852, relaUr.as á Companhia 
.· Sant~ Cruz de nav~çã<i a va~r entre p, Porto 

da C1dade da Bab1a até o. de. Maceyó ba linbà 
... · · do Norte, e o de Caravellas .· na··do Sul. • . . • . 159 

~, N! .~.~~ - Decreto de. 29 de Á,)lrll de ~8117. - Approva . .· 
~-·::>'>f·'o Cl>ntracto p;ml o seWço da limpeza das casas:. . · 
< ":, da Cidade .d«' Riod~·ld,néiro, e d~ esgo,i\1 das ... · •:! 

aguas nnvJaes, em yjr\lide,do qt!ll'dii!Pfiilo-§ 3. • 

. . : .· ··. ';~;. ·i·~;(~~~~,~jj':f' •. ·. 



do art. H do H••el't'Lo N. o 71 !) de 28 de Sc
terubro de 1Sú3 ..............•.......•.... 161 

~." 1. n30. - l>em·eto de 26 de Abr·il de 1857.- .\pproya 
o 1\egulamento para a fiscalisaçiío da sPgurança, 
consm·vação c policia das estradas de fel'ro, em 
vírludn do§ H do art. 1." do Decl'eto n.• 6U 
de 26 de Junho de 1852 ................... 172 

1\." t.\)31.- Decreto de 26 de Abril de 1857. -Altera as 
condições annexas ao Dccl'eto n. o 1. 7i2 de 29 
tle Março de 1856, relativas ilemprcsa do ser
,.i~o de transporte c c.onducçiio d.- gt•ncros por 
carris de ferro desde o Largo do Hocio até o lugar 
dcnominudo -Doa Yista- na Tijuea ......... 193 

N. o 1 . !)32. - ])pcrelo de 27 de Abril de 1857. -Abre ao 
Ministtu·io da l<'azenda hum Credito supplc
llll'ntar de 1 . O!i3. 700~000 Jltli'U as despPzas do 
exPreieio de 1H57-Hl58.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19i 

N." 1.933.- J)ecrcto de 23 de .Maio de 11:!57.-l\landa 
executar diversas emendas c alterações nos Es
tatutos das Caixos liliaes do Banco do Brasil.. 195 

!\;.• 1.934.- DeCI'clo de 30 de l\Jaío de 1857. -Separa a 
Var·a de Orphãos da 1\lunicipal do Termo de 
Campos, na Província do lHo de .laneiro ..... 197 

N.• 1.935.- Decreto de 6 de Junho de 1857.-Autorisa 
a incoqJOração e approva os J~statutos da So-
ciedade Nova Empresa Lyrica ................ 198 

N.• 1936. -Decreto de 10 de Junho de 18:l7.-Conccde 
a Pedi'O l\Jourthé privilegio por cinco annos 
para fabricar c vender limas de sua invenção 
parn c•xtrahir calos sem uso cle medica-
uwnlos ..................................•. 201 

N. 0 1.937. -Decreto de 17 de Junho de 1857. -Con
I'Cde a .João l'redt•ríco nichsen príviiPgio por 
dez annos para construir e vender os ventíla
dorPs de café de sua imcHçüo. . . . . . . . . . . . . . 202 

N.• 1.938. -DPcrdo de 20 de Junho de 1857. -ná nova 
organbaçüo á Guarda !.\'acionai do :Mnuicipío 
de Sahoeiro da Pmvincia do Ceará.......... )> 

~." 1. 939. - necrelo de 23 de .Junho de 1857.- Faz duas 
al:.eraçõcs nas Disposiçfies preliminares da nova 
Tarifa, e permite que o despacho dos volumes 
que contiverem louça ou vidros de diversas 
lJUalidades, possa ser feito pela Tarifa aclual 
até o fim de Setembro do cmTente anno ..... 203 

N ." 1. 910. -Decreto de 30 de Junho de 1857. -Orgauisa 
o Corpo dos Officiaes de Fazenda da Armada 
N1wioual e Impm·ial, na conformidade do m·t. 
!, .. o da Lei n." 820 de H de Julho de 1855 .• 20.f. 
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N." 
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N" 

N." 
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1.911.- lkcrdo t11~ q. de .Julho de 1857. -Separ.l 
o Termo da Casa Branca do de Mogy-mirim, 
na l'royineia de S;1o Paulo, e rrêa nelle o lugnr 
de .Iuiz Municipal, que accumularú as funcçiics 
de .I uiz de Orphãos ......................• 268 

t. !M2.- Decreto de 4 de Julho de 1857.- Autorisa 
a incorporação c appi'Ova os 1~statutos da Com
panllia -Predial Hahiana- que tem ror fim 
edilkar casas commodas e elcganh's para serem 
;1lugudas por preços ao alcance de todas as 
fortunas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2ü!~ 

l. 9'~:L - üeneto de 8 de Julho 1857. -Altera as 
disj osi~·õp,s dos arts. 280 c 292 do lkgulamrnto 
eomplementar dos l~stalntos das Faculdades dt~ 
i\Iedicina do I mpcrio, que baixou com o De
creto n.o 1.71H de H. de l\Iaio de 1856, re
lativas ú Iw!Jililaçiio dos alurnnos do 4.", 5." 
e 6. 0 annos das mesmas J<'aculdadcs para o con
curso aos lugares de internos, c tís funcçõcs 
que lhes incun1bcm no serviço interno dos 
Jlosj;itaes da Santa Casa da 1\lisericordia .•.. 2f6 

1 . 9'.'1. - Decreto de I 1 de Julho de 1857. - ]~stabe-
leee Capitanias de Portos nas Províncias da Pa
rahiba, lHo Grande do Norte e Ceará •...... 2f7 

1. 9'~5. - De('rclo de 11 de Julho de 1857.- Crêa. hum 
Corpo de Mnchinistas paru o serviço dos vapores 
11'.\nna<la, c dá o respectivo Rrgulamcnto... . » 

1.946. - lknl'!o de 15 de Julho de 1857.- Altera 
a Talwlla 11." 1 f(liC baixou com o Dccrnto n." 
1.!:iJ7 d1~ 17 111~ FPvereirn de 1835, na Jlll tP 
relativa ú st·pulturas perpetuas. . . . . . . . . . . . • . 229 

1 . 947. - J>ecrcto de 15 de .T ulho de 1857.- Dedara 
ns r.asos em que nos Processos de l'allenda cabe 
ilf{'.;ravo de l'l'li('ão ou instrumentos • . . . . . • . . >> 

1. 948. - lkcrdo de 15 de Julho de 1857.- Declara 
que os Concgos ou Dignidade das Calhcdracs 
que forem apresentados em J<'regucizias, con
s:·rvão as resped i v as honras. . . . . . . . . . . . . . . . 230 

1. 91~9. -Decreto de 2.) de .Julho de 1857. Hevoga a 
disposição do art. 91. do Rt•gulamento de 10 
de Julho de 1850. na pat·te em que tornou 
provisoria a do ~ :1. • do art. GS do tnl'smo 
Hegulamcnto ............................. 231 

1 . 950. -Decreto de 29 de de Julho de 1857.- Fixa 
a intelligcncia c cstabcleec varias disposições 
relativas ;í organisação de cseala das promoções 
e pml'ndtimrnto das vagas dos Officiaes dn 
E'iPI'I'iio •..••...•..••.. :. • • . . . • • • . • • • . . . . . /) 



1.\." 1.951.- Derreto do l." de Agosto de 181)7. -Autorba 
a ineorpm·a~·üo c appron1 os Estatutos da Com
panhia - l'ícrdda -que te111 por fim !'Xerrer 
a industria da pesca c salga de iwi:•w entre o Hio 

Xl 

de Janeiro e os Abrolhos ......•............ 284 
~o J. !l52.- Decreto do 1.0 de Agosb de 1857 .-Autmisa 

a incorponu;ão c approva os Estatutos da Com
panhia que lcm por lim ro11stmir huma po11f.1~ 
de madl'ira sobre o rio l'arahyha, na Yilla da 
narra 1\lansa da Pnnineia do llio de Janl'iro .. 238 

~.o 1.953.- JJccrdo de 5 de Agosto de 1857. -Autmba 
a incorpora\·fio c appron1 os ]~stalutos da Com
panhia de Pescarias, organisada na eapilal da 
Província do Pará, eom o lirn de abastecer de 
peixe fresco, sccco c salgado o mereado da 
mesma •:apitai ............................ 2~0 

l\'.• 1.931..- Decreto de 5 de Agosto de 1e57. -Approva 
as alt.craçlics nos Estatutos da Companhia Jn
demnisadora, cslabclccida na Cidade do Hel'il'e 
da Jlrovincia de Pernarubueo .........•...... 2'tli 

l\'. • 1. !l:);). - JJecr.•lo de 8 de Agosto dt~ 1Ht>7. -· SPpara 
o Termo de tlurupá do ~~~~ Porto t!l' 1\lnz, na 
Jlrovineiu do llará, c crca ncllc o Lugar de 
Juiz 1\lunicipal que accumulará as runcc;ües de 
Juiz de Orphãos .......................... 2-17 

N.PI. 956. - JJccreto de 12 de Agosto de tb57. --l\lunda 
applieai' iÍ Praçn do f.ornmereio da Provinda 
do Jlani os Decretos numero novecentos cin
C()(mla c dous de dous de Ahril de mil oilo
ctmtos cincoenla e dous, mil ~~ hum ~~ mil e 
dous de vinte seis de .lunho do dito anno, a 
respeito dos Corredores, Agt•111t's th> lt·ilt"\t~s, 
c lnlerprclcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >' 

N." 1 . 957. - Decreto de H de Agosto de 1857. -Separa 
o Termo de Santa Luzia do de SabariÍ na Pro
víncia de l\Jinas Gc1·acs, c crt•a n'ellc o lugar 
do Juiz 1\Iunicipal que nc1~umulará as funeçüt'S 
de Juiz dos Orphãos ...................... 248 

N. • J. 958. -Decreto de H de Agosto de 1857.- Sepa1·u 
o Termo de Sil veiras do de I~orcna, na Pm
vineia de São Paulo, e crêa n'elle o Lu!l'ar de 
Juiz Municipal, QUI~ accumulará as funcçües de 
Juiz dos Orphãos ......................... 249 

N." J . 959. - Deeretn de 22 de Agosto 1le 18:)7. - A p
provn a Tabt>lla que marea ns taxas QUI.' se de
VPIII cobrar pelas matrieulas dos 1\ll'dieos, c 
outros dot·nmenl.os cl1~ que trata o HPgnlamento 
da Junta c~.~ntral de HygiPne Publiea.. . . . . . . )' 
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N.• 

N.• 

N.• 

N.• 

N.• 

N.• 

N." 

N.• 

N." 

N.• 

1.960. -l>endo «IP 22 de Agosto de J8:)7.- Autn
risa a ineorporaeiio c appt·ova os Estatutos da 
Companhia União l\Jcrcanlil, que tem por fim 
cslabrleccr na Província das Alagoas huma fa
briea de lhw c teecr al-,n-odão c huma fuudi1.·fto 

u 2()[ della dependcntP ......................... . 
J. 961. -Decreto de 22 de Ago:;to de 1857.- Separa 

o Termo de Capivary do do H i o Bonito na Pro
víncia do Rio de .l;Hwiro, c cn'a n'dlc o I.ugar 
de J11iz Munieipal que accumulaní as ftme1;iii'S 
de Juiz dos Orphiios ....................... :!:)!1 

1 . 962. ~- Dccr·cto ele 22 de Agosto de J 857. - Cn\t 
hum Commando Superior ele Guardas !\al"io
nacs nos Munidpios da CaehoPint, l\Ion~nril:i 
1\luanit, c Chaws ela Prm inda do Paní... . . . ,, 

1.963.- Hrcrl'!o de 22 de Agos!o de J8:)7.- St·1mra 
o Termo de Aynruoca do de Hacpcndy , ela Pro
'ineia ele l\linas (;~~raes, u ert~a n'cllc o Lul-\at" 
de Juiz Munieipal rtue acc·umnlará as funl~c;iíc·s 
de .luiz !los Orphiios ..•.................... 2Cil 

1.96'f..- lleaclo dP 22 d.- Agosto de 1857.- Murea 
os Ycndmentos dos Carcl'!"eiros das Cadc•ias da 
Villa !\ova c Santo Amaro, ua l'roviul'ia dt~ 
Sergipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ':!li I 

1. 965. - l>ecrelo de 25 rlc A~oslo de lt;ti7.- l'nmill•~ 
aos Ven•aclorrs da lllustrissimn Camara l\luni-
dpal o uso ele nnifonnc I~Spt~l·ial.. . . . . . . . . . . " 

1. 966. - Jkc.rdo d1~ 21i de Agosto de 1 S57.- llesigna 
nfio sú o pessoal da Casa ele arrecadac;fto man
dada eslabckeer no Arsenal dc1 1\Iarinlw da 
Côrtc pelo art. 8S do ncgulanwnto rmncxo ao 
I>ccreto n.• 1.769, de 16 de Junho de 1851i, 
mas lambem os respceti\'os vencimentos c obri-
gações . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21i2 

J. 967. :.._ lkcreto de 26 de Agosto de 1857. - A Hera 
os direitos taxados sobre diversos artigos da 
Tar·ifa das Alfanrlegas .............••....... 2(;3 

1. 968. -- 1>cct·eto de 29 de Agosto de 1857. -- Jlroroga 
até o dia 13 de Setembro proximo futuro a 
Sessão da Assemhléa (;cral Legislativa ........ 26i 

1.969.- Decreto de 29 de Agosto de 1857. -Separa 
o Tcnno de Apiahy dos de ltapetininga, Xi
ri rica e Tatuhy, c cn)a n'clle !'PUnido aos do 
Capão Ronito de J>aranapanema c Jtap{·va da 
Faxina na Provinda de S. Paulo, o lugar elP 
.l niz l\lunidpal, que accumulará as fnncç.õcs de 
J ui7 dos Orphãns ......................... _ >• 
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l.!liO. -lkerdo dt~ 29 de .\;.\oslo til' 18:i7. -- HPtllle 
o Termo de llalu•·aliÍ aos de llapelininga, Xi
ririca c Tal.uhv na Pnninda dn S. l1aulo .... 26:J 

1.971. -Decreto de.31 de Ag-osto de 1857.-Auto-
risa a incorpm·ação c approva os Estatutos do 
Banco Commc:.-cial c Agrirola, com diwr~as 
aJIPI'HI_.'ÕCS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

f .972. -- nec'I'Blo de 9 dl~ Selcmhro dP J8:)7. -llit 
nm·a organisar;;io it fiuanla :\acionai do :\lnni
eipio de S. Uomão da Provineía dl' :\li nas GPnH•s. 281 

1.973.- Jkcreto de !l d•~ SC'tcmht'O de 1857.- Bit 
noVrl OJ'ganisa<:fío ;\ f~uardn Xar.ional do :\[uni
eipio de .Tagnnry da Província de Minas f;PI'aC's. 2,,2 

J .97Tt..- Jlr~crelo de 9 d•· SI'IC'mbro de 1857.- Dú 
nova organisação ;í Guarda \'adonal dos l\Juni
cipios,de .htcnhy c Passos da Provinda dn Minas 
Gcrans. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

1 . 975. - lkcrdo de 1 !) dn Sdl'lll brn lk u~:)7. - SPpara 
o Tt>rmo de S. José do de S .. Jofío d' EI-H!'i na 
Pmvincia de 1\linas Gl'rtws, e cr~a n't>lle o lu
gar de Juiz l\lunicipal que act,nmularlÍ funt·c;ii•·s 
de .Juiz dos Orphãos ...........•........... 283 

1.976. -Decreto de 19 fie Setembro de 1857.- Cn~a 
hurna Escola publica do primcim gráo de lns
trur~;ão primaria para o sexo masculino, no 
bairro denominado Praia do Cajú da Parodtia 
de S. Christovão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284-

1.!)77.- 1Jcc•·eto de 23 de Setembro de 181)7.- Crôa 
no Termo de S. Rento da Província do 1\fara
nhllo o lugar de Juiz Municipal f(UP. aeeumu-
lará as funl!ções de .Juiz dos Orphfíos.... . . . >> 

1.978. -Dcrrl'lo dP 23 de ~d•~mhro dP 1857.-BPillle 
o Termo de União ao de ThcrPsina capital da 
da ProYinria de Pianhy .................... 285 

1.979.- Decreto de 26 de Setemhl'O dt• 18:.>7.- Au
torisa a ineorpora!:fío e approva os Estatutos 
da Companhia denominada-- ,\ssoeinção de Co-

• lonisação Prn Pernamlmco Parahyha c Alagoas. >' 
N.• f. 980. -Decreto de 28 de Setembro de 1857. -- Con

cede á Companhia que incorporarem Luiz de 
Carvalho Paes tle Andmde c outros, privilegio 
exclusivo por tempo de 66 annos, para cons
trucçllo de h uma Estrada de fprro, lig-ando o 
porto de Tamandaró ri parte inferior do rio Una 

N.• 
com a extensão nunca maior de sete mil brn~;as. 293 

1. 981. - Decreto de 30 de Setembro de 18:.>7.- Al-
tera o Plano'· a que SI' refern o 1Jeerdo n. • 73!) 
de 25 de Novembm de 1850, sobre a organi
saç3o do Cot·po de Saudc d'Armada ..... · ... 2U!) 

... ,, 
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N." 

N." 

N.• 

N." 

N.• 
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N." 

N." 

N." 

N." 

N.o 

N." 

1.!Jd2. ·- lkc:rdo de :~ dl' Outubro de JH57.- Con · 
cede a .Jost·~ Bernardo Teh:l'ira privilegio para 
1~xplorar e lavrar na Pro1•incia doCP;uú as minas 
de 111incraes de differentcs qualidades que des-
cohrio, e as que houver de descobrir ........ . 

J .983.- Jkcreio de :J de Outubro de 1H57. - Con
eedr~ a Thnlllaz Dixon Lowden privilegio por 
t~spar;o de :iO annos, para a eonstru<:çlo dc·lmula 
cstrad;: dt~ ft•JTO entre a bana do rio Cmnoei c a 
l'idadt~ ele (;ranja, na l'rovineia do C!'arú, e a 
cidade do Ip1í da llii'SfiJa Província .......... . 

1. !l8~. - Deercto dP G de Outubro de 1857. - Crea il 
Hepa ri it:i\o E;;ppt·i;1l das T!'l'ras Publicas na l'ro-
YirH·ia dP Sf1o Pt~dro ..................... ,. .. 

1. !185.- lltT!'l'lo dl' 7 dP Outubro de 1857. -- Aulo
rha a organisação c approva os Estatutos da 
Conrpanl!ia intitulada -Assoeiação Nacimwl 1\Ja-
nnfaelllr•~i r a de Movds .................... . 

1. !JSG.- }}pcrt~lo de 7 dt~ Outubro de t857.- Appro1a 
o eoutrado celebrado •·ntre o t;eVI~rno Imperial 
e a _\,;sociaç·iio dt• Colonisação para as Provindas 
dt• Pl'l'na111hueo, Para!ryba e Alagoas, c~tahcle-
cida na cidade do Ht•cilc ....•••............ 

1.!l87.- Ikerl'lo de 7 de Outubro de 1~57.- Crca 
hnn•<1 Companhia de Aprendizes Marinheiros na 
l'rm ineia de ;\lato Grosso .................. . 

1.988.- Jkcrdo de 10 de Outubro de 1S57.- In
nova o conlracto celebraílo pelo Governo Im-
perial eorn a Conrpanhia de i'iaregaçüo e Cum-
mercio do ,\ mazonas ...................... . 

1. 98!). - HecTI'!o de J O dt~ Agosto de 1857, - Ekva a 
oito o numero dos Conectores gcraes da llral'a 
do Commercio da Província de~ Pemamhlli'O:. 

:J07 

gl(i 

317 

1. !)90. - lkcrdo de 10 de Setembro de 1857. -Jk
sarwxa o Termo de Santa I.uzia do Norte do 
d' .\lagoas, e o reune ao de ~Iacció, na Provinda 
das Alagoas.............................. >> Í. 

1. 991. - Jkcrt'!o dt~ 1 O de Outubro de 1857. -Designa i. 
vencimentos a Empregados- do Arsenal de l\Ia- f 
rinha da Côrtc ............................ 310 t 

J. 992.- neereto de 10 de Outubro de 1857. -Separa f 
o Tt•rmo da Divina Pastora do de Larangeiras, 
na Pmvin!'ia de S•·rgipe, e crea nelle hum lugar 
de .luiz Municipal, IJIW aecu!llnlaní ilS runec:õt•s 
dl' .Iuiz dl' Orphiim• ......•............••... 

I . !J!I3. -- lkcrdo de I~ de Ou lu hro de 1857. - Con
t·t~dt• ao Bar;lo cll' Mau;í, ao Consl'llwim Luiz 
:\n!unit' B;~rhosu c ao Commcndador Luiz Alvr~ 

""''' 

312 



Lt~ilt' t],~ Oliv~ira fldto pri\ ilt•gio por 30 annos 
para, por meio dn huma Conq:anhia, lanarmn 
;1 mina dt! eaniio de pedra do arroio dos Halos 
ü outras que ckscobrirem no i\lunidpio do Tri
umpho da Provincia do l\io Grande do Sul; c 
bem assim lhculdade por 5 annos pam explora
rem terrenos de oulros rninemcs no dito i\luni
dpio, c de canão lossil em toda a rclhida Pro-

XV 

vinda .................................... 343 
:\." umr~. -neen•to de H de Outubro de 1857.- Divido 

em duas a Aula pmparatoria de Francm: e lnglez 
da Faculdade de Direito da Cidade do Hecife. 3.t5 

~-· t.995. -Decreto deU de Outubro de 1857. -lh·gula 
os vencimrn}os dos Empn•gados ee l'awuda ·nos 
casos de snbsliluiç.ão e exercido interino..... » 

N" 1.996. - D(•crelo de 17 de Outubro de 1857.- Con
cede a Hoberlo i\íilligan pri\ilegio PXdusho por 
dnz muros para o SJ slema de rodas d'agua, paz, 
ou alca!.nrzcs de sua inYenção, destinadas a 
mover carros em trilhos de ferro ........... 3~7 

N. • 1. 997. -Decreto de 21 de Outubro de 1857.- Aulo
risa a cncorpomção da Companhia organisada 
pelo nan1o de Nova Frihurgo, Candido Jose 
HO!.lrigues Torres, c Joaquim José dos Santos 
JuniOl', para a construcçiio e exploração de h uma 
estrada de l'cfl'o do l 1orto das Caixns á raiz da 
serra de l'rihurgo, c approva os respectivos 
Estatutos.. . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . 348 

:\' " 1.998. - Decretó de 21 de Outubro de 1857.- Manda 
ex•~cutar as condições de novação do contrat to 
cdPhrado ern 7 de J\gnsto dt~ 18::2 I'OJn ;\(a
riano Prompio F(•JTeira LagP, incorponulor da 
Companhia União c ludustria .............. 352 

N." 1.!l!l9. - 1Jecrcto de 21 de Outubro de 1857. -Separa 
o Termo de Maria Pereira do de S. João do 
Principe, na Província do Ceará, e crca ndlc 
n lugar de Juiz Municipal, que accumulará 
as funcções de Juiz dos Orphãos ............ 358 

:li" 2.000. -Decreto de 2J de Outubro de 1857.- Crca 
mn cada hnm dos TPrmos de Cascavel e Aca
l'iiCIÍ, na ProYincia do Ceará, o lugar llc Juiz 
'\lunicipal, que arcumularü as ruuq·õe~ de Juiz 
de Orphãos, c reune o Tl'rmo de Sa!lta Qui
teria ao do Sobral na IIH'SIIHI f'rmineia .....• 359 

N." ~.001. -J)ecrnlo de 2í de Outubro de 1857.--Con
('f'cle á Fredcrieo Sauerbrouu privilf'gio exclu
sinl por cinco annos para huma maellina dn 
sua im·ençiin , ckslinada a pulwrisar e a rf'-
linar o assucar· ............................ :wo 



XVI 

N." 2.002. -- lle1:relo (k 2'•· til~ OutuLro de 1857.- Con
cedi~ ;í .loüo Luiz ViPira Harualho de Castro pri
YiiPgio cxelusivo por cinco annos pam o me
lhoramento pm· elle introduzido nos f~tchos de 
armas de fogo de dous canos, de que teve pri-
viiPgil> Villolll e Companhia . . . . . . • . • . . . . • . >> 

No'' 2.003. -111-"reto dt>. 2'1 de Outubro de 1r57o -Crea 
dun~; Cor11panhias do Apreudizl's l\Jm·inheiros, 
li uma na l'rmincia de Sauta Cathariua, c outra 
na de Pernambuco ................. o .....• 361 

N. 0 2.004.- ])ecrelo de 24 de Outubro de 1857. -1\Ianda 
receber nas Estações publicas do lmpcrio as 
moedas in:z;lezas denominadas soberanos ...... 363 

No" 2. 0050 - Dt>crl'lo- de 21 ele Out ullro de 1857. -A ulo-
risa a irH·orponu:fio :l approva os Estatutos do 
Banco da l'ruvincia do Hio Grande do Sul, com 
diversas allcraçües .... _ . o . . . • . . .. • .. • . . .. • . • 364 

No o 2.006.- Decreto de 2q. de Outubro de 1857.- Ap
prova o Hegulamento para os collcgios publicos 
de instrucção secundaria do l\Iunieipio da Côrtc. 38·i 

N. 0 2.007.- Decreto de 2.1 de Outubro de 1857.- Marca 
os vencimentos dos Carcereiros das cadeias das 
Villa d1~ ])ores do lndaiá c Christina, na Proviu- · 
cia de Minas Geraes .... o ....... o . . . . . . . . . • 405 

N.• 2.008.- ))ecrcto de 24 de Outubro de 1857. -Creu 
no Tenuo de São Luiz da Província de São Paulo 
o lugar de Juiz J\lunicipal que ac~:umulará as 
funqt1es de Juiz de Orphãoso ........•...... 4C6 

N." 2.009. -IJI'ercto de 31 de Outubm de 1857. -Aulo
risa o credito supplemcnlar de 116.42~:ti!500 para , 
occoner ao dclicit presumirei na rubrica 80" do 
a1'to 60 • da Lei do orçamento em vigor. . . . . . » 

N.• 2.010.- I>ecrclo de 31 de Outubro de 1857.-Auto
risa o crl'dito supplementar rle 1.2560867~013 
réis, para as despezas do l\Iinisterio da l\Jarinha 
no exercício de 1856-1857 ... o ............. 410 

N." 2.011. -necrl'to de 4de Novembro de 1857.-Marca 
os n~ndmcntos dos Empregados da Secretaria 
da Policia da Côrte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . U 1 

N. o 2 o 012. - JJccreto de 4. de Novembro de 1857. - Es
tabelece a maneira por que deve se1· feita a no
meação de Supplcntes dos Juizes l\Junicipacs, c 
dá outras pro\·idencius ........•.... o . . . . . . . 412 

N.• 2.013. -Decreto de 4 de Novembro de 1857. -Se
para os Termos de Bf'nPn·nte c Guarapary, do 
de llapPnH•rim; e os de Linhares, Santa Cruz 
e Nova Almeida, do da Serra na l'I'ovincia do 
]~spirito Santo; e crea nPlles os lugnres de Juizes 



~. 

nu.; 

Municipaes que accumularllo as func~ões -~;·~·ti··'''"~ •. ~. 
Juizes de Orphllo• ..•.•..............•• ;· 

N.• 2.014.- Decreto de 7 de Novembro de 1857.- AD·•··r~c 
prova a Tahella dos · deJ ,~'[:~~:r.~ 
mercadorias, e de passã'geirm J 
da Estrada deoferro. de l'ermtmJom:o 
do Recife á conóuenciá dos •·ios Una e p;, .•• ,.;, 

N.• 2.0J5. -Decreto de 7 de Novembro de 1857. -Ull~
cede ao Ba•·ão de Mauá, cessionario de Jobn · .. 
Barnett llumphreys, privilegio exclusivo por. 
15 annos para o emprego de hum systema, por 
meio do qual as locomotivas a vapor podem·,< 
vencer nos caminhos de ferro declives de hunl 
em dez, c mesmo de hum em oito ....... . 

N.• 2.016.- Decreto de 7 de Novembro de 1857.1u1~:.:r~~t o lugar de Assistente do Ajudante c de 1. 
Mostre General do Exercito junto aos Com
mandos das Armas das Provincias, marcando 
os vencimentos que lhes competem . ........ : 

N.• 2.017.- Decreto dc7 de Novembro de 1857.- Sup
primo na Provincia de S. Pedro do IUo Grande . 
do Sul as Repartições de Ajudante e Quartel 
Mestre General. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • ;~;~~!:\~~'!' 

N.• 2.018. -Decreto de 7 de Novembro de 1857.- . 
para o Termo de Queluz, do de ArCas na Pro-
vincia de S. Paulo, e crea n'clle o lugar de 
Juiz Municipal, que accumulará as funcções de 
Juiz dos Orphãos ..•.....................• · 

N.• 2.019. -Decreto de 7 de Novembro de 185·~~·: ~~~E~f!t4 á cathcgoria d'Esquadrão, a Companhia 
de Cavallaria da Guarda Nacional, 
no Municipio da Capital da Provincia Goyaz, 
c crca no mesmo Municipio huma Secção de 
Batalhão de Infantaria do serviço activo ..... , "• 

N.' 2.020. -Decreto de 11 de Novembro de 1857. -Au-'' 
torisa a incorporação e approva os Estatutos 
da Companhia de navegação a vapor nos rios 
do 1\laranhiio ....•....•.....•...........•. 

N. • 2. 021. - Decreto de 11 de Novembro de 1857. ,-- Au
torisa a incorporação e approva os estatutos do
novo Banco de Pernambuco com diversas ' 
te rações . .................•................ '<"UIF~"' 

N.• 2.022. -Decreto de 11 de Novembro de 1857.- Re-' 
gula a isenção do direitos d' Alfandcga de qtle 

. gosa o Corpo Diplomatico Estl'angeiro .... 
N.• 2.023.- Decreto deU de Novembro de 1857.

clara que~ sem embargo da rescisão do contr·acltO··.;': 
celebrado com E. 1--.ricc para ronsti'Ucc;.iio 
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ramal da Estrada de ferro de D. l'cdro H., 
entre a esta~ão do Campo da Acclamação c a 
praça da Prainha, subsiste, para todos ~>s seus 
effeitos, a approvoção diida á pl;;lllta do ramal · .. 
por Aviso de 28 de Dezembro de 1855 ...... -145! 

N.• 2.02~. -Decreto de 14. de Novembro de 1857.
· · · · · Marca o vencimento do Carcereiro da Cadeia 

da Villa da Cutia, na Província de S. Paulo. 
N.• 2.025. -Decreto deU de Novembro det8:j7, -Marca 

· os vencimentos dos Carcereiros das Cadeias das ·~ 
Villas do Livramento, Cangussú, e Passo Fundo, ';j 
na Província de São Pedro .......•.• ·. . . . . . 443 ·~ 

N.• 2.026. -Decreto de 14 de Novembro de 1857.-Au- ··~ 
gmenta o vencimento do Cnrcereiro da Cndeia l. 
.da Cidade de l\•Jariana, Província de Minas 
Geraes ................................. . 

N .• 2.()-27. -Decreto de 1ft. de Novembro de 1857. -1\Iárca 
"o vencimento do Carcereiro da Cadeia da-Villa 
de Santa Isabel de Paraguassú, na Província 

))_ "' 

da Bnhia ................................. 4.41 
N.• 2.028. - Decrdo de 18 de Novembn) de 1857.-Auto-

risa a organisação e approva os Estatutos da Com
panhia -l\Ianufactura Nacional de Vidros ... 

N.• g,029.- Decreto de 18 de Novembro de 1857. -
. Dá organisação á Guarda Nacional das Pro-· 

Yincias do lmperio, limitrophes com os Es-

)) 

tados visinhos ............................ 449 
N.• 2.030.- Decreto de 18 de Novembro de 1857.

Declara que o Juiz Commerciul he o unico 
competente para o julgamento dos prejuízos e , 
damnos causados pot· abalroação dentro dos 
portos do lmpcrio, e no alto mar .......... !~5:! 

N.• 2.0:lt.- Decreto de 18 de Novembro de 1857.-
l\larca o vencimento do Carcereiro da Cadeia · 
~a Yilla Lcopoldinn da Província de 1\Iinas j 
(Jeraes ................................... 453 · 

N," 2.032. - Decreto de JS ce Novembro de 1857. -· " 
Augmenla o Ycncimento do Carcereiro da Ca-
deia da Cidade de Coriliba, Capital da Pro-
víncia do Paraná.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.1 

N.• 2.033.- Decreto de 21 de Novembro de 1857. -
· · . Altera o Decreto n.• 1.932 de 3 de Outubro 

.• ,. ·"' 'Y do corrente anno , pelo qual foi coflcedido a· 
· José Bernardo Texeira privilegio para explorat· 

e lavrar na Província do Ceará as tnirias mi
neraes de differentes qualidades qu~ des~bÍ'io, · 
e as que houver de descobrir,~.-, •. ; ~ ~~~::: . ... 
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i~N.• 2.034. - Decreto de 25 de Novembro de 1S57. -
~· , · · .. Permitte a verificação do peso liquido real das 1,.. .;....;, .. ::·'·· m. er~. dorias. sujeitas á direitos na razão do peso 

l , . : ~ · oom o ·abatimento das taras marcadas na Ta-
: ' . 1ifa , e dá regras para. essa verificação . . . • . • 457 
N.• 2;035.- Decreto de 25 de Novembro de 1857.-

~: · Autorisa a incorpm·ação e approva os Estatutos 
~.~ · do Banco do Maranhão, com diversas alterações. 458 
'~ N.• 2.036·.- Decreto de 25 de Novembro de 1857. -
: Crea no Termo da Villa de Silo José da Pa

rahyba da Prcvincia de São Paulo o I"ugar de 
Juiz Municipal que accumulará as runcções de 
Juiz dos Orfãos .......................... 471 

N.• 2.03'7. -Decreto de 25 de Novembro de 1857. -
Augmenta o vencimento. do Carcereiro da 
Cadeia da Cidade de Paracatú, na Província de 

. ~finas Geraes ...• _ •.......•.......•...•...• 4.72 
N.• 2.038.- Decreto de 25 de Novembro de 1857. -

.. ~· 

Crea as repartições de Ajudante ~ de Quaatel
mestre-general nos corpos de Exercito de ob
servação ou de operações que se organisarem 

. no lmperio . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . » 
N.• 2.039.- Decreto de 28 de Novembro de 1857.-

· Augmenta o vencimento do Carcereiro da Ca,. 
dei a da Villa ue ltapeva , na Proviricia de São 

... Paulo ... -;;·,·;;· ..•..•....••..•............. 480 
r:\IN.• 2.040. -Decreto de 28 de Novembro de 1857.-
>< Autorisa hum credito supplementar da impor- , 

''·::~ tancia de 600,3t.6~000 réis para occorrer ás 
despczas de diversas rubl'icas do Ministcrio do 
lmperio, no exercício de 1856 - 1857. . . . . • )) 

'N.o 2.0H.- Decreto de 28 de Novembro de 1857.
Manda fazer extensivas aos Empregados de l\la
rinha as disposições do Decreto n. • 1.995, de t.t de 
Outubro do corrente anno, que regulão os ven
cimentos dos Empregados de Fazenda nos casos 
de substituição e exercício interino .........• 481 

· · N.• 2.0!•2. --Decreto de 28 de No~·embro de 1757.- ·: 
· Autm·isa hum credito extraordinario da impor- ' 

í.' ;. tancia de 270.000:QIOOO para occorrer, no exer-
cicicio de 1856 - 1857 , ás despezas feitas a 

' · . ·:·' titulo de- Soccorros Publicos,- pelo credito 
' - ~ especial do Decreto n~"-598 de 14 de Setembro 
· · '· ·, ,de,.1850, com as epi~emias d~ cholera-morbus. 
!"~. . ·e da febre amarel!a. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 482 
:,~ f!l;"')V0i3.- Decreto de 5 de Dezembro de 1857.- De" .· 
·. ' · · clar·a de primeira Entrancia a Cómarca do Jar· 
· din1 créada na Provincia do Cean1 .......... ~83 
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N."' 2.044.- Decreto de 5 de Dezembro de 1857.- Marca 
· ·o ordenado do .Promotor l'ublico da Comarca 

do Jardim na Provincia do Ceará •.......... 4.13 
N.• 2.045;....:. Decreto .. do 9 de Dezembro de 1857. '-- AP" 

· proJa-o,C0nlfaclo cplébrado com o Gerente da 
.Comvaohia lb"asilmra de Paquetes de Vapor, 

, irtnovando o.de 2 de Janeiro. de 1855 ....•.. 484 
N.• 2.046. ~Decreto de 9 de Dezembro de 1857. ~ Ap

prova o ll<'gulamento para o córte do gado no 
Matadom·o l'ublico da Ct\rte ............... 487 

N.• 2.0i7.- Decreto de 9 de Jlezembro de 1857.
Ele,'a a quat.rocentos mil réis o ordenado do 
Porteiro da Secretaria da Policia da Provincia 
do Uio Grande do Norte ..........•........ 489 

N.• 2.048. -Decreto de 9 de Dezembro de 1857.- Se
para, na Provincia da Parahiba, o Termo da 
Iudepcndencia do de Bananeiras, c os Termos 
de Pombal e Catolé do de Patos e crea nelles 
os lugares de Juizes Municipacs , que accumn-
larilo as funcções de Juizes de Orphilos...... » 

N.• 2.04!1. -Decreto de 9 de Dezembro de 1857.- Crea 
no Te~·mo de Sant' Anna do l..ivmmcnto, na 
Provincia de S. l'cdro, o Lugar de Juiz 1\fu
nicipal, que accumulará as funcc;ões de Juiz de 
Orpbilos ...... ; ....•........•.. · . . . . . . . . 490 

N.• 2.050. -Decreto de 9 de Dezembro de 1857.-'- Au· 
torisa o credito supplementar de 1.297:57311159 
réis, para as despezas do Ministerio da Guerra 
no exercicio de 1856- 1857.... . . . . . . . • . . . » 

N.• 2.051. -Decreto de 12 de Dezembro de 1857.
Marca o vencimento do Carcereiro da Cadêa 
da Villa de Queluz, na Provincia de S. Paulo. 492 

N.• 2.052.- Decreto de 12 de Dezembro de 1857. -
Approva o ltegulamento desta data , pelo qual 
se alterão algumas disposições do da Junta Cen
tral de Hygiene Publica de 29 de Setembro 
de 1851....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

N.• 2.053.- Decreto de 16 de Dezembro de 1857.
Concede ao D1·. Guilherme Schuch de Capanema 
privilegio por dez annos para fabricar papel com 

. llbras de vegetaes indigenas.... . ....•...... t95 
N. • 2. 054. - Decreto de 16 de Dczembm de 1857. -

Iguala os vencimentos dos Empregados da Se
cretaria da Policia da Provincia de Sergipe , 
aos que forilo marcados para os Empregados da 
Secretaria da Policia da Provincia das Alagoas. 496 

N.• 2.055.- Decreto de 19 de Dezembro de 1857. -
EslabelecC as crindit;õcs com_ que aos pharmaw 



cPutieos niio habilitados se ha de conceder li
cença para continuarem a tcw .abertas as boticas 
existentes antes da publira~:ão do ltegulamento 
annexo ao Decreto n.• 828 de 29 de Setembro 
de 1851................................. >> 

N.• 2.056. -Decreto df\ 19 de Dezembro de 1857.- Con
eede ao Dr. Cezar· J,anciani priyilcgio para fa
brico c venda no lmpcrio de marmores artifi
ciaes segundo o processo do l\Iarqucz Cam-
pana ...........................•........ 498 

N.• 2.057. -Decreto de 19 de Dezembro de 1857.- Ap
prova o contraclo para a nawgação á vapor 
entre o porto do Rio de Janeiro c o de Cara-
vellas, com Pscala pelo da Vicloria..... . . . . >, 

N.• 2.058.- Deet·eto de 1!1 de l)ezembro de 1857.
Auto•·isa a formação c approva os Estatutos 
da Companhia ereada na l'rovincia do Jlat'lÍ 
sob a dcnomina~ão de Agricola Industrial de 
Nossa Scnhom do O' .....•................• 501 

N.• 2.059. -Decreto de 19 de Hezembro de 1857.-
· Fixa o numero dos Recebedores da Rcccbedoria 

do l\tunicipio c designa os impostos c rendas 
que podem ser cohmdas no domicilio dos con
tribuintes ...............•................ 505 

N.• 2.060. -Dect·eto de 19 de Dezembro de 1857.-
- Eleva os vencimentos dos Empregados da Se

cretaria da Policia da Província do Espírito 
Santo ...•.............•.................. 507 

N.• 2.061.- Decreto de 23 de Dezembro de 1857.
Autorisa hum credito exh'ttordinario na im
portancia de 375:000:ti000 para as dnspezas que 
se tem de fazer occorrer no exercício de 1857 
a 1853 com a construcção de hum eács c de 
huma rua desde a Pra~:a de Gloria até a tra
vessa dos Carmelitas no Largo da Lapa. . . . 508 

N. • 2. 062. - Dcct·cto de 23 de Dezembro de 1857. -
Appmva o contracto celebrado com lgnacio 
de Barms Vieira Cajueiro para a constmcçlio 
de hum cács, com rua, desde a praca da Glm·ia 
até a travessa dos Carmclitas nÓ Largo da 
Lapa .................................... 509 

N.• 2.063.- Decreto de 23 de Dezembro de 1857.- Ap
prova o contracto para navegação por vapor 
entre o porto do Rio de Janeiro c de S. 1\htheos 
na Província do Espírito Santo, com escala 
pelos de ltapemerim c Victoria ...........• 516 

N.• 2.061.. -Decreto de 29 de Dezembro de 1857.- Dá 
nova organisação h Guarda Nacional dos 1\Jn-
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nwqHos de Caravellas, Prado <' Alcobaça na 
l'rtlVineia da Bahia ...............• , . . . . ... 520 

l\. • 2. 065. - Decreto de 29 de ])czembro de 1857. -
Elent os n~ncimcntos dos Pmprcgados da Se-
cretaria de l'olicia da Província do .Maranhlio. , 

N.• 2.0611. -I>eercto de 2H de ])ezpmlJro de 1857.
]~leva os VPncimcnto dos J~mprPgados da Se
cretaria da Policia da Provinc;ia da Jlahia .... 521 

N.• 2.067. -l>ccreto de 29 de ])ezernbro de 1857.
Eleva os vencimentos dos Empregados da Se
cretaria da Policia da Província do Hio de Ja-
neiro ..............•.•.................... 523 

N.• .2068.- Decreto de 29 de ])ezcrnbro de 1857.
Eleva os vencimentos dos Emprcgacos da Se
crl'taria da Policia da Provinda de S. Pedro 
do Jlio tirande do Sul ..•.................. 524. 

N.• 2.069.- ])('creto de 29 de ])czernbro de 1857.
Autorisa o credito supplementar da quantia 
de l3H: 133$~ 34. , para oeconer ás despezas , 
no exercício ele 1856 - 1857 , com as verbas 
mPncionadas na Tabella que com este baixa. 525 

N • 2.070.- ])ccn~to d<' 29 de Dczcmbm de 1857. -
Orça a Heceita c lixa a despcza da Illustrissima 
Camara do l\Iunicipio do Côrte, para o anno 
municipal que tem de correr do 1.• de Janeiro 
a 31 de ])czembro de 1858 .........•...... 526 

N.• 2.071.- Decreto de 31 de Dezembro de 1857.
Abre hum credito supplementar da importancia 
de 325.000:t:f!OOO para occorrer ás despezas do -
l\linisterio da Fazenda no exercício de 1856 a 
1857 .............................•...... 529 

l 



~OLLECÇÃO DAS LEIS 
DE 

' ' 

• DECRETO N. 0 18{)1 -de 3 de Janeiro de 1857 . 

Separa o Termo de Serinhaem do do· Rio Formoso, na Pro
t:incia de Pernambuco, e crea rzelle o Lugar de J ui::; Muni
cipal, que accmnulará as funcções de Jui;:; dos OrpiH'los. 

Hei por bem Separ~r o Termo de Serinhaem do do Rio 
Formoso, na Província de Pernambuco : c Crcar nellP o Lugar 

. de Juiz Municipal, que accumulará as funrçõt•s de Juiz dos 
Orphãos. ,., 

José Thomaz Nabuco ltc Araujo, do :Meu Conselho , 1\li
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do IUo de Ja
neiro em trcs de Janeiro deamil'fÍfR'*'ntos cineoenla c sete, 
lrigesimo sexto da lndepcndencia e do lmpcrio. 

' . . 
,_. ··-._· '·. ·: ~,- ... .; .. ;. t- . )_ ' . 

Cortl':a Rllbiiéà<de Suà 1tlagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.• 1.862- de 3 de Janeiro de 1857. 

~: Estabelece que no Municipio da Curte hajão dous Promotores 
Publicos. 

Hei por bem , Usando da attribuição que 1\le confere o 
· Artigo vinte tres da Lei de tres de Dezembro de mil oitocentos 
quarenta e hum, que no Município da Curte hajão dous Pro
motores Publicos com funcçõcs cumulativas, sen·indo porêm 
o primeiro perante o Juiz de Direito da .primeira Vara, e o 
segundo perante o Juiz de Direito da segunda Vara. 
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José Thoruaz Nabueo de Araujo, do 1\Icu Const>lho, 1\Ji
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro., 
em tres de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete, trige
simo sexto da Jndept'ndencia e do Impcrió. 

Com a Jlnbrica do Sua l\lagcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo . 

. , 

DECRETO~.· 1.863-de 3 de Janeiro de 1857. 

Concede a 1tlanoel Rodrigues Borges privilegio por 10 an
nos para o fabrico do chá pekoe, ou preto áe ponta 

branca, segundo o processo de sua invenção. 

Attendendo ao que 1\le requereo Manoel Rodrigues Bor
ges , e de conformidade com a Minha immediata Resolução 
de 31 de Dezembro do anno proximo passado, tomada so
bre parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conse- 1 

lho d'Estado, exarado ··<em ~onsalta de quatorze de Novem- : 
bro ultimo: Hei por bem Conceder-lhe privilegio exclusivo • 
por dez annos para o fabrico do chá pekoe, ou preto de 
ponta branca , segundo o processo que diz inventara , e nos · 
termos da Lei de 28 de Agosto de 1830 se lhe passará a : 
competente carta, depois que tiver satisfeito as disposições 
dos §§ 1.• e 2.• do Art. 4.• da dita Lei. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 1\li
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja- ; 
neiro ·em tres de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete, ' 
trigesimo sexto da Independencia e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. • 
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DECRETO N.• 1.86í-de 3 de Jancim de 1837 . 

.4.utorisa a abertura de hwn credito supplementar de 
39.880.JJ)OOO para occorrer ás despezas da rubrica, 
Secretaria d' Estado do Ministerio do lmperio, no exer
ticio de 1856-1857. 

Attcndcndo á insufficiencia da somma votada no para
. grapho 11.• do Art. 2.• da Lei numero 8~0 de 15 de Setem

bro de 1855, para a dcspeza da rubrica, Srcretaria d' Estado do 
Ministerio do lmperio , no exerci cio de 1856-1857. 

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
e em conformidade do § 2. • do Art. 4. o da ~,e iN. o 589 de !) de Se
tembro de 1850, Aulorisar o credito supplemcntar de trinta 
c nove contos oitocentos e oitenta mil réis para occorrcr <Ís 
necessidades daquelle serviço no actual exerci cio; devendo ser 
esta medida incluída na Proposta que tem de aprestmtar-se 
á Asscmbléa Geral J.cgislativa. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, 1\Ii
. nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmpcrio, assim 

· o tenha entendido c faça executar. I,alacio do Rio de Janeiro 
aos tres de Janeiro de mil oitocentos cincocnta e sete, trige

. simo sexto da lndcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a. Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

Luiz· Pe~reira do Cotttto Ferraz~ 

--
DECRETO N.• 1.86i:i. -de 17 de Janeiro de 1857.o 

· Separa o Termo de Magé do de Nictcrolty, na Provincia 
~-. do Rio de Janeiro, e crea nelle o Lugar de Juiz MwLi

cipal, que accumulará as funções de Juiz de Orphaõs. 
~· 

~
. Hei por bem Decretar o seguinte : 
, Fica separado o Termo de Magé do de Nicterohy, na 

'".· Província do Rio de Janeiro, e creado nelle o Lugar de Juiz 
· Municipal e de Orphãos , revogadas as disposições em con

trario. 
. José Thomaz Nabuco de Araujo , do l\Ieu Conselho, 1\lit bblro e Secretario d'H•tado do• Negocio' da Jusli(a, a"im 
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o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezesete de Janeiro de mil oiiocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da Inde{lendeifcia e dÓ lmperio. "i 

Com a Uubl'ica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

José ,Thomaz Nabuco de Araujo. 

---
IlECHETO N.o LMG- de 17 de Janeiro de 1857. 

Autorisa a incorporação nesta Côrte de huma Companhia 
denom,inada- Edificadora.-, e approva os 

respectivbs Estatutos. 

Attendendo ao que Me requereo Manoel Furtado de ~Ien- ~ 
donça, e de conformidade com a Minha immediata Resolu~ão. 
de dez do corrente mez, tomada sobre parecer da Sec~ão dos 
Negocios do lmpcrio do Conselho d'Estado, exarado em Con
sulta de 31 de Julho do anno proximo passado: Hei p9r b{'Til 1 

Autorisa-Io a incorporar .;nesta Curte lmm,a Companhia com i 
o titulo de- Edificadora-, tendo por Qpt edificar predios l 
para a popular:ão menos apastada, e bem;. assim Approvar os,i 
Estatutos que com este babão. . 1 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, :MH 
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do Imperio, assim! 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro; 
em dezcsete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c ·sete,; 
trlgesimo sexto da lndepcndencia c do lmpcrio. ' 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 1 

Projceto de Estatutos da Companhia 
- Edifieadora. -

CAPITULO I. 

Da fundação da Cmnpanhia , sua duração e capital. 

Art. t.o Fica estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro 
buma Companhia sob a denominação - Edificadora -, que' 
durará quarenta annos, contados da data de sua instullaçao .. ~ 
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donça, e de conformidade com a Minha immediata Resolu~ão. 
de dez do corrente mez, tomada sobre parecer da Sec~ão dos 
Negocios do lmpcrio do Conselho d'Estado, exarado em Con
sulta de 31 de Julho do anno proximo passado: Hei p9r b{'Til 1 

Autorisa-Io a incorporar .;nesta Curte lmm,a Companhia com i 
o titulo de- Edificadora-, tendo por Qpt edificar predios l 
para a popular:ão menos apastada, e bem;. assim Approvar os,i 
Estatutos que com este babão. . 1 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, :MH 
nistro c Secretario d' Estado dos Ncgocios do Imperio, assim! 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro; 
em dezcsete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c ·sete,; 
trlgesimo sexto da lndepcndencia c do lmpcrio. ' 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 1 

Projceto de Estatutos da Companhia 
- Edifieadora. -

CAPITULO I. 

Da fundação da Cmnpanhia , sua duração e capital. 

Art. t.o Fica estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro 
buma Companhia sob a denominação - Edificadora -, que' 
durará quarenta annos, contados da data de sua instullaçao .. ~ 
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.\t't. 2. • O fundo capital da Companhia sm·á de dous 

mil contos de réis , divididos em dez mil acções de duzentos 
'mil réis cada h uma. Este capital poderá ser elevado por deli
beração da Assembléa Geral dos Accionistas e Autorisação do 
f:ioverno. 

Art. 3.0 A Companhia constitue huma Associação anony
ma , e as suas acções podem ser possuídas por nacionaes c 
est.r.mgciros e por quaesqucr sociedades, corporações, estabe
lecimentos e associações. 

Art. /1. o Com a assignatura do pi'Oprietal'io , ou do pro
curador competentemente autorisado , se opcrarà a transferen
cia das acções nos registros da Companhia. 

Art. 5.• A Companhia principiará as suas funcções logo 
que forem approvados estes Estatutos pelo (;olerno , subscri
.ptas as acções e reulisada a sua installação. 

Art. 6.• A importancia das acções subscriptas será rca
lisada em prestações nunca menores de cinco por cento , sen
do a primeira logo que se installar a Companhia; e cada hurna 
das outras , nos prazos designados pelo Dircctor Gerente, por 
annuncios feitos com anticipação de quinze dias ao menos. 

Art. 7.• A irnportancia das prestações será effectuada em 
hum dos Bancos desta Lôrte que mais vantagens oiTerecer á 
Companhia , c que com ella abra conta corrente de juros re
cíprocos. 
. - Art. 8. o No acto do pagamento da segunda prestação se 
fará a entrega das ac~õcs aos seus proprietarios, sendo ellas 
asslgnadas pelos Directot't'S. Gerente c Consultores. 

Art .. 9. • O Acci.onista que não pagar alguma prestação 
DO prazo .~~I}Unciado, pelo ,D.~rectot• ()crente, pagará h urna 
·multa de cinco por cento sobre o nlot· nominal de cada acçlio 
se eiTectuar a entrada dentro de sessenta dias depois do prazo, 

·e o Accionista que não tiver pago, passados os referidos ses
senta dias, perdm·á em beneficio da Companhia as prestações an
teriormente organisadas, ou o direito das que houver subscriplo. 

Exceptuão-se das disposições deste Artigo aquclles Accio
nistas que deixarem de cumprir este dcvm· em virtude de 
motivos extraordinarios, justificados perante os Directores Ge

. rente e Consultores. 

C.\PlTULO 11. 

Das operações da Compa11hia. 

Art. 10. O fundo capital da Companhia será empregado 
ria edificm;ão de predios urbanos , tendo estes todas as condi
.ções hygienicas c a·s indispensaveis commodidades de hurna 
;;bella habitação , que possão ser alugados por modico prer:o •1s 
pessoas pouco favorecidas da sorte. 
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§ 1. o I' ara a edilicaf;ão referida serão preferidos os terrenos 
dentro da Cidade , ou nos seus suburbios, que a capacidade. 
desejada reunirem o commodo preço do seu custo, para que,.: 
com o despendio da economica edificação, se eonsiga o fim~ 
proposto da modicidade do aluguer. . 

§ 2.0 Os predios serão edificados r,onforme os modelos ap-;, 
provados pela 111m. • Camara Municipal. · 

§ 3. o A edificação será a mais simples possível, por admi- · 
nistração ou contracto. 

§ 4.0 Todos os predios edificados em hum quarteirão serão 
por hum só modelo. 

§ 5. o A edificação será feita em contiguidade ao maior nu
mero de predios que for possível , tanto para a sua uniformi .. 
dade e embellezamento, como para o fim do seu menor custo; 
para cujo elfeito serão preferidos os terrenos que proporcionem 
inherente capacidade. 

§ 6.0 Todos os predios serão assobradados, edificados com 
simplicidade, segurança c bons materiaes; e, conforme as suas 
situações, terão hum a penna d'agua c hum a luz a gaz pelo 
menos , sendo possível. : 

§ 7. o As regras da edificação contidas neste capitulo só fi cão 
adstriclas aos terrenos que olferecerem a precisa capacidade de 
sua execução; e por isso, no caso de que a natureza de ai-, 
gum dos terrenos adquiridos pela Companhia não facilite taes. 
proporções , as divisões dos predios serão em relação á capa-~ 
cidade desses terrenos, sendo porêm os•frontespicios uniformesé. 
segundo os modelos que a lllm.a Camara Municipal approvar. · 

§ 8.0 A Companhia tambem edilicará predios de hum, dous, 
ou mais sobrados, quando reconhecer que de taes edilicações 
tirará a vantagem da modicidade do aluguer correspondente ao, 
capita~ empregado, e neste caso seguirá o modelo como no; 
paragrapho antecedente. 

§ 9.0 Todos os predios serão Seguros contra o sinistro .de. 
fogo em diversas Companhias que offereção maior garantia c 
modicidade de premio. , 

§ 10. A Companhia poderá comprar chacaras em lugares. 
apropriados , abrindo nellas as ruas que nece.ssario scjão ás 
suas construcções , e vendendo os restos do terreno que nãq 
lhe convenha aproveitar. 11' 

§ 11. As ruas abertas pela Companhia e os lugares por· 
ella edificados que ainda não tcnhão calçamento , receberão1 
esse be!)eficio apenas hajão construcções, ou mesmo precedeu-~; 
do-as mediante os trabalhadores e recursos da Companhia.", 
que para tal fim contractará com a 111m. • Camara Municipal"; 
ou com o Govarno , a indemnisaçllo desses calçamentos. ~ 

§ 12. Sendo hum dos fins da Companhia comportar com~ 
. as suas convcniencias a maior som ma de objcctos de utilidade.' 
publica, cstabl'leceri\ as fabricas de materiaes, como tijolo, &c.,1. 
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empregando o vapor e acompanhando em taes fabricas os me
lhoramentos de paizes mais adiantados. 

C.\l'ITULO 111. 

Da Asssembléa Geral. 

Art. 11. A reunião dos Accionistas de dez ou mais ac~ões 
eonstitue a Assembléa Get·al. 

Art. 12. A Asscmblúa Gemi reunir-se-Ita ordinariamente 
· no mez de Janeiro de cada anno, no dia que for fixado pelo 
·. Dlrector Gerente , c extnwrdinariamente nos casos seguintes : 

· § 1. • Quando o Director Gerente julgar necessario. 
. § 2.• Quando a reunião for pedida por tt·inta ou mais 
Accionistas, cujas acções formem hum tJuarto do fundo capi-
tal da C:ompanhia. . 

· · Art. 1!1. Nas reuniões exlmordinarias, a Assembléa Geral 
· 16 tratará dos objcctos para que foi convocada. 

' Art. H_ A convocação ordinaria ou extraordinaria se fará' 
· por editaes publicados pelos jornaes , c oito dias antes do in-
. dicado para a reunilhl. • 

Art. 15. A Assembléa Geral julgar-se-Ita constituída logo 
que estejão presentes por si ou por seus procuradores numero 

· de Accionistas que representem hum terço do valor· nominal 
das ifcções. Não compar~cendo o numero indicado será de novo 

.• ·convocada a Assembléa Geral com antecipacão de oito dias, c, 
· eom os Accionistas que comparecerem nesta segunda convoca
, çto, coristituir-se-ha a Assembléa. · 

§ t.• ~or oOOàsilo de :.uas reuniões ordinarias c extraordi-
. narias elegerá a Asscmbléa d'entrc os Accionistas presentes hum 
Presidente para dirigir os seus trabalhos, hum Secretario para 
escrever as suas deliberações c doUl; Escrutadorcs para apura
rem os votos do escrutínio. 

· § 2. o A Assembléa Geral ordinaria elegerá lambem h uma 
· Commissão de exame, composta de tres 1\Iembt·os para dar o 
· seu parecer 5obre o Relatorio e contas do Director Gerente. 

§ 3. o Os Accionistas poderão ser representados na Assem
: hléa Geral por outros Accionistas munidos dos accessorios po
;,deres. 
, S 4. o Os votos da Assembléa Geral serão contados n.a razão 
~.·de hum para dez acções, mas nenhum Accionista pm· maior 
~ numero de acções que possua poderá ter mais de dez votos. 
:. § 5. o Nenhum Accionista poderá votar ou ser votado em 
~vista da~_acções a elle transferidas menos de trinta dias antes 
~· da reumao. 
~· § 6.0 As deliberações da Asscrnbléa Gm·al serão escriptas 
{pelo Secretario em hum livro para cs~ fim destinado, e to
: madas por maioria relativa de votos. 

j 
• 
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Art. 16. Compele a Asscmbléa f.rral: 
§ 1.0 ~omcar e dcmittir os Directm·es Gerente e Consul

tores, depois de ouvidos sobre o objecto· que determinar a 
demissão. ~ 

§ 2. o Julgat as contas da Gerenciá da Companhia em vis
ta do parecer da Commissão de exame, e deliberar sobre todas 
as causas de interesse vital da Companhia denti'O da orbita dPs
tes Estatutos. 

CAPJWLO IV. 

Da Direc:toria. 

Art. 17. A Directoria terá hum Direclor Gerénte r dous 
Consultores que serão ll}eitos pela AssembU!a _Geral dos Accio
nistas, por maioria de votos , e servirão por espaço de trcs 
annos. Hum dos Consultores não poderá deixar de ser Enge
nheiro. 

§ 1. o A sua eleição será feita 8m cedulas sepàradas ; a saber, 
o Gerente em huma, e os Consultores em outra. 

§ 2.• No impedimento do Director Gerente, será este sub
stituído pelo Dircctor Consultor mais votado, c nos impedimen
tos dos Directores Consultores, servirão os Supplentes que se 
seguirem em votos na ordem da eleição dos mesmos Consulto
res, decidindo a sorte em todos os casos de empate. Quando 
estiver esgotado o numero dos ditos Supplentes e se· derem im
pedimentos em algum dos Membros da Directoria, proceder-. 
sc-ha á eleição de nova Direetória. 

§ 3. • Os mrectores Consultores perceberão o subsidio de 
dous contos e quatrocentos mil réis cada hum annualmente, c 
o duplo do subsidio de hum Consultor vencerá o :DirectorGerente. 

Art. 18. São obrigações do Dircctor Gerente com o voto· 
dos Consultores : · 

§ 1. • Convocar a Assembléa Geral dos Accionistas. 
S 2. 0 Dar annualmente conta á mesma Assembléa Geral da. 

sua administração, em relatorio circumstanciado com o balanço·· 
das operações da Companhia. · · 

§ 3. o Comprar os terrenos precisos para a edificação dós 
prcdios, pelas regras prescriptas no Capitulo 11. 

§ 4.• Comprar tambem preclios velhos e arruinados de di
minuto valor, e cujos terrenos oft'ereção as condições exigidas 
a bem dos interesses da Companhia e dos beneficos e grandio-, 
sos fins de sua instituição, e attendendo-se que ba numerosos~ 
proprietarios que, tendo huma ou outra casa da qual tirão sub- ·I 
sistencia e que não se deliberão vender, porque de ordinario ~ 
se especula com a necessidade para se obter bom mercado ; a l 
empresa se propõe a tratar com os mesmos proprietarios com j 
condições reciprocamente vantajosas, sem perda para élles de: .. 
seus predios. 1'· !. 

1111! 
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§ 5.0 f:clcbrar os contractos com os empreiteiros, estabe
lecendo as condições com garantias á sua fiel execução. 

§ 6. • Pertence-lhe provet· aos com modo~ dos predios da 
Companhia a todos os respeitos, nunca JJerdendo de vista os 
esgotamentos, agua e luz; sendo que para tal fim pod«mí con
tractar com as respectivas RPparliçües ou com parlicularcs. 

§ 7.• Sendo o fim da Companhia a modicidadc relativa dos 
alugucis dos predios para compadecet· a utilidade publica com 
a vantagem da mesma Companhia; h uma tabella desses alugueis 
será fixada pelo Gerente, submettcndo-a ao conh~cimcnto do 
Governo, ou da Autoridade que o mesmo Governo designar. 

§ 8. • Qualq ucr modificação dessa ta bel! a, aconselhada pela 
. variação das circumstaneias , não será levada a ciTei to sem o 
~conhecimento do Governo na fórma precedentt". 

§ 9.• Nomear c dcmittir aos empregados da Companhia. 
contracta-los c marcar as suas attribuições. 

§ 10. Velar sobre o cumprimento dos contractos das edifi
cações a fim de evitar o emprego de ruins matcriaes, e pouca 
segurança, e tambem para que os predios sejão conforme aos 
modelos da Companhia, e que se não deteriorem por falta 
de promptos reparos. 

§ 11. Receber c pagat· por conta da Companhia, tendo 
conta aberta com o nanco onde se realisarem as prestações 

. dos Accionistas; em cujo nau co fará recolher a importancia dos 
aiUtuJCÍi dos prcdios da Companhia á propor~ãe que forem se 
recebendo. 

§ 12. Conservar os livros e papeis da Companhia em boa 
ordem , e fazer c~m que a respectiva escripturação c contabi
.lidade seja co~cy~ c' mcthodica. 

§ 13. Fazer o dividendo aos Accionistas, c em fim prover a 
tudo quanto for do interesse da Companhia , <'oneiliando-os 
com a bem entendida economia. 

Art. 19. Ao I1irector Gerente se outorgão todos os po
deres em direito nccessarios, sem reserva alguma, para repre
sentar a Companhia em Juizo ou fóra delle, mas fica obrigado 
a ouvir os Consultores e a não obrar sem o accordo de hum 
d~lles pelo menos. · 

CAPITULO V. 

Do dividendo. 

Art. 20. Do lucro verificado em balan~os scmestraes se 
fará dividendo nos mezes de Janeiro c Julho de cada anno, 
publicando-se os respectivos balanços. .. 

Art. 21. Sempre que os lucros forem cxcedl•ntcs á razão 
d.e doze por cento ao anno, o excedente desta taxa será <;redi
tado ao fundo de reserva, c este fundo servifiÍ para os rt'paros 
dos prcdios, a bPm ti f' sua estavcl consPrvação. 

2 



( 10 j 

CAPITULO Vr. 

Disposições geraes . 

.Art. 22. A l~mpresa querendo proporcionm· residencias ;~ 
commodas ao alcance das pessoas pouco favorecidas da fortuua, -:. 
h a de construir com todas as condições de segm·auça e duração, · 
sem esquecer os preceitos da arte que ensinão a economisar , 
e a não fazer depender a segurança e a duração da enormida
de de pa1·edões e alicerces. 

Art. 23, A Empresa, attendcndo á necessidade urgente <le 
braços trabalhadores e uteis, mandará contractar na Europa os -
operarios necessarios , sem todavia prl'judicar os nacionaes em 
circumslancias convenientes. 

Art. 21.. Sempre que a Ill. "'" ·camara Municipal, po1· falta 
de meios pecuniarios, não puder levar a ciTei to a abertura dt' . 
qualquer rua , o Director Ger.ente com o voto dos dous Con, : 
sultores lhe adiantará por·emprestimo as quantias precisas, com 
Ds juros c praws com ella convencionados, apresentando ;i ~ 
mesma :Municipalillade a competente autorisação do Governo 
para' o dito fim; c os juros assim recebidos farão parte da n~
ceita da. Companhia. 

Art. 25. Todos os !Uezes o mestre de obras da Çompanhia -
examinará os predios para de prompto ·remediar-se qualquer 
-estrago. , . __ 

' Art. 26. .Em cada trimPslre os Directores Gerente e Con- 1 
sultores procederão a hum ('Xauie geral nos mesmos predios. ( 

Art. 27. Os inquilinos prestarão hum fmdor e principal j 
pagador ao aluguer até a entrega da chave do predio á Com- 'j 
panhia. Aquelles porêm que uão tiverem fiador, pagarão sempre ; 
aluguer adiantado. 

Art. 28. Os predios serão alugados por tempo determi- ' 
nado, nunca menor de hum anno, nem maior de dous. · 

Art. 29. O inquilino que se oppuzcr ao exame do predio ,, 
( Arts. 25 .e 26) por clle occupados, será incontinente despejado, .. 
·e assim lambem o que conservar o predio scni o devido asseio, . 
e de prompto não participar á Companhia os i·eparos. que o pre,- · 
dio precisar. 

Art. 30. O Director Gerente cnvidará todos os esforços 
para accelerar e terminar: em hum período breve a edificação .. 
geral dos predios da Companhia, a fim de que esta importao- · 
tissima empresa possa produzir o melhoramento da sorte dos 1 
menos abastados habitantes, 'desta Cidade,. inclusive a . clàsse pro-~· 
letaria, livrando-os dessas amesquinhadas habitaçOes verdadei- .: 
ros dcpositos de humidade c de enuvios malignos qUe ta:o noci- · 
vos são á saude , e que no em tanto por essas habitàções morti- · 
feras. onde immensas famílias vivem agglomeradas, pagão desme
.surados alugueis-
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Art. 31. Os Directores Gerentes e Consultores serão res4 
po!Jsaveis á Componhia pelos abusos que commetterem, e pelo 
exaeto cumprimento das condições aqui estatuídas. 
· Art. 32. Só podem ser Directores Gerente e Consultores 
os Accionistas que possuírem de trinta acções para cima, e 
estas serão inalienaveis e depositadas no cofre do Banco em 
que a Companhia tiver conta aberta, em quanto durarem as 
funcções dos ditos 1\fembros . 

• -\rt. 33. A pronuncia de crime ou a. fallencia de. credito 
dos llirectm·es Gerente c Consultores , c dos Supplentes os in
hibe de suas funcçõcs. 

Art. 34.. A subscripção das acções- Art. 2. o- produz de 
direito a adhesão plena e absoluta dos subscriplores ás disposi

. çiJes dos presentes Estatutos. 
" Art. 35. O Gerente e Consultores deverão ter sempre em 

lembrança que entre as grandes necessidades desta Cidade do 
Rio de Janeiro, figurão os dos esgotos d'aguas pluviaes, e dis
tribuição por todos os casos d'agua potavel; e que hum syste-

. ina proficuo a taes respeito terá resolvido o problP.ma da lim-
. lteza e salubridade publica: procurarão por tanto o apoio e con

. -,curso do Governo e da Municipalidade , e bem assim o conselho 
' c experiencia dos profissionaes, nos ensaios e obras de tanta 
· magnitude. 
! · · · Art. 36. A Companhia no fim do período de sua duração, 

· ou em qualquer epocha, em que se resolva a sua liquidação por 
.. deliberação. da Assembléa Geral, dividit·á proporcionalmente 
.' · pelos seus Accionistas a importancia de seus haveres na razão 
; · dás acções que :cada hum possuir ; e· as duvidas que se susci-
:; tarem serlo"·éfécidid~' por arbitros. · 

~.; ~"';'~~!. · · 'h•·,c .-:·· • .1: · ~ 

CAPITULO VII. 

Disposição transitaria . 
• ," ,1.~·.-t 

.~, . Art •• 37. Etfectuada a subscripção das acções da Çompa
~- .llbia pelo seu fundador Mano~l Furtado de Mendonça , este con
;_. vocara a teunião dos Accionistas para em Assembléa Gera~ ins
; tall~r-se a Companhia, e neste acto nomeará os Membros preci
.· 'sos ,' que procederão á eleição da Mesa ( § 1." do Art. 15), e 
t ·'esta da Directoria. 
'"..: ··::' Rio do Janeiro em 16 de Janeiro de 1857. -Manoel Furtado 
: -:df)}len4onça. 
~- ~::-<,:;:. . . 

• 

""'' 
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DECRETO N.• 1.867 -de 17 de Janeiro de 1857. 

Auto~isa a inc~rpo~açào nesta C1rte ~ huma Companhia , 
com a denomtnaçao de - Archttectomca-, e approva ,., 

os respectivos Estatutos. . 

Attendendo ao que l\lc representou Francisco José 
Fialho ~ e de conformidade com a Minha imm8diata 1\esolução , 
de sete do corrente, tomada sobre parecer da Secção dos • 
Negocios do Imperio do Conselho d' Estado , exarado em ... 
Consulta de doze de Novembro proximo passado: Hei por · 
bem Autorisa-lo a incorporar nesta Côrte huma Companhia 
com a denominação de- Architcctonica-, teudo por fim . 
construir por sua conta ou de terceiros, predios destinados 
á h!lbitação das ditferentes classes sociaes, e a cstabeleci
.mentos industriaes, e fundar outros estabelecimentos para : 
.commodidade e recreio publico , incumbindo-se lambem de ' 
eomprat , vender e administrar immoveis por conta de ter
ceiros; e bem assim Approvar os E11tatutos que com este· . 
baixao. 

Luiz Pedreira do Coutto Fm·rnz , do Meu Conselho, Mi· 
nistro e Secretario d' Estado dos Ncgocios do lmperio , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei
ro em dezesete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete,; 
trigesimo sexto da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
. : 

,),, 

:Estatutos da ()o01panhia- Arehltéctonlca. ~ 

CAPITULO I. 

Objecto da Companhia. 

· A Companhia- Architectonica -tem por fim ; . 
Art. 1. • Adquirir em plena propriedade_, er.n perpetod . 

fatiosim , e em arrendamentos de longos prazos , dentro do · 
Municipio do Rio de Janeiro, o domínio e a posse de ter~.~ 
renos devolutos , e de predios em bom estado ou suscept~ .. 
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veis de reparos, convenientemente situados para nelles edi~ 
fiar e estabelecer: 

. · § 1. o Habitações sadias e econon.icas para familias e in
; dividuos de todas as classes sociaes. 

:. § 2.• Cl!sas de campo com pequenos jardins. 
· S 3. • l\fercados publicos e bazares. 

§ 4. o Boteis e hospedarias. 
· S 5.0 Banhos publicos para todas as classes. 
§ 6.• Lavadouros publicos. 
§ 7. o l)redios para o commercio, fabricas, officinas , 

depositas, & c. 
· § 8. • Jardins e parques publicos com restauradores, 

cafés, banhos , pavilhões, e salas com os respectivos acces
sorios para bailes , concertos , espectaculos e festas campes
tres, e toda a sorte de divertimentos e jogos licitos , exer-

. cicios saudaveis e de agilidade, como sejão equitação , gym
naslica, natação, meneio de armas, & c. 

Art. 2. • Incumbir-se da edificação de predios com ou 
sem jardins , em terrenos proprios ou alheios, por conta 
de terceiros, mediante ajuste prévio do preço e modo do 
pagamento. 

Art. 3.0 Incumbir-se da compra, venda, e adminis
tração de immo,-eis por conta de terceiros , mediante razoa
vel·commissão. 

Art. 4. o Tomar empreitadas de obras publicas ou par
ticulares, como sejão : theatros , templos , movimento de 
terras, aberturas de ruas e de praças, e de seu aformosea
mento com arvores, estatuas, & c. 

Art. 5.0 Dar de arrendamento, permutar, e mesmo 
vender immovcis de sua propriedade-; a dinheiro, a troco 

· de suas acções, c por annuidades ou amortisação a seus 
Accionistas locatarios. 

Art. 6. o Dar em sublocaçl'io os predios e estabeleei
mentos , cuja posse tiver de arrendamentos , como melhor 
convier aos seus interesses, e lhe for permittido. 

Art. 7. o Fundar olarias, officinas de serraria , parque~ 
taria, carpintaria, ferraria, cantaria, e todas as que forem 
conducentes á satisfação dos fins de sua instituição, ou 
comprar, ·tomar de arrendamento , ou associar-se a estabe
lecimentos desses ramos de industria já fundados. 

Art. 8. o Importar directamente artífices , opera rios, 
ferramentas, utensis, materias primas, e todos os objectos 
ele que houver. de servir-se em !mas Qbras, e que offereção 
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vantagens de preço e de perfeição de trabalho sobre os que ~ 
se acbarcm nesta Cidade. .:. 

CA.PITUL.O 11. 

Do fundo social. 

'· .• 

Art. 9.• A Companhia- Architectonica- he fundada. 
com o capital de trcs mil contos de réis , representado por·. 
quinze mil acções do valor nominal de duzentos mil réis 
cada huma. 

Art. 10. l~ste capital poderá ser elevado a mais de, 
dous mil contos de réis com prévia approvação do Governo, 
sob representação da Assembléa Geral da Companhia. 

Art. 11. Os Accionistas da primeira emissao terão di·· 
reito a subscrever ao par até metade das acções da segunda 
emissão, na cpocha em ((Ue esta a for permiltida, c na proporção· 
das que possuírem, e lambem preferirão na distribuição da 
outra metade, que se emittirá com o agio que tiverem na 
Praça as da primeira serie, ou for julgado sufficiente pela 
administração da Companhia. 

Art. 12. O valor nominal das acções da primeira serie 
será reaUsado no Banco ou casa bancaria que o fundador· 
designar em prestações, sendo a primeira de vinte por cen~· 
to no acto da subscripçao, e as seguintes de cinco a dez; 
por cento, conforme o exigir o desenvolvimento da Empre:.: 
za. A segunda chamada de fundos não será feita antes da' 
decorridos seis mezes contados da completa realisaçlio d<t. 
primeira. As que seguirem-se nunca terão iutervallo menor.' 
de tres mezes entre huma e outra. · 

Art. 13. Os Accionistas são rcsponsavcis sómcnte até· 
o valor nominal das acções com que estiverem inscriptos · 
nos livros da Companhia, mas perderão em favor dest~ todas 
as quantias com que houverem entrado , quando deixarem· 
de effectuar qualquer prestação nos prazos fixados pela admi~ 
nistração, e annunciados nas folhas diarias , salvo os casos, 
de força maior , provados perante a mesma admii:listraçao uo 
decurso de seis mezes, e nestes casos pagarão tambem o 
juro legal da mora. · 

Art. 4. • As açções podem ser negociadas ad libit~ 
dos Accionistas , porém a administração só reconhece como 
real a transferencia averbada nos livros da Companhia; :& 
feita pelo proprio Accionista, por legitimo procurador e p ' 



( 15 ) 

quem legitimamente represente aquelle , 
apader, &c. 

I ~. c., p ITULO 111. 

como seja o tutor , 

i-~~'·· ,, 
i l • ,; Da administração da Companhia. 

Art. 15. A Compnnhia será administrada e represen
., tada em todos os seus actos publicos e particulares, perante 
.. os Poderes do Estado, em Juizo e fóra delle, por hum Ad
~ · ministrildor gerente, eleito de quatro em quatro annos á plu
. rali~ade de votos de Accionistas que representem, por si ou 

. por ~mtrem , cujos procuradores forem, metade das acções 
emiWdas. Se na primeira reunião para este fim convocada 
nao se achar representado este numero de acções; outra 

" seri reita oito dias depois, decl&rando-se nos annuncios 
data convocaçao que a elei.;-ão se fará pelos Accionistas que 
se acharem presentes. 

Art. 16. Com a eleiçao do Administrador gerente se 
,· rará lambem em lista separada a de hum Conselho de vigi-

.ancia, composto de cinco Accionistas. 
· - Art. 17. O Administrador gerente serà substituído em 
· · seus impedimentos ou faltas prolongadas por mais de hum 
·. IJle~, pelô !\lembro do Conselho de vigilancia que for eleito 
· · por escrutínio secreto d'eotre os Conselheiros na sua primeira 
·· reuniao ordinaria , e o numero dos cinco Conselheiros estará 
·. sempre ~mpiBtQ pelos immcdiatos em votos, quer se dê a 
t: falta ou· ausencin delles por substituiçl!o ao Administrador 

gerente, quer por impedimento ou escusa de qualquet· dos 
~ .. mesmos Conselheiros. 

Art. 18. Ao Administrador gerente da Companhia; 
. como seu unico representante , ficão conferidos c outor
r: ga~os todos os poderes em direito permittidos aos Accionis

tas, para demondar e ser demandado, intervir em todos 
os actos e factos que a ella interessem, acceitar primeiras 

< ~es, constituir procuradores , e em tudo proceder como 
,F.JP causa propria. 

~ t . Art. 19. Compete mais ao Administrador gerente: 
· , § 1. • Convocar as reuniões da Assembléa Geral dos A c~ 
s'· ciooistas nas epochas fixadas· nos presentes Estatutos, c todas 
i ~.we~es que lhe forem exigidas pela maioria do Conselho de 
~~'riSilancia,; ou por vinte dos maiores Accionistas, e ainda 
;·r ,quando o julgar conveniente para a decisão. de negocios im· 
~ ~ntes e eltroordinarios. 
t.' -
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§ 2. o Presidir a essas reuniões e as do Conselho de vi
gilancia, dar-lhes as informações que forem pedidas, ou, 
dever levar ao seu conhecimento, e dirigir a ordem de seus ~. 
trabalhos. -.:1' 

§ 3. o Nomear d' entre os Accionistas hum Secretario~ . 
para a redacção das Actas da Assembléa geral, e os Escru~ ~-
tadores necessarios quando houver votações. · 

§ 4. o Executar e fazer executar as decisões da Assem-
bléa geral. ... 

§ 5. 0 Nomear e demittir livremente os Empregados ne-; 
cessarias para o e:tpediente e regularidade dos trabalhos da. 
Companhia. . 

§ 6. o I~i:tnr, de accordo com o Conselho de vigilancia, 
os ordenados e gratificações d'esses Empregados. ' 

§ 7. o Assignar todos os contractos feitos com a Compa- • 
nhia. Para os de acquisição ou alienação de immoveis , por, 
qualquer titulo que seja , será expressamente aotorisado pela, 
maioria do Conselho de vigilancia. 

§ 8. o Exercer em fim todos os netos de boa gestão dos ne-. 
gocios da Companhia, que não forem da encontro aos presentes 
Estatutos. 

Art. 20. O Conselho de vigilancia reunir-se-ha ordina
riamente nos dias 2 dos mezes de Janeiro , Abril , Julho e· 
Outubro de cada anno, e extraordinariamente todas as vezes 
que for convocado pelo Administrador gerente, ou enten
derem seus Membt·os dever faze-lo para pedirem providencias 
em bem dos interesses da Companhia. Em soas reuniões e' 
fóra delhls tem os Conselheiros , incorporados e isoladamente,. 
o direito cle serem instruidos pelo Administrador gerente de. 
qualquer facto, cujo conhecimento lhes interesse; sendo-lhes 
franqueados os titulos, documentos e livros de que constem 
os factos sobre que versarem soas indagações, para que os; 
compulsem dentro do escriptorio da Companhia. A presença 
de tres 1\lembros do Conselho de vigilancia c~mstitue sua:: 
maioria, e he sufficiente para tomar deliberações obrigatorias 
da Companhia. : 

Art. 21. O Administrador gerente tem voto de desem.:; 
pate nas ·votações dos Conselheiros. : 

Art. 22. Quando se der desaccordo entre o Admioi~. 
trador gerente e a maioria do Conselho de vigilancia, será,j 
a questão submettida ao conhecimento da Assembléa geral i 
em sua primeira reunião ordlnaria, ou na que se convocai'4l 
extraordinariamente para resolve-la, se o negocio for urgen~i 

,.,, 
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e Importante, e esta decisão será tomada pelos Accionistas 
que se reunirem. 

Art. 23. O Administrador gerente não entrará no 
exercicio de suas funcçõe~, nem poderá conserva-lo , sem 
possuir ao menos cem ·acções da Companhia. 

Art. 21. O Conselheiro de vigilancia lambem n&o en
trará em exercicio, ou deixará. suas funcções, desde que 
possuir menos de cincoenta acções. 

Art. 25. O Administrador gerente póde ser demitti
do pela Assembléa geral de Accionistas que representem 
metade das acções emittidas, desde que por denuncia do 
Conselho de vigilancia, ou de vinte dos maiores Accio
nistas, for julgado incapaz de preencher convenientemente 
os seus deveres, seja pot· falta de intelligencia, seja por 
incuria ou deleixo. 

Art. 26. Não he responsavel o Administrador geren• 
te pelos actos que praticar autorisado pela Assembléa. ge
ral dos Accionistas, ou pelo Conselho de vigilancia, mas 
o será na fórma das Leis pelos que praticar de motn pro
prio, c que prejudiquem a Companhia, provando-se-lhe dó
lo ou má fé. 

Art. 27. São reeligiveis o Administrador gerente e os 
Conselheiros de vigilancia que houverem bem servido·, a 
juizo dos t\-ccionistas. 

Cli.PITULO IV. 

Da Assembléa geral. 

Art. 28. A Assembléa geral dos Accionistas estará con
stituida e poderá deliberar desde que estiver representado 
1!11m terço de suas acções emiltidas, salvo o disposto nos· 
Artigos 15, 22 e 25. 

Art. 29. Nas votações em Assembléa geral cada cin
co acções dá direito a hum voto, e nenhum votante dis
porá de mais de dez votos, qualquer que seja o numero 
de acções que elle repreSente vor si, ou por outrem , cu
io, procurador- for. Sómente o Accionisla pódc votar cQiiio 
procurador. . 

Art. 30. Nenhum Accionista póde votar por si ou 
por procurador senão trinta dias depois do averbamento de 
suas acções nos livros da Companhia, exceptuão-se só
mente os que as possuirem por successão hereditaria ou 

3 
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. ~siún~nto , pois nestas hypotheses entraõ im~eàtã\~m~'hl~ 
no gozo dos direi los dos antepos•ui~pr~~- , . _ ,. ,_ .1 , 

Art. 31. . AAss~mibMa g~rál S~ reunirá oràinat1a~ent~ 
nâ ~egunda qqip1:enâ .dali me2e's dé Jánel'ro dé e~d~ a'npo: .~6i: 
dia fi~doJ•eJl) Admi_niStrador gerenJê, :iwr qúem Ih~ Sé'rf 
a,p~e~entado o relutono e o balanço seme~tral '·e~ os quae~ 
demonstre com a clareza o estado da Comp·anhio. . . 

. Nestas reuniões ~e elegerá por. escrutií•io 'secreto humâ: 
Comm.i&sll.o de tres Accionistas pura verificar a etactidao da 
\laJÍÚlCÓ , e a da escripturação social , que Jhe serà ,fr~n;:-; 
queada com os documentos comprobatorio~ Outra r~un~~ég 
será convocada para tomar conhecimento 'do parecer de~tlú 
Commissao , e resolver ácerca 'de qualquer medida por eUa 
proposta , logo que communique ~o Admini~~ailoi' gerente~ 
t~ .. CQ~Cl!lidp-. .s~a tarefa. : _ .. · -. ~. . .. · ,•_ ., .,: · . , · ; 
~·~-~-·~> ._. , •,. -.1/1~ ·:.~.·.r~ .. ~· 

. "'. ~ CAPITULO V. 

Do fundo de reserva e dividendo. 

Art., 32. O balanço semestral demonstrad o· e'Stado 
da ca)xa social. · . _ . . 

· Dos lucros líquidos se deduzirlio dez por centó 11hliuatl. 
mente para fundo de reserva, a fioi de o~iTer a c'cJii.:.t:~.; 
certos e eventualidades dos proprios da Companhia. Estah 
reserva nunca excederá de cincoenta contos de reis. 

Art. 33. Por lucros liquidus entender-se-ha o saliJo' á 
favor da- Co~p.anhia ; .,demÓÍistrádo pela conta. de lucros e.~ 
perdas, ~epois de deduzidos os ·gastos da administraçao e :, 
eiJ'iediente. ·_ · 

_ À.rt. 34. Quando os l~cros tiquidos da .Comp&tihi~·~ 
excederem a doze por cento ao anno , perten(!ed · mellidti -.~ 

_do excesso ao Administrador gerente , a outra metade tbu-l;; 
nidà ~o'S doze por cento será distribuída àos AOOiooMa.s na < 
i>~9P9f.9fto. de suas acções. E~ quanto não liou.~er ~.~re;)r! 

· d1f;() etcess,o ; ou na o prod'tu:n:- sua~ metadé' allííutlhMntê · •a ~; 
gb~qti~ de s,eis contqs de réis; será esta u gntifkàçló .. i ~i 
Aámi'ni~dpr gerente, paga pela. ~i te·_ '<\a; ~Dl~tái~! 

' • . .,,_:-• !'-\•;.;~ 
.-.:f.., 

. i ~.i 
... t;;l";:.~ . ~ 

~ •o; 
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i''· . t lt} . ,_ -.. . . 
~ :-·.:.: ·••·· •... , .. ·.·• -~-·-·Ir~ CAPITULO .VI. 
' i~ ·' ,·· -. '-• . 

5Jt•(~··· ·.-• _- ·_ • ~' ~· 
~·\~f'F~'-"1 ~ • • 

:!~~:;:i:>: •na. durtJçãó e liquidação da Companhia. 
:.~!C:-. ' ' . . ... 

• • · Aft .. _35. A Companhia durará trinta annos, contad(}S 
· do dia de· sua install'aça.o. Antes do termo déste pra~o s·ô 

poderá . ser dissólvi_da nas hypotheses dos §§ 2. o e 3. o dó 
Aitlgo 296 do C~digo Commercial ; póde-se porêm pro
rogar sua duração' por ddiberaçl!.o de Acciónistas que re"" 
.presentem metade das acções emittidas , se for approvada 

--~ (}()verriô ImperiáL · 
• · · Art. 36. Desde que for resolvida a dissolução da Coüt
llpenhia ; proceder-se~ha immerliatamente á sua liqn idaÇao á 

· vista do balanço geral que se fará. A venda do activo serã· 
feita' em bas~ publica, e depois de pago o passivo se ra~ 
~fp P.ldo pelos A~ionistas. .. ' "' ...... ~ 

CÀPitUtO VII. 

. ' -· · ~·• •. -~ Das vantagens dos Accionistas. 
·' . . . 

. • ~ Krt~ 37. Alêní dos dividendos que provirão aos Ac~, 
· •. tionistas da partilha ·dos lucros , e , maior valor de suas à c-
• : ç;es • serao ellps Dreferidos_: . · 
: " ·§ t.·.i~Para os empreglldos· assalariados da Corrtpanhia. · 
" : § 2. o;,, Conio loca ta rios de seus predios e estabeleci-
· mentos. · . 
"::·:§ 3,o Nás· empreitadas de obras que a Companhia der 
--ou tomar. 
· -•:§:·&.• ~-Nas vendas que a Cómpanhia fizer . 
•• ~-j 5. o • ~~ ~~i~Siio de sells filhos ás escolas e otlieinas 

48;. ())mpanJua :. ' 
, . ~ Art:c 38. . O Acciooista locatario da Companblà que 
, desejar possuir o predio que occupar , antes mesmo de ter 
• ·<CQib qoe pagar o r~specti v o valor, poderá consegui-'o pell\ 
.:amortiSaçftu do dito valor, feita: 1. o pela ditferença. do ~~1-' 
tgllll (2.0 co~ àcções da Companhill; 3.• com dinheiro em. 
~-as: quotas que puder entregar, · tornando-se dest' arte a 
t ·r.om~hia a •caixa eco no mica de seus Accionistas. . , 
.. · ··. AJt. 39. O Accionista locatario da Companhia póde 
· pagar o aluguel do predio_ que occupar com acçõe!J datla 
· pelq valor de suas entradas. 
' . 
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CA.PITULO. VDI. 

" .. ',. ,, 

Disposições Y!';.àes. • 
~ 

Art. 40. · Os empregndos da Companhia, a cujo cargdl: 
esteja a guarda, ainda mesmo temporaria, de valores del-.i 
la, só entrarão no exerci cio de seus empregos depois que~ 
prestarem fiança idonea a juizo da Administração. . . 

. ~ Art. 41. A Companhia não possuirá escravos; póde 
porêm emprega-los em suas obras, convindo-lhe. 

· Art. ~-2. 'A Companhia entreterá por sua conta os. 
jardins e parques que fizer, c os estabelecimentos que nelles 
fundar, ou os dará de arrendamento, como for mais con
veniente aos Accionistas e aos bons costumes, a juizo d~ 
Administração. 

Art. 43. A Companhia estatuirá em seu Regimento . 
. interno o modo pratico de levar-se ·a effeito o disposto nos 
Artigos 37, 38 e 39. · 

Art. 44. Os presentes Estatutos , ou quaesquer das 
suas disposições só poderão ser alterados por deliberação · 
da Assembléa geral dos Accionistas, approvada pelo Governo : 
Imperial. . . 

Rio de Janeiro em 2.&. de Dezembro de 1856 . ...,...Francisco' 
José Fi alho. • · 

" -
DECRETO N.• 1.868. _;,de 2~ de Janeiro de 1857. . 

Autm·isa o Ministro e Secretario d' Estado dos Negocias do 
lmperio a despender com as Colonias Militares , e por 
conta do exet·cicio de 1856- 1857 mais a quantia âe.._ 
60.000.jt000, 1 

Sendo insufficiente a quantia· votada na Lei de 15 de Se~·· 
tembro de 1855 pam as dcspezas das Coloniàs Militares: Hei~ 
por bem~ de conformidade com § 2. o do. 4rt.· 4. o da Lei N} I 
589 de 9 de Setembt·o de 1850 , c Tendo ouvido o ConselM·) 
de Ministros, Autorisar, o Ministro e Secretario d'Estado dos~ 
Negocios do lmperio a despender alêm da quántia ,-oteda /t 
mais a· de sessenta contO$. de réis·,' de que· dará. conta a!lÍ 
Corpo Legislativo na sua pro~ima futura , reuni.ió ·para. se.t j_,.·· 

definitivamente approvada. · · . · . . .. . •' · · t.oJ "1 
·h~ . 

;~ 

;! 
' 
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;~ 

;! 
' 
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' ! . . Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho , Minis
; • tro e Secretario d'Estado' dos Negocios do Imperio, o tenha 
[' eolend.ido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro ein.vinte 
f quatro de Janeiro de mil oitocentos cincocnta e sete, trigesimo 
· ll.ttto da Independencia e do lmperio. 

t -- • ' 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Lllllil •• .. 
• DECRETO N.' 1.869 - de 3l de Janeiro de 1857. 

Dtclara de primeira Entrancia a Comarca de Saboeiro , 
. creada na Província do Ceará. 

, . . Hei por bem J)eclarar de primcir11 Entrancia a Comarca 
• do Saboeiro, crr.ada na Província do Cem·á, pela Hesolução da 
: ÂSSf'mbléa Legislativa numero setecentos cincoenta, c dous de 
t ·ein~ de Agosto do anno passado. 
·.~ José Thomaz Nabuco de Araujo, do i\leu Conselho, Mi
~, Qistro e Secretario d'Estado dos Nrgocios da Justiça, assim o· 
~,; tenha entendido e faça executar. Palacio do ltio de Janeiro 
~•. em trinta e huth de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c sete, 
~ ,Vígesimo sexto da lridependericia c do Jmperio. · · ,. 
*·' 

Com aJ Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, 

.. 
DECRETO N.• 1.870- de 31 de"Janeiro de 1857. 

,.~,a de primeirà. Entrancj.a .a Com~rca de Therezina, 
:r~ : creada na Provtncta de Pwuhy. 
: ~ <"· 
. · ·. .Hei por bem Declárar de primeira Entrancia a Comarca 
,~ .. de 'fherezina , creada na Província de Piauhy pela Lei da As-

scmbléa Legislativa numero trezentos noventa e tres de treze 
• .. de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e cinco. 
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: ÂSSf'mbléa Legislativa numero setecentos cincoenta, c dous de 
t ·ein~ de Agosto do anno passado. 
·.~ José Thomaz Nabuco de Araujo, do i\leu Conselho, Mi
~, Qistro e Secretario d'Estado dos Nrgocios da Justiça, assim o· 
~,; tenha entendido e faça executar. Palacio do ltio de Janeiro 
~•. em trinta e huth de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c sete, 
~ ,Vígesimo sexto da lridependericia c do Jmperio. · · ,. 
*·' 

Com aJ Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, 

.. 
DECRETO N.• 1.870- de 31 de"Janeiro de 1857. 

,.~,a de primeirà. Entrancj.a .a Com~rca de Therezina, 
:r~ : creada na Provtncta de Pwuhy. 
: ~ <"· 
. · ·. .Hei por bem Declárar de primeira Entrancia a Comarca 
,~ .. de 'fherezina , creada na Província de Piauhy pela Lei da As-

scmbléa Legislativa numero trezentos noventa e tres de treze 
• .. de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e cinco. 
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José Thomaz Nabuco d~ Araujo, do Meu Conselho, 1\U
f!iS~FQ e Serretario d'Estado dos N,eg~os da ;Jus~~, ~t~im o 

. 5-~~a . entendi!lo e façf! . ~~eeutar ~ -, .J?~t:io dQ ~' _ae ~anei~ 
.eyrl;.. .t~m~ e ll~_ .. r~• de l~q~ro. d_..;e ~jl9t~J.:l~ ~~D~ntà e ~;~" 
J~~lWO sexto da lndepepdeilc\a.e· d'! lm~no. :,· : 

... Com a Rubrica de S~a Magestàd~ • ;·Imperadór . 
"' ·" .. José Thoma; Nabuco de Araujo. 

. ·.· 

•, 
DECRETO N.• 1.871 -de 31 de Janeiro de 1857. 

Dt~lara de primeira Entrancia a Comarca de Guropá, .· 
· · ' creada na Provincia dó Pará. · <~ 

· Hei por bem Declarar de pri~eira Entrancia a O,marca: 
de Gurupá , crcada na Província do Pará pela Lei da Assembléa : 
Legislativa numero duzentos oitenta e !Íeis de dezoito de Setembro 
do ànno passado. · . 

.José Thomaz Nabuco de Araujo, do· Meu Conselflo' Mi- ! 
nistm e Sc~retario d'Estado dos Negocias da Justiça, assim o~i· 
tenha enteitdido e faça executar. Palacio do Rio de .tan~ir., 
em 'trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos cinêoonta ·e sete;. 
trigcsimo sexto da Independecia e do lmperio: ·· · ·' ' :~ 

'i 
· · · C~~ .. a RuJ>rica d~ Sua Magestade- o Imperador. -~~ 

··~- .. .,_ ' . ~ . . . . - ~ 

I;p~t! Thomaz Nabuco · d_e Araujõ."-~ 
' ~ ~~ 

'~ .. ~ 
'i '. ..... 

:.~ 

j 
:'!l 

DECRETO N.o 1.872-de 31 de Janeiro de !857. 

Declara de primeira Entranci~ ~ Comarca do Rio Paran~ ;~ 
· · er1ada na ~r~neta de Goyas. · ' ·· · ; 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia a Comarca.· 
do ltio Paraná , creada na Província de Goyaz pela Lei da A~· 
sembléa Legislativa numero doze de vinte quatro de Novemn 
•·-mil oitocentos eincoenta · e dneo; · · · · • · .. >: · 
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( 1' ) 
J ~. Th,om~z Nl!buço de Araujo, ~o ~eu Conseiho, Mi-

nistro e Secretario "d1Estado dos Negooios da Justiça, assim o 
' ·_tepba ~D\e!!di_~ J'_fP,.Ça ~xecu_tar·.: .~!lla<;io do _Rio de Janei~ 
'r ..... e :fiú'm '4t. ~.anetr() ~ mil OJlOCPDf6S' C~Bta 'e' .. \ . 
·· 'lrigesimo se$ 'du':liíaependencia e do hh}Jf"rio. . . 

· ~ a Bu~rica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz ]Vabtcco de Áravj&. 

DECRETO N.• 1.873- de 31 de Janeiro de J857. 

. · -IJ,«lara pwante que Juizes det·erão servir o primeiro e • 
.. • • .. g~unt!:o Porteiro• dos Audilorios do Municipio da Cdrte.· · 

. ' 
Hei por brm , na conformidade da Minha Imperial Re

. · ·. solpçlio de Vinte quatro do mçz próximo passado, kmada sribre 
:cOiJsolta da Secçllo de Justira 'do Conselho d'Estado, Decretar 

· •»:íi%ointe: · • 
-~ ·~ Art: 1.• O primeiro Portf'iro dos Auditorios do Município 

, .·.4~t'Côrte,servirá perante os Juizrs dos Fdtos da Fazenda, e de 
: 'f)rpJ156s e da prhneira Vara Muuicipa:I. · .· i!.,; ::Aft. 2.• O segundo Porteiro servirá perante o Juiz espe

... Cial do Commercio, e os·da segunda e terceira Varas Mum-
'dpaes. . . · . · ·.: . 

•~ .. ~ Art. 3. • No caSô de impedimento se substituirllo reei-
.,~ , prooamente. 
;it José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 1\fi
f(. nj~tr() e Secretario d'Estado dos Negocio~ da Jus!iça, assim_ o 
'.~~Da en'têndido e· faça executar. PalacJO do Rto de Janeiro 
'1 em trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete' 
~ . trigesimo sexto da Indeperidencia e do lmperio. ,,, ' ·-
. ~ .. " 
, . . Com a Rubrica de Sua Magestade <? Imperado. 
~- ;. 

~~:· · · Jos~ Thomaz N~o de 4-raujo;. 
... ;,· 

·. 
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, . . Com a Rubrica de Sua Magestade <? Imperado. 
~- ;. 

~~:· · · Jos~ Thomaz N~o de 4-raujo;. 
... ;,· 

·. 
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DECRETO N.• :1..874- de 31 de Janeiro de 1857. 

Estabelece que no Municipio da Cdrte !wja tres J)eiegaciaa.: · 
· de Policia, e marca-lhes Disttictos. . · 

·"' .. 
Hei por tiern, Usa rido da aLtribuição que Me confere o : 

· Art. primeiro da Lei numero duzentos sessenta e hum de . 
tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta e hum e sobre :. 
proposta do Chefe de Policia da Córte , Decretar o seguinte: 

Art. t.• No Município da Córte haverá tres Delegacias de 
Policia ássim di vi di das : 

§ 1. • A primeira Delegacia terá pot· • Districto as Fregue
úas de Santa Rita , Candelaria, Sacramento , Ilha do Gover
nador, e Ilha de Paquetá. 

§ 2. o A segunda Delegacia terá por Districto as Fregue· 
zias de São José, Santo Antonio, Gloria, Lagoa, e Jaoare· 
paguá. · 

§ ·a. • A terceira nelegacia terá por Districto as 'Freguezias. 
de:Santa Anna, Engenho Velho, São Christovão, lnhaúma, . 

• .Irajá , Campo Grande, Guaratiba, Cura to de Santa Cruz. 
· Art. 2.• Fica revogado o·Decreto numero cento e trinta· 
e seis de vinte e oito de Fevereiro de mil oitocentos e qua-· 
renta e dous, na parte que creou duas Delegacias sómente no 
referido Município e marcou-lhes Distritos. ' . ·. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi- ~! 
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça assim o; 

. tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio dé Janeiro··! 
em trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos e cincocnta. e ·' ,f 
~ete '· trigessimo sexto da lndependencia e do lmperio. · . J 

C~m a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. · 

I osé . Thomaz · N a~uco dt! .Aratfl·,;.; ~ 

·DECRETO N.• 1.875- de 31 de Janeiro de 185'1. 

Supprime o Commarido das Armas da Cdrte. 

Usando da autorisação concedida pelo $ 9. o do Art. 5. • ·~ 
da Lei n. o 862 de 30 de Julho de 1856, Het por bem suppri-·; 
mir o Commando das Armas da Cdrte. 

.. ; 

O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente doCon- :~. 
sclho de Ministros, Ministro .e Secretario d'Este.do dos Nego-



I 

. cios da Guerra t> tenha assim entendido e expeça os despachos 
necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em trinta. e hum de 
J~iw de mil ·oitocento~ cincoenta ~ sete , tregessirno. ~se.xto _ 
.d~(J~d~pendebcia e do lmperio. · 
·~J.~ .. ' ~Jo.: ;\ . 

-._ • êom a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
f ... 

Marquez de Olind4. 
~ 

r' 'f - _.r· 

! 
'- · DECRETO N.• 1.876.- de 31 de Janeiro de 1857. 

_ -cr~a o lugat de (Jhefe na Secção de Contabilidade anne.l)(i 
..; . __ á Secr~taria d'Estado dos Negocios da Fazenda. 

' Usando da autorisação concedida pela Lei n.• 563 de 4 
-de Julho de 1850, Hei por bem Crear o lugar de Chefe na. 
-Secção. de Contabilidade annexa á Secretaria d'Estado dos Ne-

:. gocios da Fazenda; ficando nesta parte revogado o Art. 15 
' 'do Decreto n. o 736 de 20 de Novembro de 1850 , e assim ele

-:-vad6 a dez o numero dos Chefes de Secção do Thesouro Na-
.- cional. -

.. ~-- João Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador do 
. :'lmperio ,- Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da F a
. "'zen da , e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 

•· o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete, 

~ ~ trigesimo sexto da lndependencia e do lmperio. 

· ··'-' Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

•li•! 

João Mauricio Wanderky. 
'\ 
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DECRETO N.• 1.877-de 31 de Janeiro de 1857. 

JJi:xa o va?or. da etape diaria dos Officiaes do Exercito, e d~,, 
ração dtarta da forragem para ·~ustrnto da~ ca"?'f!g_a4'!l ,. ,
de pessoas- e bestas de bâgàgem que 'aos mesmos 'D/ftciae. t 
com~tern; • · ~{ 

Hei por bem determinar que do L• do corrente mez de,r 
Janeiro em diante a etape diaria dos Officiaes do Exercito, e: 
a forragem diaria para sustento das cavalgaduras de pe~>soa é 

-bestàs de bagagem, sejão pagas aos mesmos Officiaes, quando·:, 
elles se acharem em exercisios das funcções de empn•go que·1 
lhes dê direito a taes vantagens, segundo os valores marcados 
para a etape na 'fabclla n.• 1, e para as forragens na Tabell& ' 
n. • 2, que com este baixão, assignadas'pelo Marquez de Caxias,;. 
do Meu Conselho , Presidente do Conselb.Q de Ministros, MH:• 

1nistro,· e Secretario 'd'EStadO .dos ~egacfos d.a Gúerra, que Ó•. 
· tenha;;•ssim entendido e fa(a executa:f oom· ~ déSp~ebos nece~~ 
~ sarios. Palácio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro deJ857 ,·· 

. tligefimo sexto da lndependencia e do: Imperio. · : • :' 
,.,:t'<t"l . . . . • K 

· . ': . ,Com a RUbrica de Sua Magestade o ·Imperador. , · .. 
~ .. 4 . .g ~'t. 

. : ........ 
;...__ . ~ 

.... _ _. . 

.. · 

~I 
'I , 



.- ;111 
.... I. 

'1:.1.-LIA do -walor da etape dlaíola que eompete aos OfBelae• 
L , ;.; f• Es.W,Ito qaaado e. ese~lelodas f'an~úes "•• emp~os 

~:;;;:r·~ ·":"--·--r-: 
I ~ POSTOS. EXERCUCOS. DIAIUA.. 

) ' 

1 .• . lllreellal de ~xercito. Commandando exercito ••••••.••••••••••• 
t T;laéDte-pn.,.al ••••• Commandando exercito .•••.••••••••••••• 
I · · ·. » · • » • • • • • Commandando divisllo, praça, districtos ou 
i • · fortaleza .••••••••••••••• ~· •••••••••••• 
!' .JIIrecbal "- campo Commandando difisllo, praça, districto ou 
I , · .,.. . · · · · fortaleza ............. .-............... . 
I _. Bripdeiro,; ••••• , • ~. Commandando brigada, praça, districto ou 
1· Tortaleza ••••••• · ...................... . 

l' · , .c.n.aa.~ .• •. :. ,.,; . Oommandando brigada •••••••••••••••••• · :z:t~ _:~. ~,;, . • .. ":; . . <Jommandando corpo arrt'gimentado ou em 
· ~ :. serviço de engenharia militQr ou de es-

' · · • tado-maior .. • .. • • .. .. • • • • • • • .. • • • ... 
' TeaêóJe-corÓbel • .;; • • Commandando corpo arregimentado ou em 

t' '. ' ' ' ' . serviço deste, de engenharia militar ou 
. de estado-maior ...................... . 

"' llájOI";.::.:.~·;.;· ... Eni servíçõ·ae·aorpoarregimentado, deen-
é,"" · · ~:;- · _ genharia militar ou de estado-maior ••.•• 

r .Capitao ••.••• ~. ... • • ·Em serviço de corpo arregimentado, de en .. 
,.,. ·. genharia militar ou de estado-maior ••••• 
l';.• ~enÍ!bte~ .•• ; •••• ~; •• Em serviço de corpo arregimentailo, ile eu-

F. "' ~ ·genharia militar ou de estado-maior, ••••• 
_ ·-.-~~- !~ .......... :.. Em serviço de corpo arregimentado, de en-
. :. genharia militar ou de estado-maior ••••• 

88600 
88600 

&8400 

38800 

:~:: 

18800 

18400 

lUOO 

tsooo· 
11000 

f,., li!.~: -,. • 
,,_ ~··' ,. ' . 

t · • '"•.:Palacio do Rio deJmeir~. em 31 de Jllneiro de 1857,-Marque.r de Ca.rial• 
f ·''. :· . . 
~ :~ .• 
r.·*'~ ; 
; ' s. "-·'!': . ' 

'I\,/ . ·~ 

~~.. "~ "' '. 
.. :~ 

'. 

.. 

.. 
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. . . • .· t.· \; .1\.:t,~. ·, t:/t -~ 1 < : ·r·t : :. ~- . ··,.·..:. · 
TA.BELLA. do "aior da forra~rem dlaria que compete aos omciaes do Exercito para stisteuto das respeétt'\'U 

ca"algaduras de pessoa e bestas de bagagem, a que se refere o Decreto desta data. 
\ -' .• ._~ ~, : ~ . . . i . 

• . · 
Forrage~~~ Forragem . • diaria para . ' dlulapara POSTOS. EXERCI CIOS. cavalgadu- . EXERCICIOS. • bptao do 

ras de . bagagem.. . pessoa. .. 
------

. 7$400 Marechal de exercito. Commandando exeréito •••• , • , , •••••• , • , • ;', •• 98800 Commandaritc de exercito de operações •••• : ••• 
Tenente-general •••. Commandando exercito ...................... 9$800 Commandante de diYisao .................... : !fj600 

» )) .... Commandando divisao ....... : ............ : • • ssooo Commandante de brigàda ................... :. • 1S40D 
Marechal de campo •• Commandando divisao ........ .' •••.••••••• :: • . 38800 Commandante de corpo ....................... .·· .· 880() 
Brigadeiro ......... Commandando brigada ....................... ~8600 Ajudante general de exercito de operações ••• :. 1$400 
Coronel ............ Commandando brigada •••••••••••••••••••.. ·• !8600 Quartel-mestre general de exercito de operações •• 1$400 

)) ............ Em emprego de estado-maior de t.• classe ... , l,~lOO Cirurgiao-inór de exercito em operações ••••••• 1$400 
)) ............. Commandapdo corpo montado •.••••••••••••• ~~000 Offi!'ial empregado na repartiçao do ajudante-gen. 

Commandando corpo não montado .••.••• : •• '. 
. e do quartel-mestre general de exerc. de operaç. nsoo 

)) ............ 1$400 Ajudantes de ordens e de campo •.••••••• ~ ••• • '1800 
Tenente-coronel ••••• Em emprego de estado-maior de 1. a classe ••. I$\00 Secretario militar do com. de exercito de operações. 1$400 

)) )) ..... Commandando corpo montado .••••••.••.••••. '$000 Official da Secretaria militar •••••••••••• ! . ; .. • . lf800 

)) )) ·.···· Commandando corpo nao montado ........... . 1$400 Major de brigada .. :.' .... • ............... • .. ~. <g:oo 
)> )) •••• , ·Sem commando em corpo montado ••••••••• :· 1i400 Auditor ................................. ···•; •• ; 800 

Major .• , .... ,,· ..... Em emprego de estado-maior de t.• classe .... • 1 400 Cirurgiao-mór de divisao •••••••••. ; ••••••• .:.,. ~· t:Jsoo 
)) ............. Fiscal do corpo montado ................. .- .. ·• 18400 Cirutllo-mór de brig. e os maí(do corpo desande . 800 
)) ' ............ Fiscal do corpo na o montado ........ : ...... .-. $800 Capelllo .. _;·, .......... ; ...... , ... ; .......... ·• '· nsoo 

Capitão ............ Em emprego de estado-maior de 1.• clas&e .... ssoo Chefe da pagado ria ...... ;; .. ': .. · .......... .-. • . *00 Tenente ....... .-•••. Em emprego de estado-maior de 1.• classe •.•• ssoo Empregados da pagadoria .................... : > . 00 
)) ' .. .._.; ...... Ajudante de corpo ...... ·, ................ ; .. ssoo EstadO"maior de hum corpo •••.••••••••••••••. ~! 000 

Alferes ............. Em emprego de estado-maior de 1.3 classe ... $800 ~lunição d~ guerra , trem dos offi~iaes e das. 
. .. 

'I » ......... · .... Ajudante de corpo .......................... $800 compantVas. ~ara cada companhia .......... 1$t00 

,. 

-:-~. ~·. ~.~_!-:.#! ~~~~-~ ... :~'?~-~.;:~:ã:2.~-~i~L;Hc;~àww·if1iu;:;;_:âv(iriirnsMf.,. .• ~ ... ~-- ~--;~ ... · -· · ~· .. ·'·: ~~--~_..,.. ~ j 
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~·"'DECBETO N.• 1.8'78-..de 31 de·1aneito de 1857. 
,r. • 

!! ~~~: o. ~or: e tempo de duração das. ca1Jalgadurtu tÜ 
~~:t!*;r ~t~ de baqagem dos Offtciaes do. Ea:ercito 

e: 'tU quah(UD desttnadas para remonta dellar. · ,;-
1~4' . • 
;_ .;.;._ Hei por bem decretar o seguinte: 
. Art. ·1. o O abono de. dinheiro para compra de cavalga
• duras- de pessoa e bestas ~ bagagem que compete aos om

l·:ciaes do Ex(}rcito, segundo a natureza do emprego para que 
· ·forem. nomeados, será feito segundo a Tabella junta ao pre
: &ente Decreto. Nas quantias constantes da dita Tabella fica 
; -eomprehendido o importe dos arreios que erllo fornecidos pelos 
i· 01!1\neliaes de Guerra, c por isso são estes Arsenaes cxonet·ados 
.... ae:tat fotnecimento. 

Ãrt. 2. o O tempo legal de duração, tanto das cavalga
duras do pessoas como das bestas de bagagem que d'ora em 

•• ·-·--- forem fornecidas aos Otnciacs do Exercito, lica fixado em 
annos. 

• Art. 3.0 No fim de cada. período de cinco annos, fixado 
1Artigo antecedeote para a duração legal das cavalgaduras 

lr'dlt t'W!!II!IIl.a o bestas de bagagem, os Officiaes que as tiverem, 
se oonlinuarem no mesmo emprego, ou passarem para outi'O 

· que lhes· dê direito a essa vantagem, receberão para remonta 
as .(iuantias constantes da referida Tabella , correspondentes 

•lquellas que houverem ·recebido para a compra das mesmas 
. Cl91gaduras!e bestas. 

· Art. l. o Quaod9 o Official tiver accesso de posto ou de 
·AIIllnl'f'IA'n que lbe' dê direito a maiot· consignação para cavai

. óu~bestas de bagagem do que aquella!J que 
IA~-~~~ra .. ntfo1'1inrlmAinfa será pago do excesso da maior sobre 

CODSigna~-ilo. 
5.0 ·se antes de findo o tempo legal de duração das 

f.:l~Jaliglellur.as de pessoas, bestas de bagagem ou suas •·emontas, 
houve•· recebido o valot· dellas, for exonerado 

lhe dava direito a tal vantagem, restituirá á 
, por de~ontos da quinta parte do respectivo 

da. quantia. recebida para a compra ou remonta 
~, ... ..,,.tm.,leo1te ao tempo que faltar para o da referida du-

6.0 Se o Official failecer antes de vencidas as caval
•~lf&lduras de pessoa, bestas de bagagem ou remonta que houver 

tr~-bicllo., seus berdeh·os restituirão á Fazenda Publica a parte 
proporcional ao tempo que faltat· para com

...... ,nnln do vencimento, e a restituição será feita por 
E~ilesc:onLos da quinta parte do meio soldo que competir aos ditos 
11'-;~:h,P.rdleirn.cl_ , As ·disposições deste Artigo não terão vigor se o 

fall~r em serviço de campanha. 

' ~"' 
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Art. '7. 0 Se a cavalgadura de pessoa ou besta. de bagagem .. ~ 
morrer ou inutilisar-se em acto de legitimo. serviÇo militar' .. 
ou das consequen __ cias delle ; . o O~cial· a qiiem ella pertencia, .,.:~ 
depois de provaD._legal e conoludentem~nts>. qualqWlr' daquellast,A.<; 
occu\'rencias, rcoeber·ã o, vaiÕr da correspondente remontá, cujo;~ 
tempo ~e ,duração começará a ser contad.~ da ~ata da recepção· ':1 
do refendo valor. Em caso de morte ou mutihsação por qual- · 
quer outra circumstancia , o Offic,ol prover-se-h a á sua custa; ·_,_. 
e só receberá o valor de nova remonta quando findar o tempo . :': 
legal de duração da cavalgadura, ou bestas. de bagagem que. :i 
morreo ou inutilisou-se. As disposições da primeira parte; ·· 
do presente Artigo só terão vigor cni tempo de guerra nos·· 
Corp~s do Exercito de operações em campanha.· .,. ~ 

Art. 8. 0 Os Officiaes que tiverem cavalgaduras de pessoa~ .;; 
ou bestas de bagagem aclualmcnte em exercício, só receberão· .. 
o importe da respectiva remonta pelo valor e tempo .de d~-) · l. 
raçãó fi~dos no presente Decreto, findo o pbzo de chico annos,, •· 

·referido no Art. 2. 0 , se estl! prazo ainda não -estiv.er vencido;, •. ; 
mas se o estiver, qualquer que seja o tempo decorrido pos- .. ~' 
t~riorm~te, receberão o dito importe desdé já, contando-se · ;· 
o -~mpõ de dm·ação legal da remonta da data da recepção dll! ~ 
qqantia, destinada para e lia. · : · · ·. ; 

Art-.: 9. o Os Officiaes que 'tendo direij;o a cavalgaduras-~ ·:i 
de peSsoa· ou b'estas de bagagem desde daúr'anterior á do pre- .. ; 
sente .Detreto, não as houverem re~ebido, §Crão forneeidos· ;l 
dellas pelo tempo c valot· fixados no Art. 2.• ê na Tabella ' 
annexa. - "" .11. (>.; 

O Marquez de Caxias, do l\Ieu Conselho, Presidenta· dor:-~ 
Conselho de Ministros, .Ministro e Secretario d'Estado .'dos Ne- _: ··~ 
gocios da Guerra, o_ tenha assim entendido e façã executar com · ~ 
os despachos necessarios. . . , f 

· Palaeio do Rio de-Janeiro émtrinta.ehum.deJaneiro de. ; 
mi! oitocentos cincoentà e sete, trigesimo sexto da lmtepeo:t . ' 
deneia e do lmperio. · · · .. ;' 

' , . :" 

.:~Com· a Rubrica de Sua Magestade o Imperadõr. - j 

M~rquez dt. f!a~·cu. ·:-·:r 
. ', ·*t 

·•· !"iilt," -~;-' 

'-·' ".. -~-
.. 1 4 
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.. 
POSTOS. 

,, l. 

EXERCI CIOS. ,.....-._:..~ ' EXERC!CIOS. ----' 
I' 

compra. remonta. compra. remoat.l. 

I CA·.· VALG-• iE ~ESS~A·. -~- • • ~ ") _ • '. BES'fAS DE;'AGARM • 

·P""' ~-para · para : p&l'l! 

1------1----_;__-----~----=--;----------------- --
Marechal de exercito. Commandando exerelto •••.•.• , , , , t.600$000 400$000 ; Comm. em cbefe de exerc. de operaçoes. 7~0$000 19!~~~ 
Tenente-general ..... Commandando exercito ........... 1.600$000 400$000 \ Commandante de divisao ••....•..•.• :2406000 96~000 

» l) .. • .. Commandando divisao............ 800~000 240$000 I Commandante de brigada .. . . . . • . .. • nosooo 72" 
Marechal de campo •• Commandando divisao •.• _ •..•.. ,, 6008000 200$000 -~ Commandante de corpo............. 608000 60$000 
Brigadeiro.......... Commandando brigada •.•.• , • • •• • 400$000 160$000 Ajúdante-gen. de ex~rc. de operaçoes.. I 20$000 72$000 
Coronel............ Commandando brigada ....... ;.... 400$000 160SOOO · Quartel-mestre-ger. de exerc. de operaç. 1 ~0$000 72$000 

>> •• , ••••••• , • Comml!ndando corpo montado • • • • 300$000 140fi000 Secretario-militar de rommandante de . ~ooo 
. . . . exercito. de õperaçõPs .•••.••. • .. :. 120§000 72~ 

).t •••••••••••• 

)i ........... . 

Tenente-coronel. ••• 
)) )) ..... 
)) )I 

)) )) ..... 
l\fajor, .....•.• ...... 

)) ·············· 
)) ............. . 

Capitao ........... . 
Tenente .... ., ..... . 

» •••••••••••• 
Alferes ............ . 

)) ............ . 

Commandando corpo nllo montado.. · 2001f000 120SOOO Official emp. na rep. do Ajudante-gen. · • 
Em emp. de estado-maior de 1.•_. cl.. 200flOOO 1120fi000 e do quartel-inestre-gen. de ex. de op.

1 
60$000 

Commandando corpo montado..... 300$000 H0$000 Ajudante de ordens e de campo..... 60$000 
Commandando corpo na o mont'ádo. 200SOOO !I 1 ~0$000 Official da secretaria militar •......•• 

1 
60$000 

Em emp. de estado-maior de t.• cl. 2008000 ,,120flOOO Maj~r de brigada................... ~~seoo 
Sem commando em corpo montado.. 200fi000 . 120$000 Aud1tor... .... .. .. .. .. . .• . . .. .. . .. • üliStOO 
Em emp. de estado-maior de t.a cl. 2008000 I noaooo Cirurgiuo-mér do exercito ........... 1~0SUlO 
Fiscal de corpo montado •..•.•• •.. 2út!$000 120$000 Cirurgifto-mór dt• dh i são, de brigada c 

' . os mais do ccrpo de saude .••.••.•. 
Fiscal de corpo nao montado...... lOOSOOO 1005000 Capelluo ..... • ..................... .. 
Em emp. de estado-maior de 1.a cl. 1008000 I 00$000 Chefe da pagado ria ............... . 
Em emp. de estado-maior de l.J cl. 100$000 100$000 Empregados da pagadoria ......... .. 

606000 
606(;00 

120$0CO 
60$000 
180~000 

60~000 
60$000 
6osooo 
11011000 
6osooo 
7~SOOO 

conooo 
60jj000 
728000 
6osooo 
s4sooo Ajudante de corpo................ 100$000 JOOSOI O Estado-n1aior de hum corpo ........ . 

Em emp. de estado·maior de 1.a cl. 1008000 tooaooo J Munições de· guerra, trrm dos cffir.j I, • 
Ajudante de corpo................ 1008000 106$000 das companhias. Para cada comp.".. l~OflOOO 72~000 

-- Palacio do Rio de Japeiro 31 de Janeiro de 18fi7.- ,lfàrque.J de Ca.rias. 
,. ' ' l. ' 

t>l 

,, 



DEcll.li!TO N.• t.S'tll-de 31 de Jahtliro de te!!o'1. 

Estabelece as lnspecçôes Militares por Armas e o numero 
tkJs respectivos Districtos. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Art. ,f.• Os Inspcctores dos Corpos do Exercito serão. es-

peciacs {'Or armas. . . • 
A1'!. 2. • O territorio do Impcrio fica I"Opartido em seis 

Districtos de -lnspecção, sendo hum da anna de Artilharia, 
dous da de Cavallaria c Ires da de Infantaria. 

Art. 3.• O Districto de lnspcctiio da arma de Artilharia 
comprehendc a Côrtc e as Províncias do. Pará, Pernambuco, 
Bahia c l~lo Grande do Sul. O primeiro. Districto de lnspccção 
de Cavallaria comprehende a Pl"Ovincia do Rio Grande do Sul, 
c o segundo a Corte c a Província de Pernambuco. O pri
meiro Districto de lnspccção de Infr..ntaria compn,lwndc a Pro
víncia do Rio Grande do Sul; o segundo a Cilrte c as Províncias 
das Alagoas, Scl'gipe, 1lahia, Espirilo Santo, S. Paulo, Paraná, 
Santa Calharina, c Minas Geraes; e o terceiro as Províncias do 
Amazonas, Pará, Ma1·anhao, Piauhy, Ceará, 1\io Grande do 
Norte, Parahyba e Pernambuco. 

Art.· 4. • Os Inspeclores de Infantaria inspeccionariio as 
fracções das outras armas que, fizerem parte dos Corpos fixos 
mixtos comp1·ehendidos no seu Districto de inspccção, na parte 
relativa á disciplina, economia. c administração communs a todos 
os Corpos do Exercito. As especialidades de pcqu<•no detalhe 
privativas das armas a que as fracçõcs pertencem serão veri
llcadas e fiscalisadas porOIDciaes dessas armas, convenientemente 
habilitados e destinados para esse fim sempre que o Governo 
julgar conveniente. 

Art. 5. • Os Corpos das guarnições das Províncias de 1\lato 
Grosso , c Goyaz serao ilispeccionadas por OIDciacs das respe
ctivas armas nomeados para esse fim quando o Governo julgar 
necessario; e essa Com missão cessará logo que clJcs apresentem 
o Relatorio da iuspecção. 

Art. 6.• A's lnspecções dos Corpos se procederá segundo 
as instrucções que forem organisadas pelo Ajudante-General do 
Exercito , e approvadas pelo Governo. 

O l\Iarquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocias da Guerra, o tenha assim entendido e faça executar com 
os despachos ncccssarios. i 

Palacio do Rio de Janeiro em lJ·inta c hum de Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta c solo, trigos imo sexto da lndepcn
dencia e do lmperio. 

Com u Rubrica de Sua ~la~testade o Imperador. 

Marquez de Caxias. 
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DECRETO N.o 1.880-de 31 de Janeiro de 1857. 

· Bl(orma a Tabella de 2~ de Março de 1825 na parte re
laliva ás gratificações de Commando c excrcicio. 

Hei por bem, em virtude do § 7.0 do Art. 5. o da Lei n. o 

862 de 30 de Julho de 1856, determinar que as gratificações 
especiaes de commando e de exercício que competem aos Offi
c:iaes do Exercito, segundo a natureza do serviço em que fo
rem empregados , sejão reguladas pela Tabella que com este 
baixa , assignado pelo :Marquez de Caxias, do Meu Conselho , 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario 

~-~ d'Estado dos Negocios da GuctTa; c assim lambem qu~ as ditas 
gratificações sejão conferidas nos termos precisos das observações 
constantes da mencionada Tabclla, e fJUe lhe servem de com
plemento explicativo. O mesmo 1\Iinistro c Secretario d'Esta-

f 
~' 

J 
f 

; 

do o tenha assim en~endido c faça executar com os despachos 
necessarios. Palacio do ltio de Janeiro em trinta c hum de 
Janeiro de mil oitocentos cincoenta c sete, trigcsimo sexto da 
lodependcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Jlarquez de Caxias. 

I"~ ... -
f'· f!!<.,_ 
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'fABELLA. das Gratlficat•ões que competem aos Officiaes do Exercito , seA"undo a natureza do emprt>go e.n 
· que se aebarcnt , a que se refere o Decreto desta data. 

EXERCICIOS. - I GRATIFICAÇÕES ESPECIAES. i 
Ajudante de ca~Sua Mag;;t;;d-;-;;-ímperad~~==~====~==~f25osooo--------i' 

/De Exercito .••............•.••..•••.....•.......•........................ , { Co~~osr:N~c~~~i:n~?aE~~~c~~). 
'~De Dhisão ............................................. ., . . . . . . . . . . . . . . . 150$000 

De Brigada ....... , .............. • .......................... ,............ 1308000 
(De 1." ordem........................... 608000 

Commandos . De Praça, districto ou fortaleza .• ~ De 2.• ordem........................... 508000 
" .. "·" .. " ·~ (De 3.• ordem........................... 3oSOOO 

De regimento .... , .................. , ... , ... ,., ................... ,....... 1008000 
De batalhllo ou qualquer outro corpo arregnncntado....................... 808000. 
De corpo especial ................ , .. ,.,........ . . .. .. . . • • .. . . .. . .. . . . . .. . 808000 

\De co.mpa.nhia isolada, 011 fo~~nand~ parte de corpo • . . . • • . . . . . . . . . . . . .•. • . !lOSOOO 
1
., 

-De destacamento de 40 011 rums praças.................................... 208000 I l ActiH ..................................... , ............................ , 10080011 1 

Commiss;io de engenharia De rcsidencia ..................... • .................................. • .. . 808000 . 

· De campanha ............................................................ { Co~~[~~iaa d:~~~~is:d~~-
Chefe de commissao de engenharia composta de mais de dous Engenheiros ..... , ....•.............•. , . . 308000 
Commissao de Estado-m . ) De 1." classe ............... • ..................•........................ • 308000 

awr. ) De 2. a classe. . • . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 20SOOO 

I Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308000 
Emprego privativo em corpo Ajudante................................................................ 10$000 
arregimentado ou especial. j' Quartcl-!nestre .............................. •............................ 10$000 

Secrctano........................ .... .. . . .... . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . .. .. . . lOSOOO 

~ 



,,,. 
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OBSERVAÇÕES. 

t.• As vantagens, alem do soldo, que competem aos Offi
daes do Exercito quando empregados, dividem-se em geraes 
e especiaes; as gemes são a gratilicação addicional e a ctape, 
c a terça parte do soldo estando em campanha. As espcciaes 
são as gratificações correspondentes ao cxc•·cicio de fuucções pri
vativas, c as for•·agens para cavalgaduras de pessoa c bestas 
de bagagem, cànfonnc a natureza do mesmo exe•·cicio c a oc
casião do serviço , bem como as quantias uecessarias para a 
compra e remonta dessas cavalgaduras c bestas. 

2. • As Commissões de engenharia, cujo descmpt'nho as ur
gencias do serviço publico reclamarem , serão por acto do Go
verno classificadas activas ou de residencia, conforme n impor
tancia do trnbalho, e a maior ou menor necessidad(• de loco
moção dos Officiaes a quem taes commissões forem confiadas. 

3. • As com missões de engenharia são consideradas de cam
panha quando o Engenheiro fot· incumbido do scrúço priva
tivo de sua especialidade nos Corpos de Exm·cito em operações 
da guerra, e em suas Divisões e Brigadas no theatro das mes
mas operações e ainda fóra delle em ohjedo de sua profissão 
que interesse o bom resultado da guerra. 

4..• Hc supprimida a Commissão de rngenharia ehamada 
de praça; c abolidas as vantagens de soldo dobrado, de meio 
soldo. e de transporte que percebião os Officiaes engenheiros; 
sendo estas Yantagens substituídas pelas gratificaç.ões marcadas 
na presente Tabella , c ficando inhcrenles á Commissão activa 
as vantagens de cava'Jg'aduras de pessoa que competirem ao 
Official por seu posto, e de bestas de bagagrm, em campanha, 
e nas outras occasiões de serviç.o que a L~i lhas •~onc·edc 

5. • As Com missões do Estado-maior de 1. • Classe~ são as 
dos Quarteis Generacs dos Corpos de ·Exm·cito, suas Divisões 
c Brigadas, Commandos d'Armas, Inspecções de Corpos, Hc
partições administrativas e fiscaes do pessoal e material do Exer
cito, e outras extraordinarias que tiverem analogia com estas, 
e forem declaradas taes por acto do Governo. 

6.• As Commissões de Estado-maior de 2."' Classe são as 
dos Arsenaes, Praças, Fortalezas, I<'ortificações, l~stabelecimen
tos de fabricação e arrecadação de objectos relativos ao mate
rial do Exercito, e outras extraordinarias analogas a estas, que 
forem declm·adas tacs pcw acto do Governo. 

7.• O Chefe da Cornmissão de engenharia composta de mais 
de dous Engenheiros accumula a gratificação de direcção da 
Com missão, c as vantagens que lhe competirem pela natureza 
desta na razão do seu posto. 

8. • Os Districtos, Praças e Fortalezas que houver no lm
perio serão classificados sl.'gundo as ordens estabelecidas na 
Tabella acima, para que os re~tpectivos Commandantcs possão 
perceber as competentes gratificações de commando. 
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9. a As gratificações <'Specificadas na presente TabcJJa serão 
conferidas aos Officiaes que passarem a servir nas Uepartições 
ou Com missões a que estas observações se referem , no caso. 
de qne pelo Regulamento organico das ditas Repartições ou 
Commissões lhes não forem marcadas gratificações diiTerentes 
segundo a importancia do trabalho. 

10.• As vantagens especiaes de exercícios de funcções pri
vativas são adjudicadas ao Official desde o dia em que assume 
esse exercício. Logo, porêm, que elle parte para seu destino 
tem direito ás vantagens geraes que lhe competem pela Le
gislação em vigor, conforme a qualidade da viagem que tem 
de fazer. 

11.• Nenhum Official perceberá mais de huma gratificação 
especial pelo desempenho das funcções de mais de huma Com· 
missão de serviço militar; fica-lhe porêm salvo o direito de 
opção neste caso. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1857. 

Marquez de Caxias. 

DECRETO N.o 1.881- de 31 de Janeiro de 1857. 

Approva o Regulamento para a Repartição do Ajudante-Ge
neral do Exercito. 

Hei por bem Approvar, para a Uepartição do Ajudante
General do Exercito, e~·eada em virtude da autorisação con
cedida pelo § 9. o do Art. 5.0 da Lei n.o 862 de 30 de Julho 
de 1856, o Uegulamento que com este baixa , assignado pelo 
Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Guerra, que o tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio dQ Janeiro em trinta e 
hum de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete, trigesimo 
sexto da lndepencia c do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque~ de Caxias. 
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9. a As gratificações <'Specificadas na presente TabcJJa serão 
conferidas aos Officiaes que passarem a servir nas Uepartições 
ou Com missões a que estas observações se referem , no caso. 
de qne pelo Regulamento organico das ditas Repartições ou 
Commissões lhes não forem marcadas gratificações diiTerentes 
segundo a importancia do trabalho. 

10.• As vantagens especiaes de exercícios de funcções pri
vativas são adjudicadas ao Official desde o dia em que assume 
esse exercício. Logo, porêm, que elle parte para seu destino 
tem direito ás vantagens geraes que lhe competem pela Le
gislação em vigor, conforme a qualidade da viagem que tem 
de fazer. 

11.• Nenhum Official perceberá mais de huma gratificação 
especial pelo desempenho das funcções de mais de huma Com· 
missão de serviço militar; fica-lhe porêm salvo o direito de 
opção neste caso. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1857. 

Marquez de Caxias. 

DECRETO N.o 1.881- de 31 de Janeiro de 1857. 

Approva o Regulamento para a Repartição do Ajudante-Ge
neral do Exercito. 

Hei por bem Approvar, para a Uepartição do Ajudante
General do Exercito, e~·eada em virtude da autorisação con
cedida pelo § 9. o do Art. 5.0 da Lei n.o 862 de 30 de Julho 
de 1856, o Uegulamento que com este baixa , assignado pelo 
Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do Conselho 
de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Guerra, que o tenha assim entendido e faça executar com os 
despachos necessarios. Palacio do Rio dQ Janeiro em trinta e 
hum de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e sete, trigesimo 
sexto da lndepencia c do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque~ de Caxias. 
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Me ... lunaeHio puru u Bepurti~iio do A.ju
duHie-Generul ''" Borerelto. 

Art. 1.• A Repartição do Ajudante-general do Exercito 
be instituída para o exercício das attribuições mencionadas nos 
paragraphos seguintes: 

1.• Fiscalisar o movimento, disciplina, abastecimento e ad
ministração de todos os Corpos especiaes e das tres armas de 
que o Exercito se compõe; e exercer sobre os da guarnição da 
Côrte a acção disciplinar e administratiYa que exercia o cx
tincto Com mando das Armas; acção que se estenderá ao Hos
pital Militar da mesma guarnição, e <lS enfermarias dos quar
tcis, fortalezas c estabelecimentos militares; sendo as provi
dencias relativas ao bom tratamento c curatiyo dos militares 
enfermos baseadas sobre proposta, indicação ou parecer do 
Cirurgião-mór do I~xercito. 

2.• Organisar, á vista das informações de conducta dos 
corpos, e dos documentos que por ventura possão influir sobre 
direitos a acccsso dos Officiaes e praças de prct do Exercito, 
nos termos da Legislação em vigor, as escalas de promoção tanto 
por antiguidade, corno por merecimento; as quaes serão rcrnet
tidas á Secretaria d'Estado dos Ncgocios da Guerra até o dia 
31 de Outubm de cada anno. 

3.• Propor para Alferes-alumnos do Exercito as praças de 
pret-estudantes das Escolas militares do Impcrio que estiverem 
habilitadas nos termos da L{'gislação vigente, á vista das infor
mações obtidas das mesmas escolas, e dos corpos a que as 
pr3ças pertencerem, devendo ser remettida essa proposta á Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Guerra até o fim de Feve
reiro de cada anuo . 

.t.• Organisar o Almanak geral dos Officiacs do Exercitó 
até o fim de Dezembro de cada anuo, a fim de poder ser im
presso em Janeiro do anuo seguinte. 

5.• Propor ao Governo Imperial a adopção das providencias 
necessarias para modificar, simplificai', uniformar c rcgularisar 
o systerna de administração, disciplina, fornecimento e escri
pturação dos corpos do ExPrcito. 

6. • Organisar até o fim de l\Iarço de cada anno o rnappa 
estatístico geral . do pessoal do Exercito em relação ás altas e 
baixas do mesmo pessoal, sua instrucção primaria, secundaria 
e superior, seus crimes julgados no fôro criminal tanto militar 

.como civil, c ao mais que interessar ao movimento do dlto 
pessoal, tudo em referenda ao anno anterior. 

7. • Propor ao Go,·erno Imperial para scrPm processados 
pelo conselho de inquirição os Officiacs que, segundo as in
formações semcstracs dos respectivos chefes, houverem com
mellido faltas que constituão má eonducta habitual; c para 
passarem a aggregados aquclles em quem concorrer qualquer 
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dos motivos legues pam a aggt·egação, hem como para rever
terem para a primeira classe os aggregados que estiverem nesse 
caso, pela cessação dos motivos em virtude dos quaes elles se 
conservavão naquelle estado. 

8. • Propor ao Governo Imperial, pelo Ministerio da Guerra, I 
até o fim de Dezembro de cada anno, o numero de indhi- , · 
duos que devem ser recrutados no anno financeiro seguinte, 
a fim de pi'Cencher-se a força recrutada do quadro do Exer
cito. 

Art. 2.• A Repartição do Ajudante-general do Exercito 
divide-se em tres secções: 1.a, secção de administração geral; 
2. •, secção de estatística militar; 3. •, secção de informações 
especiaes. 

Art. 3.• O pessoal da Repartição compõe-se dos seguintes 
Empt·egados: 

O Ajudante-general do Exercito, Official-general; 
Hum Deputado do Ajudante-general, Official-general ou 

superior. 
Hum Secretario gemi do Exercito, Official superior; 
Quatro assistentes do Ajudante-general, sendo tres chefes 

das secções Officiaes Superim·es ou Capitães, c o outro Capitão 
ou subalterno ; 

Seis Escripturarios, Capitães ou subalternos; 
Seis Amanuenses, Officiaes subalternos ou inferiores e 

Cadetes; 
Hum Archivista , Capitão ou subalterno ; 
Hum Porteiro, Official reformado; 
E hum Ajudante do Porteiro, Official inferior, effectivo 

ou reformado. 
O Ajudante-general, o Deputado, o Secretario e os assis

tentes serão Officiaes do quadro do Exercito; os Escripturarios 
serão de prcferencia deste quadro, c na falta delles, reforma
dos. Para Amanuenses são preferíveis os subalternos reforma
dos ás praças de pret. O Archivista será do quadro do Exer
cito de preferencia a reformado. 

Art. 4. • Nas Províncias onde não houver Com mandante 
d'Armas, haverá hum assistente do Ajudante-general, Official 
superior ou Capitão do quadro do Exercito, com as attribui
ções que lhe serão marcadas em instrucções especiaes. 

Art. 5.• A Repartição do Ajudante-general e Quartel
mestre-general do corpo do Exercito do Rio Grande do Sul , 
crêada por ])ecreto n.• 762 de 22 de Fevet·eiro de 1851, fica 
subsistindo, com as attribuições que lhe forão designadas, e 
que não forem contrariadas pelas disposições do presente Re
gulamento; até que se fixem definitivamente as que lhe devem 
ficar pertencendo, em harmonia com a instituição do cargo de 
Ajudante-general do ExCI·cito. Aquellas duas autoridades ficão 
com a categoria d11 Deputado do Ajudante-general e Depu· 
ta do do quat·lrl-mcsl re-;rcncral. 
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Art. 6.• A Repartição de que trata o Artigo antecedente 
e as que eventualmente se instituírem nos corpos de Exercito 
de observação , ou de opcra~õcs em campanha, serão conside
radas filiaes da Repartição geral. 

Art. 7. o O Ajudante-general h e a primeira autoridade do 
:Exercito, c como tal o immediato executor, promotor c fiscal 
da excw«;ão das ordens do Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios da Guerra tendentes á org::wisat;ão, disciplia c admi
nistração do mesmo Exercito. 

Art. 8. o O Ajudante-general do Ex~rcito terá durante o 
exercício das respectivas funcções o tratamento de cxccllencia 
e as honhs militares do posto immcdiato. lguaes honras e 
tratamentos terá o üllicial que o substituir interinamente em 
suas faltas ou impedimentos. 

Art. 9." O Ajudante-general lte responsavcl, perante o 
Governo, pela rcalisação das medidas que importão as attri
buiçües cujo exercido hc conferido á Hrpartição pelos §§ do 
Art. 1." 

Art. 10. As disposições gcraes c especiacs que o Aju
dante-general receber do Governo versando sobre os objectos 
que fi cão a seu cargo, c de qne convenha terem conhrcimcnto 
todos os militares do Exercito, serão publicadas em ordens do 
dia, assignadas pelo mesmo Ajudante-general, ou pelo seu De
putado na Corte; c estas ordens serão impressas c remcttidas 
ás competentes autoridades na Côrte e nas Províncias. 

Art. 11. O Ajudante-general fonnulaní c submetterá á 
approvação do Governo as instrucçõcs explicativas das attribui
ções c competencias dos Commandantes das Armas c dos as
sistentes do Ajudante-general das Províncias, c dos Deputados 
do Ajudante-general c do Quartel-mestre-general das Repartições 
relativas que se organism·em nos Corpos de Exercito de obser
vação ou de opemçõcs, devendo ser essas instrueções inteira
mente em harmonia com os princípios eonstitutivos da Hepar
tição geral do Ajudante-general do ]~xcrcito. 

Art. 12. Toda a eorrcspondeneia offieial militar que dever 
subir á presença do Ministro c Secretario d'Estado dos Nt•go
cios da Guerra, será dirigida ao Ajudante-general, para este 
faze-la chegar ao conhecimento do mesmo Ministro com infor .. 
mação sua. Na Cf)rtc essa correspondencia será por intermedio 
dos Chefes dos corpos c das autoridades militares a quem de di
reito competir; e nas Províncias se-lo-ha por intcrmedio dos 
Commandantes das Armas, onde os houver, c pelo dos as
sistentes do Ajudante-general nas outras. 

Art. 13. Ao Ajudante-general compete: pôr o cumpra-se 
nas patentes de todos os Officiacs uo l~xereilo, tanto da 1. a 

Classe, como reformados; c nas sentença~ Jlroleridas em ulti
ma instancia pelo Conselho Supremo Militar de Justiça, nos 
processos dos réos de todos os Corpos do Exercito, qne para 
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serem submcttidos ao julgamento naquclla instancia serão re
mettidos da Côrte e das Províncias ao Ajudante-general pelas 
autoridades designadas no Art. 11, as quaes sei'ão devolvidos 
os ditos processos, depois de publicadas em ordem do dia do 
Exercito as sentenças finacs. 

Art. U. Compete tambem ao Ajudante-general conhecer 
da idoneidade c identidade das praças de pret que pretenderem 
ser 1. os e 2. os cadetes e soldados particulares; para o que lhe 
serão remettidos todos os processos dos conselhos de dirccção 
e de averiguação organisados na Côrte c nas Províncias conforme 
a Legislação em vigor ; cujos pareceres elle approvará ou desap
provará com razões motivadas e fará publicar sua d~cisão em 
ordem do dia do Exercito, devolvendo os processos ao lugar 
donde vierão para serem competentemente archivados ou re
formados. 

Art. 15. O Ajudante-general determinará o systema de 
archivo dos livros e documentos da Repartição, expedição e re
gistro da corrcspondencia, e o methodo de toda a mais escri
pturação que for necessaria para desempenho das attribuições que 
lhe são conferidas. 

Art. 16. O Ajudante-general vigiará por si c pelos seus 
Deputados c Assistentes na Côrtc e nas Províncias, que se man
tenha em toda integridade o SJ'Stema de uniformes do Exercito 
e o de intrucção pratica dos respectivos Corpos; não consentindo 
a menor alteração nelles sem previa autorisação do Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra. 

Art. 17. O Ajudante-general, finalmente, proporá ao Go
verno Imperial todas as medidas que julgar acertadas, e que não 
são previstas no presente Regulamento, para que a gerencia de 
suas attribuiçõcs possa ter a proficuidade que convêm á admi- · 
nistração geral do Exercito. 

Art. 18. O Deputado do Ajudante-general do Exercito na 
Côrte he o Substituto nato do mesmo Ajudante-general em 
suas faltas ou impedimentos; c como tal exercerá todas as 
attribuiçõcs que a este vão marcadas; entendendo-se com elle 
sempre que for praticavPI quando a substituição tiver lugar 
por impedimento. 

Art. 19. O Deputado do Ajudante-general do Exercito 
h e o orgão official deste, para com os Com mandantes de Armas 
e Assistentes do Ajudante-general das Províncias; e Autoridades 
militares e Commandantes de corpos da Côrte, no que for 
relativo a objcctos de mera informação e a expediente do 
serviço ordinario. 

Art. 20. O Secretario geral do Exercito tem a seu cargo 
o expediente da correspondencia do Ajudante-general com o 
l\Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, com 
o Conselho Supremo Militar, c com aquellas Autoridades Civis e 
l\Iilitares que o Ajudante-general designar, conforme a natu-
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reza do objcctu. Ile o fi~cal dos registros da Repartição e do 
arranjo e asseio do archivo. 

Art. 21. O Secretario geral do Exercito he o encarregado 
de promover o fornecimento de todos os objectos que forem 
nccessarios na Repartição para o rcspccth·o expediente, c mais 
tmbalhos especiaes; do que apresentará mensalmente conta 
documentada, que será pelo Ajudante-general rubricada c re
mettida ao Governo para ordenar o competente pagamento 
pelos tramites estabelecidos. 

Art. 22. O Secretario geral do Exercito hc tambem en
carregado de fazer os pedidos necessm·ios dos objectos precisos 
para mobilia e arranjo da casa em que for montada a Ucpartição, 
os quaes serão fornecidos pelo Arsenal de Guerra, sob rubrica 
do Ajudante-general c ordem da Secretaria da Guerra. 

Art. 23. Os Assistentes do Ajudante-general da Ueparlição 
tem a seu cargo: O Chefe da 1. • secção tudo que for relativo 
a informações· e expedição d<" providencias que digão respeito 
oo estabelecimento e execução de disposiçõe:~ gemes e perma
nentes concernentes á disciplina, economia e administração 
dcs corpos; o da 2. • secção, tudo que for rclaliYo ao movimento 
do pessoal do Exercito po1· altas e baixas, organisação do 
Almanak geral, do ürappa estatístico, escalas de promoção, 
confecção de modelos de mappas e mais objcctos analogos; o 
da 3.a secção, ttido que for relativo a objectos particulares e 
individuacs, e á escriptursção dos livros-mc3ti-es que estiverem 
a cargo da Repartição ; o 4.. o Assistente fica disponível para 
ncompanhar o Ajudante-general aos lugares a que clle se dirigir 
pessoalmente por motivo de serviço de seu cargo, para trans
mittir verbalmente a qualquer autoridade no interior ou fóra · 
da Repartição as ordens, informações c requisições que lhe 
determinar o Ajudante-general; c para todos os mais actos 
de serviço exterior, cuja naturczn. e urgencia reclamar o ex
pediente verbal. 

Art. 21. O seniço dos Assistentes do Ajudante-general 
da Repartição será distribuído pelo mesmo Ajudante-general, 
por intermedio de seu Deputado. 

Art. 25. Os Escripturarios c Amanucnscs serão distri
buídos pelas secções, conforme sua aptidão c as necessidades 

'do serviço. Essa distribuição he feita pelo Ajudante-general 
por intermedio de seu Deputado, e não será de duração per
manente, mas sim dependente da urgencia dos trabalhos. 

Art. 26. O Archivista he o guarda do archivo da Repar· 
tição , e por ellc responsavel ; hc ob1·igado a te-lo em boa 
ordem e arranjo, e a prestar os livros e documentos que lhe 
forem exigidos pelo Ajudante-general, o seu Deputado, o 
Secretario geral, c os Assistentes, para a confecção de seus 
trabalhos. 

Art. 27. O Porteiro e seu Ajudante são os encarregados 
6 
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da limpeza e asseio da ltepartição, c obrigados a fecha-la e 
abri-la quando for neccssario, segundo as ordens que se esta
belecerem. ·O Ajudante do Porteiro he, alêm disso, obrigado 
a morar no ediflcio da ltepartição , e a permanecer proximo 
ús salas do e~pedlcnte em horas de trabalho, para prestar-se 
<íquelles serviços de que for ps·eciso encarrega-lo. 
, Art. 28. Na Repartição do Ajudante-General do Exercito 
existirão e se cscriptumrão os livros-mestres do Estado-maior 
general, dos Officiaes aggrcgados ás tres armas do Exe1·cito e da 
Uepartição ecclesiastica, em quanto não tiver Chefe especial; 
c se· Mganisarão outros para o mesmo fim relativamente aos .. 
Ofliciaes bonorarios com yencimento ou sem cllc, aos da ex- · 1 

ti neta 2. • I.inha com soldo, c aos reformados. 
Art. 29. Os Commandantcs das Armas; c os Assistenles 

do Ajudante-general das Pro\'incias, rcmcttcrão por copia aos 
Vresidentes destas toda a correspondcncia que tivel'cm dirccta
mente com o Ajudante-general do Exercito, para que os mesmos 
Prcsidenws fação ao Gowrno as observações que julgarem con
,·enicntes sobre o objecto. 

Art. 30. A corrcspondcncia dos Com mandantes das Armas 
c dos Assistentes do Ajudante-general das Províncias a respeito 
de objcctos que dcvão chl'gar ao conhecimento do Governo, e 
não tcnhão rclaç~o rom a disciplina c economia dos corpos, 
será por inteJ"mcdio do Presidente da Provinda. 

Art. .31. · As disposições dos dous Artigos antecedentes sAo 
extensivas ás informu~:õcs de requerimentos de h1di1iduvs mi~ 
litares; 

Art. 32. Os Com mandantes das Armas c os Assistcnks do 
Ajudante-general das Províncias executarão as ordens que rc-· 
ccbercm directnmcntc do respectivo Presidente, relativamente 
ao emprego e movimento da força armada no tcrritorto de sua 
jurisjlicçJo e ·áquellcs objcctos que dependerem só de resolução 
do mesmo Presidente, como primeira autoridade da Província. . 

As·t. 33. A corrrspondencia dos Gencmcs Commandcmtcs 
em Che dos corpos de Excl'cito em operações com o Gowrno 
será por mtcrmedio do Ajudante-general do J<:xercito na parte 
relativa ás alterações do pessoal do mesmo :Exercito , seu for
necimento , sua disciplina c mais particularidades de mera ad
ministração. Será, porem, directamente com o :Mini~tro c Se•.' 
cretario de Estado dos Negocios da Guerra a respeito de ob ... , 
jcctos que ''ersem sobre o plano da campanha, e as Circums-· 
tancias peculiares das opcra~ões de guerra. 

Art. 34. Nenhuma licença de qualquer qualidade, c seja' 
qual fm· o seu objecto , será .concedida aos Officiaes e praças de 
pret do Exercito senão pelo GoH~rno Imperial por intenncdio: 
do Ajudante-general, que a fará publicar em ordem do dia do 
Exercito. Exceptuão-se por~m desta disposição as licenças para 
os Officiacs " l·rtH;ns de prcl trn!arem de sua sua saudc, mas 
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SÕllilen~c dentro da mesma Província, c C(UC não exc~dão a trcs 
m~zes, as quaes poderão sr,r concedidas pela respecti\'O Pro-

. sidente, ouvida aJunta militar de saudc, c o Com mandante das 
Armas, ou o Assistente do Ajudante-general da Província, os 
quaes communicarão ao dito Ajudante-general as particulari
dAdes da licença concedida. 

Art. 35. As transferencias, por qualquer motivo, das 
praças de pret de huns para outros corpos da mesma arma 
011 de armas diiTcrcntes, h e da privativa attribuicão do Ajudante
general do Exercito, pelo orgão dos Com mandantes das Armas 
ou dos Assistentes elo Ajudante-general das Províncias. O mesmo 
se entende a respeito da concessão de baixa do serviço militar 
por incapacidade physica , isenção legal ou finalisação do tempo 
Iludo em Lei. O Ajudante-general proporá opportunamentc 
os princípios que cev;)m regular a concessão das baixas por 
f'Ste ultimo motivo, quando cllas nãe possão logo ter lugar 
por deficiencia de força , ou por qualquer outra causa. 

Art. ~6. Nenhum Official poderá ser distrahido para 
serviço que não seja da natureza do de sua arma ou corpo 
especial, sem autorisação previa do 'linistro e Secretario d'Estado 
dos N ego~ios da Gueri"<l, expedida por intermedio do Ajudante
gcneml do Exercito. 

Art. 37. Os lnspe~;tores geracs de districtos militares, e 
os Inspcetores espcciaes de corpos e companhias isoladas, 
dirigirão ao Ajudante-general do l~xcrcito seus relatorios, re
quisições c inrormações especiaes. O Ajudante-general fm·á 
sobre esses documentos as observações que julgar convenientes 
ácerca dó objecto de que ellcs tratarem, e os remetterá ao Gover
no para resolver a tal respeito, providenciando entretanto sobre 
aquelles pontos, que estiverem no circulo de suas attribuições. 

Art. 38. Aos mesmos lnspectores o Ajudante-general 
dará por escripto ou verbalmente as instrucções que lhe parecerem 
necessarias para o mais proficuo desempenho de suas attribuições. 

Art. 39. Os Omciaes cmpre.gados na Repartição do Aju
dant~gcncml do Exercito perccbcriio as gratifieaçõ('S de exercício 
que lhes vão respectivamente designadas na tabella junta c a 
gratificação addicional, ctape c fortagern que lhes competirem 
nas posições seguintes: o Ajudantc·general do Exercito, con-

~. siderado no posto immediato commandando Exercito; o Depu
~, tado do Ajudante-general, considerado em commando de Divisão 
f, <lU do Brigada conrorrnc seu posto se for Official General, e 
' se for Official superior em commissão de Estado-maior de 

~ primeira classe, do mesmo modo que todos os outros Officiaes 
i da Repartição. As praças de pret, alêm da dita gratificação 

de· exercício, perceberão os vencimentos . que tiverem pelo 
(. corpo a que pertencerem. 
1- ;: •·· Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1857. 

t Jlarquez de Ca:âas. 
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Tabella das gratificações mensaes de exercício que competeat 
aos Officiaes empregados na Repartição do Ajudanue-general 
do Exercito, alêm das vantagens mencionadas no Art. 39 
do respectivo Regulamento. 

Ajudante-general do Exercito ..•..............•. 
Deputado do Ajudante-general .............•.... 
Secretario geral do ·Exercito .................•.. 
Assistentes do Ajudante-geneml (cada hum) ...... . 
Escripturarios (cada hum) ....................... . 
Amanuenses (cada hum)....... . .............. . 
Archivista ................................... . 
l 1orteiro ..................................... . 
Ajudante do porteiro ......................... . 

400~000 
200~000 
180~000 
100jt000 
50~000 
30~000 
50:tP000 
30~0011 
20:tl000 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1857. 

Marqttez de Caxias. 

DECRETO N.o 1.882 de 7 de Fevereiro de. 1857. 

Altera o numero das Sessões do Tribunal do Conselho 
Supremo Militar de Justiça, e eleva os vencimentos dos 
respectivos Magistrados e Empregados do Tt·ibunal e 
Secretaria. 

Attendendo não só a que o Tribunal do Conselho Su
premo :Militar de Justiça não póde com huma só Sessão 
semanal dar andamento aos processos que tem de julgar, 
pela instincção das Juntas de Justiças ordenada por De
creto n. o 1.838 de 8 de Outubro de 1856, e autorisada 
pela lei n.o 862 de 30 de Julho de 1856, e bem assim ao 
augmenlo de trabalho dos Magistrados e Empregados do 
Tribunal c Secretaria; Hei por bem Determinar o seguinte: 

Art. t.o O Conselho Supremo Militar de Justiça fará 
duas Sessões semanaes e huma o Conselho Supremo 1\filitar. 

Art. 2. o Os vencimentos dos Magistrados e Empre
gados do Tribunal e Secretaria são elevados aos que constão 
da Tabella junta, cessando as gratificações que os ultimos 
percebem , e ficando esta disposição dependente da appro
:vação a Asscmbléa Geral Legislativa. 
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Tabella das gratificações mensaes de exercício que competeat 
aos Officiaes empregados na Repartição do Ajudanue-general 
do Exercito, alêm das vantagens mencionadas no Art. 39 
do respectivo Regulamento. 

Ajudante-general do Exercito ..•..............•. 
Deputado do Ajudante-general .............•.... 
Secretario geral do ·Exercito .................•.. 
Assistentes do Ajudante-geneml (cada hum) ...... . 
Escripturarios (cada hum) ....................... . 
Amanuenses (cada hum)....... . .............. . 
Archivista ................................... . 
l 1orteiro ..................................... . 
Ajudante do porteiro ......................... . 

400~000 
200~000 
180~000 
100jt000 
50~000 
30~000 
50:tP000 
30~0011 
20:tl000 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1857. 

Marqttez de Caxias. 

DECRETO N.o 1.882 de 7 de Fevereiro de. 1857. 
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augmenlo de trabalho dos Magistrados e Empregados do 
Tribunal c Secretaria; Hei por bem Determinar o seguinte: 

Art. t.o O Conselho Supremo Militar de Justiça fará 
duas Sessões semanaes e huma o Conselho Supremo 1\filitar. 

Art. 2. o Os vencimentos dos Magistrados e Empre
gados do Tribunal e Secretaria são elevados aos que constão 
da Tabella junta, cessando as gratificações que os ultimos 
percebem , e ficando esta disposição dependente da appro
:vação a Asscmbléa Geral Legislativa. 



O i\larquez de Ca•das, do l\Ieu Conselho, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado 
dos Negocios da Guerra, o tenha assim entendido e faça 
executar com os despachos necessarios. Palacio do Uio de 
Janeiro em sete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigesimo sexto da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestatle o Imperador . 

.Alarquez de Caxias. 

Tabella do vencimento annual dos Mayi.~trados e Empre
gados do Tribunal e Secretm·ia do Conselho Supremo 
Militar c de Justiça, a que se 1·e(cre o Decreto 
desta data. 

TRIBUNAL. 

•. Juiz Relatoi· ......................... . 
Dous Ministros Adjuntos (cada hum) ...... . 
Hum Porteiro alêm do soldo de sua Patente. 
Dous Contínuos (cada hum) .....•.•..•.. 

SECRETARIA. 

Official Maior ..•..........•.......•.... 
Sete Officiaes (cada hum ) .••••......•.•.• 
Hum Porteiro......... . .......•....... 
Hum Continuo ...........•.•..•••..•••• 

61,0~000 
600Jr000 
600<7t>OOO 
5I.O,mooo 

2. OOO:t"OOO 
t . 20o:rpooo 
720~000 
540.-mooo 

. Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro de 1857. 

Marquez de Caxias. 
"!. 
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DECRETO N.• 1.883 de 7 de Fevereiro de 1837. 

A utorisa o Tribunal do Commercio da Capital do lmperio a 
nomear dons Stereometras especiacs e privat1"vos , e mar

ca-lhes os t·encimentos. 

llci por bem , de conformidade com a Minha Imperial Rc
solu.;ão de trinta c hum do mez proximo preterito, tomada 
sobre Consulta da Secção de Justiça do Conselho d'Estado, De-
cretar o seguinte. _ 

Art. 1.• O Tribunal do Commcrcio da Capital do Imperio, 
a!Clm dos demais avaliadores commerciaes, nomeará dous Ste
reomctras _espcciacs e privatíms para judicialmente determi
~arcm a capacidade de quaesqner vasilhas, c orçarem a quau
tJdadc, densidade c peso do liquido que ellas contiverem. 

Art. 2. • Pcrccb~rá cada hum dcllcs pelas avaliações que 
fizerem, metade mais do que para os avaliadores marcou a Parte 
terceira Titulo terceiro Capitulo sexto do Regimento das Custns. 

Art. 3. • IIe applicavcl aos dons Stcreomctras o que dispõe 
o Regulamento nUilll)I"O setecentos c trinta c sete Artigos qui
nhentos e tt·inta c quatro a quinhentos c trinta c seis, c o Dc
Cl"eto numero mil c cincocnta c seis de vinte tres de Outubro 
de mil oitocentos cincoenta e dons. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 1\Ii
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c fa.-;a executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
sete de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta c sete, trigcsimo 
sexto da lndepcndencia c do lmperio · · 

Com a Rubrica de Sua 1\lagesladc o Imperador. 

José' Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N." J .884- de 7 de Fevereiro de 1857. 

Providencía a respeito dos Provimentos dados em correição 
pelos Juizes de Direito em màteria administrativa. 

Hei poP. bem Decrc~ar o seguinte. 
Art. 1. • Os Juizes de Direito em correição não po

dem suspender os Empregados que servirem com titulo · · 
legitimo, do qual não tenhão pago os direitos respectivos, 
senão depois de assignar-lhcs prozo para o pagamento. 
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Art. 2. • Os Provimentos que versarem sobre ma teria 
administrativa, como , suspensão de Empregados, e arre
cadação de impostos, podem ser cassados pelo Governo Im
perial , e provisoriamente suspensos pelo Presidente da I>ro
vincia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\lcu Conselho, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiç, assim 
o tenha entendido e fac;a executar. t•aJacio do Uio de Ja
neiro em sete de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e 
sete, trigesimo sexto da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua lHagestade o Imperador. 

J&sé Thomaz Nabuco de Araujo. 

---
DECRETO N.• 1.885- de U. de Fevereiro de 1851. 

Approva a Tabella do.ç vencimentos do Direclor, Professores 
e mais Empregados do Instituto Commerct'al do 

Rio de Janeiro. 

Ilci pot· bom Ordenar que os vencimentos do Director, 
Professores c mais Empregados do Instituto Commercial do 
IUo de Janeiro , sejão provisoriamente regulados pela Ta
beiJa, que com este baixa , assignada por Luiz Pedreira do 
Coutto Ferraz , do Meu Conselho , Ministro c Secretario 
d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha en
tendido c faça executar. l'alacio do Rio de Janeiro, em 
quatorze de Fevereiro de mil oitocentos c cincocnta c sete, 
trigesimo sexto da Independencia c do Impcrio. 

{·' Com a, Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz . 

. ,. 
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. ,. 



DECRETO N." 1.8S6 --de H de Fevereiro de 18.)7. 

A ulorisa a abertura de hum credito supplemenlar da quantia 
de cento e trinta contos de réis para as despezas do li'Jinú
terio do I mperio, na verba- Obras Publicas do Muni
cipio- no exerci cio de 1856- t 857. 

Attenllfmdo á insufficiencia do crcllito votado no para
grapho 45 do Artigo 2." du Lei N. o 81·0 de 15 de Setembro 
de 1855 para d~spezas do l\Jinisterio do Imperio, na verba 
-Obras Publicas do !\Iunicipio- no excrcicio de 1856 a 
1857: Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, 
c em conformidade do paragrapho 2. o do Artigo /~." da Lei 
N.• 589 de 9 de Setembro de 1850, Autorisar o credito 
supplementar de cento c trinta. contos de réis para occorrer 
ás despezas da referida rubrica ; devendo esta medida ser 
levada em tempo opportuno ao conhecimento do Corpo Le
gislativo, incluída na l'roposta que lhe tem de ser presente. 

I.uiz Pedreira do Coutto Ferraz, do !\leu Conselho , l\Ii
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Imperio, assim 
o tenha entendido c fa~:a executar. Palacio do Hio de Ja
neiro nos quatorze de Fevereiro de mil oitocentos e cin
coenta e sete , trigesimo sexto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N." 1887-de H de Fewreiro de 1857. 

Estabelece que em cada hum dos Districtos de Pa:z das Fregue
zt'as de Sm1ta Rúa, Sacramento, e Sant'Anna, do Muni· 

ct'pio da Côt·tc, hafa hum Subdelegado de Policia. 

Hei por bem, Usando da altribuição que Me confere o Ar
tigo primeiro da Lei numero duzentos e sessenta c hum de 
trcs de Dezembro de mil oitocentcs quarenta e hum, c sobre 
prorosta do ChPfc de Policia da Côrtc , Decretar que em cada 
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hum tlos nislridos de Paz das Freguczias de Santa Hita, Sa
ct·amcnlo, c Sant'Anna, do l\1unicipio da Côrtf', haja hum 
Subdelegado de Policia. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do l\Ieu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estatlo dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro 
em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos ciacocnta e sete. 
trigesimo sexto da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Uubt·ica de ~Sua ~lagestadc o Imperador. 

José TI! orna::. Nabuco dt• Araujo. 

--
DECRETO N.• 1.888-tle H de Fevereiro de 1857. 

Alarca o ordenado do Promotm· Publico da Comarca do 
Saboeiro da Prom'ncia do Ceará. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
O Promotor Publico da Comarca tio Sauociro da Pro

víncia do Ceará, lerá o ordenado annual tlc hum conto tlc 
réis. 

José Thomaz Nabuco de Arau_jo, do 1\Icu Conselho, l\fi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da .Justiça, as
sim o tenha entendido c faça execntm·. Pnlacio do Jlio de 
.Janeiro em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos cin
cocnta c sete , trigesimo sexto da lntlepentlcllcia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

7 
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7 
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DECRI<~TO N." 1. 889 - de 14 de Fevereiro de 18:>7. 

Marca o ordenado do P1·omotor Publico da Comarca lle 
Gurupá da Província do Pará. 

Hei por hem Decretar o seguinte : 
O Promotor Publico da Comarca de Gurupá da Proviu~ 

cia do Pará, terá o onlenatlo annual de oitocentos mil réis. 
José Thomaz Nahuco de Aranjo, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario t.I'Estatlo dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em quatorze de Fcvereim de mil oit.ocenlos cincocnta 
e sete, trigesimo sexto da Independcnria c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de .Amujo. 

~·· 

hECRETO N.• 1.890-de 14 de Fevereiro .de 1857. 

Crea no Termo de G uarapttava da Província de Paraná o 
Lugar de Juiz Jlunicipal, que accumulará as (uncções 

de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Haverá no Tm·mo de Guarapuavn da Província do Pa

raná hum Juiz !Uunicipal, que accumulará as funcções de 
Juiz de Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho , 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos cin~ 
coenta e sete, trigesimo sexto da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José 1'homaz Nabuco de Arauio. 
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DECRETO N. 0 1.891-de 19 de Fevereiro de 1857. 

Separa o Termo do Rio-Claro do· de S. João doPrirzcipc, 
na /'rovincia do Rio de Janeiro; e crea nelle o Lugm· 
de Juiz Municipal , que accmnulará as {tmcçues de Juiz 
de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Fica separado o Termo do Rio-Claro do de S. João 

do l)rincipc, na l'rovincia do Ilio de Jauciro, c crendo nclle 
o Lugar de Juiz Municipal e de Orphãos; revogadas as dis
posições em contrario. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocias da .Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. l'álacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de I"evereiro de mil oitocentos cin
coenta e sete, trigesimo sexto da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N. 0 1.892-dc 1ll de Fevereiro de 1857. 

Crea o Lugar de Juiz Municipal , que accumulará as func
çues de Juiz de Orphãos , nos Termos reunidos de 

Saboeiro e Telha, da Província do Ceará. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Haverá nos Termos reunidos de Saboeiro e Telha, 

Província do Ceará, hum Juiz Municipal, que accumulará 
as funcções de Juiz de Orphãos. 

José Thomaz Nabuco · de Araujo, do !\leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos cin
coenta e sete, trigesimo sexto da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRE'IO N." l.893--dc 14 de l~evcrciro de 1857. 

C-rea no Termo de Lages da Provincia de Santa C6tharina 
o Lugar de Juiz Municipal, que accumulará as (uucções. 

de Juiz dos Orphilos.. 

Ilei por bem Decretar o seguinte: . 
Haverá no Termo de Lages da Provinda de Santa Ca

tharina hum Juiz Municipal, que accnmulará as funcçõcs 
de Ju.iz de Orphãos. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, uo l\f·cu Conselho. 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justi-:a, as'
sim o tenha culcndi,Jn c filça oxccutar. J•af·acio rio Uio de 
Janeiro em quatorze de l•'evereiro de mil oitocentos cin
coenta c sete , trigesimo sexto da Independencia c do Im
per.io. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.• J.89.í-dc H· de Fevereiro de 1857. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca do Rio
Paraná da Provincia de Goyaz. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
O Promotor I,ublico da Comarca do Rio-Paraná da 

Província de Goyaz, tení o ordcnauo annual de hum conto 
de réis. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocros da Justiça, as
sim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Fevereiro de mil oitocentos cin:
coenta c sete , trigesimo sexto da IIideJlendencia e do lm:
perio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador.. 

José 11uJmaz Nabuco de Araujo. 
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DECHETO N.• 1.895- de 14 de Fevereiro de 1857. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de 
Therezina da Província de Piauhy. . 

IlPi por bem Decretar o srguintc : 
O Promotor flublico da Comarca de Therczina da Província 

de Piauhy terá o ordenado annual de hum conto de r{~is 
Jos{~ Thomaz Nabuco de Araujo, do 1\Ieu Conselho, l\Ii

nistm e Secretario d'Estado dos Nrgocios da Justiça, assim o 
tr•nha entendido c faca executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quatorze de Fcvérciro de mil oitocentos cincocnta c sete, 
trigesimo sexto da lndcpendcncia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstadc o I rnpcrador. 

Jo.çé Tlwmaz Nabuco de .fra1!jo. 

DECRETO N." 1.8DG de 14 de Fcycreiro de 18;)7. 

Dá providencias a respeito dos escravos demorado.ç na Casa 
de Corrccçfio da Curte. 

I~m conformidade com a l\Iinha Imperial e imnw<liata Bc
solução de vinte dous de Novembro do anno proximo passado, 
tomada sobre Consulta da Secção de Justiça do Conselho de 
l~stado de onze de Fevereiro do mesmo anno , Hei por bem 
Decretar o seguinte: 

Art. t.o Logo que for apprelwnrlirlo, c recolhido á Casa 
de Corrcc<:"ão al;.;nm escravo fugitlo, ficarú immediatarncnte á 
disposiçüo do .I uizo da Provcdoria, que proredcní a respeito dclle, 
como dispfíc os Artigos quarenta seis, quarenta e sl'!e e quarenta 
P oito do Jlegulamento de onze de l\laio de mil oitocentos qua
renta e dous; para esse fim a Autoridade JloJicial c o Di
rector da dita Casa farão sem demora as devidas participações. 

Art. 2. o Os mencionados escravos, durante o tempo em 
que estiverem na Casa de Corrccção, são sujeitos só mente as 
seguintes dcspczas : 

§ 1. o ])e apprehensão e condncção. 
~ 2. 0 De custas judiciaes, para os annuneios c arrematações. 
§ 3. o De vestuario. 

Art. 3. o "\s despezas de sustento c curatho , são devidas 
súmente por aquellcs qua não trabalharem. 

Art. L o Se o escravo for recolhido á Casa de Corrccção 
por ordem de seu senhor, no recibo se declarará o prazo pelo 
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qual fica elle ahi depositado, sob a pena de ser havido como 
abandonado: este prazo póde ser prorogado por justos motivos. 

Art. 5. o Findo o prazo declarado no recibo, se procederá 
a respeito destes escravos como se determina nos Artigos an-
tecedentes a respeito dos escravos fugidos. · 

Art. (i. o As disposü:ões dos Artigos segundo e terceiro 
são applicavcis aos csera vos, que se acharem demorados na 
Casa de CotTI~cçüo por crnhargo ou deposito da Justiça. 

José Thomaz Nabueo de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'l~slado dos NPgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça ex~~cutar. l)alacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Fev1•rciro de mil oitocentos cincoenta c sete, 
trigcsimo sexto da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua l\Jagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 

DECHETO N." 1.8!)7 --de 21 de l~eycreiro de 1857. 

Dá Regulamento para as Secretarias de Policia das Pro
víncias de S. Pedro do Rio Grande do Sul , Rio de 

Janeiro, Bahia, Pernambuco e Afinas Geraes. 

Hei por bem, Usando da autorisação que Me confere 
a Lei n.o 781 de 10 de Setembro de 1854., Decretar o seguinte: 

Art. 1. o As Secretarias de Policia das Províncias de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, lU o de Janeiro, Bahia, Pernam
buco e Minas Geraes, serão compostas do seguinte modo: 

Hum Secretario. 
Dous Officiaes. 
Quatro Amanuenses. 
Hum Porteiro. 
Hum Continuo. 
Nas Províncias de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Bahia c 

Pernambuco haverá, para a visita dos navios, hum Official externo. 
Art. 2.0 Os referidos empregados serão divididos em duas 

secções: 
t.a Central de expediente e correspondencia. 
2. • De cstatistica. 

As funcções destas sect;:õcs serão as mesmas que competem 
ás da Secretaria da Policia da Curte pelos Arts. 3. o, r... o c 5. • 
do Regulamento n.• 1.74G de 16 de Abril do anno proximo 
prcterito. · 

A secção central terá tambcm a seu cargo a contabilidade. 
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qual fica elle ahi depositado, sob a pena de ser havido como 
abandonado: este prazo póde ser prorogado por justos motivos. 

Art. 5. o Findo o prazo declarado no recibo, se procederá 
a respeito destes escravos como se determina nos Artigos an-
tecedentes a respeito dos escravos fugidos. · 

Art. (i. o As disposü:ões dos Artigos segundo e terceiro 
são applicavcis aos csera vos, que se acharem demorados na 
Casa de CotTI~cçüo por crnhargo ou deposito da Justiça. 

José Thomaz Nabueo de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'l~slado dos NPgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça ex~~cutar. l)alacio do Rio de Janeiro 
em quatorze de Fev1•rciro de mil oitocentos cincoenta c sete, 
trigcsimo sexto da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua l\Jagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 

DECHETO N." 1.8!)7 --de 21 de l~eycreiro de 1857. 

Dá Regulamento para as Secretarias de Policia das Pro
víncias de S. Pedro do Rio Grande do Sul , Rio de 

Janeiro, Bahia, Pernambuco e Afinas Geraes. 

Hei por bem, Usando da autorisação que Me confere 
a Lei n.o 781 de 10 de Setembro de 1854., Decretar o seguinte: 

Art. 1. o As Secretarias de Policia das Províncias de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, lU o de Janeiro, Bahia, Pernam
buco e Minas Geraes, serão compostas do seguinte modo: 

Hum Secretario. 
Dous Officiaes. 
Quatro Amanuenses. 
Hum Porteiro. 
Hum Continuo. 
Nas Províncias de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Bahia c 

Pernambuco haverá, para a visita dos navios, hum Official externo. 
Art. 2.0 Os referidos empregados serão divididos em duas 

secções: 
t.a Central de expediente e correspondencia. 
2. • De cstatistica. 

As funcções destas sect;:õcs serão as mesmas que competem 
ás da Secretaria da Policia da Curte pelos Arts. 3. o, r... o c 5. • 
do Regulamento n.• 1.74G de 16 de Abril do anno proximo 
prcterito. · 

A secção central terá tambcm a seu cargo a contabilidade. 
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A rl. 3. o Nas Secretarias de Policia das ditas Pro,·incias, 
alêm dos linos estabelecidos pelo Art. 4. 0 do Jlrgulamcnto da 
l'olicia da Côrte, haverão aquellcs que o l't'l'sidcnlc da Província, 
omido o Chefe de J'olicia, designar c forem neccssarios para 
clareza da cscripturação c boa divisão das ruatcrias. 

Art. 4. o H e applicavel ás mesmas Secretarias o Regula
mento da Policia da Curte, quanto a nomeações, suspensões, 
demisões, aposentadorias, emolumentos c l'uncçües dos empre
gados, assim como na parte relativa á ordem e processo do 
serviço (Caps. 2. 0 , 3.0 e 4. 0 ), fazendo o Presidente da Província 
os Uegulamentos necessarios. 

. José Thomaz Nabuco de Araujo, do :\leu Conselho, :Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do l\io de Janeiro 
crn vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta c sete, 
trigcsimo sexto da independcncia c do Impcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. 

José Thomaz 1\'abuco de Arau,jo. 

Tabella dos vencimentos dos empregtulos das Seeretaa·ias de 
Policia tias Provineias de S. Pedro tlo IUo Grunde do Sul, 

Uio de Janeiro, Balaia, Pernambuco e lUinas Gea•aes. 

Ns. Empregados. Ordenados. Gratificaç. Somrnas. Totaes. 

------------- ---------- ----, 
1 Secretario .... 1.600~ 800:jjl . ........ 2.400~ 1 
2 Officiaes ..... 1.000:jjl GOO:t; 1.600~ 3,200:, I 

4 A manucnses .. 600~ 200~ 800~ 3.200~ 
1 Thcsourciro .. . . . . . . . . . 200~ . ........ 200~ 
1 Porteiro ..... 400~ . ........ . . . . ... . . 400~ 
1 Continuo ..... 2!0~ ......... . . . . . .. . . 2r.o~ 
- ----
10 9.64~ 

Ohsetovarão. 
Nas Províncias de s: Pedro do Rio Grande do Sul, llahia, 

e Pernambuco, mais hum Oficial externo para a visila dos 
navios, com o vencimento annual de 800~ de ordenado c 400' 
de gratificação. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Fevereiro de 1857. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N.• 1.898- de 21 de .Fewt·eil"o de 185'1. 

Dá llegulamento para as Secretarias de Policia das Provincias 
de S. Paulo, Alagoas , Pani.hyba, Ceará, Maranhão , 
Pará, Santa Catharina, P.araná, Espt'rito Santo, Sergipe, 
Jlio Grande do Norte, Piauhy, Amazonas, lJlato Grosso 
e Goya::.. 

Hei por bem , Usando da autorisação que Me confere 
a Lei n.o 781 de 10 de Setembro de 1851~, Decrctm· o seguinte: 

Art. 1. o As Secretarias de Policia das Províncias de S. 
Paulo, Alagoas, Parahyba, Ccnrá, l\laranhão c Pará, serão com
postas de: 

Hum Oílicial, que senirtí de Secretario. 
Quatro Amanucnses. 
Hum Porteiro, servindo de Continuo. 
Art. 2. o As Secretarias de Policia das Províncias de Santa 

Catharina, Paraná, Espírito Santo, Sergipe, Ui o Grande do 
Norte, Piauhy, Amazonas, Mato Gmsso e Goyaz, terão: 

Hum Escripturario, que servirá de Secretario. 
Dons Amanucnses. 
Hum l>ortdro, servindo de Continuo. 
Art. 3. 0 Alêm destes empmgados, haverá hum Ama

nucnse externo nas ProYincias marítimas para a visita dos navios. 
Os referidos empre;Sados vencerão os ordenados c gratificações 
marcadas nas tabellas annexas. 

Art. 4. o Os Presidentes das Províncias darão os Regu
lamentos para distribuição, ordem c processo do scrvil:o, de
signando os livros necessarios para clareza da escripturação c 
boa divisão das materias, marcando as funcções dos emprega
dos, que serão as mesmas determinadas pelo Urgulamento da 
Policia da Côrte, com as alterações que a diiTcrença do pessoal 
exigir. São porêm indispcnsaveis os livros estabelecidos pelo 
Art. 4. 0 do referido Uegulamcnto. 

Art. 5.0 He applicavel a estas Secretarias o Regulamento 
da Policia da Côrtr, quanto ás nomeações, suspensões, demis
sões, aposentadorias e emolumentos dos empregados. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o ' 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte hum de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da lndepcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

,.,., 
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'fabella tios ,·eneimentos dos Clll(lregados das Secretarias de 
s.•olieh\ das l"a•ovincias de S. P:mlo, Alugtms, I•arab)·bu, 

Ce:ll'á, !U.ar:udtâo c Par.-á. 

4 - ·-- . ~ 

I 
: N.• de Emprrg:ulos. Ordt•natlus. Grat.ilka•;. Som ma. Tulal. 
l 
I -------- ----- --·--- ------- -----
I 

I 1 Oflicial serviu-
I do de Secrct 1.00015 600~ ......... 1.6001) 

I 
3 Amanucnses . 600l) 200~ soo;; 2.q00~ 
1 Dito externo. 60015 ~WO;;) . ........ 800~ 
1 Thesoureiro .. ......... 200~ I I I I o o o I o 200;; 

I 
1 l1orleiro serviu-

do de Continuo. .100:til ......... lO o O I I 0 o O !~O O :til 

17 
-----

5. t~oo~ 
~ 

José 11wmaz Nabuco de Arattfo. 

Tabella tios veneim~ntos dos empregados das Secretarias tio 
Policia das Provlneias do Amazonas, Esplrito Santo, Go)'az, 
ltlato Grosso, Piauhy, Paraná, Rio Grande •lo Norte, Santa 
Catharina e Sergipe. 

N.o de Empregados. Ordenados. Gratificações. Total. 

--------- -----
1 Escripturario servin-

do de Secretario . 800~ 40ü~ 1.200~ 
2 Amanuenses ....... 6[}0~ I I I I I 1 I 1 I O 1.200~ 
1 Porteiro servindo de 

Continuo .•.•.... 3003 f" ........ 300~ 
- ------

ft. 2.700!1; 
-~ 

Obse••vaçt;es. 
Nas Províncias de Santa Catharina, Paraná, Espírito Santo, 

Sergipe, Piauhy, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, mais 
hum Amanuense externo para a visita dos navios, com o ven
cimento annual de 600\?000. 

José Tlwmaz Nabuco de Araujo. 
8 
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DECRETO N. 0 1.899 de 21 de Fevereiro de 1857 . 

..Autorisa a incorporação nesta Cdrte da-Companhia Edt"fica
dora 12 de Agosto-, e approva os seus Estatutos. 

Attcndendo ao que Me requerco Sebastião Vicente Leite, c 
de conformidade com a Minha immediata ltesoluçlio de 14 do 
corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Ncgocios do 
Imperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 6 do 
dito mez: Hei por bem Autorisar a incorporação neste Córtc 
da-Companhia Edificadora 12 de Agosto-, que tem por fim to
mar por empreitada t.odo o genero de obras, e construir predios 
adaptados ás classes menos abastadas da sociedade; e bem assim 
Approvar os respectivos Estatutos que com este baixão. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
e hum de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e sete, trigcsimo 
11exto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Luiz Pedreira do .Coutto Ferraz. 

Estatutos da-Uompanhla Edlftcadora Doze 
de .tl.gosto. -

TITULO I. 

Da Companhia. 

Art. 1.0 Esta Companhia que se denominará-Companhia 
Edificadora Doze de Agosto-tem pm· fim tomar de empreitada 
todo o gencro de obras, a saber : edificios publicos c parti
culares, de qualquer natureza que sejão; desmoronamento de 
morros; calçadas, pontes, estradas, canaes, valias navcgaveis, 
deseccamento de pauta nos, & c.; c bem assim edificar por sua 
conta, para lender, ou alugar, predios urbanos, commodos e 
hygienicos adaptados ás classes menos abastadas da sociedade, 
e quaesquer outras edificações de utilidade publica. 

Art. 2.o A dura~ão da Companhia será de cincoenta anuos 
contados do dia de sua instállação, prazo que a Assembléa 
geral dos Accionistas poderá prorogar sob dependcncia da ap
provação do Governo Imperial, e logo que hajão subscriptas 
dez mil acções se haverá a Companhia por incorporada. 

Art. 3. o Para realisar os fins a que se propoe ter a a Com
panhia Engenheims e Architectos babeis que delincem, creem, 



F.• 

''"I 

(59 ) 

e dirijão as ob•·as; porá á testa dcllas mestres peritos, activos 
e de reconhecida probidade: mandará vil· da Europa colonias 
do operarios intelligentes, activos e morigerados para serem 
empregados conjunctamentc com os do paiz: montará as om
dnas que forem necessarias, c estabelecerá depositos de mate
riaes, impo1·tando directamente os que convier. 

Art. 4. o As colonias que forem contractadas na Europa, 
e os operarios do paiz que não tiverem domicilio serão aquar
telados pela Companhia, ~om condições especiaes que a Dire
ctoria designará nos seus Regulamentos. 

Art. 5. o Os opera rios serão sujeitos ao Regulamento po
licial da Companhia, c terão de contribuir mensalmente com 
hum dia de seus vencimentos para huma caixa de soccorro mu
tuo, a que possão recorrer nas suas enfermidades e velhice. 

§ Unico. Quando a Directoria o julgar conveniente, orga
nisará hum Itegulamcnto d1:l caixa cconomica a favor de seus 
socios e empregados, e operarios, o qual submetterá á appro
vação da Assembléa geral dos Accionistas c do Governo Im
perial ; ficando entendido que a caixa a que se refere este § 
não hc a de soccor1·o mutuo de que trata este mesmo Artigo. 

Art. 6. • A Companhia admittirá de prefcrencia nas suas 
officinas, como aprendizes, os filhos de seus operarios, c os 
orphãos desvalidos, que perceberão desde sua admissão hum pe
queno jornal , que lhes será augmentado na razão do adianta
mento que tiverem. 

Art. 7.0 Quando os lucros da Companhia excederem a 
15 por cento ao anno, deduzir-sc-ha meio por cento da massa 
dividenda , em favor da caixa de soccorro mutuo dos operarios. 

Art. 8. o A Companhia doie de Agosto he fundada colll o 
capital de tres mil e quinhentos contos de réis, representado 
por dezesete mil e quinhentas ac~ões do valor nominal de du
zentos mil réis cada huma. 

Este capital poderá ser elevado a mais dous mil e qui
nhentos contos de réis, com previa approvação do CJoverno , 
sob representa~ão da Asscmbléa geral da Companhia. 

Art. 9. • As chamadas de fundos serão feitas na razão de 
dous e meio por cento (ou 5~000 por cada acção ) , com in
tervallos nunca menores de dous mezes. 

· Art. 10. O Accionista que deixar de realisar qualquer das 
< chamadas perderá em favor da Companhia a impol'tancia das 

que tiver realisado, salvo o caso de força maior, provado pe
rante a Directoria no prazo maximo de tres mezcs , ficando 
porêm sujeitos nesta hypothese á multa de 5 por cento, sobre o 

::·. t. valor da entrada por cada hum •nez decorrido depois dos res
pectivos annuncios. 

t • 

111111 
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Dos Accionistas. 

Art. 11. Todo o individuo, associação, ou corpora~.ão na
cional ou estrangei.-a póde ser Accionista da Companhia, seja 
como primeiro proprictario ou cessionario; com tanto que neste 
ultimo caso as acç<íes de que for possuidor cstcjão devidamente 
averbadas no livro dos registros. 

O averbamento, para ter lugar a transferencia, será feito á 
vista das acções c das partes contractantes, por si, ou por seus 
procuradores 

Art. 12. Os Accionistas não respondem por mais do que 
o valor de suas acções, as quaes poderão ser transferidas por 
qualquer circumstancia legal, porêm seu capital não poderá 
ser retirado antes da extincção da Companhia. 

Art. 13. No caso de se provar perante a Dit·ectoria, perda 
ou extravio de alguma acção, entregar-se-ha ao Accionista a 
substitutiva mediante as precisas garantias. 

Art. 14. Cada dez acções conferem direito a hum voto 
nas eleições em Asscmblúa geral, sendo pm·êm dez o maximo 
de votos de cada Aecionista. Quando estes representarem JlOl" 

procuração qualquer ausente, não poderão da mesma fórma 
reunir mais de dez votos, comprchendidos os proprios. 

Art. 15. Os Accionislas terão a preferencia aos empregos 
da Companhia quando reunão as habilitações neccssarias para 
desempenho dos cargos que u,·erem de exercer, c se estes forem 
de responsabilidade, poderão afiançar-se com suas pmpl"ias acções 
se cllas representarem hum valor realisado, nunca inferior ;í 
quantia exigida pela fiança, ou completa-la com deposito em di
nheiro, ou prestarão fiança idonea. 

Art. 16. Havendo Accionistas com firma social, poderão 
todos os socios que as representarem assistir c discutir nas reu
niões da Assembléa geral, votando porêm hum só. 

Art. 17. Ile permitlido aos Accionistas o exame das contas 
c balanços que a Directot·ia apresentar, depois da revisão pela 
Commissão respectiva, para o que lhe estarão patentes pelo 
espaço de tres dias. · 

TITULO 111. 

Da A.ssemblta geral. 

Art. 18. A reunião de Accionistas que representem mais 
de metade do fundo da Companhia constitue a Assembléa geral, 
porêm nella não podet·ão votat• os socios que não possuit·em 
suas accões devidamente averbadas, com antecedencia de 30 
dias pelo menos <Í reunião, salvo quando a transfercncia tiver 
lugat· por herança; podendo porêm assistir á rcuniiio; c bem 
assim os sacios de menos de dez acçõcs. 
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Arl. 19. Com oito dias de :mteeedencia, pelo menos, ao 
da reunião da Assembéa geral, serão os Accionistas conyoeados 
por via de annuncios nas folhas diarias. de maior circulação. 

Art. 20. A Asscmbléa geral considPnlr-sc-ha constituída 
no dia para que for corn·ocada no primeiro annuneio, na fór
ma do Art. 18; quando porôm deixem de eomparccer Accio
nistas que represcnh·m o numrro de acc:õPs ali i dPsignado, pro
cederá a DirPetoria a noya conn,cação, com as formalidades do 
Art. 19, c eom a declara~· no de que qnalqunr nunwro dn Aedo
nistas presrntcs constituirá a Assrmbh;a gemi nrssa sPgunda reu
nião, o que c!Tecthamcntc terá lugar. 

Art. 21. A Asscmblúa geral será presidida pelo Presidente 
da Dircctoria, ou por quem suas vezes fizer; os outros Directores 
e o Gerente forrnarão a l\lcsa da Asscmbléa geral, servindo de 
Secreta rios os dons que o Presidente designar. 

Art. 22. Compete á Asse::1bléa g<"ral : 
§ t.• Escolher a sua Directoria, fazendo parte da primeira 

Dit·cctoria-Scbastião Viccntt~ Leite, incorporado!' dn Compa
nhia; e durante o tempo que clla funcionar scra o Gerente das 
opm·ações da Companhia. 

§ 2." Dclibrt'ür sobt'c qualquer proposta feita pela Dircclo
ria, ou por qualquet· socio. 

§ 3.• Nomear hum ou mais Delegados cspeciacs pat·a exa
minarem os negocios da Companhia, seus livros, c ltPgulamen
tos, sempre que o julgar conveniente. 

§ 4. • Resolver qualquer modilicação nestes Estatutos, ou por 
proposta da Directoria ou de qualquer socio, e sempre com dc
pcndencia da approvação do Governo Imperial , quando seja 
aceita pela Companhia, menos no que respeita á segunda parte 
do § 1. • deste Artigo. 

§ 5.• Tomar as resoluções que lhe estão designadas em Ar
tigos antecedentes dos presentes Estatutos. 

TITUJ.O IY. 

Da Directoria. 

Art. 23. A administração, c a gercncia dn todo os nrgo- · 
cios da Companhia fica ú cargo, c sob responsabilidade de humü 
Dircctoria , composta de hum Presidente, c.inco J)irrclorcs, c 
hum Gerente, éleitos por escrutínio secreto com designação 
destes cargos, cada hum dos quacs terá de depositar nos cofres 
da Companhia cincocnta ncções, das quaes não podení. dispor 
por modo algum em quanto fizer parte da Dir<"ctoria. 

Art. 2t~. A' Directoria cumpre apresentar nos mezes de 
Janeiro c Julho de cada anno o Balanço da Comrmnhia, rr-. 
latiYo ao semestre que findou no ultimo do mcz anterior, c lwm 
assim hum Rclatorio conlcndo o dcsrn\olyimcnlo tios trabalhos 
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daquelle semestre, e as I'cllexõcs que ella julgar conveniente 
submcttcr ao conhecimento da Assembléa geral. 

Art. 25. Aprimcira Directoria da Companhia funcionará 
por quatro annos, c as subsequcntcs por dous annos, podendo 
os Membros dellas ser reeleitos, sendo indispensavel maioria 
absoluta dos vostos representados para a validade da eleição. 

Art. 26. São atlribuit:ücs da Directoria: 
§ 1. o Organisar os Regulamentos concernentes aos diiTerentes 

ramos do serviço da Companhia. 
§ 2. • Representar a Companhia em Juizo, e nas suas rela

çües com o Governo Geral, e em geral. 
§ 3." Convocar a Asscmuléa geral para prestar-lhe contas 

seuiCslralmcnte, e extraordinariamente quando as circumslancias 
c interesses da Companhia o exigirem. 

§ 4.." Promover a vinda de colonias operarias de accórdo, 
e sob proposta do Gerente. 

§ 5. • Importar as machinas e materiaes necessarias para as 
construcções, ou prover-se aqui quando convier, com a con
dição do ~ antecedente. 

§ 6. o Solicitar do Governo Imperial isenção de direitos de 
importação por cinco annos pal'a as machinas e instrumentos 
que importar para uso da Companhia, e a da decima urbana 
dos predios que construir de sua conta pelo mesmo período de 
tempo. 

§ 7. o Distribuir entre si á sorte, a direcção dos differentes 
ramos do serviço da Companhia, sendo-lhes facultado trocar os 
encargos, ou resignar a qualidade de Director; e neste caso será 
substituído pelo immediato em votos, até a cpocha fixada para 
a reunião semestral. 

§ 8. o Decidir sobre as propostas do Gerente, c autorisa-lo 
a executa-Ias. 

Art. 27. Compete ao Gerente submetter á approvação da 
Directoria, c executar depois da approvação da mesma : 

~ t.o Os planos a sPguir nos trabalhos da Companhia. 
' 2." Os contractos que lhe forem propostos. 
· 3.0 As compras que julgar convenientes nos interesses da 

Companhia. 
~ 4.. o o engajamento de operarios, e colonias operarias. 
§ 5. o A nomeação dos Engcnheii·os, Architec.tos e empre-

gados, e sua demissão. · 
§ 6. o A fixação dos ordenados dos empregados em geral. 

Compete igualmente no Gerente dirigir c fiscnlisnr todos os 
interesses da Companhia, c assignar conjunctnmcnte com hum 
dos Dircctorcs as letras c documentos da caixa, c com a Dire
rtoria l.odos os mais actos I' documPnlos da Companhia. 

Art. 28. A Directorin Jae rPsponsavel individual c collccti
vam~nle <! Companhia por todos os prejuízos c damnos, que, 
por Hwuna, dt1Io. tlll fülla de actividadc lhe occasionar: H-
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cando em t.aes c.asos sujeito á acção cin~l, crime c commercial 
que possa competir, segundo a natureza dos abusos ou preva
ricações commettidas. 

Art. 29. Dos lucros liquidos da Companhia se deduzirão 
sete por cento , que serão divididos em partes iguaes pelos 
Membros da Directoria, em retribuição dos seus tmbalhos e 
responsabilidade ; com excepção do Gerente organisador. 
~ t.• O Gerente organisador da Companhia não perceberá 

interesse algum pela sua gerencia, em quanto os lucros da Com
panhia não excederem de 15 por cento sobre o capital rcali
sado, c só neste caso perceberá huma parte igual a que cou
ber a c.ada hum dos Directores, na fórma do Artigo deste §. 

Art. 30. Todos os empregados a quem a Companhia tiver 
de conferir cargos de responsabilidade, terão de prestar fiança 
arbitmda pela Directol'ia. 

Art. 31. Todas as compras em geral que a Companhia ti
ver a fazer , serão resolvidas em sessão da Directoria , por pro
posta do Gt,rente. 

Disposições geraes. 

Art. 32. A Directoria fica autorisada a negociar nos Ban
cos ou Casas bancarias as letras, ou ti tu los de credito que vier 
a possui!· pelas transacções da Companhia. 

Art. 33. J.ogo que a primeira J)irectoria for eleita, or
ganisará hum Regimento interno para se regular, a fim de pre
encher os fins da Companhia, e na primeira reunião da Assem
bléa geral, dará aquella conhecimento da fórma com que deo 
cumprimento a este Artigo. 

Art. 3lJ.. Os presentes Estatutos podel'ão S!Jr altemdos pela 
Assembléa geral dos Accionistas, quando for resolvido pelos 
Accionistas que representem dous terços pelo menos do capital 
da Companhia; e isto na fórma prescripla no § h.. • do Art. 22. 

Art. 35. A Directoria he autorisada, quando julgar con
veniente, a encarregar-se da edificação dos predios dos proprie
tarios que o quizcrcm , recebendo delles letras, quando lhes 
convenha pagar hum juro de dons por cento maior do que a 
taxa do Banco do Brasil, sob a garantia dos prcdios que edi
ficar, das quaes disporá como lhe concede o Art. 32. 

Art. 36. A Companhia cede por titulo gratuito ao seu in
corporador duzentas acções em remuneração do seu trabalho, e 
por ter sido o autor desta Companhia, das quacs poderá dispor 
ou conserva-las, como bem lhe aprouver. 

Art. 37. Em todas as reuniões da Assembléa geral, o Ge
rente apresentará hum Relatorio dos trabalhos que a Compa
nhia tiver cmprehendido. 

Art. 38. Os abaixos as~ignados, tendo approvado os pre
sentes Estatutos os dão por válidos, e se sujeitão na parte reta-

,,.,, 



( G'• ) 

tiva ao numero d<~ suas ac<:õl'S, em I{Uanlo as possuin•m, ao 
que nrllcs se dispõe. 

Artigo addil.ivo. t:onjunclamentc com a elciçQ.o da J)irecto
ria se fará a de seis Supplenles.-Hio de Jan<)iro em 12 de Agosto 
de 1856.-Sebastião Vicente Leitc.-Scguem ns assignaturas. 

DI~CnETO N. 0 1.900-de 7 de l\Iarço de 1s;n. 

Approva o novo Begulmiwllto do Corpo de Sa11dc do Exercito. 

Hei por bem, em YirltHle da aulorisa<:fío eonccdida pelo 
§ 8. 0 do Art. 5. o da Lei N." ~ü2 de 3U de Julho de 1856, 
approvar o Regulamento que com eslc baixa, assignado pelo 
Marqucz de Caxias. do Meu Conselho, Pn~sidcntc do Conselho 
de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da 
Guerra, que assim o tenha entPndido P faça exeeutar com os 
despachos neccssarios. Palacio do Hio de Janeiro em 7 de 
Março de 1857, trigcsimo sexto da lndepcudencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Marque::, de Caxt'as. 

BegulaiJaento pura o ~1orpo de Suude do 
... .ExeJ•cilo . 

TITULO I. 

Ot·ganisa~ão do Corpo de Sandr, sua discÍJllina , c smi~o geral. 

CAPI'ITLO I. 

Da organisação. 

Art. 1. o O serviço de Saude <lo Exercito será feito po1· 
J)outores em Medicina, Pharmaceuticos approvados, e Enfer
meiros convenientemente habilitados, constituindo hum Corpo 
cujo quadro será o seguinte: 

Hum Cirurgião-mór do Exercito com patente de Coronel, 
Chefe do Corpo. 

Quatro Cirurgiões-mórcs de Divisão com patentes de Te
nente Coronel. 

Oito Cirurgiões-mórcs de Rrigad<1 com patente de Major . 

... , 
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Trinta e dous primeiros Cirurgiões com patente de Ca-
pitão. . .. _ , 
. ,_Sessenta' e quatro segundos Cirurgiões com patente de 
Tenente. · 

Oito Pharmaceuticos com patente de Alferes. 
Huma Companhia de Enfermeiros, composta de hum pri-

.- meiro Sargento, quatro segundqs Sargentos, oito Cabos de Es
quadra, e cento o cincoenta Soldados, dos quaes cem serão En
fermeiros-móres e Enfermeiros, c cincocnta Ajudantes de En
fermeiro. 

Art. 2,o Os Officiaes do Corpo de Saude do Exercito go
xarão de todas as h o mas, privilegios, liberdades, isenções c 
franquezas que pelas Leis do Imperio competirem aos Officiaes 
combatentes de postos iguaes. 

Perceberão o soldo correspondente a seus postos; e nas 
diversas circumstancias de seu serviço especial, as vantagens 
que v_ão designadas na Tabella junta ao presente Regulamento. 
No pleno gozo. das mencionadas regalias, os mesmos Officiaes 
ficarão submettidos a todas as regras, preceitos e condições da 
disciplina militar que se contiverem nas Leis, disposições, or-
dens, e Regulamentos gemes do Exercito. . 

· Art. 3. o Os Officiaes do Corpo de Saude do Exercito serão 
nomeado!! por Decreto do Governo, sob informacão do Cirur-
gião-mór do Exercito. · 

Art. 4. o Quando em qualquer Província houver falta abso
luta de Cirurgião militar para o serviço de saude da força que 
nella se achar, o respectivo Presidente poderá engajar Cirur
·giões civis para esse serviço, com as vantagens de segundo Ci
rurgião, até que o Governo resolva definitivamente, conforme 
a circumstancia de haver ou não no quadro do Corpo do Saudo 
Officiaes disponíveis para o mencionado serviço. 

Art. 5. o Niguem poderá sct· admittido no Quadro dos Fa
cultativos do Corpo de Saude do Exe~cito senão no posto de 
segundos Cirurgiões-Tenentes, sob as condições seguintes: t.•, 
ser Doutor em Medicina pelas Faculdades do Imperio, ou por 

. ellas legalmente habilitados: 2. a, ser Cidadão Brasileiro, e estar 
no gozo de seus direitos civis o politicos; 3.•, ser bem mori
gerado; 4. a, te a· a conveniente robutez e saudo para o serviço 
da profissão, na paz e na guerra. 

Art. 6. o Poderá, por•~Iil, ser admittido no posto de pri
meiro Cirurgião o Medico que, estando nas condições exigidas 
de habilitação scientifica, e idoneidade individual, tiver mais 
de doze annos de clínica, e houver servido pelo menos dous 
annos em algum Corpo de Exercito em campanha, no qual 
'desempenhasse satisfactoriamente os deveres de sua . profissão. 

Art. 7. 0 Para admissão dos Pharmaceuticos são necessarias 
as mesmas condiç()es de idoneidade do Art. 5. o, em reíaçao á 
l,lrte e á individualidade do pretendente. · 

9 
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Art. 8.' A. pt()tnnção dos Cintrgiôes d6 gxét'cito ge fará ·. · 
S'}gundo os princípios estabelecidos na Lei N.~ 535 de 6 d~ · .. : 
Setembro de 1850; é tiu Regul!ititenfd {llitlt ~tta -eteetiçl!1; ap- · ' , 
provado por Decr_eto n. o 772 de 3t 'de Março de 1851, o·ftà plii'tl!l. 
que for applioavef á espeotátidadê ao ptoftsslli.h·. _As Cdndições,•: .. 
co iH Utitiva& do merecimento sei'ilo as me~ni!ls indicadas na!luelleW 
Re~ttlnmentó, silb3tltúinrlo-se o- valor ~pela- coragetn nd, 
desM1peilho das runcçves no campo de batalhá -acctesceutan- : 
do-se áqitellas condições á de- humanidade no tratamento dti!t ·. 
enfermos. 

Art. 9. ,. Os Pharmaceuticos Alferes poderão ser promovidos . 
ao posto de Tellente depois de 10 annos de exereiéió tlé sUit , 
arte como Pharrnaceutieo militar, e ao de Capitão depol! .tle 
·1 O annos de Tenente. 

Art. 10. O Quadro do~ Officiaes e praças do Cutpo de 
Saude do Exercito poderá ser auginentado, se nssim o recla-, 
marel11 clt~fbStai'lelas ettraordinarias, devidàrnentl! áprectadás ~ · ". 
peW Go-verno. .. . . . · . . · 

Art. U. A Secretaria do Corpo de Saude do Etcrcitd terá•;1 ,. " 

dons Aril,hUflh8és para a esctíptutação,do respectivo expediénte, · 
accumulando, hum delles as funcções de Porteiro, e o outró- .,: ;.< 
as de Archivista e conservador da Bibliotheea do Corpo. ._ ;~ ~ 

Art. 12~ Na Secretaria haverá hum Livto-me~tre parll re- ..,_. 
gistro dos assentamentos dos Officiaes do Corpo; e mais os qtie · . 
forem lleeessarios, para regularidade e clatezà -da administração. " 
Os ultiillos serão estatuídos pelo Ajttdanté•GaMtal do Exeroito, ~- . 
ex-oficio, ou sob proposição do Cirurgiáo-tliót Cfiefé do Corpo. ; ' 

Art. 13. · o_, instrumentos cirurgicos destinados ao Corpo 
de Saude do E1erclto serão marcados cotn as inieiacs do tltúlo 
deste. Os Cirurgiões militares qúe os receberem setll.o por elleS 
responsavei.s, no ea.so de extravio ou deteriora~ô por motito •; 
õe rlfégltgeíieflf,eüi sOli . guarda e consern~llo. 

CAP1TVLO 11 

Dct discipliM. 

Art. U. O Cirurgião-mór do E'tetcito exercefá todll. a:· 
autoridade disciplinar sobre os Officiaes do Cdfpo, ~ essà àti-; 
tot~ditdc ,oudimanará do Ajudatitc-Genéral do Eterefto, ou· 
séi'á. ptivãUftt da jurisdicção pecullat que oonfetit·em ào nie~mo 
Citftrg~d"mó'f as ordens geraes <fa admíttistração militàr . 

. Att. f!;,. Os princípios de precedenciá, prioridade e su- · 
bordiM~ão ehtre os Officiaes do Corpo de Saude, em atítd 
de serviÇo tneramente dísciplinar c admihlstrativo, set'lió o!j · .. 
mesmos que. dirigem tàes relações entre os Olllciaes com- · 
batentes do Exercito; e as dirigi rito tambêm entre estes e àl:{twlles 
em promiscuidade, salvo o caso de maior attfot'ldade prove• 
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llienfu do exercicio de funéçõcs especiaes do eifiprego qüe a 
conferir. 

Art. ,16. Os Officiaes combatentes , nos limites du 'Sua 
aiíloíidáde disciplinar e administrativa, não contrartárà.o de 

.' nenhuma fórma a acção dos Facultativos em tudo o que puder 
~ influir sobre a saude dos Soldados. Se, porêm, por qualquer 

motivo occorrerem particularidades a esse respeito, manifesta
mente contrarias aos princípios comesinhos da hygien·e e tra
tamento dos enfermos, a Autoridade disciplinar c administra
tiva, se conhecer que o Facultativo autorisa-as ou pcrmitte-as 
dará logo parte dellas ao superior competente, para este pro
videnciar convenientemente. 

Art. 17. Os Chefes de serviço militar de saude não im
porão a seus subalternos , empregados nesse ramo de ser
viço, systemas ou doutrinas medicas, nem dirigirão tmtamento 
de hum ou outro doente em particulat·; quando este estiver 
incluido na generalidade dos que se acharem confiados aos cui
dados dos ditos subalternos; cumpre-lhe só mente auxiliar a 
estes com suas luzes e experiencia. 

Art. 18. Se occorrer porêm a intervenção ou a imposição 
prevenidas nos dous Artigos antecedentes , e o Oficial de 
saude em quem ella recahir entender que essa conjunctura 
fica compromettida a vida ou a saude dos eufcrmos , repre
sentará ao competente Chefe superior para este resolver a final 1 
ou fazer chegar o facto ao conhecimento do Governo, se o 
julgar necéssario. 

CAPITULO 111. 

'i 
Dos deveres dos Officíaes do Corpo de Saude em geral. 

Art. 19. Os Officiaes do Corpo de Saude, alêm dos dc
vcr·es inherentes ao tratamento dos militares enfermos, terão 
tambem a seu cargo a attenção c cuidados que demamlarem 
os preceitos da hygiene militar. 

Art. 20. Quando se manisfestar qualquer epidemia em 
alguma Praça ou districto militar, ou houver razões bem fun
dadas para acreditar-se no seu apparccimento, o Delegado do 

;.. Cirurgião-mór do Exercito na localidade reunirá sob sua pre
sidcncia os Cirurgiões militares que estiverem debaixo de sua 
jul'isdicção, para concordarem nas medidas hygicnicas reda
madas pelas circumstancias ; c depois de assentadas estas por 
maioria de votos, serão levadas ao conhecimento da superior 
Autoridacl.e local ce~mpetente, a fim de serem postas em pra- . 
tica sob a fiscalisação, vigilancia e responsabilidade do me&I!BO 
Delegado. 

Artr 21. 05 Cirurgiões do Exercito serão obrigados a 
visitat• diariamente os l\lilitarcs .que se estiverem tratando nos 
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Hospitaes civis, e a tra~a-los tambcm, se assim for conven
cionado pelas competentes Autoridades superiores ~o lugar. 
Dario parte ao Cir.urgião-mór do Exercito na Cõrte, e aos seus 
Delegados· nas Províncias, das irregularidad~ e inconveniencias 
que encontrarem· no que disser respeito ao tratamento dos 
enfermos, e á Autoridade militar administrativa, do que for 
relativo aos preceitos memmente disciplinares , para em qual
quer dos casos providenciar-se como for convcnienw. 

Art. 22. · Serão tambem obrigados os Cirurgiões militares, 
em sua visita diaria aos Corpos, a revistar as prisões e outi'Os 
compartimentos dó quartel destinados á utilidade commum das 
praças, a fim de. conhecet·em se são observados os preceitos 
hygicnicos. Do resultado de sua revista darão logo pal"te ver
bal, c depois po1· escripto, no Comallandanle do Cm·po, acom
panhada das observações qnc julgarem convenientes; e da-la
hão sómcnte pm~ escripto ao Cirurgião-mór do Exercito na 
Cõrte, e aos seus Delegados nas Províncias, quando encon
trarem algum inconveniente , para cuja remoção forem neces
sarias providencias das Autoridades administrativas superiores. 
O Cirurgiiio-mór do Ex.ercito organisará e fará distribuir pelos 
Officiaes do Corpo de Saude, depois de vistas pelo Ajudante 
General do Exercito, as intrucções necessarias para eiTeictuar-se 
a revista indicndil. 

Art. 23. Os Cirurgiões militares tratarão em suas mo
lestias, fóra do Hospital, os Officiaes do Exercito, suas mu
lheres c filhos que com clles morm·em nos quarteis e acam
pamentos; e assim tambem aquelles que, tendo direito a casas 
no quartel, morarem fóra delle por não havc-las ahi para sua 
residencia e de sua fdmilia legitima. Tratarão do mesmo modo 
e sob as mesmas condições, os Empregados da Administração, 
suas famílias e de todas as mais pessoas a quem o Estado prestar 
tratamento gratuito. · 

Art. 2~. Os Cirurgiões milital'es serão obt·igados a re
ceitar sempre segundo os formularios legalmente admittidos na 
Repartição de saude do Exercito ; porêm q,os casos exccpcio
naes, em que se apresentarem indicações especiaes, poderão 
prescrever formulas ou combinações suas, dando immcdiata
mente conta dellas, e do resultado de sua applicação, ao Ci
rurgiilo-mór do Exercito, pelos tramites legaes, a fim de que, 
no caso de proficuidade, possão ser adoptadas nos mais Estabe
lecimentos militares de saudc. 

Art. 25. Para'a instrucção theorica dos Cirurgiões mili
tares, iiastituir-se.ba hum a Bibliotheca que será collocada no 
lugar mais conveniente junto á Secretaria do Corpo de Saude , 
a qual se comporá de publicações que tenhão relação imrpe
diata com os prinoipios da Medicina, Cirurgia e -Hygiene mi
litar , e com a administração especial do serviço sanita rio dos 
Exercitos. 
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Art. 26. Na arte e nas Províncias 'Onde hou\'er tres ou 
tnais Cirurgiões do Exercito , todos os que se acharem pre
senws reunir-se-hão pelo menos hum a vez por mez, a fim d6 
conferenciarem , e resolverem sobre as medidas relativas ao 
serviço militar de saude em geral; sobre os progressos da Ci
rurgia , Medicina e seus accessorios , feitos em outros paizes, 
e que possão ter applicação ao Brasil, particularmente á sani
dade dos indivíduos que se dcdicão ao serviço das Armas. Na 
Córte estas reuniões serão convocadas, presididas e dirigidas 
pelo Cirurgião-mór do Exercíto, c nas Províncias pelos seus 
Delegados. ·Suas decisões serão tomndas por maioria de lotos; 
c de suas sessões se lavrarão actas que serão escriptas pelo 
Secretario do Corpo de Saude na Côrte , e pelo Membro da 
reunião menos graduado, e mais moderno nas Províncias, onde 
os Delegados não tiverem Assistentes, pois que a estes com
petirá este trabalho. As actas das reÚniões das Províncias serão 
remettidas ao Cirurgião-mór do Exnrcilo, c archivadas na Se
cretaria do Corpo de Saude, ficando copia d!•llas na Provinda 
donde partirem. Se a decisão concordada pelos Facultativos 
militares reclamar alguma providencia importante, o Cirurgião
mór do Exercito a solicitará do Goveruo Imperial, por inter
mcdio do Ajudante-General. 

TITULO 11. 

Do se1·viço individual. 

CAPITULO IV. 

Do Cirurgião-mór do Exercito. 

Art. 27. O Cirurgião-mót· do Exercito, como Chefe do 
Corpo de Saudc, será o primeiro responsavcl pela disciplina 
deste Corpo, e pela boa direcção c andamento do serviço da 
Repartição militar de saude. 

Art. 28. Para substituit· o Cirurgião-mór do Exercito em 
sua falta ou impedimentos, o Governo nomeará previamente 
hum dos Cirurgiões do Corpo de Saude de patente superior, 
ouvindo o parecer dnquclle Cirurgião-mór a respeito dn cs~ 
colha. 

Art. 29. A residcncin do Cirurgião-mór do Exercito será 
na capital do Imperio. Corresponder-se--lia com o Ajudante
{~eneral do Exercito sobre tudo que disser respeito á adminis
tração, disciplina c convenicncias da Repartição militar do 
saudc; c por intcrmcdio desta Autoridade fará chega•· ao 
conhecimento do Governo tocta c qualquer correspondcncia que 
interessar debaiXO de a JgUIJI pontO de ViSta t ainda SCientifiCO t 

o regimen sanitario do Exercito. 
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. Art. 3,0. Em, cad& Província baverá bum Delegado do Ci~ 
rqrgillo.~mór do Exercito. Para rSS(' emprego o mesmo Ci~ 
ru ... rgillo-mo.'r proporá á appr. ovação do GoveTDO os Cirurgj()e~ 
do Corpo (}e Saudf:l que t~verem a conveniente aptidão para o 
exerci cio das respectivas funcções. · 

Art. 31. · Ao Ciruriião-mór do Exercito na Cõrte, e aos 
seus Delegados nas Províncias, competirá. a direcção, inspecção 
e fiscalisação de todo o serviço militar de saude nos Hospitacs 
e enfermarias de Corpos e Estabelecimentos militares. Com
petir-lhes-ha tambem o detalhe dos Officiaes para o serviço de 
saudc no districtõ de sua immediata jurisdicção, assim como 
a nomeação dos que lhes forem requisitados pelas Autori
dades militares e civis, que mais aptidão tiverem para o bom 
desempenho da Commissão de que houverem de ser encar
regados. 

Art. 32. Os Officiaes do Corpo de Saude do Exercito re
ceberão as ordens concernentes ao serviço na Côrtc, dirccta
mente do Cirurgião-mó r do Exercito, e nas Províncias , por 
intermedio dos Delegados deste, segundo os tramites estabele
cidos pelas ordens genlCs do Exercito. 

Art. 33. Por esses mesmos tramites o Cirurgião-mór do 
Exercito informará o Governo sobre todas as prctcnçõcs dos 
Cirurgiões militares, e daquclles que pretenderem ser admit
tidos no Corpo de Saude. 

Art. 34. Até o mcz de Março de cada anno o Cirur
gião-mór do Exercito rcmetterá á Secretaria d'Estado dos Nc
gocios da Guerra, por intermedio do Ajudante-General, hum 
mappa estatístico dos doentes tratados em todos os Hospitaes 
c enfermarias militares no anno anterior, contendo todas as 
considerações de interesse medico geral, taes como a consti
tuição medica, ~ as molestias que se observárão mais frequen
temente; os fartos particulares que apresentárão grande inte
resso para a sriencia ; a designação das molestias que tcr
minárão de mudo fatal; c finalmente os detalhes das OlWril<;Õcs 
da alta cimrgia quo tiverem s!do praticad11S. 

Art. 35 Nos mezcs de Janeiro, Abril, Julho c OutulJro 
de cada anno remetterá o Cirurgião-mór do Exercito ao Aju
dante-General hum mappa csf11tistico semelhante ao do Artigo 
antecedente, porém sómentc dos doentes tratados no Hospital 
e enfermarias militares da Córte durante o trimestre findo. 

Este mappa será acompanhado de huma relação nominal 
dos doentes a que se referir, kndo cada hum as olJservaçiies 
que lhe forem relativas. 

Art. 36. Remt'lter;i tlmh~m nos ITl!'Zt'S de .lancim e Julho 
de cada anno ao Ajudante-(;Pnt)ral do E\.ercito informações 
de conducta e serviços dos Olliciacs do Corpo de Saude, con
forme o modelo que lhe for dado , referindo-se ao semcstm 
findo. 
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Art. 37. O Cir\]rgião-mór qo EJ.ercito, como guarda da 
~ilõJ:jplin~ entre o~ Qfficiaes do Corpo de Saude, c como vigi
lante do zelo e humanidade com que elles descp~penhão os seus 
.\Wv~r~~ lW ~erviGO de sua proOssão I maptcrá aquella disei
~1h'!Q ~~gqrufo. .os prhwipiqs estabelccid. os nos Reg~Jamentos 

, ~ae& . ~Q ~xerc\to 1 c promoverá o melhor desempenho do 
; ~rvi90 ~rqfissionQ.l pC!r rpeio de instrucções que expedirá, deppis 
. de dar dellas conhecimento ao Ajudante-General. do ExereitQ. 
~s ~nstriH~ções serão 1Urigi~as aos seus Delegados nas Pro
'tneias pejQs tramites estabelecidos. 

Art. 38. O Cirurgião-mór do Exercito no exercício do 
~mas ~tttribuições disciplinares poderá prender qualquer Official 
do Cprpo d\lrante oito dias, nq maximo, om algum Quartel 
!l\1 IJQspit<ll: e reprehepde-lo verbalmente, por pfficio ou rm 
ordem do Corpo, foderá taml>em licenciar iilé 'quatro 4ias 
qualquer dos ditos Officiaes. 

Art. 39. O Cirurgião-mór do Exercito terá hum Official 
do Corpo de Saude para Secretario e outro para Assistente, 
assim como hUJlll! Qrdl)nanç:J {lílra conducção de sua corres
pondencia official. 

C4PITULO v. 

lJ.os Cirurgiões-móres de Divisão. 

Art. 4-0. Dos Cirurgiões-mórcs de Divisão f)ous serão des
tinados para o serviço do 1. o Cirurgião c 1. o Medico <lo Hos
pital Militar llll gqarnição da Côrtc, e os outros dons para 
serem Uctega~Qs QQ Cirurgiãq-mór do Exercito nos Províncias 

· onde houver gran<Je accumulaçãQ de forÇfl miJit!lr , c Cllcfes 
QQ serv~ço de saude nos Corpos de ExerCito <le operações, ou 
de observações. 

Art. 4t. Em qualquer das posições acima mencionadas 
· os Cirurgiões-mórcs de Divisão cumprirão restrictamente os 
.deveres que lhe forem impostos no presente Rrgulamento, c 
P.{Juelles lp.w qimanarrm das instrucçõcs que forem expedilll}s 
.P.!.i!o~!nH·gião~rpór do Exercito e pelas Auloridades adrnjnjs
trativas superiores debaixo de cujas ordens servirem.. 

~ . ' . ' 

CAPITULO \'f. 
•.:·· 
,, Dos Cirurgiões-móres de Brigada. 

.· Art. 4~. Dons Cirurglões-mórcs de Rrigada serão e~
p. regados no Hospital ~filitar. da guarniçiío. da Côrte ç ... '.~ .. mo .2 ... • 
J\lcdico e 2 :• Cirurgião, e os outros srrão convenientcp1epJ~ 
· fli.~tribuidos pelas Provjncias onde as npcessid<!Qc$ . dq fo.rçfl 
aqnada ~~ a a<lministração do respectivo scn\ç() (!e sl1udc o 
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exigirem. Nessas Provincias exercerão as funcções de Dele--
gados do Cirurgião-mór do Exercito, caso não haja ahi algum 
Cirurgião-mór de Divisão, 

Art. 43. Os Cirurgiões-móres de Brigada serão tambem 
empregados como Chefes do serviço de saud~ de forças de 
operações correspondentes ao seu posto , e nas Brigadas dos 
Corpos de Exercito sob as ordens do Chefe da Repartição mi
litar de saude destes. 

Art. U. As obrigações dos Cirurgiões-móres de Brig_ada 
são as que vão definidas no presente Regulamento para · os · 
Delegados do Cirurgião-mór do Exercito em geral, .e aquellas 
que forem inherentes ás suas divet·sas posições e dimanarem 
do mesmo Regulamento e das instmcções e ordens que forem 
expedidas pelo referido Cirurgião-mó r do Exercito, e pelas Au- , 
toridades administrativas superiores competentes. 

CAPITULO VII. 

Das Juntas Militares de Saude. 

Art. 45. Na Côrte e nas Províncias, onde estiverem ser~ 
vindo tres ou mais Cirurgiões do Exercito, estabelecer-se-hão 
Juntas Militares de Saude. 

Art. 46. A Junta militar de saude da Cdrte se comporá 
do Cirurgião-mór do Exercito como Presidente, e do 1. o Me- · 
dico e 1. o Cirurgião do Hospital Militar da guarnição como 
Vogaes. 

Art. ~7. Esta Junta celebrará suas sessões na Secretaria 
do Corpo de Saude do Exercito, buma vez por semana, e 
sempre que as necessidades do serviço reelamarem. , 

Art . .t.S. A Junta militar de saude da Côrte terá por 
fim: 

1. o A apreciação dos factos medicos, as dos princípios da 
sciencia e a de suas applicações praticas. 

2. o A organisação do Regulamento indicativo das moi estias 
que isentão do serviço militar, e do formularia pelo qual devem 
ser feitas todas as prescripções de remedios nos Hospitaes e en .. 
formarias militares. 

3.0 Examinar o formulario no principio de cada anno, a 
fim de ver se convêm ser corrigido ou augmentado de for
mulas novas, propondo ao Gov~rno a impressão de nova edição 
se for necessario. 

4 .0 Examinar as obras, monographias e memorias que forem 
compostas pelos Officiaes do Corpo, emittindo em Relatorio · 
ao Governo o seu juizo sobre o merito dellas, e se convêm 
que sejão impressas ou archivadas na Bibliotheca do Corpo. 
De verá tambem propor ao mesmo Governo , sempre que o 
re querer o Cirurgião autor das obras, monographias ou me-
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moriru;, que sejão averbadas nos assentamentos dcllc no rcs 
pectivo Livro-mestre, notas concisas e claras do objecto a que 
taes composições se referirem, c de sua utilidade para a sci
eacla ·em geral, c para a especialidade da }>rofissão em parti
c:alar. 

· 5. o Tratar de todas as questões geraes de hygicne relativas 
:á conservação da saude dos Militares, tanto em tempo de paz 
•como de guerra 

6.0 Propôr ao Governo, nos casos de cpedemia, ou de pro
babilidade de apparecimento delJa, todos os meios convenientes 
para suspender seu progesso, ou evitar sua invasão, formulando 
instrucções para esse fim , que deverão ser executadas pelos Offi
ciaes do Corpo, nas quaes serão autorisados a desviar-se dos 
preceitos impostos, sob sua resi'onsabilidade, se a molestia que 
constituir a epidemia apresentar symptomas insolitos, ou for 
modificada em sua natureza c gravidade pelas localidades, de 
modo imprevisto nas ditas instrucções. 

7. o Propor ao Governo o material necess:.<I·io para uso dos 
doentes, e preparat:ão dos medicamentos e <i limentos , assim 
como a qualidaoo e quantidade destes que devem format· as 
dietas. 

8. • Inspeccionar os Officiaes e praças de pret do Exercito 
que para esse fim forem indicados pelo Ajudante-General. 

9. • Inspeccionar trimensaJmente as Boticas pertencentes aos 
Estabelecimentos militares de saude, inutilisando os mcdica
mert.os que encontrar deteriorados. 

Art. 49. As .Juntas militares de saude das Províncias serão 
presididas pelos Delegados do Cirurgião-mó r do Exercito, c 
compostas destes e de mais dous Membros, que serão os Ci
rurgiões militares mais graduados, ou mais antigos na mesma 
graduação que nella se acharem. 

Art. 50. As Juntas militares de saude das Províncias terão 
por attribuições as que vão designadas no § 8.• do Artigo an
tecedente, com referencia aos Commandantes das Armas, c aos 
Assistentes do Ajudante-t~cncml das mesmas Províncias. 

Art. 51. As actas das sessões das Juntas militares de 
saude serão lavradas na Côrte peJo Secretario do Corpo de 
Saude, e nas Províncias pelos Assistentes dos Delegados d() 
Cirurgião-mór do Exercito que os tiverem, ·ou pelo l\Icmbro 
menos graduado ou mais modemo da Junta. 

Art. 52. Do resultado da inspecção dos Officiaes c praças 
de pret, as Juntas remetterão hum extracto circumstanciado 
á Autoridade qu~ mandou inspecciona-los ; e das mais reso
luções darão conta á Autoridade superior competente, pelos 
tramites estabelecidos, a fim de se darem as pmvidcncias que 
o objecto reclamar. 

Art. 53. As Juntas militares de saudc da Côrte e das 
Provincias terão tambem a seu cargo a fiscalisação e o exame 

10 
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da moralidade das contas relativas ás dcsprzas fe!las nos Hospi
taes e enfermarias militares do distric~o de sua inspccç3q, "llndo 
8obre essas t9ntas o seu parecer v.or esçr!pto, sem o ~~llJ eJla§ 
não serão pagl}s nas Repartições fiscaes çomvet~l!~e~. 

CAPITULO VIII. 

Dos Delegados do Cirurgião-mór do Exercito. 

Art. 54.. Os Officiaes do Corpo de Saude do :t:xercito que 
na fórma do Art. 30 Cap. r.. • Tit. 2.• forem nas Províncias De
legados do Cirurgião-mór do Exercito, exercerão as attribui
ções que lhes são conferidas no presente Regularnl'nto, e exe
cutarão as .ordens que lhes forem transmittidns pelo dito (:irur
gião-mór na parte relativa ao serviço de saude; c pelas com
petentes Autoridades militares admjnistratjvas superiores no 
que disser respeito á administração e á disciplina propriamente 
militares. 

Art. 55. Os Delegados do Çirurgião-mór do Exercito cor
responder-se-hão com os Cornrnandantes das Armas, e Assis
tentes· do Ajudante-General das Províncias sobre tudo o que 
for relativo ás exigencias do serviço militar; c, por intermedio 
destes, com os Presidentes das Províncias a res~eito de objectos 
que dependerem de resolução ou pr~widencia delles corno pri
meira Autoridade, e essa resQhWM ou providencia disser res
peito a qualquer medida a tomar por bem do serviço de saude 
em geral. · 

Art. 56. Aos Delegados do Cirurgião-rnór do Exercito 
competirá mais, no territorio de sua jurisdicção: 

1. o Nomear os Officiaes de saude que lhes forelll requisi
tados pelas Autoridades civis c militares, para qu~lquer ser
viço especial ~a profissão conforme o Art. 31. 

2. • Inspeccionar, fiscalisar e verificar o serviço :wilitar de 
saude, como está il)dicado no dito Art. 31. 

3." lnspeccionar huma vez por rnez os llospitaes, enferma
rias militares, quarteis e suas depedencias. 

4. o Examinar o tratamrnto que emprrgão os Cirurgiões mi
litares nos doentes confiados a seus cuidados, o zelo que ellcs 
tornão pelos mesmos doentes; a exactidão de suas visitas; os 
meios que ernpregão para prevenirem o apparecirnento, a com
municação e o progresso das rnolestias; e finalmente inspeccionar 
com muita attenção a escripturação e a moralidade das contas 
dos Hospitaes e enfermarias; dando parte á Autoridade supe
rior competente das irrrgularidades que encontrarem , e exi
girem providencias que não estiverem em suas attribuições. 

5. o Rernettcr ao Cirurgião-mór do Exercito pelos tramites 
estabelecidos' depois que inspeccionarem os aospitaes' enfer
marias militares e quartcis , hum Relatorio circumstanciado do 
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!iUa ~nspecção, contendo observações sobre tudo quanto disser 
respeito· ao serviço de saude do Exercito c hygienc militar. 

6. o Rcmettcr no principio de cada anno ao Cirurgião-mór 
do Exercito, pelos canaes competentes , hum mappa estatístico
elementar, semelhante em tudo ao de que se trata no Art. 34., 
para com os dados delle se organisar este. 

7. o Remetter semestralmente c do mesmo modo ao dito Ci
rurgião-mó r, informação da conduda c serviços dos Cimrgiões 
militares que servirem sob suas ordens, e mensalmente h uma 

·parte das alterações que se derem a respeito delles, c que na 
· fôrma das ordens geraes devem ser averbadas no respectivo 
Livro-mestre. 

Art. 57. Os Delegados do Cirurgião-mór do Exercito que 
forem Cirurgiões-móres de Divisão ou de Brigada terão para 
Assistente hum Cirurgião militar, que tambem servirá de Se
cretario da Delegacia, e tanto elles como os outros Delegados 
terão hum Amanuensc para a neccssaria cscripturação, c huma 
ordenança para entrega do expediente. 

Art. 58. Cada Delegado do Cirmgião-mó r do Exercito 
terá hum livro para registro das ordens que receber e outro 
para o dos officios que dirigir. 

CAPITULO IX. 

Do Secretario e Assistw.tes. 

Art. 59. O Secretario do Corpo de Saudc do Exercito terá 
a seu cargo o expediente, registros e assentamentos do Corpo; 
o arranjo do respectivo Archivo, a classificação dos livros 
da Bibliotbeca' e todos os filais objectos concernentes ao bom 
andamento do serviço da Secretaria , c á expedição das ordens 
nccessarias para a fiel execução do presente Re~ulamcnto. 

Art. 60. O Assistente do Cirurgião-mór do Exercito será 
encarregado da transmissão das ordens deste, verbalmente e 

·por cscripto, sob sua assignatura, aos Cirurgiões militares na 
Córte c aos Delegados do :ncsmo Cirurgião-mór nas Províncias, 
sobre o que disser respeito a objccto de serviço. Acompanhará 

:o Cirurgião-mór do Exercito naquclles actos de serviço em que 
:este julgar ncccssaria sua presença, c executará todas as ordens 
.que ellc lhe der tendentes ao cumprimento dos deveres cspeciaes 
;Cie Chefe de Repartição militar de saude 

Art. 61. Os Assistentes dos Delegados do Cirurgião-mór 
do Exercito terão a seu cargo os deveres impostos ao Secretario 
-do Corpo de Saude, c ao Assistente do Cirurgião-mór do Exer
cito tanto quanto comportarem as obrigações de que são in

__ cumbidos os mesmos Delegados. 
• Art. 62. Os Sccrctarios e Assistentes serão ncmcados reJo 
,,Govemo sob JlHlJlostn do Cirurgião-mór do Exercito na C<'lrtc e 
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do seus Delegados nas Províncias, feita pelos tramites estabe
lecidos. 

CAPITULO X. 

Dos 1. os e 2. •• Cirurgiões. 

Art. 63. Os f.'" c 2. os Cirurgiões serão dcslinados ao 
serviço dos Corpos em marcha, nos quarteis, e ao dos Hospi- , 
taes c enfermarias militaros na Côrte c nas Províncias; sendo 
naquella por escala do Cirurgião-mór do Exercito, e nesta 
pela dos rQspedivos Delegados; tendo-se sempre em vista a ca
pacidade e aptidão dos ditos Cirurgiões para o serviço que se 
houver de attribuir-lbcs. 

Art. M. Os 1. os c 2. os Cirurgiões tambcm poderão ser 
Delegados do Cirurgiilo-môr do Exercito nas Províncias, quando 
estiverem nns circumstancias do Art. :30. 

Art. 65. Os 1. "" c 2. os Cirurgiões quando em serviço nos 
Corpos, farão aos Comrnanc:lantcs todas as observações conve
nientes .á hygiene em rl'lm_~iío no Pstado das respectivas praças 
c dos diversos compartimentos c:lo quartel, na forma estabele
cida no Art. 22 

Art. 66. A's grandes revistas, paradas e exerci cios de fogo 
assistirão hum ou mais Cirurgiões militares acompanhados de. 
huma caixa de ambulancia, a fim de acudirem a qualquer 
sinistro. 

Art. 67. Os Cirurgiões militares que servirem nos- Corpos 
trar1ío sempre no estojo de sua cana na, duas lancetas, hum 
bistori-ponteagudo e outro de botão, hum tenaculo, hum a te-; 
soura, h uma pinça de dissecar, ltum estilete, huma tenta ca
nula, seis agulhas curvas e linha encerada. 

Art. 68. Todos os dias <is 7 horas da manhã, do 1. o de 
.Abril a 30 de Setembro, c ás 6 horas, do 1. o de Outubro a 
3t de Março, o Cirmgião n1ilitar a quem for destinado o serviço' 
de hum Corpo, revistar;i os Soldados que em virtude de ordem 
do respeciivo Commandantc lhe forem apresentados como do
entes, e depois dos cxamc3 nccessarios passará baixa para o, 
Hospital aos que estiverem llll caso de precisar tratamento._, 

Art. 69. Se fnllecer repentinamente alguma praça de hum, 
Corpo, o Cil'urgião militar que estiver de serviço nesse Corpo,; 
e o 2." e 3." Mcdicos do Hospital farão autopsia cadtnerica, 
24 horas depois do fallccinwnto, e hum H.elalorio assaz dcta-. 
lhado e preciso sobre as alterações que encontrárão; emittindo · 
seu juizo a respeito das causas <la morte. Este Relatorio será 
feito segundo a formula dos Helalorios judiciarios; assignado; 
pelos tres .Mcdicos que fizerão a autopsia , c rcmettido a Ci-'; 
rurgião-mór do Exercito tJelo mais graduado ou mais antigc:i, 
dellcs. 
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Art. '70.. D~ quinze .em quinze dias hum Official do Corpo 
de Saudo revistara todas as praças do Corpo que lhe for designa~ 
do, a fim de separar as que estiverem acommettidas de mo
lestias contagiosas. 

Art. '71. Se houver maio1· numero de syphiliticos do quo r ordinariamente, em qualquer Corpo ou Companhia , as revistas 
geraes serão repetidas diariamente até que dcsappareça a mo

• - lestia reinante. 
(- Art. 72. ·para as revistas mencionadas no Artigo antec~ 

dente, os Cirurgiões militares se entenderão com os Comman
dantes dos Corpos, a fim de que clles marquem o dia c a hora 
em que devem ser fdtas, c para que esteja presente a ellas 
o respectivo Major ou Fiscal. 

Art. '73. As pt·aças acommettidas de molcstias contagiosas 
!lerão immediatamente scpamdas das outras, a fim 'de serem 
convenientemente tratadas; c suas roupas serão logo dPsinf·~

' ·· ctadas. 
-.~- Art. '74. Logo que voltarem praças aos r.orpos dPpois de 
t.:· ausencia prolongada, o Cirurgião de serviço as revistará a fim 
~, de verificar o seu estado dt,saudc, ou de molestia. Em quanto 

não foretn submettidas a tal revista, essas pmças não se dei
Ç tarão nos leitos communs ás outras. 

Art. 75. .O Cimrgião de sm·viço terá cuidado de examinar 
e investigar se as praças do Corpo, c as que pam .elle en
trarem, estão ou não vaccinados, c tmtarão immediatamcntn 
de vaccinat· as que não o tivm·cm sido. 

Art. 76 .. Sempre que houver de ser applicado castigo cot·
poral a alguma praça , o Cirurgião militar de serviço no Corpo 
será chamado pam assistit· a elle; e então oxaminará se o 
estado physico ou pathologico do individuo admitte o castigo 
que tem de se lhe infligir, sem ficar compromettida graycmcnlc 

,. sua saudc no presente ou no futU!'o. Se o castigo for incom
'' pativel com o _estado physico ou pathologico do individuo, o 
r Cirurgião do serviço cmittirá esse juizo pot· cscripto moti-

vando-o. 
Art. 77. O Cirurgião militar que emittir hum juizo ma

nifestnmente falso em relação a castigos- corporacs, sr-rlt por 
elles responsabilisado conforme o disposto no Art. 2. • dos de 

,,;. guert·a do Regulamento Militar de 1763; ou esse juizo tenda 
i: a subtrahir o criminoso a hum castigo compatível com seu 
~,:.. está.do, ou a que se lhe appliquc esse castigo de modo que 
.f sua' vida perigue no presente ou no futuro. 
!~ Art. 78. O Cirurgião de serviço, na visita que passar 
~~ ao Corp(), revistará tambem o quartel c suas dependcncias 

para verificàr o estado de limpeza, c examinar o modo por 
lif. que se preparão os alimentos, e a qualidilde c quantidade 
· destes; e a respeito das faltas que encontrar procederá na fórma 

do Art. 22, escrevendo em hum livrQ, que elistirá na Secre~ 
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faria do dito Cot·po, as obsorvirçõils que houver feito, e as 
provirlenciàs que indtcar. 

Art. 79. Se a falta for de grande importancia, procedetà 
o Cirurgião de serviço na fórma indicada no citado Art. 22; e o 
fará do mesmo tuodo se as irregularida.des que encontrar forem 

'" 

repetidas mais de duas vezes. " 
Art. 80. Com·indo que os Soldados não se banhem no ~ 

mar nem nos rios in di viduulmente, mas sim por grupos, serão:: 
neste caso acompanhados do Cirurgião de serviço, munido dos~ 
meios necessarios vara soccorrer os asphyxiados por submersão. 

Art. 81. No livro a que se refere o Art. 78 o Cirurgião;, 
de serviço registrará tambem as ordens c instrucções que re
ceber a respeito do serviço de saude, ficando responsavel pela · 
regularidade e boa escriptm·ação deste livro na parte que lhe>•1 
tocar. 

Art. 82. Todas as mais partícula ridades que for neces
sario cstabelecet· para bem da regularidade e bom andamento J 
do serviço dial"io da c3cala dos 1. os e 2. os Cirurgiões do Exer-, 
cito, serão prevenidas nas instrucções do Cirurgião-mór do Exer-
cito , a que so mfere o Art. 37. ,. 

Art. 83. Os Officiaes do Corpo de Saude do Exercito usa-· 
rão dos unifonnes constante.; do plano descriptivo que vai junto ,t 
ao presente Regulamento, com o figurino a que o mesmo planoo/ 
se refere. 

TITULO 111. 

Dos Hospilacs. 

CAPITULO XI. 

DIJ serviço medico dos Hospitaes em estado de paz. 

Art. Si. Em estado de paz haverá Hospitaes o cnfcr- • 
marias permanentes, e caixas de ambulancia. 

Art. 85. Os Hospitaes serão estabelecidos, hum na Cõrte, ' 
c outros nos lugares onde estacionarem forças consideraveis ; ' 
e as enfermarias, naquelles em que a força estacionada for · 
pequena. 

Art. 86. As caixas de ambulancia serão destinadas: 1. o, 
para os destacamentos que forem para lugares onde não houver . 
enfermarias militares: 2.o, para acompanharem os Corpos em 
marcha; 3. 0 , para servirem nos casos previstos no presente·. 
Rcgulatnento (Art. 66), e nos mais que as necessidades do ser-· · 
viço fizerem apparecer. 

Art. 87. Os Hospitaes, enfermarias militares e ambulan
oias serão destinados ao tratamento dos Militares enfermos, e 
e dos indivíduos que lhes forem assemelhados no Exercito. 



Art. 88. O pessoal do schiÇó ·dos Hospitaes comprehen
derá os Oillciaes de administração, Capellães , Praticantes de 
Medicina e de Phartnàcia, Enferrri.eitos militares, Cozinheiros e 
Serventes. 

... . Art. 89. Em cada Hospital Militar haverà huma phar
,~ ~cia, e hum deposito de drogas de preparações pharmaccu
rit~s oliicinaes, c mais objectos de curativo para o provimento 
j. deis mesmos Hospitacs, das enfermarias militares, c das am
'· .. bulancias estabelecidas nas Províncias mais proximas. 
~:.:,,,. . Art. 90. As dietas serão designadas por huma Tabella 
:-_ confeccionada pela Junta de Saude e approvada pelo Governo. 
':· Art. 91. A natureza e a quantidade dos moveis, utensílios, t e roupa para cada Hospital serão determinadas pelo Governo , r. proporcionalmente ao numero. de doentes que se tratarem ; e 
!f. as dos medicamentos, pelo Chefe da Repartição militar de saude, 
r~" e pelos seus Delegados nas Províncias, na razão da importancia 

i~.· do Estabelecimento, das molestias reinantes e das localidades ; 
__ sP_guindo-se o que se acha disposto no § 7. • do Art. 48 . 

. , Art. 92. Estabelecer-se-hão em lugares convenientes De-

i
~ • . positos de convalescentes para onde serão remettidos os Militares 
, que, sahindo curados dos Hospitaes, não puderem todavia en
.- trar em serviço aclivo, e necessitarem de algum repouso, e 

cuidados hygienicos. 
1!1.: Art. 93. Os Commandantes dos Corpos visitarão e man
~· darão visitar os seus doentes nos Hospitaes e depositos de con
i talescentes ; e no caso de encontrarem faltas importantes darão t: · parte á Autoridade militar competente . 
. " Art. 94. O Official superior de dia á guarnição visitará 
__ os Hospitaes com attençãQI e cuidado; e em hum livro que para 
· isso se estabelecerá na Portaria, mencionará a hora da visita 

e as novidades e faltas que encontrar, datando c assignando a 
declaração que fizer, embora nenhuma novidade encontre. Na 
sua parte diaria ao Chefe militar da guarnição fará a mesma 
declaração que tiver lançado no livro. 

Art. 95. Estas visitas serão feitas a qualquer hora, e po
derão ser repetidas no mesmo dia: nellas o Official visitante 
observará o asseio e limpeza das enfermarias, dos comparti
mentos do Hospital, e do leito e vestuario dos enfermos ; a 

-. qualidade dos generos das dietas, e mais objectos de trata
. mento; ouvindo e indagando dos doentes as observações c re

clÍUMQÕes que elles quizerem fazer . 
. é ..,,~ A.rt.~·96 .. ·A declaração no livro da Portaria e a parte que.· 

, ,:::~o, Olllcial visitante der de todas aquellas particularidades, ser .. · · . 
. . vir:!o de base para as requisições das providencias convem~ . 

entes a respeito dos objetos de que e lias tratàrem. ' 'r. . .;· t .. 
4.· 
' 

';1 
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CAPlftrLO XII. 

Dos Hospitares Militarei: .. · · ,_... '· 
. '- ··, .. .~ ... 

Art.:. 97 ·~~ Haverã ~- ho Ho~pital Milit_ar da ~uarq(Çil9,_,!1a Côrte ... 
'hum 1.• Medir,o c hum t.o Cirurgia.o, Cirurgloes-)tlóres. de·< 
'Divisão; hum 2. 0 Medico c brim 2.~'Citurgião; Cirurg~6,es-mó ... ". 
de Brigada; c os a. o• l\lcdicos c 3.o• Cirurgiõe~ brados da : 
classe do t.o• c 2.~· Cirurgiões do Corpo de Saui:IÇ.dQ Ex~r?ito · 
na pl'OP,orção de dous Medicos pát·a ,150 d<Jentes:;dc M~~ICn~~ 
no maxtmo, e'dous Cirurgiões'para 290 doefttes:do C1rurgur· .• 
no mesmo caso. , ·· .. 

Art. 98. l~sta }Woporção scr<í guardada nos casos ordi· · •' 
nar·ios: nos cxtraordinarios porêm se1·á chaq1ado p~ra ,o serviÇO' ,··7 

do Hospital o numcl'o de Facultativosqúé'il urgé~Cia dafc~i'éums-~~:t 
tancia reclamar. · · ·: · _..,.~ 

· Art. 9!). Os Medicos e Cirm·giões civis com {fradiuição>: 
militar, empregados no HospiÍall\lilitar da;~uat·niç~u-;da "':t!ôrte•.in 
querendo continuar no serviço de saudê· d.ó ~xercito, 8erãQ1~: . 
. admitidos no quadro do respectivo Corpo i nas vagas :que Mover_;:' 

·'dos postos correspondentes a suas gmduaçOe!> ; ficando com~:-::., 
prehcndidos em todas as dispoSições. do Art. 2.0 ~1 

Art 100. Os l\lnd!cos e Cirurgiões civis empregados n~r. 1 
Hospital da Côrte .que não tiverem graduação militar só po-; 1l 
derão continuar na Com missão em .q'!Ie se lcbão,. entràndp para.'·. 
o quadro do Corpo de Saude dÕ. E#rcito ('ffn f()i'~ã· do(Arts.) 
5.° C 6. 0 • · • . · .i1 

· Art. tOl O t.~ Medico e o t.• Cirm;gião dJvidirzio·Mf..t1 
doentes entre si c sens subalternos, de modo que os 1.0• secn-~•J 
carreguem do Lrat~mtm!o do~ doentes àcomm.ettidos d~IÍioleslias?iJ 
denominadas mediCas, e os 2. 0 das que pertencerem á pata-;<., 
logia cirfu:gica. .. ..•. . · , . . . . ·~ 

Art.102 O Lo l\Jedico c.o; f. o Cirurgi.Ao e~aminat·ã~ todo•· 
o serviço dos .seus subalternos; verificarão se os tnedicamenlos\1:1· 
são bem preparados, se ha pronwtidão em sua applicação, sfJ:~~~ 
os generos de que se compocm a~ dietas são de boa qualidade, / 
se· estas são bem preparadas, se ha asseio nas camas, ·limpeza';:· 

.·e ye~tilação nas enfermarias, e em todas as mqi~ par~s ~o\·; 
edJficiO, que dHvcm achar-se em constante e~tàdo de. ·salubri-:' •· 

. dadc. . · . . . . .~: 
. . Art. 103. Quando tiverem de por em pratica · alg~ma · ·. 
~medida a respeito dos cuidados bygienicos ou do tratamento;. 
·-curativo dos doentes, que depender da acção do Director .d,o "'~ 

Jiospital, "dirigir-se-hão a este por · escripto , para que m&nde : 
immcdiatamente. executa-la. ;.;: 

Art. 104. O 1.0 Medico c o 1.° Cirurgião remetterlio tri- ;. 
mensalmente ao Cirurgião-mói' do ExercitQ hum mappa pa
thologico, em tudo semelhante ao que este deve remetter a() 
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Ajudante-r.eneral no mesmo período, o qual sPní lamlwm acom
panhado da exigida relação nominal. 

Art. 105. llemetterão semestralmente ao mesmo Cirur
gião-rnór informação de conducta dos alumnos pensionistas, 
compelindo os de pharmacia ao 1.• l\Iedico, c os de eirm;gia 
e medicina ao 1." Cirurgião. l~ssas informa~õcs wrsarão sobre 
a inslrucção dos mesmos alumnos, sua aptidão para o servi~o 
profissional, conduclu civil, humanidade e zelo no tratamento 
dos enfermos. 

Art. 106. O 1. • Medico serü o Fiscal de todo o srnico 
medico de plwrmacia e do d~posito de medicamentos. · 

Art. 107. O 1. o Cirurgião será o Fiscal de todo o scni<:o 
de sua especialidade, c da preparação dos appart'lllos de eu
l'ativo para todos os casos dclla. 

Art. 108 de oito em oito dias o 1. o Cirurgião inspeecionaní 
o Arsenal cirurgico do Hospital, a fim de verificar o estado dos 
instrumentos c apparelhos; c quando alguns estiven'm inuti
sados pelo uso, fará lanar termo de consumo, que assignar<i 
com o 2. 0 c 3.° Cirurgiões; c depois requisitará outros instru
mentos ou apparclhos pura substituir os inutilisados. 

Art. 109 O arsenal cirurgico cstarú a cargo do 2. • Ci
rurgião o qual terít hum Enfermeiro á sua disposição para limpar 
sob suas Yistas, os instrumentos, sempre que i!>so l(w HPePs
sario. 

Art. 110. Quando o 1. o Cirurgião tiver de praticar al
guma operação da alta cirurgia, cuja indicaçlio não for clara 
c positiva, reunirá em conferencia todos os outros Facullivos 
do Hospital, c solicitará a assistencia do Cirurgiüo-mór do Exer
cito, o qual nunca negará o concurso de suas luzes e I'X

periencia. 
Art. 111. Os Facultivos do Hospital reunir-se-hão lalllb::'m 

em confercHcia sempre que se apresentarem á sua ohs<'H<H:iio 
moi estias do domínio da medicina proprianwnte dita, ou do 
da pathologia externa, revestidas de caractPr gra\ c que lllllllia 
l'ffi perigo eminente a vida do enfermo. 

Art. 112. Heunir-se-hão igualmente todas as ,·ezcs q111' 

para o Hospital entrarem doentes em numero consideravcl, e 
com symptomas que faç.ão receiar o desenvolvimento de alguma 
molestia cpidemica ou contagiosa em toda a guarnição ou em 
algum dos seus Corpos. 

Art. 113 No caso do Art. antecedente a confereneia será 
requisitada pelo Clinico encarregado da enfermaria que receber 
os doentes que se presumir acharem-se acommetlidos da mo
lestia suspeita ou contagiosa 

Art. 1 tt~. Em todos os casos mencionados nos Arts. an
tecedentes o 1. o :Medico e o 1. • Cirurgião mandarão os 3. •• 
recolher as observações ou historias completas do sfactos clinicos, 
devendo ser particular a historia ou observações de todas as 

11 
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operações importantes c das molC6lias esporadicas, e geral, 
a das molestias epidemicas. 

Art. 115. Todas as observações serjio registradas em livro 
proprio, que deve ter o Hospital, e depois classificadas segundo 
as molestias c archivadas. 

Art. 116. O t.• l\lcdico e o 1.• Cirurgião em seus impe
dimentos serão substitui dos pelos respectivos 2. •• no exerci cio 
de suas funções. Os doentes porôm serão divididos entre estes 
c os 3.•• . 

Art. 117. O 2.• e 3.•• Cirurgiões visitirão os doentes das 
enfermarias que lhes destinar o 1." Cirurgião; farão os cura
tivos complicados, e mandm·ão fazer os outros pelos pensio
nistas, segundo seu :uliantamcnto, mas soh sua direcção c ins
tnu~çõt•s. 

Art. 118. Quando liwrcm de praticar alguma operação 
grave seguirão o disposto no Art. 110, ouvindo sernpt·e a opi
nião do 1. • Cirurgião, c praticando a opera~ão em sua presença 
quando não houver impedimento da parte deste para com
parecer. 

Art. 119. O 2.• c 3.•• Medicos visitarão os doentes de 
que forem encarregados pelo 1.• Medico, c consultarão a este 
em todos os casos em que a molestia não for clara e simples. 

Art. 120. As visitas diarias dos doentes serão ordinaria
mente ás 8 horas do manhã do t.• de Abril a 30 de Sctemhro, 
c ás 7 do 1.• de Outubro a 31 de Març.o. Alêm disto, os doen
tes graves e os de epjdcmia constituída por molcstia grave 
serão srgunda nz diariamente visitados ás 6 horas da tarde. 

Art. 121. O l\lcdico ou Cirurgião que nlío comparecer 
para a Yisita hum quarto de hora depois das horas acima de
signadas, commctterá uma falta, embora compareça dcpo is, 
c perderá por isso a gratillcação corrrspondentc ao dia, aMm 
de soffrcr a pena em que incorrer pela dita falta. 

Art. 122. Os Facultivos escreverão na papeleta de cada 
doente ns suas prescripções em portuguez e por extenso ; e 
pnra maior clnreza farão sempre menção da formula e do nome 
do auto r. Quando porêm no uso dos remcdios, principal
mente internos, julgarem conveniente desviar-se das rrgras 
prescriptas no formula rio, escreverão igualmente por extenso 
o numero de vezes, c o modo como devem aquellcs ser ap~ 
plicados. 

Art. 123. Hum alumno pensionista de pharmacia ou de ci
rurgia de medicina acompanhará sempre os Medicos c Cirur
giões em suas visitas; e em quanto estes escreverem nas pape
letas, repetindo em voz ai ta o que fôren. escrevendo , aquelles 
escrevemo em hum caderno a mesma formula, precedida da 
indicação do numero do leito. 

Art. 12<1 Terminada a visitn, o alumno lerá o que tivct• 
cscripto no caderno, para o l\ledico verilkar pela papeleta so 
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rslâ conforme com o que clle escreveo. Se estivm· exaclo 
o receituario do caderno, o :Medico o assignará, a fim do rc
metter-se para a pharmacia. 

Art. 125. Nas respectivas visitas os Facultativos escreverão 
o numero das dietas, declarando ao mesmo tempo em voz alta 
o que escrevêrão, a fim de que os Enfermeiros que os acom
panharem as escrcvão tambem em hum caderno, para se fa
zerem por estes os mappas das mesmas dietas, os quacs serão 
igualmente assignados pelos respectivos .Medicos. 

Art. 126. As prescripções pharmaccuticas e dietdicas os
criptas nas papeletas pelos l\'ledicos serão fielmente executadas 
Jlelos seus subalternos; e ninguern, qualquer que seja sua au
toridade, poderá altera-las senão nos casos previstos no Artigo 
seguinte, 

Art. 127. Quando l'ntrar algum doante fóra das horas 
da visita ; quando sobrevier algum accidcntc ou peiorar o es
tado dos que já existiiío no Hospital, o Cirurgião de dia pres
tará todos os soccorros que julgar conveniente. 

Art. 128. Na occasião da visita os l\ledicos darão alta ás 
pmças que já estiverem boas, notando na papeleta o dia em 
que essa alta for dada. Nos casos de terminação fatal escre
verão tambem a hora e o dia em que o passamento tiver lugar, 
assignando as papeletas tanto em hum como em outro easo para 
depois serem archivadas. 

Art. 129. Se o doente que tiver de sahir do Hospilttl 
necessitar da alguns dias de comalcscPnça , o Medi<"o respe
ctivo notará na papeleta o numero de dias r1uc pt·ccisar para 
o seu restabelecimento; c 11 Autoridade competente o cmiará 
para o deposito de conva(escentes. Se porem for julgada ne
c,,ssaria huma convalescença pnnivel que exija repouso pmlon
gado c mudança de clima, o l\ledico assistente I"OIIVOI~arii h uma 
conferencia; c se o voto desta for de accordo, SP lJartit:ipar;í á 
primeira Autoridade militar competente. 

Art. 130. Depois de bem examinados os doentes entmdos 
pam o Hospital, e formado o diagnostico da molcstia pelo 
respectivo l\ledico ou Cirurgião, este o escrcvení na papeleta, 
e it·á notando nella os accidenles que sobrevierem e as par
ticularidades mais notaveis que a molestia aprl'sentar dumnte 
a sua marcha. Se pot·cm a molestia fot· grave, o l\led i co ou 
Cirurgião escreverá o diagnostico em hum livro particular que 
para isso llaverá em cada enfermaria, precedendo l'sse diagnos
tico de hum numero indicativo que será cscripto na papeleta. 

Art. 1:31. Se a molestia não fot• clara e simples; se for 
de natm·cza insidiosa e os seus symptomas obscurm, o Me
dico poderá esperar que a sua marcha e terminação o cscla
reção , para então fot·mar c escrevet· na papeleta o sou dia
gnostico. 

Art. 132. Se o ~k>dico ou Cirargião julgat· c1ue alguma 
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pmça de sua enfermaria solft•o mo!Pslia incuravd, depois de 
esgotados todos os meios aconselhados pela scicncia , ouvirá 
em conferencia a opinião de seus collegas , e empregará ainda 
os meios por clles lembrados. Se porêm no fim de hum 
tempo razoavcl não conseguit· a cura, olliciará ao Chefe da 
Ucpartição militar de saude narrando-lhe o facto com todas as 
circumstaucias, para clle o levar ao conhecimento das Auto
ridades competentes. 

Arl. i!J:J. Os 1\Iedicos c Cirm·giões farão autopsia nos ca
daveres de seus doentes depois de passadas as 2.1 horas mar
cadas no Art. 69, sempre que o diagnostico tiv~r sido duvidoso, 
e quando a molestia tiver apresentado symptomas cxtraordi
nat·ios. Quando ella constituir hum a t•pidewia, a autopsia se 
farü todas as yezPs I)IW o 1." 1\lcdico c o L• Cirurgião o jul
g-arem imlispensavPI. 

Art. t3r... As autopsias srrão feitas pelos respectivos Fa
cultativos, ajudados pelos alumnos pensionistas de cirurgia c 
medicina. As dos cadavercs de doentes que tiverem pertencido 
ao 1. • Medico c 1.• Cimrgião serão feitas pelos terceiros, au
xiliados pelos alurnnos pensionistas de cimrgia c medicina, na 
presença daquell~s, c st•gtmdo suas instrucçõcs. 

Art. 135. If<H'erá nos Hospitaes hum Official de saude 
de dia que ~~slarú uniformado tmra receber os doentes á sua 
entrada, destinar-lhes a enfermaria, c administrar-lhe os me
llicamentos indicados pelo seu estado. 

Art. 136. O l\ledit·o de dia, nos intcrvallos das visitas, 
prestarcí os socco1Tos a todos os doentes do Hospital a quem 
sobrevierem accidentes. c observará aquclles que lhe forem 
rccormnendados pelos Facultati\'OS assistentes, nos quaes dará 
parte no dia seguinte de tudo o que tiver occorrido. 

Art. 1:3'7. O 1\lcdiro de dia nssistiní á distribuição das 
dictns, conferindo-as com os rnappas parciars de cada enfer
maria; vcri!icar<i se os remedios sfio administrados conforme 
HS prescripçf:a . .;, c daní aos Enfermeiros os ncePssarios csclarc
dmenlos a tal respeito todas as vezes que estes tivrrem duvidas. 

Art. 133. Quando fallcePr algum doente nos Hospilacs, 
o 1\Icdico de dia verilicar;í o lheto da morte, c rará transportar 
o cada ver para a sala mortuar·in. 

Art. 139. O serviço de dia se farí1 por escala entre os 3."• 
J\Iedicos, os 3.•• Cirurgiões e os 2. •• Cirurgiões do Corpo de 
Saudc disponíveis na guarnição, em harmonia com o disposto 
no Art. 63. Esse serviço começará no principio da visita. e 
terminará na outro dia depois ddla. O Facultativo de dia sPrá 
insrparavel do H(lspital. 

••11 11 
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CAI'ITUJ.O XIII. 

Dos Capellães. 

Art. 140. Em cada Hospital haverá hum Capellão para 
o exercício da todas as funcções de seu ministcrio. Este ser
viço será feito por escala, e por períodos successivos de hum 
mez, correndo por todos os Capellães militares da guarnição. 

Art. 141. O Capellão de serviço scní inseparavcl do Hos
pital durante aquellc período, e vigiarü sobre todos os objcd.os 
da Capclla e do serviço mortuario; tendo ;ís suas ordPns hum 
Enfermeiro do Hospital para guarda dos ditos objectos c para 
exercer as funceões de Sacristão. 

Art. 142. ·o Capellão de serviço fará -visitas di<~rias üs 
enfermarias, conlcssará c administrará os soccm-ros espirituaes 
a todos os doentes de molestias g1·avcs, e confessarú tambcm 
não sú os que o pedirem e:q;onlaneamente, mediante permissão 
do .Facultativo de dia, mas ainda os que forem indieados pelo 
mesmo Facultativo; administrando-lhes os Sacramentos, c as
sistindo aos moribundos. 

Art. 143. Nos Domingos c dias santos o Capellão cele
brará missa á hora em que os empregados do Hospital a possão 
ouvir, sem faltarem ás suas obriga~ões; e á tarde fará pre
dicas, cujo principal objecto será a charidade. 

Art. 14í. O Cupellüo furá a encommendação dos mortos, 
acompanhando-os até á porta principal do edilicio. 

Art. 145. Será prohibido ao Capellão intromctter-se nos 
detalhes do ser·viço do Hospital; acolher reclamações da parte 
dos doentes relativas ao dito serviço; c receber em deposito 
valores por qualquer titulo, ou para qualquer destino que seja. 

Art. H6. O Capellão não podPrú ausentar-se do Hospital 
s~m permissão do Dircctor, propondo-lhe outro para o sub
stituir durante sua ausencia. Ausentando-se porêrn sem tal 
permissão perderá os seus veneimentos correspondentes aos dins 
da falta, c sofft·erá a pena em que por esta incorrer. 

C.\PlTULO XIV. 

Dos Alumnos Pensionistas. 

Art. H7. Nos Hospitacs l\Jililares da Côrte e tia Bahia 
haverá 9 alumnos 11cnsionistas ordinarios , sendo {i para o ser
viço de mediei na c cirurgia, c 3 para o de vtwrmaeia; e mais 
6 extranumerarios, sendo 4 pnra o primeiro seniço e 2 para 
o segundo. 

Art. HS. Para qualquer alumno ser adrnitlido como pen
sionista serú pr!'eiso nwslrar que foi approvado nos Ires Jlri
llleiros annos do eursn !lledico, ou no primeiro anno do curw 
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de phm•macia das [?aeuldadt>s de .l\[Pdieiua; e exhíbil• altestados 
de bons costumes passados pelos respectivos Lentes. Não será 
porém admittido depois de approvado no !~.· anuo do curso 
medico, ou no 2. • do phat'maceutico. 

Art. 149. Os alumnos pensionistas de rirm·gia c medicina 
serão distribuidos pelas enfermarias pelo 1. • Cirurgião: farão 
os curativos que lhes forem determinados pelos Facultativoii 
dcllas; e serão encarregados de fazer qumtos aos opcmdos e 
doentes gr·avcs; notando circumstanciadamcnte em hum ca
derno todos os phcnomenos que observarem ; c assignando as 
observações que fizerem. 

Art. 150. Os alumnos pensionistas de cirurgia e medicina 
de dia ajudarão os FaeullatiYos, tambem de dia, a fazer os 
eurativos dos docntl~s que entrarem depois das visitas; c só 
poderão estar fóra do Hospital precisamente as horas que du
rarem suas lições. 

Art. 151. Os alumnos pensionistas de pharmacia serão 
detalhados para fazer· dia na botica do Hospital. 

Art. 152. Os alumnos pensionistas extranumerar·ios niío 
farão dia , mas serão obrigados a compar~cer ás horas dns vi~ 
sitas, c fazer os cumti\•os que lhes forem ordenados. 

Art. 153. Os alumnos pensionistas extranumerarios en
trarão nas vngns que deitarem os ordinarios, segundo sun in
tclligencia, aptidão ·~ capncidadc. 

Art. 15}. Os alumnos pensionistas ordinarios residirão 
no Hospital, c terão h uma gratificnção igunl ao soldo de AI~ 
feres-alumno do Excrdlo, cama, luz c ração de comida: sendo 
tratados no mesmo Hospital nas enfermarias dos Officiacs, 
lfUando adoecerem, se não preferirem ser tratados em sua ca~a. 

Art. 155. Quando os nlumnos pensionistas for·cm tratados 
nos Hospitaes pcrderiío a grntific;~ção c mais vantagens que 
perceberem. 

Art. 156. Em compensação do auxilio que se pr·csta aos 
alumnos pensionistas para concluirem seus estudos, cllcs serão 
obrigndos a servir· no Corpo de gaude do Exercito por tanto 
tempo qunnto forem twnsionistas ordinarios, todas as vezes 
que o Qundi'O do mesmo Corpo não estiver completo. 

Art. 157. Se passado porêm hum anuo depois que os. 
alumnos e pcnsionisias tiverem concluido o seu curso medico 
ou pharmaccutico, não lbrcm p•·ovidos no Qund•·o do Corpo 
de Saude por falta de vagas, fiem·ão isento:! da obrigação que 
contrnhírão quando pcdírão c aceittirão o lugnr de alumnos 
pensionistas. 

Art. 158. Os alumnos pensionistns que cntrnrem para o 
Quadro do Corpo de S.wde contnrão para a sua refor·ma o 
tempo que sc•·vircm nos Hospitaes como pensionistas. 

Art. 159. Os alumnos pensionistas de cirurgia c medicina 
não poderão sahir do Hospital senão com licent;a do 1. • Ci.-
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rurgião, c os de pharmacia do Pharmaccutico; e na falta destes, 
de seus substitutos. Esta licen~a será necessaria mesmo para 
elles irem ás aulas; c neste caso só poderão demorar-se fóra 
durante o tempo das respectivas lições. 

Art. 160. Logo que os alumnos pensionistas adoecerem, o 
participarão ao respectivo Chefe; e se a parte d1~ doente for 
falsa , perderão a gmtificação e mais vencimentos pela pri
meira vez , c se reincidi rem , serão despedidos, c seus nomes pu
blicados em ordem do dia do Exercito com declaração do motivo 
por que o forão. 

Art. 161. Perderão igualmente o lugar os alumnos prn
sionistas os que sahircm reprovados duas vezes no mesmo anno 
do curso medico ou pharmaceutico das Faculdad{'s de l\lcdicina. 

Art. 162. Os alumnos pensionistas que não eumprirem 
cxactamente os seus deveres sm·ão admoestados e reprehen
didos , ou presos em seu quarto até 15 dias, pelos seus res
pectivos Chefes; devendo porêm fazer o servi~o, c ir ás aulas. 

Art. 163. Os alumnos pensionistas são obrigados a tet· á 
sua custa hum estojo de cirurgia com os instrumentos communs 
necessarios para os curativos simples. ' 

CAPITULO XV. 

Dos Enfermeiros. 

Art. 164. Os Enfermeiros formarão huma Companhia sob 
as ordens de hum Cirurgião reformado, o qual terá outro por 
seu immcdiato. Sua forç.a , em casos ordinarios, será a men
cionada no Art. 1. •, c suas praças serão escolhidas entre as 
dos Corpos do Exercito que souberem ler e escrever, c tivm·cm 
intelligencia c aptidão para o serviço a que são destinadas. 

Art. 165. Os Enfermeiros serão clas!>ificados em Enfcr
meiros-mórcs, Enfermeiros, c 1\judantcs de Enfermeiro, c serão 
repartidos em destacamentos para o serviço dos diYersos Hos. 
pitaes e enfermarias militares. 

Art. 166. Os Enfermciros-múres terão a graduação de 2.Q 
Sargento, c os Enfermeiros a do Cabo de Esquadra. Os En~ 
fermeiros e os Ajudantes terão acccsso de categoria c de gm
duação correspondente, quando se constituírem merecedores 
disso pelo seu zelo, actividadc c cbaridade no desempenho do 
seus deveres. 

Art. 167. Os Enfermciros-mórcs c Enfermeiros serão pro~ 
postos pelo Cimrgião-mót· do Exercito c approvados pelo 
Ajudantc-Geneml. Os Officiaes inferiores da administração da 
Companhia serão propostos pelo Cirurgião cnmmandante o 
approvados pelo Cirurgião-mór do Exercito. 

Art. 168. · Para poder ser Enfcnneiro-mór hc neccssario 
saber, alêm de ler c escrevrr, as quatro opernções de ari-
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thmetica, os detalhes do seniço de EnfermPÜ'Q, a nomencla
tura do material dos Hospitaes ambulantes , c as manobras das 
caixas de ambulancia. · 

Art. 169. A Companhia de Enfermeiros será aquartelada 
em lugar conveniente; c os Enfermeiros, em quanto estiverem 
no respectivo quartel, serão pagos de seus vencimentos pelo 
pret da Companhia , c quando em destacamento, pela folha 
do Hospital onde se acharem. 

Art. 170. Os J~nfcrmeiros-móres, Enfermeiros e Ajudantes 
perceberão, aMm dos vencimentos de Soldado de Infantaria do 
Exercito, a gratificação que lhes vai marcada na tabella junta. 
Os Officiaes inferiores e Cal>os da administração da Companhia 
pcrccberiio os mesmos VPudrncntos que trrn os de iguaes postos 
uos Corpos de Infantaria. 

Art. 1.71. A Companhia de Enfermeiros terü hum livro
mestre para registm dos asse-ntamentos de seus Officiaes e praças, 
com as particularidades costumadas nos livros-mestres dos Corpos 
do Exercito. 

Art. 172. A Companhia de Enfermeims será organisada 
na Côrtc, e ahi terá o seu quartel permanente, donde dará 
os destacamentos necessarios pam os llospitaes e enfermarias 
militares. 

Art. 173. Só depois de organisada a Comp3Dhia, c bem 
exercitados os Enfermeiros nas funcções que devem preencher, 
tanto nos Hospitaes permanentes como nos ambulantes ou de 
sangue , tet·ão lugar os primeiros destacamentos, os quaes se 
farão de modo que fique sempre huma reserva no quartel para 
as substituições e as necessidades de h uma guerra imprevista. , 

Art. 17lJ.. Os Enfermeiros e seus Ajudantes serão cncar- , 
regados dos detalhes do serviço dos Hospitaes, segundo as , 
distribuições feitas pelo primeiro 1\Iedico do Hospital militar 
da Côrte e relo Official de saude mais graduado dos outros . 
Hospitaes. 

Art. 175. Os Enfermeiros e seus Ajudantes ficarão im
mediatamente sujeitos aos Enfermeiros-móres; e tanto estes 
como aquellcs, ao primeiro Medico do Hospital da Côrtc, e 
nos outros, ao Official de saudc mais graduado. 

Art. 176. Haverá em cada Hospital hum Enfcrmeiro-mór 
para cada divisão de cem doentes , e tantos Enfermeiros e 
Ajudantes quantos forem precisos, segundo as necessidades do 
serviço. 

Art. 177. O Enfm·meiro-mór encarregado de cada divisão 
de doentes terá o commando immediato de todos os Enfermeiros 
e seus Ajudantes pertencentes á mesma divisão, e os obrigará 
ao exacto cumprimento dos seus deveres, relativos não só ao 
tratamento dos doentes, applicação dos remedios c distribuição 
das dietas, mas tambcm á policia e limpeza das enfermarias. 

Art. 178. Os :EnfcrrnPiros-mór<'s serão responsavcis pelas 
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faltas que commetterem seus subordinados, se não derem logo 
parte aos Officiaes de saude respectivos e ao Director do Hos
pital para providenciarem a tal respeito, segundo as faltas se 
derem no serviço medico ou no de administração. 

Art. 179. Os Enfermeiros-móres terão hum livro para 
nelle serem lançados todos os objectos que derem aos Enfer
meiros , os quaes passarão recibo no mesmo livro daquillo que 
receberem. 

Art. 180. Os Enfermeiros-móres serão responsaveis pelas 
roupas , utensílios e mais objectos que faltarem nas suas en
fermarias , se a falta for proveniente de descuido ou de dilapi
dação por elle feita. 

Art. 181. Os Enfermeiros-móres assistirão: 1.0 ás visitas 
nas enfermarias em que houverem molestias graves; 2.0 , na 
cozinha, á distribuição das dietas, tendo toda a vigilancia 
para que não falte ou não se troque alguma ração. 

Art. 182. Os Enfcrmeiros-móres se combinarão para no
mear por escala duas turmas, composta cada huma de hum 
Enfermeiro, hum Ajudante e hum servente, a fim de velarem 
nas enfermarias, administrarem aos doentes os remedios e 
caldos que forem determinados pelos Facultativos, e prestarem 
aos mesmos doentes todos os serviços de que precisarem. 

A1't. 183. O tempo da vigilia começará ao toque de si
lencio, e terminará ás 6 horas da monhã; este tempo será 
repartido pelas duas turbas acima mencionadas. 

Art. 184. Os Enfermeiros-móres verificarão todos os dias, 
depois da visita , pelas papeletas, o numero dos doentes en
trados, sabidos, mortos, e que ficárão existindo. 

Art. 185. Os Enfenneiros-móres formarão cada hum para 
a sua divisão hum mappa geral de rações segundo os parciaes 
de que trata o Art. 125. 

Art. 186. Cada Enfermeiro-mór terá hum livro de re
gistro em que lançará os nomes de seus subordinados, as faltas, 
multas, suspensões, c tudo o que occorrer a respeito delles. 

Art. 187. Depois de fechado o Hospital os Enfermeiros-
. móres farão chamada de todos os seus subordinados para ve
rificarem se estão na casa , e na parte que derem no dia se
guinte á Autoridade competente das occurrencias nocturnas , 
declararão o nome dos que não estiverão presentes á chamada. 

Art. 188. Os Enfermeiros-móres nunca sahirão do Hos
pital sem licença do respectivo Director. 

Art. 189. Os Enfermeiros e seus Ajudantes receberão dos 
Enfermeiros-móres toda a roupa e utensílios necessarios para 

: o serviço de cada enfermaria, passando recibo na fórma do 
Art. 179, e entregando do mesmo modo a roupa suja e inu
tilisada. Serão responsaveis por todos os objectos recebidos. 

Art. 190. Os Enfermeiros e seus Ajudantes executarão 
fielmente as ordens e instrucções que lhes forem dadas pelos 

12. 
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Facultativos e I~nfermeiros-móres a respeito do tratamento dos 
doentes e da limpeza e policia das enfermarias, devendo par
ticipar-lhes todos os acontecimentos que tiverem lugar nas 
mesmas. 

Art. 191. Os Enfermeiros e seus Ajudantes serão respon· 
saveis por todas as faltas dependentes dclles que se encontrarem 
nas suas enfermarias. 

Art. 192. Os Enfermeiros formarlls os mappas das dietas 
das suas enfermat·ias, segundo o disposto no Art. 125, e de· 
pois de assignados pelos Facultati\·os os apresentarão ao res
pectivo Enfenneiro-mór. 

Art. 193. Os Enfermeiros e seus Ajudantes não podl'rão 
sahir para fóra do Hospital sem licença do respecth"o Director, 
precedendo informações do Enfcrmeit·o-mót•, o qual pro,·iden
ciará para que não haja falta durante a auscncia do licenciado, 
embora esta seja de pouca duração. 

Art. 19~. Todo o Enfermeiro ou Ajudante que desprezar 
alguma parto do seu serviço, e que der aos doentes outros 
alimentos quo não scjão os presct·iptos nas papeletas , perdení , 
se for solteiro, a gratificação de hum até tt·es dias conformo as 
conscquencias da sua falta, c se for casado, terá pot· castigo 
de hum atú tt·es dias de prisão. 

At·t. 195. Quando os Enfermeiros e Ajudantes perderem 
a gratificação, será esta distribuída pelos que tiverem contri· 
buido mais para o bom desempenho do serviço. 

Art. 196. O Enfermeiro que commetter alguma falta grave 
poderá ser detido na enfermaria dos presos até o tempo de 
30 dias com perda da gratificação, ou o dobro sem essa perda, 
conforme o disposto no Art. 194; pod••ndo·se, segundo a gra
vidade da falta, ajuntar a esta detenção a reducçllo da sua 
ração a pão e agua. Essa redurçllo porém não terá lugar 
seguidamente, mas só em dias alternados , e naquelles em " 
que ella se fizer será dupla a porção de pão. . 

Art. 191. Os Enfermeiros que tiverl1m solfrido tres ,·ezes ' 
as penas dos At'tigos antecedentes, e não se corrigirem, serão 
remeUidos para qualquer dos Corpos do Exercito e excluídos 
da Companhia. Se a falta porêm for tal que não deva ser 
punida com nehumas das renas mencionadas, por merecer 
maior punição, serão rcmcttidosá Autoridade competente com · 
os documentos c todas as provas do crime. ~ 

Art. 198. Para cada divisão de cem doentes haverá hum C~ ~~ 
zinheiro e hum Ajudante que serão admittidos por contracto, 
ou escolhidos entre as praças dos Corpos. Em cada cozinha 
haverá dous serventes. 

Art. 199. O Cozinheiro receberá diariamente na presença 
do Enfermeiro· mór respectivo, por conta, peso e medida todos 
os artigos para as rações dos Empregados e dietas dos doentes. 

Art. 200. Os Cozinheiros devem preparar os alimentos, 
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segundo as instrucões qua lhes transmittir o 1. o l\Ied i co, ou 
o Official de saude mais graduado. 

Art. 20t. Os Cozinheiros serão responsaveis por todos os 
utensílios de sua éozinha, os quaes, depois de servirem, de
verão ser bem limpos, e guardados em boa e devida ordem. 

Art. 202. Quando os utensilios estiverem deteriorados, os 
Cozinhei1·os pedirão em tempo ao Enfermero-mór o concerto 

~ ou troca delles para que haja sempre os necessarios. 
Att. 203. Alêm dos serventes da cozinha havm·á mais os 

que forem precisos para o serviço das pharmacias e enfer
marias. 

CAPITULO XVI. 

Das pharmacias e depositos de medicamentos. 

Art. 20~. Haverá em cada Hospital militar huma pitar
macia e hum deposito de medicamentos para satifazer as pre
cisões das enfermarias c caixas de ambulancia das Províncias 
mais proixmas dos ditos Hospitaes. 

Art. 205. Dous Pharmaceuticos serão encarregados de 
cada pharmacia e do deposito de medicamentos que ,lho for 
annexo. 

Art. 206. As pharmacias e depositos de medicamentos 
da Côrte estarão sob a immediata inspecção e fiscalisação do 
1.0 Medico; e as das Províncias, sob a do Official de saude 
mais graduado do lugar. 

Art. 207. O Pharmaceutico mais antigo em posto, ou 
mais velho em idade será responsavel pela guarda e boa con
servação dos medicamentos, e de todos os utensilios da pitar
macia. 

Art. 208. Competirá ao Pharmaceutico mais antigo ou 
mais velho a direcção de todo o serviço da pharmacia de que 
estiver encarregado. Os Pharmaceuticos serão incumbidos de 
todas as preparações determinadas pelos Facullativos; do arranjo 
das caixas de. ambu,tmcia na parto que lhes dissm· respeito ; 

. e de satisfazer as requisições que lhes forem competentemente 
. dirigidas para o provimento das demais pharmacias e depositos 
. de medicamentos, devendo ter sempre promptos os compostos 

officinaes, pelo menos os de mais commum applicação nos 
Hospitaes. 

Art. 209. Deverão fazer a requisição dos medicamentos 
e utensilios da pharmacia por intermedio do t. o Medico na 
Côrte , e dos Delegados do Cirurgião-mór do Exercito nas Pro
víncias. 

. Art. 210. Pedirão por vales todos os objcctos que forem 
diariamente necessarios para o aviamento dos receituarios. 

· Art. 211. · Os Pharmacouticos terão residencia nas phar-
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macias, donde só podc:·no sahir com licença do Dircctor do 
HospitaL 

Art. 212. Os Pharmaceuticos nunca poderão, por deli
beração propria, substituir por outro hum medicamento pres
cripto pelos Facultativos, nem diminuir sua quantidade. Quando 
esta lhes parecer exagerada , ou quando não houver o medi· 
camento prescripto, o participarão ao Facultativo que o tiver 
receitado para que resolva como for mais conveniente. 

Art. 213. Os Pharmaceuticos não poderão deitar fóra os 
medicamentos deteriorados sem que seja determinado pela 
Junta de Saude na Côrte, c nas Províncias pelos Facultativos 
do respectivo Hospital reunidos. 

Art. 214.. He exprrssamente prohibido aos Pharmaceu
ticos militares terem pharmacia sua ou por sua conta. 

CAPITULO XVII. 

Das Enfermarias Militares. 

Art. 215. As enfermarias militares serão est&belccidas nos 
pontos distantes dos Hospitaes onde tiver de permanecer algum 
Corpo , ou grande destacamento. 

Art. 216. Serão encarregados das enfermarias os Medicos 
que acompanharem o Corpo ou destacamento, e na falta delles 
o Medico civil que a Autoridade competente contractar, se
gundo o disposto no Art. 4.• 

Art. 217. Com o Corpo ou destamento deverão marchar 
os necessarios Enfermeiros e caixas de ambulanoia; indo estas 
providas não só de medicamentos, mas tambem da roupa c 
utensilios que forem precisos. 

Art. 218. Na falta de Enfermeiros serão empregadas como 
taes as praças do Corpo designadas pelos Medicos, as quaes 
perceberão por isso a gratificação correspondente. 

Art. 219. A administração das enfermarias militares fi
cará a cargo do Conselho economico do Corpo , no qual os 
Facultativos terão assento e voto deliberativo em todas as 
questões relativas ás mesmas enfermarias. 

Art. 220. Os Officiaes de saude militares ou civis, encar
regados das enfermarias dos Corpos c dPstacamentos serão obri
gados a seguir, tanto quanto comportarem as circumstancias 
do lugar, a tabella das dietas c as formulas pharmaceuticas 
adoptadas nos Hospitaes militares, provendo as caixas de am
bulancia com medicamentos das pharmacias particulares quando 
seus }ledidos feitos em tempo não tiverem sido satisfeitos, ou 
quando motivos ponderosos a isso os obrigarem. 
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TITULO V. 

Serviços dos Hospitaes em campanha 

CAPITULO XVIII. 

, Dos Hospitaes ambulantes, ou ambulancias; dos Ilospitaes 
temporarios, e dos deposttos de convalescentes. 

Art. 221. O serviço medico dos Hospitaes em campanha 
se refere aos Hospitaes de sangue ou ambulancias, aos Hos
pitaes temporarios ou sedentarios, e aos depositos de conva
lescentes. 

Art. 222. As ambulancias serão Hospitaes organisados de 
modo que possão seguir os Exercitos em todos os seus movi
mentl)s. Dividir-se-hão em reserva de ambulancia, e ambulancia 
activa. Esta será subdividida em occasião de combate em de
posito de ambulancia e em ambulancia volante. 

Art. 223. Quando alguma acção geral for prevista, o 
Cirurgião em Chefe solicitará do General Com mandante do Exer
cito a presença dos Cimrgiões que não forem absolutamente 
necessarios nos llospitaes mais proximos, para distribui-los 
com o material conveniente segundo as circumstancias o exi
girem, deixando sempre h uma reserva no Quartel General para 
as urgencias imprevistas. ' 

Art. 224. O deposito de ambulancia deverá ser collocado 
em hum lugar proximo do campo de batalha, e tanto quanto 
for possível, protegido e provido d'agua; tendo por signal 
h uma bandeira vermelha, sobre o ponto mais culminante, 
a fim de servir de guia. Todos os homens feridos nas fileiras 
serão levados para esse ponto a fim de poderem ser curados, e 
depois transportados com a maior promptidão possível para os 
Hospitaes sedentarios mais visinhos. 

Art. 225. A ambulancia volante servirá para levar os 
primeiros soccorros a todos os lugares onde forem necessarios. 
Deverá ser principalmente dirigida aos pontos em que a act:ão 
for mais renhida. 

Art. 226. Os Hospitaes temporarios serão em numero 
proporcional á força e á posição do Exercito , e destinados a re
ceberem immediatamente os doenles transportados das ambu
lancias activas. 

Art. 227. Os llospitaes temporarios tambem serão esta
belecidos todas as vezes que houverem grandes reuniões de tropas 
eJll hum lugal', por outra qualquer causa eventual e passa
geira, como acampamentos de instrução e de observação, e o 
desenvolvimento de alguma epidemia que torne neccssario 
não só o arredamcnto da tropa do fóco de infecção, mas 
lambem que se previna a insufficieucia dos Hospitaes perma-
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nentes para tratamento de doentes em numero superior ao 
de sua lotação. 

Art. 228. Os Hospitaes temporarios serão situados em 
lugares salubres, e que oiTereção todas as condições que a 
sciencia aconselha; Pxcepto nos casos em que as vicissitudes 
da guerra, reconht>cidas pelo General em Chefe do Exercito 
obrigarem ao sacrificio de colloca-los em certos c determi
nados lugares. 

Art. 229. Os dcpositos de convalescentes terão por fim 
receber os Militares <tue sahirem dos Hospitaes scdentarios em 
circunstancias de não poderem supportar ainda as fadigas da 
guerra. 

Art. 230. A reserva de Officiacs de saude, de Enfer
meiros c do material respectivo, será variavel, segundo as 
condições de afastamento de Exercito ou da columna expedi
cionaria ; a facilidade de communicações e de recursos de 
todos os generos que apresentar o Paiz onde se fizer a guerra 
e sobretudo o numero provavel de doentes e feridos. 

Art. 231. Cada columna do Exercito em operações de 
guerm terá hum Hospital ambulante com o pessoal seguinte: 
hum Cirurgião-mór de Divisão ou de Brigada, c t.o• e 2.o• 
CirurgiõPs, na razão de hum 1. o e dous 2. os por cada força 
de mil praças. 

Art. 23'>.. Cada Divisão supradita terá dous Pharmaccu
ticos, e os Officiaes de administração, Enfermeiros e Ajudantes 
que forem necessarios. 

Art. 233. O material será determinado pelo Govcmo 
sobre parecer do Cirurgião-mór do Exercito Chefe do Corpo 
de Saude, ouvindo a respectiva Junta. 

Art. 234 O Cirurgião-môr do Exercito verificará por si, 
ou por intermedio dos seus Delegados, se as caixas de am
bulancia estão pi'ovidas de todos os objcctos e em quantidade 
sufficiente para as necessidades )Jrevistas. 

Art. 235. O Official de saude quando Chefe da Repar
tição de Saude do l~xereito em operação de guerra dirigirá 
todo o servi~o medico, inspeecionani todos os objcctos que in
teressarem á conservação ou o restabelecimento da saudc dos 
Soldados. 

Art. 236. Será da compctencia do mesmo Chefe tudo o 
que tiver relação com a salubridade dos Hospitaes, abarra
camentos quarteis e corpos de guarda que eJ:e visitará muilas 
vezes a fim de apn•senlar seus relatorios c obscrvaç«1es ao Ge
neral Commandantc em Chefe do Exercito. 

Art. 237. Todas as vezes que as necessidades da guerra 
o permittirem deverá o Cirurgião-mór Chefe da Hepartição de 
SauJe do Exercito em operações procurar conhecer .com exa
ctidão a natureza das aguas c a situação dos campos. . 

Art. 238. O Cirurgião-múr em Chefe dirigirá o serviçQ 



(• 95; 

medico, distribuindo, segundo as precisões o exigirem , os 
Officiaes do saude, o material instmmentos de cirurgia c ob
jcctos do curativo que tiver á sua disposição. 

Art. 239. Depois de cada combate o Cirurgião-mór Chefe 
da Repartição de Saude reunirá opporlunamente, sob sua pre
sidcncia, todos os Facullivos que assistirão ao mesmo combate, 
e com o parecer delles organisará hum 1\elatorio por todos 
assignado, no qual se declarará o posto, Corpo t.l nome dos 
combatentes feridos e contu&os classificando-se os ferimentos 
e contusões segundo sua natureza c importancia, em graves 
c leves, por maioria de votos dos Facultivos presentes. 

Art 240. Para o mesmo fim, em relação aos Facultativos 
feridos c contusos, se reunirá huma Junta composta dos tres 
mais graduados que estiverem presentes, inclusive o Chefe da 
Repartição, e por clle presidida sendo excluídos dessa Junta 
aquelles de quem houver de tratar-se. As decisões serão ado
ptadas pela fórma mencionada no Art. antecedente. 

Art. 241. O Cirurgião-mór Chefe da Repartição de Saude 
do Corpo do Exercito de operações remetterá os dous Relato
rios dos Artigos antecedentes ao General em Chefe do mesmo 
Corpo de Exercito, e no seu Oficio de rerQcssa fará sobre taes 
Relatorios as observações que julgar convenientes ; e infor
mará a respeito do modo como se portárão os Cimrgiões no 
combate em relação á coragem , actividade, zelo, intelligencia 
e humanidade no tratamento dos fel'idos. 

Art. 21.2. Os outros Officiaes de saude cumprirão exa
ctamentc os deveres que pelo presente Regulamento lhes sao 
impostos , e todos os mais que emanarem da situação dos Corpos 
em que servirem. 

TITULO VI. 

Do regimen administrativo dos Hospitaes e enfermarias ~lilitares. 

CAPITULO XIX. 

Das Autoridades administrativas e seus deveres. 

Art. 243. Cada Hospital militar terá hum Director, que 
será Official do Exercito de graduação conveniente á disciplina 
e administração do mesmo Hospital em relação á jerarchia 
dos Officias do saude nelle empregados. 

Art. 244. As enfermarias militares ficarão sob a admi
nistração geral do Commandante do Corpo ou do destacamento 
a que pertencerem. . 

Art. 2i5. Os Hospitaes terão os empregados de admi
nistração e de serviço interior, marcados no Regulamento que 
baixou com o Decreto n.o 397 de 25 de Novembro de 18U, 
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·e as enfermal'ias aquellcs dos ditos empregados que forem 
compativeis com sua natureza c importancia 

Art. 2<\6. As obrigações dos Dircctores de Hospitaes e 
dos mais Empregados da administração destes, bem como a 
respectiva escripturação e contabilidade serão dirigidas pelos 
princípios estabelecidos no mesmo Regulamento, em harmonia 
com as disposiçücs no actual. 

Art. 24-7. A Junta l\lililar de saude da Côrte proporá ao, 
Governo pelos tramites competentes as alterações do citado 
Uegulamento que forem reclamadas pela necessidade de mais 
proficua administração do serviço dos Hospitaes. 

Art. 248. A mesma Junta organisará o Regulamento es
pecial para o serviço das enfermarias militares, de accordo 
com os princípios geraes da administração dos Hospitaes, e 
o remelterá ao Ajudante-General do Exercito para submctte-lo 
á approvação do lioverno com as observações que julgar con
venientes a respeito da parte meramente disciplinar. 
· Pala cio do Rio de Janeiro, em 7 de Março de 1857.-

Marquez de Caxias. 
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EXERCiéiOS. 

COMMlSSÕES EM ESTADO DE PAZ. 

DE HOSPITAL. DR E:'iFER\IARI.\, 

........--- ----.... -----·------.... 
Permanente Ambulante. Permanente. Ambula!lfc, 

COlllliSSÕES EM CAMPANHA. 

DE UOSPITAL. DE E~FER!IIARI.l • 

---------- ~..... ------------~ 
Permanente Ambulante. Permanente. Ambtllante. 

---------...,...----- ---:---- ------------- ----------- ----- -----
Cherc do Corpo de Saude ......... . 
Secretario do dito ................ . 
Director de Hospital .............. .. 
1.' Medico c 1.' Cirurgião ......... . 
2.' Medico e ~-' Cirurgião ......... . 
3.' Medico e 3.• Cirurgiao ........ .. 
Medieo c Cirurgião •••.••.•....•.•. 
Pharmaceutico .................... . 
Almoxarire ........................ . 
Escrivao ....................... ... . 
Amanuense . ....•.... -....•......... 
Enfermeiro-mór ................... . 
Enrermeiro ....................... . 
Ajudante de Enrermeiro ........... . 
Porteiro e Fiel de Fardamentos ..••. 
Fiel de roupas .................... . 
Comprador e Despenseiro .......... . 
Cozinheiro .. ..................... . 
Ajudante do Porteiro •...•..•..••.. 
Dito do Cozinh•iro ................ . 
Ser\·entes.. . . . . . . . . . . . . ......... . 

lóOSOOO 
908000 

1008000 
uosooo 
1008600 
sosooo 

1008000 
uosooo 
1008000 
808000 

::::::::::r ... ;~~:~~r .... ;~~~~~-
:::: ::::::: mggg ~~;~g~ 
.......... i 208ooo ~osoou ......... ·I IOSOOO 101000 

40 000 408000 
.......... ,. 30~000 3080f.O 

30$000 30SOOO 
......... 'i 308000 3080110 :: ::: ::: : :I 20$000 208000 

2(180QO 208000 
.......... 1 ~08000 ~OSMO 

..... 8õSõõô ..... Sõiôôô. 
508000 ó0$000 

· · · · · ~õsóõõ · · · .. · ~~;sõõõ · 
1 ;soou 1 óSooo 
8,)000 ssooo 

OBSERVAÇÕES. 

1008000 
2408000 
2008000 
160SOOO 

100$000 
2~0~000 
~008000' 
1608000 ' 

.... iôõiõõõ ..... iõõsôõõ. 
~oosooo 'oosooo : 
1608000 160SOOO · 
133S33~ 133S333. 
808000 80SOOO 
408000 408000 
20SOOO 208000 . 
sosooo sosooo 
608000 6USOOO I 
608000 60FOOO 1 

60SOOG 60$000 
40ROOIJ ~08000! 
408000 408000 
408000 40ROOO. 

1608000 
lOOSOOO 

40SOOO 
308000 
I6SOOO 

16'0/fOOO 
100S600 

,08000 
aosooo 
168000 

t.• As Commissõrs do Corpo de Saude do Exercito dil'idir-se-bão em Commissõcs em estado de paz, c Commissües em campanha. Cada buma destas com· 
prebrndcrá as de Hospital e enfermaria perm:mentes e de Hospital e enfermaria ambulantes. 

2.• Os Offiriaes de saudc empregados em Commissõrs no estado de paz c em campanha perceberão os vencimentos geraes de soldo, gratilicaçilo addicional 
c etapc, c as gratilieaçües esperiaes que lhe rorem respectivamente attribuidas, conrormc a natureza da Commissão. Ah'm destes ,·rocimentos ter&o mais os 
empregados em Ho•pitars e eurcrmarias ambulantes em estado de paz forragens para cavalgaduras de pessoa e bestas de bagagem; e os que servirem em Hos
pitaes e enfermarias permanentes e nmbulantes em campanha, as mesmas forragrns e a g~atifica~ão de terça parte do soldo. 

3.• O exercido peculiar do Cirurgião-mór do Exercito será as•crnellhado ao de CommJSsão de Hospital ambulante em estado de paz ou em campanha 
para o abono dos rrsprrti\·os n·nrimrntos, trndo em lugar da gratificação especial de exercido n que for privatiYamente attribuitla ao mesmo Cirurgia.o-mór 
como Chcrc do Corpo de Saude, e prrrrhendo rorragens para bestas de hagagem em tempo de paz sómeule quando sahir para longe da C<lrtc por moth·o de servito. 

4." O Chefe da Hepartiçilo militar de saude de hum Corpo do Exercito de operações terá os vencimentos de Comrnl'"ilo de Hospital ambulante em cam
panha, excepto a t:ratiti(açfio r>perial, a ~uni será marcada pelo Governo, tendo em ,·ista a força do Corpo do Exercito, e as neccosidades do servito de saude 
t•rn rrla~·iio aos dctalhrs Uas oprraçt1<'s militares. 

ó." o Secretario do Corpo de Saude do Exercito será considerado em Commissilo de enfermaria permanente em estado de paz, tendo porem, em lugar 
da gratillraçfto e•pecial, a pr~,-ntiva que lhe for marcada. 

G.• Os Offieiat'S tle saude empregados em qualquer serviço da Repartição, que não seja de Hospital ou enrcrmaria, sei'11o assemelhados, para a pcrcept4o de 
seus ,·encimcntos, aos :Mrdicos e CinnJ:ifirs rmprcg'ados em Commissão de enfermaria permanente ou ambulante rm estotlo de paz ou l'm campanha, conforme 
a natureza do oerviço, a orrasiilo c a localidade • 

. . 7.• Tanto em estado de paz romo em eampanha_seril? equiparados 11 Commissilo de _enfermaria permanente os senitos e)·cntuacs, e os de detalhe J.lar~ a 
v1s1ta dos Corpos da guarmçilo, os de Dcle~atlo do Cnurg1ilo-mor do Exercito, os de Asmtente, c os de outras quaesquer d1Jigencoas estavCJs ou trans1tonas 
prifativas da Reparti«: .lo da Guerra na mesma p:uarnicão, e á de enfermaria ambulante, os scniços de escala prestados nas for~as em marcha, os de diligencias 
especiars da profi.liSljo nos estradas e nos quartris e arampameutos pro-visorios, e assim tambem os de explorações scientifiras, e os relativos á salubridade pu
bhro rritos em •irtnde de ordem lr~itimamente emanada da Repartição da Guerra. 

s.• Os Offiriat'S do Corpo de Saude do Exercito nas Comnlissões em campanha, c nas de enfermaria ambulante em estado de paz, terão os mesmos m~ios 
tle transporte para si e suas ramilias, <1ue forem concedidos aos Ofliciaes combatentes de pontos correspondentes. 

D.• A Commillilo de Hospital ou enfermaria permanente passará a ambulanre desde que o Official ou o Corpo, Hospital ou enrermaria, em qne elle senir 
puzrr-se em marcha para seu destino; e inwr.amente, logo que chegar a alguma localidade, e ahi estabelecer resideucia fita previamente determinada. A Com
missDo, por~m, nt'Ste caso não cessorio de srr de Hospital ou enfermaria ambulante para o Official que, sendo encarregado de explorações scientificas, ou de ser
viço relativo 11 salubridade. publica, em lirtude de ordem legitimamente emanada da llepartiçílo da Guerra, tiver de fazer repetidu excursões, partindo do ponto 
de residcnda determinado. • · 

10.• As Commis>õt·s em ran•panha romeçarolo lof:O que se publicar o estado de guerra na Prolincia que tem de senir de thcatro ou base das operações,- e 
linalisarão quando ahi se publicar a rcssaçno dr"c estado. 

11.• Os Emprr~ados na otlministraçfio c seniço dos Hospitaes e cnrermarias militares que nno vencerem etape perrebcrfto as rações de comida qne lhes 
forem marcadas pelo Hegulameuto tlc 25 tlc Nmemhro de tSH. Palacio do Rio de Janeiro 7 Jllarço de 18ó7.- Jllarque:: de Cozias. . ·~ 
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DECRETO N.• 1.901- de 2,t de ?tlarço de 18S7. 

ÃUtori~a o Credito suplementar d.e Rs. 899 . .&91./b450, 
para as despezas do Ministerio da Guerra no exercício 

de 1856-1857. 

Sendo insulficientc o Credito aberto no Art. 6." da Lei 
N .• 840 de 15 de Setembro de 1855, para algnus artigos de 
dcspeza do Ministerio da Guerra: Hei por bem, na conformi
dade do § 2.• do Art. 4.• da Lei N.• 580 de 9 de Setembro 
de 1850, e Tendo omido o l\leu Cons~·lho de Ministros, au
torisar o Credito supplemcntar de oitocentos noventa e nove 
contos quatrocentos e noventa c hum mil quatrocentos c cin
coenta réis, nas rubricas constantes da Tabclla que com este 
baixa, devendo esta medida ser levada em tempo com petcnte 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

O Marquez de Caxias, do l\Ieu Conselho, Presidente do 
Conselho de Ministros, l\Iinistro c Secretario d'Eslado dos 1\'e
gocios da Guerra, o tenha assim entendido c expeça os des
pachos nccessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte quatro 
de Março de mil oitocentos cincocnta e sete, trigesimo sexto 
da lndependencia e do Imperio. 

Com a Jtubriea de Sua l\fag1;stade o Jmparar!<l,·. 

Jlarguc-:. de Caxias. 

Tabella distributh·a elo Ct·c-.dito su,tn•h•men
tat• autorisatlo Jlúr necreto tlcstn, data 

JUat"a n exerekio dt~ :!§50- :I.Sá'. 

Art. 6.• da Lei N.• 84.0 de 15 de Setembro 1le J85!.í: 
· § 1. • Secretaria d'Estado e Uepartiçõcs an-

nexas. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. OOfl=iHIOU 
2. • Conselho Supremo .Militar... . . . . • . . . (). 000~000 
6.'• Arsenaes de Guerra, Armazens de artigos 

bellicos, c Conselhos administrativos. r~oo. 000~000 
7. • Hospitaes .. , . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . • . . 25. 000~000 
8.° Commandos de Armas, e Inspccçõcs 

dos Corpos ................•...• 
11.• Corpo de Saudc ................. .. 
12. o Repartição Ecelesiastiea.. . ........ . 
13. e Gratificações diversas .......•....... 
17. o Fabrieas .... - .................... . 
18. • Presidia da Ilha de Fernando ....... . 
20.• Diversas dcspezas c cvcntuacs ....... . 

35.000~000 
15.000~000 
20.000:tl\OOO 
100.000~000 
tt:L:I!H::;'-150 
20.00();jji000 

HiO. OOO:tilOOO 

. l\1.lacio du llio de J"l\eiro em i4 de .Mun·o de J8:.i7.-
:atarquez de Caxias. Í3 

.. 



.. 

(' 98) 

DECRETO N.o 1.902-:de 21. de :Março de fBS't • 

. .l)á...no"a organisaç[io á Guarda Nacianal dQ .Jlunicipio d4. 
. Telha da Prot~incia do Ceará. 

Attendondo á Proposta do Presidente da Província do Ceará, . .._ 
Hei p:>r bem Decretar o seguinte : 

Art~ 1. o I<'ica creado no Município da Telha da Província 
do Ceará , e subordinado ao Commandante Superior da Guarda . _ 
Nacional da Comarca do Icó da mesma Província, hum Bat~ : 
lhão de Iofanteria de seis Companhias, com a numeração de ,,; 
trinta e tres do se1·viço activo , c hum a Companhia avulsa com .. 
a numeracão de oitava do serviço da reserva. ..'li 

Art. 2 • O Batalhão acima referido, e a Companhia avulsa'.:· 
da reserva, terão as suas paradas nos lugares que lhes forem . ,; 
marcados pelo Presidente da Província, na conformidade da Lei.·-~ 

José Thomaz Nabuco de ArauJo, do Meu Conselho, Mi-~,~ 
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim'~' 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de JaneirQ•~ 
em vinte e quatro de l\farço de mil oitocentos cinooenta e sete,. ~ 
trigesimo sexto da lndepcndcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.• 1.903. -de 2i de Março r de 185'7. 

Eleva o numero de Lançadores da Recebedoria do .Muni· .,'. 
cipio da Côrte. 

Não sendo sufficicnte o numero dos Lancadores da Re- . 
cebedoria do Município da Córte , marcado nâ Tabella de 15 * 
de Junho de 184-6, em consequencia da nova divisão de dis-.' 
trictos para o lançamento, feita em virtude do Decreto N. o 11752 
de 26 de Abril do anno proximo passado: Hei por bem eleva-lo~ 
a sete , ficando nesta parte alterada a referida Tabella. ~ 

JQliO Mauricio 'Vanderley., do Meu Conselho, Senador do, 
lmperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fa- 1• 

zenda e Presidente do Tribu.nal do Thesouro Nacional , assim:· 
o tenha entendido e faça cxec:utar. Palacio do Rio de Janeiro.·. 
em vinte e quatro de Março de mil oitocentos cinooenta e sete; '· 
trigesimo sexto da ludepcndencia c do Imperio. .~ 

·! 
Com a Rubrica de Sua l\fagcstade o Imperador. ,l 

João Mauricio IV~, j 
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~liCRETO N, o 1. 904 -de 2S de ·Março do t85'r • 

. • 114J'ca 0$ ordenado~ dos .Prpmotores Publico• ·das Co~ 
th· Sqpto A.ntqnio dos Jnjos e de No~sa &nlulra· th 

Graça, crea4as na Província de Santa Catharina. 

Hei por bem Marcar o ordenado de oitocentos mil11éis a 
c~da hum dos dons Promotores Publicos das Comarcas de Santó 
Antonio dos Anjos e de Nossa Senhora da Graça, creadas na 
Província de Santa Catharina. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu C<:mselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e oito de Março de mil oitocentos cincoenta e seta. 
trigesimo sexto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Josá Thomaz Nabuco de Araujo._ 

DECRETO N.u 1.905-de 28 de Março de 1857. 

ltarca o ordenado do Promotor Publico da ComarC(4 dà: 
Tacaratú creada na Província de Pern.ambuco. 

Hei por bem Marcar o ordenado de hu,m conto de réis 
ao Promotor Publico da Comarca de Tacaratú , crcada na Pro

. vincia de Pernambuco, 
José Thomaz Nabuco de Araujo, do Mieu Conselho, ~i

, nistro e Secretario d'Estado dos Negocios d.a Justiça; assim o 
~-' tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de Janelrt. 
.·• ,Çf», vjnte ~ qito de Março d!l mil oitocentos cincoenta· e~~. 
t, l~igtlSimo s~xto da lndependencia e do l111perio, 
" ' ,, 

... Com a Rubrica de Sua Magestada;; o Imperador. 

José Thom~.tz Nabuco de Araujo. 
·'· 
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DECRETO N.o 1.906-de 28 de Março de t857. 

Declara de primeira Entrancia as Comarcas de Santo An· 
tonio dos Anjos, e de Nossa Senhora da Graça, creadas 

na Província de Santa Catharina. 
\ 

Hei por bem Declarar de primeira Entrancia as Comarcas 
de Santo Antonio dos Anjos, e de Nossa Senhora da Graça, 
creadas na Província de Santa Catharina pela Lei da Assem
bléa Legislativa de dezesete de Abril do anuo passado. 

José Thomaz Nabuco de Araujo , do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e oito de ·Março de mil oitocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo • 

• 

DECRETO N. o 1. 907 - de 28 de MaJ·ço de 1857. 

JJeclara de primeira Entrancia a Comarca de Tacaratu 
creat.la na Província de Pernambuco. 

Hei p~r be01 Declarar de primcim Entrancia a Comarca 
tle Tacaratu, cret1da na Província de Pernambuco pela Lei da · 
Assembléa Legisla ti v a de treze de Maio de mil oitocentos cin
coenta e quatro. 
. José Thomaz .Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, 1\fi- · 

mstro e Secretario d'Estado dos Negoeios da Justica, assim o 
tenha entendido e 1 raça excutar. • 
. Palacio do Rio de Janeiro em -vinte e oito de Março de mil 

oitocentos cine'oenta e sete, trigesimo sexto da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica tle Sua Magestade o Imperador. 

José T.'homaz Nabuco de Araujo.' 
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J)ECRETO N. • 1.908 ..- de 28 de ·Março de 1857. 

Encarrega especialmente a cada huma das tres Varal Md
. nicipaes da Cdrte diversas jurisdições e commissões es

tabelecidas por Lei. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
. Art. t.o Competem especialmente 

§ 1.0 A' t.• Vara Municipal, a Provedoria de Capellas e 
Residuos (Artigo quatro~entos e setenta do Decreto numero 
cento e vinte de trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos 
quarenta e dous). 

§ 2.0 A' 2.a Vara Municipal, a execução das sentenças cri
minaes. (Artigo quarto do Decreto numero cento e trinta e 
tres de vinte e seis de Fevereiro de mil oitocentos quarenta 
e dous). 

§ 3. o A' 3. • Vara Municipal , a execução das diligencias de
cretadas pelos Tribunacs e Juizes especiaes do Commercio. 
(Artigo sessenta e cinco do Decreto numero mil quinhentos no
venta e sete do primeiro de Maio de mil oitocentos cincoenta 
e cinco). 

Art. 2. o Ficão outrosim encarregadas privativamente ás 
tres Varas Municipaes as seguintes Commissões: 
· § 1.0 A' t.• Vara Municipal, a prcsidencia do Conselho 
Municipal dos recursos da Qualificação dos votantes. (Artigo 
trinta e tres da Lei de dezenove de Agosto de mil oitocentos 

. quarenta e seis). 
§ 2. • A' 2. • Vara Municipal , a preparação dos processos 

para serem julgados pelo Jury. (Artigo trezentos e vinte e tres 
do RPgulamento numero cento e vinte, de trinta c hum de 
Janeiro de mil oitocentos quarenta e dous). 

§ 3. o A' 3. • Vara Municipal, a intervenção no Conselho de 
Revista da Guarda N acionai, como parte delle. (Artigo vinte 
hum da Lei de dezenove de Setembro de mil oitocentos e cin
coenta) • 

. ' José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi-
. nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justh:a, ass~m o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 

l em vinte oito de Março de mil oitocentos cincocnta .c sete, 
trigesimo sexto da Indcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Arat;o. 
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DBOBETO N,o 1.909 .._do 28 d~ Marçó de t8&1i. 

..Bapla ci sub&tituieão dos Juizes de DitMt.o • ClJptUJl.;.:>;: 
lmperio. ·': 

' .'~,. ~ •' ':~ 
Hei por bem,. o. em confonnidade do Artigo duzentos e ·~ 

onze , paragrapho dez , do Regulamento numero cento é vinte '·' ~· 
de trinta e hum de Janeiro de mil oitocentos quarenta e dons, ·~ ,;.. 
De~reta.r Q seguinte : ., 
... 4!1. t.o O Juiz Municipal da t.a Vara substituirá ao Juiz 
de D.reito da 1.8 e 2.8 Vara Criminal. 

Art. 2. o O Juiz Municipal da 2. a Vara será o Substituto ' 
do Juiz de Orphãos. 

_ Art. a. o Ao Juiz Municipal da a. a Vara compete a ~ 
a~tituição dos Juizes especiaes do Commercio. ;\ 
· Art. 4. 0 Quando se der o impedimento de algum dos re- ·~ 
~b!:os luizes, ou houver accumulação de substituições, serão !); 

o . rvadas as dregras estabelecidas pelo Decreto numero cento . ~ 
e trinta ~ tres e vinte seis de Fevereiro de mil oitocentos qua- · .... 
renta. e .dous. -~ 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho Mi· 
lt_•. · pjsw e Secr.etario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
1!. '• tenha entendid!> e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
~· ~JP vinte oito de Março de mil oitocentos cincoenta e sete, tri-
ii· . sesimo sexto da lndepcndencia c do lmperio. 
'• 1~-

\' ., 
i, 

í 
~ . 
!· 

!\ 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de .Araujo. ~* 
j 

'~ 
~~ ; 

DECRETO N. 0 1.910-de 28 de Março de 1857. tJ 
Eslabelêce .na Capital do lmperio dous Juizes especiaes do. ··J~ 

Commercio. • \~ 

Hei por bem, e em virtude da Lei numero setecentos e --~~~ 
noventa e nove , de dczeseis de Setembro de mil oitocentos .·: 
cincoenta e q~atro, Decretar o seguinte : . :i t 

Art. t.o A jurisdicção do Juizo especial do Commercioi"'tJ 
da Côrte compete cumulativamente a duas Varas, com a deno-· 1 ~ 
mt"ii.Ção de primeira e segunda Vara Commercial. " ;~ 

Art. 2. • A Vara existente, crcada pelo Decreto numero · ' 
mil quinhentos e noventa e sete do primeiro de Maio de mil (. · 
oitocentos cincocnta e cinco, so considerará primeira. 
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Art.· 3.0 A segunda Vara, novamente creaiJa fica· decJa
: . · nda de terceira Eiltrancia. 
~' , · • Art. 4. o Ficão creados mais dous Escrivães especiaes para 
:;: senirem perante asegunda Vara. 
1';,'{ , José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi
~. nistr_ o e_· Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim o 
rt;- tenha entendido, e faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro 
,~· ·em vinte \e oito de Março de mil oitocentos cincoenta e sete, 
~"' triges~mo sexto da lndepéndencia e do Imperio. 
i"" '· . .. 
~ 
li'"'.,, 

~ .~ 

( 

í" 
~. 
~-
~.;;_. :t 
~ l='; ~' ~· 

Com a Rubrica d~ Sua Magestade o Imperador. 

José Thmnaz Nabuco de .Araujo. 

~ .. DECRETO N.0 1.911-de 28 de Março de 1857. ,. . 

f. :Btgula a cotnpetencia, ir~terposição, e/feitos e fclrma do julgá,. 
• J_·. mento dos Recttrso.s á oroa. 

;\' 

~' · Hei por bem, Usando da autoridade que :Me eonfere o 
j· Artigo cento c dous paragrapho doze da Constituir-ão, Decretar 
t; .o·seguinte. 
f~ r- Art. 1. o Dá-se Recurso á Coroa : 

r--·' § 1. • Por usurpação de jurisdicção e poder temporal. 
· § 2. 0 Por qualquer censura contra empregaclos cíveis em 
razao dé seu Officio. 
· -§ 3. o Por notoria violencia no exerci cio (\a jurisdicç.ão 
-e poder espiritual , postergando-se o direito natural , ou os 

t.l Canones recebidos na Igreja Brasileira. 
,~ ' · :Art. 2. o Não ha Recurso á Coroa : 
"-J' § 1.. o Do procedimento dos Prelados Regulares - intra 

· dllustrum - contra seus subditos em materia corrcccional. 
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fi 
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i"" '· . .. 
~ 
li'"'.,, 

~ .~ 

( 

í" 
~. 
~-
~.;;_. :t 
~ l='; ~' ~· 
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Art. 4. • He admissivel o Recurso á Coroa de qnaesquet 
a cios em que se dê algum dos casos do Art. 1. • ou seja des;., 
paeho, sentença, mandamento, pastoral. ou seja Constituição;,. 
a c to de Consilio Provincial,· ou de visita. ' · .~ 

Art. 5. o Não obsta á competencia do Recurso que of , 
gravame seja judicial ou extraj~Idicial. . ... 1"' 
. Art. 6. o Qualquer que seJU a lustancm cabe o Recurso;;. 
á Coroa nos casos do Art. 1. o paragrapho 1. o e 2. • ,r 

Art. 7.• Não será porêm admittido o Recurso á Coroa,f. 
no caso do Art. 1. • paragrapho 3. •, se não quando não houver~ 
ou não for provido o H.ecurso , que competir para o Supe-:.1. 

~ .. 
rior ecclesiastico. í;:. 

Art. 8. o Compete o Recurso á Coroa não só ao se-;, 
cular se não tambem ao ecclesiastico, salvo a disposição do":í 
Art. 2. 0 

Art. 9. o Póde ser interposto pela parte interessada ... · 
Art. 10. Deve ser interposto pelo Procurador da Coroá· · 

nos casos do Art. 1. o paragraphos 1. o e 2. o · 

Art. 11. Interpoem-se das Autoridades e Juizes Eccl 
siasticos de qualquer ordem que sejão ordinarios ou com 
missa rios. 

Art. 12. He suspensivo logo que se interpoem n 
casos do Art. 1. • paragraphos 1. o e 2. o 

Art. 13. He porêm devolutivo no caso do Art. L. 
paragrapho 3. o, se o despacho de que se recorre he i · 
terlocutnrio, salvo: 

§ 1. o Se o gravame for tal que não possa ser reparad .· 
pela sentença definitiva. · 

§ 2. o Se da sentença definitiva não houver appellação. : 
Art. 14. Tambem não he suspensivo no caso do Art.-

1. • paragrapho 3. o dos actos dos Bispos em visita, salv · 
procedendo elles-por via de Juizo.-

Art. 15. O Recurso á Coroa deve ser interposto po. 
petição documentada perante o lUinistro da Justiça na Córte 
e Presidentes nas Províncias, que decidirão logo as questõei 
que occorrerem sobre a suspensão dos Recursos, e :rejeitarão 
aquelles que forem interpostos contra as disposições desfi 
Decreto. : 

Art. 16. Das decisões do Ministro da Justiça e Presi 
dentes das Províncias , nos casos previstos pelo Ariigo an-. 
tecedente de suspensão, e rejeição do Recurso, podem as' 
partes recorrer do Ministro da Justiça para o Conselho d'f.s.;, · 
tado , e dos Presidentes das Províncias para o Ministro ': 
.rustiça. 
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Art. 1'1. Interposto o Recurso será logo intimado á 
·Autoridade ou Juiz Ecclesiastico, assignando-se-Jhes o prazo 
de quinze dias para aJiegarem o que convier. 

Art. 18. Se o gravame for judical, serão pelo Juizo 
tEcclesjastico remettidos com a sua resposta os autos respe
. ctivos: delles porém ficará traslado, salvo se o facto se der na 
. Côrte, c o recurso tiver etfeito devolutivo. 

Art. 19. Com a resposta do .Juiz Ecclesiastico ou sem · 
.ella, se a não der no prazo assignado, ouvido o Procurador 
da Coroa, e com informação do Presidente da Província, será 
o Recurso remettido para o Conselho d'Estado por intermedio 
do Ministro da Justica. 

Art. 20. Não he ouvido sobre o Recurso a parte recor~ 
.rida. 

Art. 21. O Recurso será instruido com os documentos 
e inquirições que a Autoridade, o Juiz Ecclesiastico, Procurador 

, ·da Coroa, Presidente de Província, e Ministro da .Justiça 
acharem convenientes para a decisão da questão. 

Art. 22. Póde a Autoridade ou Juiz Ecclcsiastico á 
: · vista da petição do recorrente reparar a violencia que fez , 
~·dando para esse fim os despachos necessarios, e participando 

ao Ministro da Justiça, o~ ao Presidente da Província a sua 
~.·decisão para ficar sem etfeito o Recurso interposto. 
',; Art. 23. Decidido o Recurso pelo Conselho d'Estado, 
. ·.,.será por A viso do Ministerio da Justiça transmittida a Reso· 

luçllo Imperial ao Juiz ou Autoridade Ecclesiastica, para 
( faze-la cumprir como nclla 'Se contiver, no prazo que o 
": mesmó Aviso· fixar na Côrte, ou for fixado pelo J>residente 
? .. na Provinda. 
;;) Art. 24. Se não obstante, o Juiz ou Autoridade Ec
, 'cJesiastica não quizer cumprir a Imperial Resolução, será ella 

como sentença judicial pelo Juiz de Direito da Comarca , que 
i·. ·procederá como determinão os Artigos 13 e 14 do Decreto 
~-;,de 19 de Fevereiro de 1838, o qual só nesta parte fica em 
:;~:vigor. 
~. Art. 25. O Recurso no caso do Art. 1. • paragrapho 
~;t.• he reciproco, e póde ser interposto quando algum Juiz 

~
'' ou Autoridade temporal usurpar jurisdicção ou poder Espi-

... 
ritual. O recurso· será interposto pelo Bispo, e são applica
~eis ·a esse caso as disposições deste Decreto relativas ao 

. Art. 1.• § t.· 
~=.. José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Mi· 
la...,.nistroe Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
~ 14 
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~~·' . 
~; . · , o tenha entendido o faça executar. Palocio ilo Rio de Janeil"lJ,': 
'' ·• tem vinte. oito de Março de mil oitoc®tos, cill~.enta e sete~. f]\' 'tris::s::Ub~C4In::::e:::;~:m~::~rador. . \,, 

~~·,• ·<~~,'\1 ' . José Thom4:; Nabt<co ds Ara~<jo,~ 
.;: '(-

~ ' . 
·"'· 

Arlig01 do Regulamento N.•10 de 19ds Fevereiro de48380 ·~ 
, , aos quaes se refere o Decreto N. • 1. 911 de 28 • 

de Março de 1857. 

Art. 13. Cabe nos limites de jurisdicçao dos Juizes 
de Direito, a respeito do cumprimento das sentenças men- :, 
cionadas, declarar na fórma dellos, sem algum effeito 

C61lsuros, e penM Ecclesiastitas que tiverem sido ~~~:i~~;r:~~ 
aos recorrentes, prohibindo e obstando a que a 
dellas se lhes faça qualquer violencia, ou cause 
pea~al ou real; mettcndo-os de posse de q~~e:1:~~e~rt~~~~~i! e prerogativas, ou redditos, de qne houverém 
e prpcedeodo e responsabilisando na fórnl8 da 
bedientes, .e que recusarem a execução. 

Art. 14. No caso de serem precisas as providencias 
Juiz de Direito, na fórma do Artigo antecedc~;~te, além 

. intimações que se fizerem aos Juizes e Autoridades 
siasticas, se annunciará tudo por Edilaes nos lugares puibli!:oi• 
da Comarca .. 

. 

DECRETO N." 1.!1t2 -de 28 de Marco de 1851 . 

.AliAJra as disposições do Decreto de 20 de Agosto de f 

Attendendo no grande numero de processos militares 
que tem de tornar conhecimento o Tribunal do Conselho 
premo Militar de Justiça , em razão da extincção das 

. de Justlca, ·querendo facilitar o expcdien"te dos mesmos 
cessos :' llei por bem decretar o seguinte : . · · . 

1.• Os Conselhos de Guerra que subirem ao Conselho · 
Militar de Justiça, serão rclalados nno só feio Juiz 

· eomo. pelos Ministros Adjuntos <)o Tribuna , fazen«<o-se a cjíSc, 
: trlbUJçio segundo a ordem throàologlca dos proo~soos, e ll.~' 
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candô n~ta parte alterado o disposto no Decreto de 20 de 
. .Agostb de 1 '777. . . 
·~ · 9.0 f]ontiliuarão a cargo do Juiz Relator todas as mais 
1 -~~s que até agora tem desempenhado. , 

. O Márquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do 
·Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Etado dos Ne~ 
~ gocios da Guerra , o tenha assim entendido e expeça os dos-
. ·pachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito 

dé Março de mil oito centos cincoenta e sete, trigesimo sexto 
a Independenca c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Marquez de Ca:x:ias •. 

DECRETO N.• 1.913 -'do 28 de Março do 1857. 

E:ttingue o lugar de Vice-Director do Arsenal de Guerra da 
. Oôrte e crea em substituição o de Ajudante do Director. 

i Mostrando a experiencia que o emprego de Vice-Director 
ido Arsenal de Guerra dá Côrte, com attribuições independentes, 
·' quaes as que lhe são conferidas pelo Regulamento approvado 

por Decreto de 21 de Fevereiro de 1832 e outras disposições 
ft. posteriores, contraría . e entorpece a marcha do serviço até· 
~porque não he dado a hum só individuo desempenhar satis
t · factoriamente as multiplicadas funcçõrs, que lhe são attribuidas: 
t, Hei por bem , Usando da faculdade concedida pelo § 2. • do 
r :.Art~ 5. o da Lei N. • 892 de 30 de Julho de 1856 , c em quanto 
~'definitiv-amente se não procede á reforma dos Arsenaes de 
'-'Guerra, extinguir o lugar de Yice-Director do Arsenal de l Guerra da Côrte , e crear em substituição tres Ajudantes do 
' Director, os quaes se regerão pelas instrucções que opportu-
. namente serão determinadas. 
I O Marquez de Caxias, do Meu Conselho, Presidente do 
f Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne· 
fAOOios da Guerra, o tenha assim entend,jdo e expeça os des
·paehos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em vinte oito 
~ M Março de mil oitocentos cincoenta e sete , trigesimo sexto 
~· 4a lndependencia e do Imperio. 
F ': I 

· ~: . ·:\ Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Ca:x;ias. 
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lnstrnc~ões paa•a o servl~o dos tres AJudao 
do Director do .il.rsenal de Guc .... a da Vt'trte, 
creados por Dcca•ejo N.o t..Dt.3 de •s do_ cor
rente .. em substitul~o do Vice-D ... ect~u·~ 
cuJo Içar foi extincto pelo mesmo Deereje., 

Art. 1. o O 1. o Ajudante do Director será encarregado, 
das Officinas, e terá por attribuições: ., 

1.0 A Inspecção do serviço interno das mesmas OOicinas;. 
· sua ·esc ri pturação c balanços; a demissão e despedimento de 
operarios c feitura das listas de feria. ,c 

2. o A policia interna do Arsenal c sua segurança, e 1 a vi
gilancia sobre os cxtmvios de objcctos á sabida do edificio. 

3.0 A fiscalisação do córte de fardamentos, e a distribuição 
das costuras. 

4. o A administração do serviço de apresto de bombas e de 
extincção dr, inccndios. 

5. o A do serviço dos escaleres e da competente marinbagem.:: 
6.0 A inspccção dos escravos e afrieanos livres ao serviço. 

do Arsenal. .{ 
7. o A do Estabelecimento de aprendizes menores; ensino e: 

tratamento destes. · : 
Art. 2. o O 2. • Ajudante do Director será Fiscal dos ser-. 

viços do Almoxarifado, c terá a seu cargo : . 
t.o Assistir á verificação dos generos nas entradas e sabidas· 

do Almoxarifado; aos encaixotamentos e enfardamentos; e a~ 
termos de consumo, balanços e inventarios. . :~: 

2." Fiscalisar o apresto dos supprimentos ordenados para;
as Províncias, c para os Corpos e Repartições diversas d ,. 
~rte. . 

3.0 Velar sobre a boa guarda e conservação nos armazeni' 
do Almoxarifado, dos objectos concernentes a fardamento, equ~~ 
pamento, correame, instrumental, ferramenta, macbinas, f 1 
em geral qualquer materia prima. / 

4. o Ter em dia a demonstração da existencia c estado dos· · 
objectos de fardamento, e das fazendas c aviamentos em ser 
destinados para aprompta-lo; e do mesmo modo a respeito do· 
equipamento e correame. 

5. 0 l 1rovidenciar sobre os embarques e desembarques da_'· 
objectos rcmcttidos de diffcrentes pontos para o Arsenal, e: 
vice-versa; e sobre o ajuste de fretes, transportes c conducções}; 
por mar e por terra. :'; 

6. o Fiscalisar as contas apresentadas pelo Agente de co~ 
pras ; a qualidade e preço dos objectos por elle comprados·;~ 
e a e.lfectuação da entrada dos mesmos objectos. : 

7.u Assistir ás Sessões do Conselho Administrativo; DIS · 
occasities de compra. ,i : i 
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t· Art. 3.0 O 3.0 Ajudante flnalmetlte será incumbido do 
.terviço de Artilharia e armamento, tendo a seu cargo : 
r ·f.• fA inspecção da Fabrica de Armas da Fortaleza da Con
teeição: 
{ 2.• A do Laboratorio Pyrotechnico do 1\lorro do Castcllo. 
~ · 3.• A do que for relativo á construcção, guarda e apresto 
• dos parques de artilharia , seus reparos, pala menta e muni
:; ções; machinas, transportes de artilharia, instrumentos c ar
i tificios de guerra. 
~· 4..• A do que for tendente aos melhoramentos materiaes 
l dos objectos destinados ao uso do Exercito. 
> 5.• A' organisac;ão de huma sala de modelos, e a guarda 
'·. e asseio da casa d'armas. 
. Art. 4.. • Quaesquer outros serviços accidcntaes , o Director 

,. distribuirá pelos Ajudantes como mais conveniente for. 
Art. 5. o Os Ajudantes não terão h uns sobm outros proe

. minencia que não seja a que resulta do maior posto ou anti
. ·8Uidade. 
& Todos se auxiliarão mutuamente no desempenho das obri
.· gações que lhes são ou forem impostas , pelas quaes serão res
~ ponsaveis immediata e unicamente perante o Director. 

Art. 6.• O Ajudante enca~regado das officinas a que se 
refere o Art. 1. o residirá no edificio do Arsenal. 

~. Art. 7. 0 As relações officiaes que em virtude de Regula-
mentos vigentes existião ~mtre o Vice-Director e as Repartições 

~ Fiscaes ficarão competindo áquelle dos tres Ajudantes que tiver 
. · á seu cargo o objecto a que as mesmas relações se referirem , 
';"sempre sob a dependencia da immediata responsabilidade do . 
>Director. · I. Art. 8.• O Ajudante mais graduado ou mais antigo sub

·slituirá o Director em sua falta, ou impedimento: e a sub
·atituição passará aos outros segundos o mesmo principio, quando 

:f\• o mais graduado estiver impossibilitado. 
· Paço em 28 de ~larço de 1857. -Marquez de Caxias • 
.. . 

~· .. _ .. 
11"' f : ·--• 
t~· DECRETO N.• 1.914- de 28 de 1\farço de 1857. 

~Banda executar a nova Tarifa das Alfandegas e as suas 
·: . . disposições preliminares. 

· Hei por bem, Usando da autorisação concedida pelo Art • 
. ~ 29 da Lei n. o 369 de 18 de Setembro de 1845, e Art. 46 da 
~ Lei n. • 514 de 28 de Outubro de 1848, Ordenar que nas AI-

•ndegas do Imperio se execute, do 1.• de Julho proximo fu-
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.· gações que lhes são ou forem impostas , pelas quaes serão res
~ ponsaveis immediata e unicamente perante o Director. 

Art. 6.• O Ajudante enca~regado das officinas a que se 
refere o Art. 1. o residirá no edificio do Arsenal. 

~. Art. 7. 0 As relações officiaes que em virtude de Regula-
mentos vigentes existião ~mtre o Vice-Director e as Repartições 

~ Fiscaes ficarão competindo áquelle dos tres Ajudantes que tiver 
. · á seu cargo o objecto a que as mesmas relações se referirem , 
';"sempre sob a dependencia da immediata responsabilidade do . 
>Director. · I. Art. 8.• O Ajudante mais graduado ou mais antigo sub

·slituirá o Director em sua falta, ou impedimento: e a sub
·atituição passará aos outros segundos o mesmo principio, quando 

:f\• o mais graduado estiver impossibilitado. 
· Paço em 28 de ~larço de 1857. -Marquez de Caxias • 
.. . 

~· .. _ .. 
11"' f : ·--• 
t~· DECRETO N.• 1.914- de 28 de 1\farço de 1857. 

~Banda executar a nova Tarifa das Alfandegas e as suas 
·: . . disposições preliminares. 

· Hei por bem, Usando da autorisação concedida pelo Art • 
. ~ 29 da Lei n. o 369 de 18 de Setembro de 1845, e Art. 46 da 
~ Lei n. • 514 de 28 de Outubro de 1848, Ordenar que nas AI-

•ndegas do Imperio se execute, do 1.• de Julho proximo fu-
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tQfo em diante, a Tal'ifa e suas disposições preliminares; que 
coín este baix.ão, assignadas por João Mauricio Wanderley, d9 
Meu Conselho, Senador do Imperjo, .Ministro e S!}Cretario. 
d'Estado dos Negocias da Fazenda; 'e Presidente do Trib~Q4!· 
do Thesouro Nacional , que assim tenha eQ.teJtdido e f•ça . 
executar. Palacio do Rio de Janeiro ~m vinte oito de MaiÇD', 
de .. mil oitocentos cincoenta, e sete, trigesimo sexto da I.D.·i 

,dependencia e do Imperio. · 
'·~:i 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Mauricio Wanderleyi 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 
CAPITULO I.· 

B• perceppiio dos direitoil. 

Al'tigo 1. o Na percepção dos direitos estabelecidos nes 
Tarifa~ ·nenhuma ditfercnça se fará entre mercadorias e o · 
jectos ·· novos , e usados ; em peça e retalho, avariados, qu 
brados , em pó ou pedaços , por acabar ou incompletos, 
sãos, inteiros, acabados e promptos ; com ou sem enfeites 
nem tambem pela natureza de seus envoltorios, ou em vir· 
tude de qualquer outra circumstancia, que não esteja ex' 
pressamente declarada na mesma Tarifa. 

Nenhum artigo ou objccto se reputará ditferente do clllll-t 
sificado ou comprehcndido na Tarifa pelo simples facto de cont ··. 
algum enfeite ou modificação , que lhe não altere a esseftcia 

· qualidade ou emprego , ainda que se lhe tenha dado ditreren 
denominação. 

Art. 2. o As fazendas bordadas de ouro ou prata, e 
que ·tiverem enfeites de galões, guarnições ou franjas de qual-; 
quer metal fino, sobre os f.J.Uaes não houver na Tarifa taxa:~ . 
espe.cia.l ou fi.xa, ou disposição particu.lar, ficão sujeitas; alêm~~·.· 

· das taxas marcadas na mesma Tarifa, para ideutieas fazendas 
sem bordados ou enfeites, a mais 80 "/o sobre os respectivos 
direitos. .. 

Art. 3. 0 Nas fazendas manufacturadas com materias dilt~ 
· rentes cobrar. -se-hão os direitos pela taxa relativa á materia'111···· .. ·; 

que predominar no tecido ; e no ?aso de igualdade de materias :_ 
e desigualdade de taxas, pela ma1s alta. . 1 

Art. 4.• Os direitos das fazendas ou tecidos lavrado$, ·i 
bordados ou com enfeites. sujeitos a despacho por factur~ ~ · 



. llUilca poderão ser menores do que os fh:ados para Os mesmos 

.Jlrtefaotos sem lavor, bordado ou enfeite. 
':' Art. 5. o As mercadorias e quaesquer objectos pertencentes 
j,ao Estado. pagarão os. respectivos direitos de consumo quando 
~não forem directamentc importados por conta e ordem do 
·~ inesmo Estado. Os pertencentes ás Administrações Provinciaes~ 
~~'ainda que importados por sua conta, serão sujeitos ao paga· 
.,. mento dos respectivos direitos, salvo havendo concessio do 

Poder Legislativo ou do Governo bnperial. 

(JAPITULO 11. 
,< 

.Da assenaell•açtío tias naereatlorias. 

Art. 6. o As mercadorias não especificadas ou não com· 
prehendidas nos Artigos da presente Tarifa, nem em alguma 
de suas classificações ou disposições genericas, serão assem e· 

>· ·lhadas ás da mesma Tarifa, se com ellas semelhança ou affini· 
.;t dade tiverem, quer pela natureza c qualidade da materia de 
~- ·que forem compostas, quer pelo fabrico, tecido, lavor ou fórma, 
"', combinados cóm seu uso ou emprego; e pagarão os mesmos 
: direitos a que estiverem sujeitas as mercadorias, ás quaes forem 

'. ·' assemelhadas: 
,/.'' § 1. o Para. se resolver a asscmelhação de qualquer roer· 
L" cadoria, o Feitor do despacho dará conta ao Inspector de todas 
"~as circumstancia§ que a puderem estabelecer, c o lnspector, 
:. Quvindo a parte e os peritos, que para esse fim designar, de· 
;_,-jcidirá .se deve ou não ter lugar a assemelhação; e no caliO 
: ·t":affir~ativo, em que. disposição da Tarifa deverá ficar compre
( bend1da a mercadoria que se houver de assemelhar. 
:. ~'. § 2. o Se a parte não convier na assemelhação, poderá in-

.. terpor recurso para o Thesouro na Cllrtc, e para as Thesou
~ 'rarias nas Províncias, o qual será cx-oflicio transrnittido na 
~ • ,Côrte, ao Ministro da Fazenda, e nas Províncias üs Thesoura
~- 'rias, acompanhado da exposição dos motivos em que os lns· 
~~ pectores das AUandegas houverem fundado a sua decisão, e 
~-·'~das amostras da mercadoria sobre que versar a questão. 
· ·. · § 3. 0 Se a parte não se conformar com a decisão da The
,;·· souraria poderá recorrer para o Thesouro, cuja decisão servirá 
; >de regra para todos os casos ;identicos. O recurso será trans· 
.rmittido ex-officio pelo lnspector da respcctiya Thesouraria 
f; de Fazenda. · 
!i<,- § 4. 0 Se a parte se conformar com a decisão ficará esta 
~.definitiva para o caso especial de que se tratar; mas o lns"' 
;; . ' pector deverá ainda assim communica-la ao Thesouro na Côrte, 
:~ '.:e ás Thesourarias nas Províncias, com as informações e amostras 
~ . da mercadoria, a fim de que o mesmo Thcsouro estabeleça a 

· .. tegra que nos casos identicos se deva seguir. 
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§ 5. • Quando a parte não concordar com a decisão do lns~ · l 

pector da Alfandega ou com a da Thesouraria, e quizer·todavia 
tirar da Alfandega a mercadoria ant.es do julgamento do seu 
recurso, poderá faze-lo, pagando os direitos com a clausula di(·~ 
lhe ser restituída a differença ou demasia que houver pago:~ 
no caso de não ser confirmada a decisão. , ', 

§ 6. • Sempre que a parte se não conformar com a assemc-:: 
lhação mesmo depois de approvada definitivamente pelo The- >, 
souro, ser-lhe-ha permittido reexportar a mercadoria para fóra 
do, Im,perto. 

Do despt~cl•o ad •'alot•etn ot• pot• faetura 
·~ 

Art. 7.• As mercadorias que não tiverem taxa fixa de di-n 
reitos, nem puderem ser assemelhadas nos termos do Capitulot~ 
antecedente, pagarão 30 por •;. de direitos ad valorem, e serãO;" .. ~ .. 
despachadas .conforme as disposições do Regulamento n.• 689li'f! 
de 30 de Julho de 1850, com as seguintes alterações: ,] 

§ t.• O preço regulador para o despacho ad valorem será-::" 
o do mercado importador em grosso ou atacado, deduzidos 
os·competentes direitos, e mais 10 por cento do mesmo preço.; 
No acto do despacho os donos ou consignatarios das merca-, 
dorias deverão apresentar, se o Inspector o exigir, suas ra.:' 
cturas originaes authenticadas por modo que faça fc, e, na 
falta d'ellas, os documentos particulares •' authenticos que pos-~ 
suirem relativos ás mercadorias submettidas a despacho. · 

§ 2. • Nas A~fandegas do Hio de Janeiro, Bahia e Per
nambuco podera o Inspector, quando entender que o preço~ 
dado pela parte he lesivo á Fazenda Nacional, ordenar que~ 
o Feitor do despacho impugne a mercadoria por conta dai' 
mesma Fazenda. Esta impugnação poderá ser feita a arbitriot 
do lnspector antes ou depois do processo de que trata o § 3.0 · 

do Art. 1. o do citado llegulamento de 30 de .1 ulho de 1850.;; 
No caso de impugnação mandará o Inspector dentro de' 

tres dias indemnisar a parte pelo cofre da Alfandega da im-.·~ 
portancia das mercadorias impugnadas, segundo o preço que a .. 
parte lhes houver dado em sua nota, accrescentando mais cinco,< 
por cento da dit.a importancia. · 4.•. 

Art. 8. o Quando se suscitar duvida ácerca da qualificação.~ 
das . mercadorias nos termos do Art. 205 do Regulamento de . 
22 deJunhods 1836, do Art. S.• do de 19 de Janeiro de 1838.i'· 
e do Art. t.• do de 17 de Novembro de 1844, poderá igual-t, 
mente o Inspector ordenar que o Feitor impugne por conta da. '; 
Fazenda a mercadoria , cuja qualificação for contestada, se , . 
houver insistencia por escripto da parte na qualificação por ·J 
ella indicada, e untes que hnjn decisão de arbitros) de que .,., 
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lrutão os Arts. 2." a 7." do mencionado Hegulamenlo de 17 
de Novem oro. Neste caso a parte será indemnisada pelo cofre da 
Alfandcga dentro de vinte c quatn> horas, c segundo a taxa 
que na Tarifa estiver estabelecida para a qualidade da merca
doria em que houver insistido. 

Art. 9." As mercadorias impugnadas, na fórma dos dous 
Artigos anlcccdentcs, serão arrematadas em hasta publica á 

·porta da Alfandt>j!a, JH'eccdcndo cditacs publicados consecu
limmentc a dias nas folhas publicas j por lotes' ou integral
mente, c <'m húma Oú mais prac;as, como ao lnspcctor pa
recer mais Yantajoso á Fazcndll Nacional. E quando a impor
lancia da arrematação exceder a quatrocentos mil réis, lücultar
sc-ha ::o anematante assignar letra a prazo de 4 mezes, com 
o juro de meio por cento ao mez, garantida por nssignantc da 
Alfandega se o mesmo arrematante o não for. 

Art.. 10. Não sahirão da Alfandct;a, ou dcpositos alfan
degados as mercadorias arrematadas sem que o arrematante 
tenha entrado com a importancia dns mesmas pam o cofre da 
ltcpal'tição, ou assignado ldra na l'órma que fica determinado. 
O que dentro de J dias não satisfizer· o importe da anema
tac;ão, e sendo intimado para paga-Jo não o realisar nas vinte 
tJUatro horns subsequentes, será multado pelo lnspcctor em 20 
por "/o do valor da arrcruatação, procedendo-se tiOS termos do 

. Art. 278 do Hegulamento <.lc 22 de Junho de 1836, caso não 
~ })aguc a multa no prazo <.le quarenta c oito horas. As merca

dorias sel'ão nov:uncnte postas em praça. 
Art. 11. Ila\'erá nas tres Allhndegas designadas huma 

1 escripturação c conta especial para as impugnações, a cargo 
i' exclusivo do Escrivão. :Esta conta será mensalmente balan-, 
r· ceada, C, deduzidos OS direitoS das mel'cadorias Ul'l'Cnlàtadas, 
. que serlio levados á respectiva receita, c bem assim· todas as 
despezas do cofre, dividir-se-ha em duas partes o producto li
quido, sendo huma levada á rcceitn cxtraurdinaria da Allhn

f · dega sob a rubrica- Producto de impugnações. -c a outra 
· repartida em quotas iguaes pelos Feitores, não percebendo cousa 

alguma o que no decurso do mez houvet· deixado de cornpanlcer 
por oito dias, qualquer que tenha sido a causa. 

;lo 

•. :B_,o abatinaento 1.10.1• ~tva.1·i~•~ 1.1erdas e quebras. 

f:. ' Art. 12. Não se concederá abati-mento por avaria ou perda 
lde valor que sofl'rercm as seguintes mercadorias: chá, drogas, r; vinho' azeites, líquidos alcoholicos, c bebidas fermentadas de 
:'! qualqder natureza, cobre em folha, chapa, c pregos, cebolas 
. e alhos, velas de sebo , de cera ou spcrmacctc, ditns stcarinas 

~ ;óu de composição c fructas scccas ou passadas. Seni porêm per-
. 15 
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mittido á parlo separar a porção que reputar avariada ou haver 
perdido o valor, c abandona-la pelos direitos ... 

Art. 13. A louça e vidros importados em caixas, barricas,, 
gigos, ou qualquer outro envoltorio pagarão os direitos respe~.: 
ctivos com o abatimento de tres por cento para quebra. E_ii 
quand~ o dono ou consignatario reclame maior quebra o Ins-_; 
pector, precedendo exame feito por peritos do sua e!!colha ,;;;
poderá conceder até dez por cento mais de abatimento, ficando.) 
salvo ao mesmo dono ou consignatario conformar-se com essa· .. 
concessão, ou servir-se dos meios que lhe faculta o Ucgulamento ·:. 
n. o 590 de 27 de Fevereiro de 1849. · 

Art. U. Os líquidos em geral pagarão os direitos res- :: 
pectivos na razão da capacidade dos cascos ou vasos que os ... , 
contiverem, com o seguinte abatimento por quebras : .. 

§ 1. o De dous por cento para os que não são sujeitos a 1 
evaporação e vierem em cascos, e de mais meio por cento7·, • 

em cada mcz que se seguir aos dous primeiros mczes de es·,i, 
tada nos armazens e depositos da Alfandega até seis mezes •. f 

§ 2. • De tres por cento para os alcoholicos ou sujeitos á~ 
evaporação, que tambem vierem em cascos, e de mais hum por~. 
cento em cada mez e pelo tempo que fica dito no §antecedente, 

§ 3.• De cinco por cento para os de qualquer natureza que 
vierem em vasilha de vidro ou barro: 

Art. 15. São exceptuados da regra do Artigo precedente: 
§ 1.• Os líquidos ciD ·geral, cuja quebra for reclamada n 

occasião da descarga pelo respectivo dono ou consignatario 
ou pelo Capitão do navio que os importar. 

§ 2. o Aquelles cuja quebra tiver sido causada por mero acci
dente, ou sem culpa ou deleixo de alguem. 

Art. 16. No caso; do§ 1.• do Artigo antecedente o los-. 
pectOl· ordenará logo a vistoria e medição necessaria par~ 
ver.ificação das quebras, mandando lavrar o competente termo,. 
com declaração da falta achada em cada casco ou vaso, e do 
seu respectivo numero c marca, para ser reconhecido em qual· 
quer tempo. E verificadas as quebras serão os direitos cobrados ' 
na razão do liquido que existir nos respectivos cascos ou vasos. 

Art. 17. O Inspector, se o julgar conveniente, poder'· 
mandar verificar por qualquer meio a exactidão da quebra:

. achada na vistoria. A 
. , Art. 18. No caso do § 2.• do Art. 15 o Inspector fará' 

proceder nos termos do Regulamento n. o 590 de 27 de Fevereiro·( 
de t8&.9. · · · 

Art. 19. . A tabella das taras por abatimento no despacho.~ 
das mercadorias sujeitas pela presente Tat·ifa a direitos, na~ 
razão ~o peso liquido, poderá ser alterada pelo .Ministro u •·· 
Fazenda para mais ou para menos, segundo a experiencia in
dicar que he lesivo á Fazenda ou aq Commercio. :. 
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{:;APITULO V. 

Art. 20. Conceder-se-ha despacho livre mediante as cau
telas c exames fiscacs que o Inspcctor julgar conVPnicntes, 
alêm das mercadorias classificadas como taes na presente Tarifa: 

§ 1.• A's amostras de nenhum ou de diminuto valor. Re
putar-se-hão amostras de nenhum valor, os fragmentos ou partes 
de qualquer genero ou mercadoria em quantidade strictamcntc 
necessaria para dar a conhecer sua natureza, especic c qualidade, 
c sem valor venal. Reputar-se-hão amostras de diminuto valor, 
as que não puderem ser comprehcndidas na precedente classill
car;ão, cujos direitos todavia não excederem a 200 réis, por 
volume. Hos liquidos c objectos a granel ou avolumados per-

. mittirá o Inspector que se tirem as amostras precisas para a 
lenda , mediante as cautelas fiscaes convenientes. 

!1\; 2. o A' s barras, catres e camas ordinarias, ou communs, 
á louça usada e ordinaria c outros trastes c objcclos de uso 
dos colonos, que vierem estabelecer-se no lmperio, com tanto 
que não exccdão ao numero , ou quantidade indispcnsavcl para 
seu uso domestico ou de suas familias. 

§ 3. o Aos restos de mantimentos pertencentes ao rancho 
particular dos colonos que vierem estabelecer-se no lmperio, 
sendo destinados á alimentação dos mesmos em quanto se não 

_ ,emprcgão. 
' § 4. • A's mercadorias e cffeitos para uso c serviço dos . 

Chefes das missões diplomaticar. estrangeiras, que residirem 
nesta Côrte, ou transitarem , guardadas as disposições do ])c
ereto n.• 477 de 8 de Outubro de 1846, ou outras que esta
belecidas forem. 

§ õ.o Aos objcctos de uso c serviço dos Chefes das missõ<'s 
diplomaticas Brasileiras que regressarem, precedendo requisição 
do .Ministerio dos Negocios Estrangeiros c Ordem do da Fa
zenda. 

§ 6. o A's mercadorias e objectos, cuja irnportaçüo livre 
tenha sido ou for por Lei ou contracto concedida á alguma 
pessoa, ou Companhia nacional ou estrangeira. 

§ 7." Aos generos c objcctos importados para o uso dos 
_ Navios de guerra das Nações amigas, que chegarem em trans
~·. portes de guerra ou em Navios mercantes exclusivamente fre
·,; .tados pelos respectivos Governos, precedendo requisição do 
f:...Agente diplomatico competente e Ordem do Ministro da Fa
($zenda. 
;,.- § 8. • A's mercadorias de producção e industria nacional 
:~ que, tendo sido exportadas, regressarem em qualquer embar
' cação, com tanto que taes mercadorias: t.o sajão distinguíveis 
~} ou possão ser diiTerençadas de outras semelhantes de origem 

~) 

t 

.I 
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estrangeira: 2. o que regressem dentro de dons annos nos mt~s1 
mos envoltorios c por conta do proprio individuo quo as ex·. 
portara: 3, 0 que vcnhão acompanhadas de certificado dn Alfan~ 
dcga do porto do retorno lcgalisado pelo Agente consular Bra
sileiro, c, na sua falta, por dous negociantes conhecidos do . 
mesmo porto. . 

§ 9. 0 Aos· sobrcsalcntcs dos 1\avios, segundo vai disposto 
no Capitulo 7. o , 

§ 10, Aos instrumentos, livros· o utcnsilios proprios de 
qualquer naturalista que por commissão do seu llovcrno ou de i 
alguma Sociedudo scicntifica conhecida, se destinar á expio- ·.l 
ração da natureza do Rrasil, precedendo a rcquisi<;üo c ordcns.1 
exigidas no § 7. • ~. 

§ U. Aos instrumentos de agricultura c de qualquer arte 1 
liberal ou mechanica que trouxerem os colonos ou artistas,~~ 
que vierem residir no lmperio, sendo necessarlos para o cxer- .·· 
cicio de sua profissão ou industria. t 

§ 12. A' roupa usada do serviço pessoal c diario dos pas·l 
sageiros c viajantes, ainda que 'seja transportada em outra em·;;: 
.b;~rcação. l 

§ 13. A' roupa dos Capitães c tripolações dos 1\avios, nos A' 
instrumentos nauticos, livros, cartas, mappas c ulensilios pro-~ 
prios dos Capitães c . Pilotos que deixarem os Navios em qutr~' 
servírão. :~ 

§ U. Aos livros mercantis cscripturados c quacsqucr ma-·'' 
uusoriptos , aos retratos de familia que forem encontrados na . 
bagagens dos passageiros, aos livros usados, com tanto qmr 
não haja mais de hum exemplar de cada obra, aos desenhos .. 
c esboços acabados ou por acabar pertencentes a artistas quo 
vierem residir no Impcrio, c, em geral, aos utensilios c objcctOSJ: 
!ISa«tos ~ecessarios par;~ o cxercjcio c manejo de sua arte OU:-! 
profissão. :,' 

§ U$. A's obras velhas de qualquer mctnl ordinario ou fino,; 
estando inutilisadas. ~ 

§ 16. Aos barrís, banicas, ancorctas, cascos, caixas, vasos,._: 1 

e quacsquer outros cnvoltorios mn que se acharem as merca- · 
dofias não sujeitas a direitos pelo seu peso bruto, que não · 
vierem especialmente classificados ou avaliados na Tarifa; que:· 
não forem objecto de compra c venda no commcrcio , ou quo 
por qualquer causa estiverem vasios c completamente separados 
das merqadorias. 

§ 17. .A,'s machinas pequenas de mão pcrlenccntes a colo-·~· 
nos que vierem estabelecer-se no lmperio. . 

.§ 18, .A,'s. pequenas amostms de madeiras, e aos modelos · 
de machinas, embarcações, inslmmcnt.os, c de qualquer in- , 
vento ou melhoramento feito nas artes. ~'· 

Art. 21 .. ])as mercadorias cujo dcspaeho livre hc permittido ~1 
pelo A<Ugo ante""'"'', fic•o tod"v;a mjdiM ao pagamento dn ~ 

tllll . 
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.e~pcdicntc as de que tratão os §§ 6. o c 8. o, c da armazenagem 
··as dos§§ 2.•, 3.•, 5.•, 6.", ts.•, 9.•, 10, 11, 12, 13, 1r.., 

15, 17 c 18, se entrarem para a Alfandcga ou depositos na- ·,, 
. cionaes c ncllc se demorarem mais de hum mez. 
: Art. 22. Para ser autorisado ou concedido o despacho 
.Jivrc de que tratão os§§ !•.•, 5.0 , 7. 0 c 10, o Despachante, 
na nota que fizer, para requerer ao Insocctor ou para soli
citar a intm·venção do Agente diplomatico competente, ou para 
obter ordem do l\linislro da Fazenda devPrá mencionar com 
exactidão os numeros c marcas dos volumes, o contnJ.do de cada 
hum ou qualidade, quantidade , peso c medida dos objectos 
que contivercril, c seus valores. 

Art. 23. :Ficão sujeitos ao pagamento dos respectivos di
ircitos de consumo os objectos comprehcndidos nos §§ 4. 0 ll 

7. • que, despachados livres, forem expostos á venda em leilão 
ou em particular, antes de terem o destino indicado nos mesmos 
para3raphos; não podendo a mesma wnda pll(•ctuar-sc, pena 
de apprchcnsão dos ditos objectos, sem pn•via licença do lns
pector, o qual, havendo )('ilão nomeará hum Empregado da 
Alfandcga que assista a esse acto por p~rte da :Fazenda Nacional 

CAPITULO , .•. 

Art. 2'•· Os Inspcctorcs das Alfandegas negarão despacho 
aos objectos seguintes : 

§ 1. <• Qualquer objccto de csculptura' pintura' ou mhogra
phia, cujo assumpto seja obsceno ou contrario á moral e bons 
costumes. 

§ 2. • Punhacs, canivetes-punhnes, facas de JlOnta que não 
forem para charquear, espingardas ou pistolas de vento, ben
galas, guardas-chuva, ou qualquer outro objecto que <'.ontcnha 
espada, estoque, punhal ou espingarda. 

§ 3. o Substancias ou preparações venenosas quando o Des
pachante não apresentar, com a nota , a ncccssaria licença da 
Autoridade policial competente. 

§ 4. 0 Armamento c petrechos de gucrm, quando não seja 
apresentada a licença exigida pelo § antecedente. 

Art. 25. Denegado o despacho, em virtude do Arligo 
precedente , os objcctos dos §§ 1. • c 2. o ficarão apprehcn
didos, sendo aquclles immediatamente destruidos e estes' rc
mcttidos para os Arsenacs de Guerra ou armazcns de artigos 

~.:f, • bellicos; c os dos §§ 3. • c 4. o serão retidos ou depositados nos 
lugares que o Governo designar até que seja o seu despacho 
regularmente feito, lavrando-se de tudo o competente termo, 

•.: .que será assignado pelo Inspcctor. 
~"I· . Art. 26. Quando nos objectos de que trata o ~ 2." dn 
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Art. 2'~ se encontrarem alguns fabricados de materia preciosa 
e de valor, serão inutilisados os ferros ou armas defesas ,que 
contiverem , despachando-se o resto , e cobrando-se neste caso 
mais metade dos respectivos direitos, como multa. 

(;Jl.PITULO VII . 

.Dos sobresalentes e provi11ões dos navios 
naereanles. 

Art. 27. Serão consid<'J'ados como sohresalcntcs os gcncros 
trazidos para snpprircm a falta dos ncecssarios· á conservação 

, 

e navegação dos navios, sustento de suas tripolaçõcs c pas- ( 
sageiros e dos animaes que conduzirem. .·. 

Art. 28. Para a concessão do despacho livre dos sobre- , ' 
salentes, deverá o Capitfio do navio apresentar na oecasião da ': 
visita, ou dentro de quarenta e oito horas depois de sua en- ~. 
trada no porto, sob pena de ser multado de dez a cem mil },1 
ri~is, a juizo do Inspector (se não houver obtido prorogação do ,~ 
dito prazo por motivo justificado) , a lista em duplicata e em. J;, 
vulgar, por clle assignada, dos sohrcsalentes que tiver a bordo,; ~ 
com declaração da qnalidndc, quantidade, peso ou medida·::' 
dos mesmos e do numero das pessoas de sua tripolação. : ,;· 

·Art. 29. A' vista desta lista far-se-ha opportunamcnte o . 
competente exame c conferencia, c procedcr-se-ha ao deposilol· .. 
na fôrma ordenada pelo Inspcctor, ficando sujeito a direitos; 
qualquer ohjecto que não seja reputado sobresalente, ou qual-,, 
quer accrescimo ou diminuição que se vrrificar para 1r.ais de·· 
dez por cento; e sendo apprehendidos quacsquer outros objcctos .. 
encontrados a bordo, que se não achem comprehendidos na· c; 

dita lista ou no manifesto do navio. ' 
Art. 30. Quando o Capitão não apresente a lista, não,; 

tendo obtido prorogaç.ão do prazo, ainda dentro de outras qua~::: 
renta c oito horas depois de multado, perderá a faculdade de ' 
depositar, e cobrar-se-hão em dobro os direitos dos sobresa- ·~ 
lentes, que lhe forem achados no exame a que logo se pro- J 
cedera. · 

Art. 31. O prazo para o deposito dos sobrcsalentcs das 4) 
embarcações poderá ser Jlrorogado pelo lnspector, e o depo- :':', 
sito, requerendo-o o Capitão e annuindo o lnspector, ser feito~.J. 
em alguma camara ou lugar do navio, que ficará fechado o.,_ 
~~ f 

Art. 32 No caso de dilaceração do seBo , e abertura do~ 
deposito sem autorisação do Inspcetot· c assistcncia do Empre- "1· 
gadc;~ que cllc nomear, incorrerá o Capitão na pena do Art. , ·. 
137 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, alêm das que ~·:• 
lhe forem applicavcis pelo extravio, ou substituição de mcr- ·~. 
cadorias, que se verificar. ';!'" 
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Art. 33. Será deixada a. bordo a porção de sobresalentes 
necessal'ia para uso dos navios c das respectivas tripolaçõcs 
e passageiros durante sua estada nos portos. 

Art. 34.. Se por necessidade justificada for mister ao Ca
pitão maior quantidade de provisões, do que a marcada para 
sustento da tripolação ou custeio da embarcação, durante , 
sua estada no porto, o lnspector poderá conceder quanto 
julgar necessal'io , da que estiver depositada. . 

U.t\.PITULO VIII. 

Bati forDtolitlatles dos nolos paro os tlespaelaos. 

Art. 35. As notas para os despachos serão feitas em dupJi
cata, e deverão mencionar por ext<'Dso a medida ou peso 
estrangeiro das mercadorias, a qualidade, ou ao menos, a 
sua especie, e reducção da medida ou peso estrangeiro para 
o nacional , sob pena de não serem distribuídas. As medidas 
de extensão estrangeiras, serão sempre reduzidas á vara bra
sileim, e as outras, á medida ou peso sobre que se impõe 
na Tarifa a taxa fixa que deve pagar a mercadoria , ou á me
dida ou peso por que o genero se costuina vender no mercado, 
se os direitos tiverem de ser cobrados ad valorcm. 

Art. 36. O Feitor a quem for distribuído o despacho, 
verificará a quantidade das mercadorias, conferindo a reducção 
do peso ou medidas indicadas nas notas, com as que r·csul
tarem das Tabellas annexas á Tarifa, e declarará o accrcscimo 

· ou diminuição que encontrar. 
Art. 37. As medidas e pe!lOs, que forem fixados para 

>• ~lfandega do Rio de Janeiro, serão adoptados c usados em 
' todas as Alfandegas do Impcrio. 

Na reducção e calculo para a pcr.ccpção dos direitos, seguir
se-hão as Tabellas A a D. 

Art. 38. Não se pet·mittirão despachos separados de fa
zendas comprQhendidas no mesmo volume, quer seja para 

· consumo, quer para ba ldca~~ão ou rt>exportar;ão; c nenhuma 
·;; Jlota comprehcndení mercadorias de mais de hum navio. 

Art. 39. As mercadorias que trouxerem rotulos ou lc-
- treiros falsos, ou falsificados, indicando quantidades inferiores 

. ás elfcctivas, ficarão sujeitas á multa de 50 por •;. do seu Yalor. 
:, ·A multa porêm não terá lugar se o Despachante houver de
~-! clarado a falsificação, mencionando .nas notas as quantidades 
t1 exactas. Esta disposição será extensiva ás drogas e productos· 
:f •. chimicos, na apparcncia semelhantes, mas de Yalores supe
~:: riores, c de natureza dílfercntes. 
~- Art. 40. Não se admittirão reclamações por erro ou en
t· gano nos despachos sobre quantidade de mercadorias, depois '* que.ellas tiverem sabido das Alfandcgas, ou dos dPpositos al
"-
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fandegadns ; nem tão pouco sobre a sua qualidadt', lll'pois de 
)lagos os direitos, ainda que dPnlro da Alfandcga esh~iio, senão l 
nos termos do Art. ~~8 do 1\egulamrnto de 22 de Junho de 
1836; sah'o se o CITO ou engano provier de calculo dos di
reitos, taxa incom{Jetente, reducção de pesos ou medidas, e 

" outros semelhantes, cujas provas pennauecerem no despacho. 

CAPI'I'UJ .. U IX. 

Ba11 ~lesenrgus fÓra tios uneeratlotn•os «+em-, ·' 
petentes. ~ • 

~ d 1 l h d 'J_;s_:;. Art. 41. Nos carregamentos c caniío, sa , a oa o, ,. 
gelo c carne SPcca, poderá o Jnsp(•ctor, mediante as cautelas •; 
que julgar necessarias, permittir que as embarcações dcscar., 
reguem fóra do respectivo ancoradouro, e mesmo que atra- .. _ 
quem a trapiches alfandegados ou não alfandegados, que lhe 
mereção confiança. 

C_WJ'I'ULO X. 

nas 6ugugens. 

Art. 42. As embarcações procedentes de portos cslratl~" 
p;eiros, que trouxerem Jlassageiros, não serão admittidas á 
descarga, sem que tenhão remettido para a Alfandega, na 
fürma que o respectivo luspcctor houver estabelecido, a ba-: ~ 
gagem dos passageiros relacionada, como determina o Art. 149 
do llegulamcnto de 22 de Junho de 18:JG. Exceptua-se a 
bagagem dos colonos, a qual poderá ficar ;í bordo para ser•
ahi examinada c seguir o destino dos mesmos. ·. 

Entende-se por bagagem de passageiros, os seus bahús,' 
caixas, malas, sacos c outros semelhantes en\'oltorios, em que 
he costume conduzir c transportar roupas c objectos de uso,. 
particular, com tanto que taes envoltorios contcnhão sem e· t 
lhantes objcctos. 

' O passageiro que nos ditos Yolumes trouxer alguns oh-· 
. __ jectos novos para seu uso particular, ou pequenas encommendaf. · 

de que deYa pagar direitos, dcclam-lo-ha na competente lista,_: 
ou ao Conferente no aclo do exame, sob pena de lhe serei\). 
apprehendidos ta('S objcctos. Quacsquer volumes port~m, aindá~ 
dos acima mencionados, que só contenhão objectos novos,;, 
ou em grande parte novos, embora pertent;ão a passageiros,.; 
deverão ser comprehendidos no manifesto da embarcação, ou:·. 
declarados pelo Capitão ü primeira visita da Alfandega, sob'' 
pena de ficarem os ditos volumes sujeitos ü disposição do Art.~ 
4.• do ]}ecrcto n.• 1.385 de 26 de Abril de 18M. 
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C,l.t•JTULO XI. 

Da p••ese••ipçtio. 

Art. 4:J. O direito d;' reclamação por erro ou engano 
{'m d1~s pachos, nos termos do Art. 40, prescreve no llm de • 
dons mezes, dPpois do pagamento dos din~itos, para a p1:ssoa 
<tu e d('sp;ichat· as mercadorias, c para a Fazenda Nacional 
no fi 111 de dons annos, contados do mesmo pagamento. 

Art. !~t. O direito de indemnisação por damnos, ou faltas 
de mercadorias, prescreve depois de hum aur1o da data do 
damno ou verilicação da falta. 

Art. 45. O direito ao producto liquido das mercadorias, 
de qun não for achado senhor certo, ou que forem arrema
tadas por consumo nas Alfandcgas do Imperio, prescreve no 
fim de cinco annos, contados do ·dia da arrematação. · • 

• 
C . .\.PI'I'UJ ... O XII. 

Art. 46. De todas as decisões dos lnspectores das Alfan
degas, sobre ma teria ou objecto, cujo valor exceder de 
tOO:j/)000, ou em que se impuzer pena pccuniaria da mesma 
importancia, nas Alfandegas do Rio de Janeiro, Bahia, Per-

. nambuco, Uio Grande do Sul, .Maranhão e I>ará, e de 50~ 
nas demais Alfandegas, haverá recurso com effeito suspensivo, 
a saber: para o Tribunal do ThesoYro, do Inspector da Al
fandt>ga do Rio de Janeiro; para as Thesourarias, e destas 
para o mesmo Tribunal, dos Inspectores das Allimdegas das 
Províncias. 

C.-l.PI'I'ULO XIII. 

~~· Art. 47. A importancia do debito de cada assignante di\, ,; 
..Aifandega representada por assignados ou letras, de direitos~<' 
e mercadorias despachadas a ·credito, será limitada a quantia .a 
certa e determinada no termo de fiança, ficando a cargo do 

, Escrivão, que será responsavel por qualquer excesso deste 
C· limite, a respectiva conta corrente. No ultimo de cada mez, 
[" será presente ao Inspector o balanço em resumo do credito 

1·. I' debito de cada assignante. · · 
7- • . Art. 48 Não sendo pago hum assignado ou letra, re .. 

. . putar-se-h1io vencidos todos os do mesmo. aceitante que exis
;·:~ ~irem em cofre ou na praça , e proceder-se-ha á cobrança 
-~ dcllcs, na forma das Leis de Fazenda , contra seus aceitantes, 
'. endossadores ou fiadores. 

16 
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(_'_1\.I•II.IJLO XI''· 

.nos .nespaellattte•: ~ 

,,:: ' 

Art. fa.9. Alêm dos proptios ·donos ou consignatarios das 
mercadorias e embarcaçc1es , só poderão agenciar negocios, 
que cotrão pelas Alfandegas: 

1. • Os caixeiros despachantes autorisado~ pelos respectivos 
Inspectorcs, quando tratarem de negocios de seus patroes. 

2.• Os Despachantes da Alfandega, os quaes poderão agen
ciar todos e quaesquer negocios que correrem pela dita lie
partição. 

Art. 50. O titulo de caixeiro despachante será concedido , 
unicamente ao e1upregado de casa comrnercial maior de 18 
anHos, cujo dono se obrigar por termo assignado em livro 
proprio a responder por qualquer acto praticado na Alfandega , 
pelo mesmo caixeiro, que seja prejudicial á Fa!anda Nacional ·~ 
ou à os particulares. . .J 

Art. 51. Ninguem poderá ser nomead? Despachante, sem.\: .. 
que prove: ··~ 
. : 1; • Ser Cidadão Brasileiro. · .~ 

2. • Ter mais de 21 armos de idade. ~ 
· 3. • Não estnr pronunciado por delicto, ou cumprindo sen- .,, 
tença. . . ~ 

4. o 'f e r fiador idoneo, que se obrigue, por terl'llo assignado J 
eyn livro proprio, a responder pelos abusos e prejuízos que ·• 
o Despachante causar á Fazenda Nacional ou aos particulares. ~ 

Art. 52. Os Despachantes não poderão agenciar· despachos •1 
on negocios que corrão pelas Alfandegas, sem autorisação ppr '1 
escripto da pessoa competente; e serão obrigados a apre- 'l 
senta-la sob as penas do Ál't. 58, alêm das em que inccor· :; 
rerem por falsidade ou eslellionato. j 

· Art. 53. Não serão admittidos a agenciar negocios nas '1 
Alrandegas: , 

Jt .. ·. 1, o Os fallidos, cuja fallencia tiver sido qualificada de frau- J 
"~Mttlenta. 1 

:J!i 2. o Os que em qualquer tempo tiverem sido convencidos ,i\1 
~m érime de contrabando' róubo ' furto, estellionato, ou ~ 
· moeda fulsa. , 

Art. 54.. Os titulos dos Despachantes serão sujeitos ao)i 
imposto annual de patente de 200~000 os da Alfandega do Rio·~ 

· de Janeiro, too;,ooo os da Bahia, Pernambuco, Maranhão ,...t~ 
Pará e S. Pedro, e 50~000 os das demais Alfandégas, pagos ,j;. 
por trimestres; ao ·seno competente, e ao feitio de quatro{~ 
mil réis para o cofre da Alfandega. : ;:, 

Os dos eai::teiros despachantes pagarão o feitio de 2~400, 
e o sello fixo. . 

Art. 55 Os Despachantrs terão escripturar;ão regular e 



( 193 ) 

limpa d06 negocios a seu éar·go, em li\'fos proprios, que serão 
abertos e rubricados pelo Empregado que o lnspcclor desi
gnar, e serão outrosim obrigados a 11prescnta-los, quando o 
Inspector o exigir. 

Art. 5G. O lnspec.to.r designará no edificio da Alfandega, 
. lugm· apropriado para reunião e trabalho dos Despachantes, 
e providenciará sobre a respectiva policia; sendo fornecidos 
pelos mesmos nespachantes os moveis e mais objectos neces
sarios á sua accommodação e trabalhos. 

Art. 57. O lnspector poderá suspendet· temporariamente, 
do cxercicio qualquer Despachante, ou cassar-lhe definitiva
mente o titulo c prohibir-lhe a entrada na Uepnrtição, oos 

. termos qo Art 86 do Itegulamento de 22 de Junho de 1836. 
Art. 58. As pessoas que se apresentarem a despachar ou 

agenciar negocios na Alfandega, não sendo das mencionadas 
,no Artigo 49, pagarão pela primeira vez a multa de 1~ 
a 100~, a juizo do lnspector; pela segunda vez, o dobro, 
e pela terceira vez o triplo, alêm de lhe ser vedada a entrada 
na Uepartição. 

Nas mesllias penas incorrerão os caixeiros de~pachantes, 
que ultrapassarem as suas respectivas attribuições. 

Na falta do immediato pagamento destas multas, será o 
.. multado recolhido á oodêa á ordem do lnspector, c ahi ficará 
em custodia em quanto não realisar o dito pagamento, regu

·lando-se o tompo de prisão a l:iiOOO por dia. 
Art. 59. J<icão rev8gadQs os Decretos n.o 376 de 12 de 

Agosto d& 18M!-. n. 0 587 de 27 de Fevereiro, e n.o 633 e 
• 634 de 28 de Ago.sto de 18t..9, e quaesquer disposições con-
·.:f.raria;> ás presentes. . . , . • . 
'+ Rio de Janeiro .28 de Março de 1857. 

~ :~}l'i/~· . 
· " João Mauricio lVanderley. 

·lt:. 
DECRETO N.o 1.915- de 28 de Março de 1857. ., ,. 

: .;)pprova o Contracto celebrado entre o .Governo Imperial e 
'~·!Jli-·.\. :.. a .Associação Central de Colonisação. 
: ú < ' ~ 
'·-~· Mtendendo ao. que Me representou a Associaç~Jo Central 
f;,t. de Colonisação, e tendo ouvido o Director Geral das Terras 
\> · Publicas, e a Secção do Conselho d'Estado dos Negocio&' do 
'; :·Imperio, Hei ~r bem Approvar o contracto celebrado em 
', vinte seis do r:o'trente mez, entre o Governo Imperial e a. 
'· i; mesma Associaçãu. 
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Luiz Pedreira dn Coutto Ferraz do Meu Conselho, Ministro 
e ~ccrctario d'Eslado dos Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha 

, entendido e l~1ça cxcutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
oito de Março de mil oitocentos cincoenta e sete~ trigesimo , \ 

, .. · se.xto da lnl}epcndencia c do Imperio. 
,lo\:;{! . . . • _, 

: ~;. ~ a Rubrica de Sua ,Magestadc o Imperador 

Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 

Ternto de coutracto que faz o Governo lua- ' ' 
perial, poa• intermedio da Jlepartiçiio Gea•al , 
das Terras t•ublicas, com a Associa cão Cen- \•.? 
ta•al de Colonisaçiio, para importaÇão e re-•:, ~ 
cepciio de ciucoentamil colonos, aquesere--·~·] 
reré o Decreto n.o 1..9Iõ de SS de Harço de :, i 
18~,. . ., I . -~ .... 

Aos 26 de l\larço de t81i7, nesta Repartição Geral das ·. 
Terras Publicas, achando-se presentes o Jlirector Geral della ,:\. 
o Conselheiro ManoeJ Felizardo de Sousa e Mello r e Fiscal in-·:.·' ... · 
terino Sebastião Machado Nunes, comparecêrão o Exm. Marquez .m 
de Mont'Aiegre Presidente da Associação Central de Colonisa- ,;; 
ção, e os Membros da Directoria da mesma, abaixo assignados.: 
e declarárão que em nome da referida Associação se obrigão ;;.' 

. a cumprir o Contracto, constante das condições seguintes, que ', 
acabão. tl.c fazer com o G(}vernO: Impi;Jrial para importaçã,o_. e ,;,. 
recepção de 50.000 colonos no Imperio. · , . '· 

:,ú 
. :~:(. 

:- ~' 
CAPITULO I. 

."\~ 

·· O Governo assegura á Associação, Central de Colonisaçã()i 
estabelecida nesta Córte e Cidade do Uio de Janeiro os favorés-· -
egÚintes, em compensação d(}S onus, a i=fue· ella se obriga·. e ;. ' 

e constão do Cap. 11. . 
_ · Art. 1. 0 A venda de territorios, ou de suas quotaspart~li'· 

, ~e teFras devolutas, á razão de meio real a braça qua:drada ~~c· 
. eftt qualquer Província do Jmpcrio, quando por iniciativa do.'t\4• . 
. Governo, ou a pedido da Associação, for julgada necess&rí .•.• 

para· centros colooiaes, ou depositos de colonos. , 
A localidade dos territorios e de suas fracçõcs; a extensão:.-., 

da áreá respectiva ~ bem como o reconhecimento da neces!!idade:ij 
e conveoiencia do Estabelecimento, dependem da delibf'raçãf1,; 
do Governo. · . · !'< 

§ 1. o Das lerras qne fore01 vendidas para centros coloniaes, r'ií' 
deduzidas as que forem precisas para os edificios de uso commum; 
como Igrejas, Escolas, &c., &c., c para o uso particular •. & 

:'1 
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da AsSociação, será o restante dividido pelos colonos a Li tu lo 
de venda ou afommento perpetuo; ficando a Associm;ào obri
gada, dentro de dous annos, depois de realisada a compra das 

· ditas terras, a estabelece~· nollas como pro[~rietarios indepen
. dentes de qualquer o nus, ou como foreiros pcrpctuos, pelo 
. menos, tantas familias compostas, termo medio, de dnco indi
·. viduos, quantas secções de 250.000 brac;as quadradas conli-

terem as ditas terras. 
§ 2.0 Nas referidas secções de 250.000 braças quadradas 

poderá a Associação estabelecer atú oito familias, com tanto 
que a cada huma não toque menor ;írl'a do que a fie 31. 2i)0 
braças quadradas, equivalente á do rcctangulo de 125 bra~;as 
de base e 230 de altura. 

§ 3. o Antes de seguirem os colonos para as terras , de que 
· trata este Artigo e seus §§, a As~ociação providenciará de modo 
~ que encontrem Jogo á sua chegada casas, ou alojamentos pro

l'isorios c abrigados, onde sejão rceebidos, e l'nfermarias mu
nidas de tudo que for necessario para que Sl'jiio trnhulos os 
que adoecerem , mantendo á sua custa a mesma Assneiação os 

· Medicos e enfermeiros que forem precisos. Dará . alêm disto 
previamente todas as providencias para que os colonos não solTrão 

. privações em seu primeiro estabelecimento. 
§ 4. 0 Nas divisões dos territorios e secçües serão olJservadas 

(tanto quanto for possível) as regras prescriptas nos Hcgulamcntos 
de 30 de Janeiro de 1854. e 8 de 1\iaio do mesmo anno , para 
a medição e demarcação das terras publicas. 

Art. 2.• A concessão gratuita dos terrenos de mtlJ'inbas 
. que houver devolutos em frente das localidades, em que a As
~ sociação estabelecer depositos de colonos, armazens, trapiches, 

>',embarques e desembarques, e fizer quaesquer outras obras de 
~ificações necessarias para a realisação de seu fim , sendo a rcs

' pectiva extensão regulada pelo Governo. 
Art. 3. •· A isenção do imposto de sisa de quacsqul'r bens 

~' de raiz comprados pela Associação para dt•positos de t:olonos, 
,.hospedarias, armazens, trapiches, emharques c desembarques, 
e de todas as propriedades necessarias para o recebimento e 

:.; tratamento dos colonos. · 
C Cessará porém este favor se taes bens ou propriedades PiJS~ 

,sarem a ter uso diverso do acima indicado, caso em que será 
I" indemnisada a Fazenda Publica da quantia correspondente á 
1Jsisa, que deixou de receber. . i. · Art. 4 o A prcfercncia no arrendamento de proprios na

cionaes, que não forem necessarios áo serviço do Estado , para 
· nelles fundar a Associação depositos de colonos, ou quaesquer 
Estabelecimentos que forem precisos para a execução deste Con

·Jracto. 
.. ., Art. 5. • O direito, precedido de deliberação e accordo 
l~do Governo, de desat~ropriar os terrenos publicos ou particu-

~\: 
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lares por onde haja necessidade de estabelecer communicaçõcs 
c servidões dos centros cnloniaes. 

Art. 6.• O auxilio pecuniario, que ao Governo parecer 
razoavel pam as estradas e vias de communicação, que a As· 
sociação tiver de abrir ou m~horar entre os centros e deposito& 
coloniaes, ou com direc<_~ão ao littoral, a rios navegaveis e es!' 
tradas geraes, e as Cidades e Villas importantes mais pro~ 
ximas. 

Art. 7. • O cmprestimo de mil contos de réis sem juros 
por espaço de cinco annos, findos os quaes será restituído por 
prestações iguaes c semcstraes de 10 por cento. 

A sua restituição começará a eiTeituar-se do dia em que 
se completarem os cincos annos do recebimento de cada hum& 
das respectivas sommas, c sempre por prestações scmestraes. 
de 1.0 por cento da quantia adiantada. . 

A som ma, de qnc trata este Artigo, não poderá ter outro 
destino que não seja o adiantamento, com as convenientes cau
telas, a fazendeiros e a lavradores de conceito, para as des-, 
pezas de parte ou de todo o transporte de colonos europeos, , 
e avanços a estes para sahirem do seu antigo domicilio; não i 
podendo a Associação perceber por taes adiantamentos mais·: 
do que o juro de seis por cento ao anno, ou o corrente na i 
praça do ltio de Janeiro, se for menor dos ditos seis po~ 
cento. ~ 

Art. 8. • A subven<;.ão de 30~000 por cada colono maior~ 
de 10 annos c menor de 45, e a de 20~000 por colono menor~ 
de 10 annos e maior de 5, com tanto que faça parte das fa-. · 
milias introduzidas por conta da Associação. Tres quintos 
desta subvenção reverterão em favor dos colonos, como auxi·, 
lio para os gastos de transportes ou de seu estabelecimento: 
Os dous quintos restantes pertencerão á Associação. O The·, 
souro pagará estes dous quintos no oitavo dia da participação.· 
da sabida do navio importador; e para este fim deverá a par-. 
ticipação ser authenticada pelo Agente consular ou Commissario 
que for designado, ou approvado pelo Governo. Os tres quintos · 
pertencentes aos colonos serão pagos no mesmo Thesouro, oito:~ 
dias depois da cornmunicação do desembarque delles no porto' 
brasileiro, em que a Associação tiver depositos , ou para onde ,, 
houver de dirigiv os colonos , já em virtude dos ajustes feitos:· 
·com os particulares, já com 6 fim de fundar centros coloniaes,, 
que tenhão sido autorisados pelo Governo. . Na falta da parti-:. 
~ipação de que trata este Artigo, as referidas subvenções de' 
301'WOO e 20~000 serão pagas integralmente no oitavo dia depois·~ 
da communicação do desembarque, e de se haver provado que'; 
-os colonos Tierão por conta da Associação. ·· 

As participações do _desembarque serão authenticadas pela.~ 
Autoridade que o Governo designar. . . 

§ t.a As ditas subvenções de 30~000 e 20ij:OOO serão man-
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tidas durante o prazo de cinco annos, contados da approvação 
; do presente Contracto, com a condição porem de introduzir a 
, ; Associação o numero de familias ou de indivíduos que lhe forem 

,
~ encommendados, com tanto que no primeiro anno seu numero 
· não seja menor de 800 familias ou 4.000 indivíduos; no se

gundo anno 1.200 familia!t, ou 6.000 lmlivicluos; em cada 
hum do terceiro e quarto annos 2.000 familias ou 10.000 in
divíduos ; e no quinto e ultimo anno as famílias que faltarem 

" para completar o nnmero de 10.000 ou 50.000 indivíduos. 
~' · Fica todavia permiltida a impor·tação de maior numero de 
~' famílias e de indivíduos do que os acima apontados, hum a vez 
~: que a Associação se sujeite á obrigar;ão imposta na parte 2.• 

do Art. 27 deste Contracto. 
Nas famílias e indivíduos, cujo mínimo he fixado neste Ar

~ tigo , não se incluirão os que a Associa\~ão 111andar vir por 
' conta de emprezas subvencionadas pelo Governo, ou favorecidas 
• . de qualquer outro modo com auxilios pecuniarios. I•or estes 

indivíduos não receberá a mesma Associação as subvenções de 
' que trata este Artigo. 

§ 2.• A totalidade das subvenções em cada hum dos pri
meiros quatro annos não poderá exceder a 270. 000!!>, qualquer 
que seja o numero de famílias introduzidas, e o Governo nao 

Í'· subvencionará no fim de cinco annos por mais de 10.000 fa
mílias ou 50.000 indivíduos. 
· § 3. • Os colonos de que trata este Artigo serão em geralla
\'fadores, permittindo-se á Associação introduzir sómente até 

~· , 20 por cento de officiaes mechanicos, como machinistas, pc
i· dreiros, carpinteiros, ferreiros, oleiros, & c. 

· § 4.• Se por motivos justificados perante o Governo, e por 
elle attendidos, a Associação não puder em hum ou outro 
ao no importar o numero de colonos indicados no § '1. o deste 

, ·Artigo, será obrigada no anno immediato ao em que se der 
·- a falta, alêm da quantidade que corresponder a esse anno, 

a transportar a que no antecedente de menos houver intro
'zido , sob pena de 10~ de multa por cada colono , que faltar 
'para completar o numero exigido. ' 

,. · · · § 5. o As subvenções de 30~ e 20~ estabelecidas por este 
Artigo, serão elevadas até 50~ e 30~, se o dividendo annual 

~ da Associação não corresponder a 7 por cento do fundo rea~ 

t•lisado. • 
f ' Neste caso, o excesso sobre as quantias de 20~ e 30~ será 
~(~ividido tambem na razão de 3 par11 2 entre os colonos e a 
"Associação. 

ê~ · Art. 9." A prcferencia á Associação, em igualdade de 
~ circumstancias, para o contracto de colemos por conta do Go
~'lerno, seu transporte, alojamento, sustento e fornecimento 
,'{> de tudo o que for necessario e puder ser prestado pela mesma 
f· Associacão. 
l • 
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As subv~nções, com missões e mais vantagens e obrigaçõr~ 
concernentes a esses contractos e ás outras operações, de que 
for incumbida pelo Governo, faJ'ão objecto de ajustes especiaes;' 
ficando a Associação obrigada a satisfazer com prefercncia quaes.:. ',· 
quer incumbencias que recebe1· o G...,verno. . ,. 

§ 1. • Nenhum colono invalido, ou incapaz do serviço a que'' · 
se destinar, poderá ser contractado pela Associação por sua~., 
propria conta, pela do Governo e pela de particulares ou Com-t ·· 
panhias. : ~ 

Se porêm os colonos se destinarem a forinar ou augmcnlat· 
emptezas agrícolas, será tolerada a vinda de hum ou outro in- , 
dividuo. que esteja naquellas circumstancias, se fizet· parte d.as .:• 
famílias contraetadas, válidas c aptas para o trabalho, e se . 
as mPSIIHIS famílias garantirem sua manutcnçao. Com tudo 
por laes indivíduos nenhuma subvenção receberá a Associaçllo·;·.~ 
nem elles entrarão no numero dos que trata o Art. 8.• § t.•'::' 
A robustez e a aptidão para o trabalho serão atlestados pelog~· .. ~ .. 
Consules Brasileiros, ou por quem for determinado pelo Go~ ., 

·~ verno. .· ,j 
. § 2.• Nos contractos, que se houver de fazer com os co-~:~ 
lonos contractados pelo Governo, haverá declaração expressa 
de cumprirem fielmente as obrigações a que se sujeitarem, e·~ 
de empregarem-se com zelo e actividade em qualquer trabalho 
de sua profissão, quó pelo mesmo Governo for marcado. .-1. 

Art. 10. Todos 'os favores relativos á isenção de direitos 
e impostos, que pelo Decreto n. o 537 de 15 d~ Maio de 1850 
forão concedidos á Sociedade Colonisadora, de 1849 , em Ham··· 
burgo, para fundação da Colonia D. Francisca, na Província: 
de Santa Catharina, inclusive o lastro de carvão· de pedra, 1.· 
sal e feno nos. navios, que transportarem colonos para os t 
centros coloniaes e depositos de que trata o Art. 1.• deste\\ 
Contracto, e em geral todos os favores e isenções, que por quaes- ', 
quer disposições Legislativas ou Administrativas tem sido ou:• .. 
forem outorgadas á mesma Sociedade Colonisadora de Ham-'1 
burgo, e a quaesquer outras Companhias ou em prezas de co.-·:: 
lonisação, hum a vez que não contrariem as circumstancias'•t 
especiaes das localidades c as convenienéias administrativas. , 

Art. 11. Toda a protecção, auxilio e apoio moral de , 
que. a Associação carecer, e que dependerem do Governo,;~. 
comprehendendo-se nestes favores instrucções e recommenda·:~ 
ções expressas ris Legações c Consulados Brasileiros; o paga-1,. 
mento de l\'lestres de primeiras letras t' de Sacerdotes da. 
relig~ão dos colonos , Jogo que se achem reunidos em certO'. ' 
numero de família, que será marcado pelo Governo; as faci~ ~' 
Iidades possíveis e tendentes a remover quaesquer embaraços~~~
que se opponhão á marcha regular das legitimas operações da-1:1 
Associação; c finalmente a eoadjuvação das Autoridades do!J ·;1; 
paiz c auxílios de destacamentos militares, precedendo recla· i,) 

":i' 
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maçlírs dos Agentes da Associação, ficandn pori>,m a rwecs
sidade ou conveniencia desta ultima medida dependente da 
,-cdficação, que houver de fazer o Governo, ou as Autoridades 

"que forem por este designadas: 
I: Ar't •. 12, .. Se a dur·ação da Associação for prorogada por
~-mais 1 O · annos. na fórma do Artigo 4.6 dos respectivos :Esta
:'tutos, fica.:.lhe desde já assegurada a approvação do Governo, 
. h uma vez .Jtne. se não verifiqu~m as hypotbcses de dissolução 

~ p~escriptas rio Art. 17 dos níesmos Estatutos. 

'lf~ :";::t - C.\PITULO H. 

::,: ·A As~ociação central de colonisação se obriga: 
/ .,;, Art. 13. A ter dentro. de seis mezes, contados da ap

provação deste Contracto, howcdarias e depositas provisorios 
~ no~)ugarcs, que forem approvados pelo Governo, para alo

jau\Cbto c sustento, quer dos colonos que importar, quer dos t que espontaneamente vierem para o Imperio sem contra elo com 
emprcza alguma; com tanto que estes tcnhão meios para pagar 

: as desprzas que tiverem de fazer. 
f § 1. • No 1. • tricnnio depois deste Contmcto deverá a 
~ Associaç.ão ter prompta, pelo menos, buma grande hospedm;a 
· delinitiva, sendo a planta do cdificio , suas condições hygienicas 
f c Hegulamcntos internos dependentes da approvação do Go-
r verno. • 
·; § 2.• O preço do alojamento e dos comestíveis s<•rá de seis 
~- em seis mezcs fixado pela Associação c approvado pelo Governo. 
r ~ma relação de todos os preços ' escripta em portuguez •. 
, · franccz, allcmão , hespan hol . c italiano, sera affixada em. di,-. r versos lugares dos mais frequentados das hospedarias c depo
' sitos,·· para conhecimento dos colonos. 
· Art. 1!~. A fixar tarnbcm de seis em seis mezes, c sub
~ .. mettendo-a ;i approvação do Governo, a quantia por que tiver 
>. ·de fazer o desembarque dos colonos c de suas bagagens dos 
f,c 'navios importadores pam as hospedarias e depositas, c a in
i tervit• com quaesquer cmpresarios de colonisação par·a que o 
f transporte , dc3dc os ditos depositas c hospedarias até o lugar 
~~:do; destino dos colonos , se faça pelo preço mais favoravcl , • c 
'· Sl'jao razoaveis as condições dos contractos respectivos. 
, ~ Art .. ~3. A crear dentro de dous annos, nas Províncias 

.·:em que houver demanda de colonos lhres, ou Estabelecimentos 

. que. exijão importação de colonos em numero consideravel , 
'depositas e hospedarias semelhantes {ís do Art. 13 dcstll Con
lracto; sendo llS plantas das hospedarias permanentes ou dcfi-,. 
nitivas, c os preços dos comestíveis c de alojamentos approvados 
'pelos Presidentes das respectivas Províncias, precedendo au

. ~4i~ncia do Delegado da Repartição Geral das Terras Publicas! 
·" As Províncias, a que se refere este Artigo, podem ser 

li 
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' designadas pelo Governo, conforme a necessidade que houver 
. de colonos, e de encaminhat·-sc para aUi a emigração. 

Art. 16. A regular . por manêira con\'eniente a dis~ , 
buição e engajamentos dos colon9~ , gue se destinarem ao ser• . 
-yiço domestico e ,a ou.tros mis~erés na . Córte. ·. · · ~ 

. . Art. 17. A tesertar hp!1ià parte dàs t~rràlf compra~a~ eiil9, 
vtrtude do Art. t.o deste «"ontractQ', e com as clausulas nell&'.-; 
declaradas , para ahi estabelecer iis familias dó~ colonos, gente< 
do campo , e trabalhadores, que o Govetno,. enviar para os~ 

• · centr(ls. éoloniaes, mediante razoavel retribuição;pe~os trabalhós~t 
,é'c'despezas que tiver de wzer para este fi(l]· .• •l\ :·1~ 

· Art. 18. A fundar, de accordo com o Governo, alem das.~; 
hospedarias c depositos de que tratão os Arts. 13 .e 15 , 89~ !iJ 
ciedade filiacs , ou agencias de colonisação . nas Províncias; :~1 
a abrir correspondcncia com otitras Companhias e Sociedadest-~ 
que ~ot~ a approvaçlio do. ~ovcrno forem fundadas em algo~~:~ 
Provmcms, a fim de auxilia-las no qu~ depender della. ' ~-~ 

Al't. 19. A organlsar, tendo em ·attençãé> as disposiçllei 
· Legislativas e regulamentares concernentes á emigràção do&· 
paizes a que os colonos pertencerem , as dos portos de em-, 
barque, e as do lmperio, instrucções convenientes para 
:eng~amentos, embarques e viagens, submettendo-as antes d 
ptiblicadas ou expedidas á approvação do Governo. ., , 

. Art. 20. A estabelecer quanto antes na Europa Agen~: 
de ~olonisação, e a impor sempre nos contractos, que fiz -
com os armadores de n~vios, imROrtadores de colonos, obri · 
gação de ficarem os mesmos tiavios e seus Contmandantes ·) 
jeitos aos Uegulamenttls, quê regerem os transportes de e 
grant!'s. ·· · · · 

§ t.o Aos Agentes e armadm·es fará a Associação conhe _ 
as determinações regulameptams concernentes á condüc~ão d · . 
colonos: estabe.Iecendo , álêm das que forem pelo Governo im.'· 
postas em Uegulamentos geraes, multas • pela infracçllo desta , 
condições, e de outras que houver de· formttlâr para que ·. 
observem os contractos e se faça por maneira conveniente 
transporte de colonos. · · 

§ 2. o Os Agentes de colonisação .se esfm·c;arão por envia· 
gente moralisada , válida e laboriosa, e lhes he absQlutament . 
vedado.illudir os colonos, fazendo-lhes ter idéas falsas dolml. 
perio c nutrir esperanças de vantagens exageradas. 

O Agente da Associação que infringir este preceito se , 
pela Associacão, e em sua fala pelQ €ommissario do Governo· 
multado em som ma nunca menor de 2m; por colono, .e d ,_ 
mittido , declarando-se e fazendo-se constar dentro e fóra df
lmperio o motivo da demissão. 

A.tt 21. A fazer contractar, sempi'C que for dctet•ruinad. 
pelo Governo , Sacerdotes catholicos e· Pastores protestantes~ 
para prestarem auxilios espirituaes aos colonos, logo qu~ n 

. , ·•v 
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respectivas localidades chegarem cllcs ao numero que for dc
.,I:ll)inado pelo Governo. 

f:., . Art. 22. 1 A ter nas hospedarias c depositos interpretes 
~·anem~es, francezes c de outras Nações, que possão ser con
~~actailos pelos que recebere,n1 co{ o nos, ou seja para fundação de 
~~nt~os coloniaes que tenhllo por base a propriedade, ou para 
~.servtrem de trabalhadores. 
· Art. 23. A importar os colonos que lhe forem cncom

; mondados por em prezas particulares, ainda quando haja com
:, pletado a introducção do numero n que h e obrigada pelo 
c~ Art. 8. o ~ 1. o desie Contmcto. . 
~ .§ 1.• Se todavia as despezas dos ajustes, tmnsporle, aloja
~ meoto c sustento dos colonos assim importados, desfalcarem 
(;>~.,capital da Associação, c mesmo reduzirem o seu dividendo 
1: a· menos de 7 por cento poderá a Associação deixar de in
~cumbir-se das cncommenda~ particulares se por cllas tiver de 
~·introduzir maior numero de colonos do que o determinado 
t,pelo citado Art. 8. o § 1. • deste Contracto. 
~ . As circurnstancias ex~cpcionacs deste ~ serão verificadas 
•~pelo Commissario. 
~· § 2.0 Se os colonos encommendados excederem aos nu
:; meros fixados no Art. 8. • § 1. • deste Contracto c se os meios 
t. da Associação não forem bUfficicntes pam satisfazer os pedi
r·dos, .se dará prcfcrcncia, salva a disposição do Att. 7. 0 

t:. 1.~ A's emprcsns colonisadoras por grandes nucleos. 
!'::',· 2.• A's que em menor escala formarem colonias pelo sys-

f .
. &em~ de p. eque. nas propriedades livres, ou com o o nus de fôro. 

•, ·:3.• -A's que formarem colonias por meio de arrendamento~ 
4.• Aos fazendeiros que pretenderem colonos pelo systcma 

.Ce . parceri~,t ou salario. . 
·.. 5.• · Aos emprczarios de quaesqucr obras publicas ou parr üculares. 

•,. . · Art. 24.. A garantir os cmprestimos e nvanços, que o 
.-Goyern~: lhe fizer, com fiança idonea ou hypotheca dos im
mQveis da Associação . 
. ~·.·.Art. 25. A pagar as multas em que incorrer pela não 
'.execução dos contr~ctos com o Governo. 

Art. 26. A pro!llover desde logo a composição de 1\lc
morias, que fará imprimir e publicar, ácerca da colonisação, 
para servirem de guia pratica nos colonos sobre seus deveres 
e· direitos, e sobre a cultura dos gcneros principaes de pro-
_QeÇiio do paiz. · 
~· ' Estns l\Iemorins, cscriptas em francez, allemão, ing~cz c 
m outrns linguns, conforme n nacionalidade dos colonos, cuja, 
. portancia se promover, devem ser distribuídas pelos colonos. 

,contractados. O Governo poderá auxiliar a impressão, de
pois de mandnr examinar as ditas 1\Iemorias, c de reconhecer 

::Jue cs\ão no caso de scrm•1 impressas. 

~~~' 
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Art. 27. Fica prohibido á Associar,;ão mandar vir colonos 
altim das exigcncias da llultura , ou de qualquer outra 
industria. - · 

Aos que mandai," contiactar, alêm de taes necessidades,' 
ser~ obrig~da a sustentar á súa c~sta, e dar trabalho a qui!,, 
estejã.o habituados, até que tenhi'io o convenien.tc destino. . 

Art. 28. Os eolonos l'Ontractados devem vir munidos de. 
attestados ou passaportes dos Consoles, O'IJ Agentes do Governo 
ou de pessoas por este designadas sobre sua responsabilidade, 
dos quaes conste sua moralidade, e que são acostumados aos' 
trabalhos ::~gricolas, ou aos oficios industriacs para que forem: 
ajustados, guardada a propor~ão no Jht. 8.0 § 3.0 deste Con.;~ 
tracto, e que 1wrantc os ditos Consulcs, Agentes, ·ou dele-:' 
gados destes, dcclanít·ão sujcitat·-sé ás condições dos respa:;:~ 
cth'os ajustes, que previamente dcvm·ão conhecer. · C; 

CAPITULO 111. • ::~ 
Disposições geracs. ..':~ 

,; •, Att. 29. A Associação submctterá com antcccdcnoia átj 
approvação do Governo as condi{':ócs geraes dos contractos qu 
houver de fazer com os colonos que mandar contractar, fize 
transportar c receber nas suas hospedarias c depositos. 

§ 1. o Entre as condições geraes de tacs contractos, haverá· 
sempre a de serem todas as questões que se suscitarem cntr 
a Associação c os colonos, e entre estes c as pessoas que de 
pois os contractarem, ou por cuja conta vierem, decididas po 
arbiti'Os, havendo recurso da decisão deste, na Côr~ para a 
Ucpartição Geral das Terras Publicas, e nas Provindas par 
os respectiros Presidentes, ouvido o Delegado do Dircotó : 

GeraL ~, Das decisões da Itcpartição Geral e dos Presidentes poderi, , 
, ainda haver recurso pam o Go\·crno na Côl'tc, mas sem elfei 

suspensivo. O recurso neste caso deve ser interposto dco · 
, de 10 dias, contados do em que for intiniada a decisão. · ·, 
'· § 2.0 Da mesma maneira serão decididas as questões cnt~re·' 

os colonos c os Agentes da Associação•, armadores , , capitã 
de navios c quaesquer outros indivíduos que intervierem ha', 

· execução dos contractos dos colonos. 
~ 3.0 As condições geracs dos contractos, depois de app11 · 

vadas pelo Governo, sct·ão publicadas nos Jomacs mais lidqr. 
da Europa c do Brasil. · '- ~ 

§ 4. 0 Os colonos contratados por inlermcdio da Associação' 
durante o tempo em que se acharem , quer sob n protecçio 1 
della, qum· sob a das pessoas que depois os receberem, terão·J 
hum pequeno caderno, em que se lançal'iio todas as quantias~ 
recebidas da Assocüu,:iio ou das pessoas que os contractal'cm;· e l 
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·bem assim as que forem entregues pelos colonos , de modo que 
:'.estes tcnhão sempre diante dos olhos a conta corrithtc do seu 

activo c passivo, o:-saibão a11 circumstancias em que se achão. 
·. § 5." O caderno de que trata o§ antecedente, cujo modelo 
~.geral e uuifot·me deve ser apresentado pela Associação, e appm
. vado pelo Governo, e cujas primeiras folhas conterão o rcspe-
··ctivo contracto, devení ser escripto sem raspadura, en
trelinhas e emendas ; c as diversas verbas de debito e credito 

· serão claras, lançadas por extenso, c assignadas Jlelas partes 
~oteressadas. 

Os possuidore11 de taes cadernos serão obrigados a aprc
·-senta-los á Autoridade que o Governo designar para fiscalisar 
. a maneira por que os contraetos são cumpridos. 
; .Art. 30. Os Agentes quo a Associação pelo Art. 20 deste 
· Contmcto se eompromctle a tm· desde j<í na Europa são de sua 
. livre escolha c demissão; mais o Governo poder;í, sempre que 

julgar conveniente, determinar que scjão demittidos. 
Art. 31. O Governo nomeará hum Commissario que terá 

o direito do assistir ás reuniões ordinarias c extraordinarias 
da Asscmbléa geral dos Accionista-;, c ás Sessões do Conselho 
administrativo c da Directoria, bem como o de examinat· toda 

·, a correspondencia e a cscripturação, os dcpositos c hospedarias 
1'a fim de adquirir por este meio, c pelos esclarecimentos, 
··que poderá exigir, perfeito c cxacto conhecimento da marcha 
,: dos ncgncios da AssociaÇão. 
'· O Commissario dcvcní indicar ao Presidente da Associação 
·as medidus, que julgar mais convenientes, para prcvinir ou 
· destrui'r abusos, e facilitar a marcha do serviço ; c represen-
tará ao Governo quando entenda que o andamento da Asso

+,~>ciação não h c conforme ao presente Contracto, ou que tem 
'i vícios tacs, que cmbamção a corrente da emigração , ou que 
,. as deliberações tomadas pela Asscmbléa geral, Conselho ad
.• : ministractivo, ou Dircctoria tem tal alcance que provavcl
·.':timente importarão a ruína da Associação , ou o dcscrcdito da 
·,.,colonisaçi\o. Podcní neste dous unicos casos suspender as de-

liberações daquelles corpos, lcmndo porem tudo sem perda 
•.r,de tempo ao conhecimento do Governo, para determinar se 
~.deve subsistir a deliberação , suspensa provisoriamente , ou ser 
r*•annulada. 
;: Art. 32. O Commissario do Governo sempre que assistir 
lj,á Asscmbléa geral, c á5 Sessões do Conselho aclministractiYo 
[IC da· Dircctoria, terá assento. igual .ao l 1rcsidcnle e <Í direita 

E-~. . 
, Art. 33. Se a Associação praticar actos, que contribuão 
para o desci'cditó da emigração, e se reincidit· por muitas vezes 

~ •. em faltas de obrigações a que pelos Estatutos c presente Contracto 
~1ic acha ligada, fica livre no mesmo Govcmo, ouvido o Con
{Qselho d' Eslado, imrm· a pPna dP cMIHcidade do dito Contruclo 
t~ 
i~ 

~~~ 
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c t'ctil·ar· todos os favores que houver concedido, podendo 
tranfcri-los'livrementc a outra Companhia, que se forme para : 
auxiliar a colonisação. 

Art. 34., . Em quanto a Associação for devedora á Fazenda 
Nacional ou receber subvenções para o contracto, tl'ansporte. · 
e tratamento dos colonos, não poderá fazer as operações de'· 
que trata o Art. !h• §§ 6.• e 10 de seus Estatutos, sem pr~vio ·. 
consentimento do ftovemo, declarado por Decreto sobre Con-. 
solta da Seccão dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho d'Estado. ~-

Art. 35. Logo porêm que o Governo julgue que as cir-" 
cumstancias permittem á Associaçilo estender o circulo de suas', 
operações, usando das faculdades concedidas pelo Art. 4.• ~§~t 
H. • c 10 já citados, será licito á mesma Associação po-las em fi 
pmtiea, e nesta oceasião terá o Governo o direito de concodm;! 
os favores, ou lazer as rcstricções que julgar acertadas. -~ 

Art. 36. O presente Contracto, com todas as obrigações.[, 
que delle dimanão, tanto para o Governo, como para .a As..:f 
sociação central, durará por 5 annos. Poderá port!m ser pro-~ 
rogado por outro lauto tempo, com modificações ou sem cllas ,"' 
segundo for accordado hum anuo antes de findar o primeiro prazo •. ;;_· 

Art. 37. No fim do pmzo marcado para duração dai! 
Associação , ou em qualquer tempo, em que tiver lugar a su~~ 
dissolução, poderá o Governo nomem· hum ou mais Commis-~ 
sarios para assistirem á competente liquidação, e pugnarem~ .• 
pelo embolso de qnaesqucr quantias, que a mesma Associação·•·. 
estiver de\'<'ndo á Fazenda Nacional, <'m virtude deste e de;' 
outros Contmctos celebrados entre ella e o Governo. ); 

Art. 38. Alêm da multa estabelecida no Art. 8.• § 4.a fica·> 
a Associação sujeita ás em que incorrer pela infracção das di ver-~ 
sas obr-igações contmhida, por este Contracto, co. m tanto que o __ ~·~ .. 
importe de cada huma das multas não exceda a 3.000~000. . 

Art. 39. As questões, que se suscitarem entre o Governo:~. 
c a Associação sobre a execução deste Contracto, serão deci-'· 
didas pela ltepartição Geral das TQrras Publicas, com recurso ; 
para o Governo e Conselho d'Estado. · · 

Os recursos serão inte1·postos dentro de 
da intimação. 

Art. 40. O presente Contructo será submettido á appr<J4? 
vação do Poder Legislativo na parte que for dependente dellet; 
a qual só então poderá ser posta em execução. ' 

E para firmeza do presente Contracto mandou o Director Geral 
acima mencionado lavrar este termo, que assigna com o Fiscal 
interino, o Presidente da Associação e Membros da Dircctoria. · 

Iteparlição Gemi das Terras Publicas aos 26 de 1\farco 
de 1857.- Manoel Felizardo de Sousa e Mello.- Sebastid. ·. · 
Machado Nunes.- Marqttez de Mont' Alegre.-Hernardo Au..<j 
gusto Nascentes de A:ambuja. - Francisco José Fialho. """!>'·;!~ 
/<'r(l 'lci8co Jo8é de illerto SrHtsa. - li. Liebich. ::-\ 

·';~ 
'~ 

l 
$ 

-~ 
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DECRETO N.• 1.916- de 28 de Mm·ço uc 1837. 

:. 1;;Abrindo ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros lmm 
~,;· credito supplementar de 56.000ü000 ao cambio de 27 
,_-~ .• ~in!w_iros esterlinos por mt'l réis para as despezas do ex
~' ;~erctcw de 1856-ttl57. 
i . 

Não sendo sufficieute para a despcza do 1\linisterio dos Nc
:' gocios Estrangeiros no exercício corrente de mil oitocentos cin

coenta c seis a mil oitocentos cincoenta c sete o credito da Lei 
num~ro oitocentos c quarenta de quinze de Setembm de mil 
oitocentos cincoenta e cinco, Hei por bem, em conformidade 
da Lei numero quinhentos e oitenta e nove de nove de Se-

-~ tembro de mil oitoccntm; c cincocnta, c Tendo ouvido o Meu 
; Conselho de l\linistros, Abrir' o credito de cincoenta e seis 

contos de réis ao cambio de vinte sete dinheiros esterlinos por 
L mil réis nas rubricas constantes da Tabella annexa • o qual 
! será levado em tempo competente ao conhecimento da Asscm

bléa G':'t'al Legislativa. 
José l\Iat·ia da Silva Paranhos, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario d'Estado dos Negocias Estrangeiros, o tenha assim 
t ·entendido e faça executar expedindo os despachos neccssarios. 

Palacio do Rio de Janeiro aos vinte oito dias do mez de l\larço 
de mil oitocentos cincoenta e sele, trigesimo sexto da Jnde
pendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José Mm·ia da Silva Paranhos. 

; Tabella a que se refere o Decreto tlesta data, 
'""· ~~ .. utorisando o credito supplenaeutaa• Jtnt•a 
~;'jj.: o exercicio de •858-.85'. 

"' ·.· ·~ 2 o '\''r~- • 

r,.. • 4 .• 
r·;;.§ 5.· 

Legações c Consulados ............. . 
l~xtt·aordinarias no exterior ......... . 
Ditas no interior ...•................ 

r_·-- . 

20.800:t;OOO 
25.200111\000 
10.000~00 

56.000!t)OOO 

r:.-\'. 
~- ' "Jlatacio do Rio de Janeiro em 
• 1118 Mm·ia da Silva Paranlws. 

28' de M\\rço de 18~7.-

.. ' 
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DECHETO N." 1.!l17-de !~ dP Al1ril de 1837 . 

.Autorisaocreditosupplementar da importanciade 15.458~19t 1 

réis para as despezas doi. ordenados dos Mestres da Fa- J 
milia Imperial e do Jardim Botanico da Lagoa de Rodrigo.1 
de /!'rei tas, no exercicio de 1856 - t 857. ,., 

Ilci por bem, Tendo ouvido o Conselho de l\linisb·os, t 
Autorisar, de conformidade com o p3ragrapho 2.• do Art. 4.• '4 
da Lei n.• 589 de 9 de Sclembr·o de 1850, o credito supplc- ·~ 
mentar da importancia de quinze contos quatrocentos c cin- :~· 
coenta e oito mil cento e noventa e hum réis , na fúrnm da~,' 
Tabella que com este baixa, para ocorrer as despezas dos.'·'' 
ordenados dos Mestres da Familia lmpcl'ial e do Jardim Uo-ili 
tanico da l,agoa de Rodrigo de Freitas, no exercício de 1856 a~· 
1857; devendo sm· e,;ta' medida em tempo competente levada·ll 
ao conhecimento da Asscmbléa Geral Legislativa. •·, 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do 1\feu Conselho, l\li
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o. 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro! 
aos quatro de Abril de mil oitocentos cincoenta e sete , tri•. · 
gesimo sexto da lndependencia e do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Tabella a que se refere, o Decreto dt',çta data, que autorisa o: 
credito supplementa1· da importancia de 15. 458 ·ir' 191 réis. 
para as despezas dos ordenados dos Jlestres da Jlamilia. 
Imperial, e do Jardim Botanico da Lagoa de Rodrig6 
de Freitas, no exercício de 1856-1857. · .. · 

:~ .. ~· 

Lei N.o SW de 15 de Setembro de 1855: Art. 2.• 

§ 10. Ordenados dos l\lestres da Familia Imperial 1. 013~888 
§ 39. Jardim notanico da I~agoa de Rodrigo de . 

Freitas ..................•..•..•.. 14.4441:i303 

Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Abril de 1857.-Ltu 
Pedr·eira do Coutto Ferraz. 

l'' 

' ..
•:"' 
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··:( JlECRETO N.• 1.!HS-de t,. de Abril de 1857. 

t~ .lf;reà lugares de Praticantc11 fUI8 Thesourarias, .de Faztncla de 

1··;\' ~. : . . ·. . . 4, I e 5, a classB. de 2. a ordem, 
~- .. 
~·' . 

; Usando da autorisaçlio concedida pela Lei N. o 563 do 4 
.• , de 'ulho de 1850, Hei por bem Ordenar o· seguinte: f .. Att. 1. o Ficão·, creados, nas Thesourarias de Fazenda de 

. , . . r,.. •. e 5. a classe da 2. • ordem , lugares de Praticantes, a saber: 
/ .. ,ms. primeiras, tres com o ordenado annual de 300~000 cada 
~.x.~úmr, e nas segundas; dous com o de 240~00. 
_;~·.il,:r ; Art. 2.0 O coilc~t'So :vara 'a· _admissão de taes Praticantes 
;:' ~11('1"~ regulado pelas ~tsp~su;õés do :Decreto N .. o 744 de 18 de 
!.$· t bezembro de .1850; serv~ndo, porêm de exammador hum dos 
· ,-,~hefes de Secção, ciu qualquer outra pessoa que o Presidenle 

,da Província nomear. 
. Art. 3. o O concurso entre Praticantes para os empregos 

de Amanuense da Secretaria e de 2. o Escripturario das mesmas 
.. ~'.thesourarias, poderá ser feito uellas, observando-se o que a 

rP!illnPi1tn determina o referido Decreto, ou no Thesouro Nacional 
de ·t. 8 ordem; se assim resolver o Ministro da 

;k.• ' 

Art. !~.o Fica revogado o Art. 43 do Decreto N. 0 736 de 
20 de Novembro de 1850. 
· . João 1\fauricio Wanderley, do Meu Consrlho, Senador do 

;lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Fa
zenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 

· ienha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
quatro de Abril qe· mil oitocentos cincoenta e sete, tri

.P:~t«<~~itpo sextq da lndepeiidcncia c do lmperio. 

Com a Rub_r~ca de Sua Mageslade o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 

DECRETO N.o 1.919-de 4 de Abril de 1857. 

pprova os Estatutos da Caixa Economica da Cidade de 
Santos. 

AHendendo ao que 1\Jc rrprrsenhírão os fundadores da 
· · Caixa Economiea da Cidade de Santos, c de conformidad(} 

rom a l\Iinha i mmediala Rcsohu:ão de 28 do IJI1)Z passado, to-
18 
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mada sobre commlta da Secção dn Fazenda do Conselho d'E~. 
ta do, Hei por bem approvar e mandar que se observem os Es~ 
tatutos pelos quaes ·.se de:ve ;feger . a mesma Caixa, e qu~r 
com este baix:ãoLeom a segU.Wte alteração .no Art. 6. •, que. 
fica assim cou.::~do : · · • ·, : ' , - • . , · 1 

Art. 6.• Os capitaes entrados n11 Caixa sento depositado~,·~ 
em contlf'corren(e etu qüalquer Estabelecimento bancai, cujos : 
estatuto~ tenhào sido approvados pelo Governo Imptlrial. 

João Mauricio Wanderley, do . .Meu Conselho, Senador , 
do Império, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da-t; 
Fazen4a;. e President.e do Tribunal do Tbesou~o Naci~nal.~ 
assim o tenhà entendido .e faça execut!lr. Palacto· dQ RIO q~ 
Janéil-o em quatro de Abril de mil oitocentos cinÇoentá e :sete;t.'t 

~;~:wu:~::.dc;.:::;~:::,;j~d~r .. , 
< .·,' . · Joao Maün_et~ Wanderlt'J•,.J 

·;..l ~~,~~a Ee~o~m,le~ de ~~~o~. _, _ .i • ·<~ 
lf.t-._ ~ ·:·"' . TITULO ]. '- •. I • • .. , ,, -:.~ 

,.,..• c l:. ; Da c.;,. , "'!"" opei~,;, · :;r~J 
Art. f.• A Caixa Economica tem por fim olforeeer ái 

classe laboriosa e poupada os meios de accurilular capitall~ 
por entradas repetidas de pequenas quantias e de os augme.ntat'ti 
com o lQero de seu emprego, habituando-a. ·por CS!Ie meio á,. 
ordem e '·economia , e abrigando-a contra a dissipação e· in-l 
ilige~~ . ·.·~ 

Art.<:!.!. • Esta Caixa será installada logo q'Ue hajão 30 in- ' 
dividuos que nella ctucirão depositar capitaes. . . 

At·t. 3.~ Os lll"imciros trinta Accionistas .nomearão hum ; 
Thesoureiro e hum Secretario escolhidos d'entre si, óu d'entre· .. 
aquellas pessoas que por escripto manifestarem o desejo d~ 
pertencer ao Estabelecimento. _ :;: 

Art. 4.• J<'eita a nomeação, as operações da Cailr.a: terãO.?!! 
principio no primeiro Domingo, recebendo-se as entrad~o~s doi;:~ 
trinta Acciooistas e de todas as pessoas que se apresentarem.liJ(l 

Art •. 5.• As entJ·adas de fundos continuarão todos os Do~i!t 
mingos das 10 horas da manhã até ás 2 da tarde; .. -~~ 

Art; 6. • O~ capitacs entrados na Caixa serão depositado~ .f 
em conta corrente no Banco do Brasil, ou na Caixa filial desta·"' 
Província. -~ 

Art. 7. 0 O lucro que houver será proporcionalmente re-'~ 
partido pelos Accionistas. no ultimo de Dezembro de cu(J~ ; 
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; a~oo, conforme os fundos de cada hum, deduzindo-se antes 
,. aJ ~espezas de expediente da Caixa. 
;:_ • -,!<>- Art. 8. • Os capitaes entrados em Caixa começarão a gozar 
~f ~o beneficio do lucro trinta dias· depois de sua entrada sendo 
~·a ,quantia menor de cem· mil réis, e de dez dias sendo maior 
t,.:de .. ~!D mil réis. 
f':.,.' 

TITULO 11. 

Art. t.• Poderão ser Accionistas da Caixa todos os in
·:., dividtios de qualquer sexo , idade ou condição que sejão ; as 
~;rmu.lheres casadas com o consentimento dos mat·idos, os menores 
rr· oom atitorisação. dos pais ou tutores, c os esçravos com licença 

dos senhores, podendo os maridos , ·paes , tutores, e senhor~ 

da Caixa. 
. por elles e votar para os cargos de administraçlo 

•· · Art. 2. • A acção ou entrada de huma vez não serti menor 
mil réis e nem maior de quinhentos mil réis .. 

Art. 3.• He livre a qualquer Accionista retil·m· parte ou 
total do. fundo ,que tiver em. Caixa prevenindo oito dias 

. a quantia for até cem mil réis, e quando exceder 
Dl'teVeniJ:á trinta dias antes. . 

· Art. 4.• He igualmente permittido ao Accionista retirar 
deixar em Caixa o lucro que lhe pertencer ; neste ultimo 

. tasó ser-lhe-ha abóítado como entrada. 
· · ·Art. 5.0 Todo o ·Accionista receberá da Caixa huma ca-

derneta de formato pequeno, em a qual, depois de declarar-se 
IÍoll,le e condição será lançada a quantia _com que entrar ; 
caderneta será .subridnisttada ao Acciónista gratuitamente; 

r' .. i>l..,IIU>;,: vier 8 'perdeo:)a/ patà Obter Óufra pagará hum mil réiS, .. -
TITULO 111. 

Da Administração. 

Art. 1. o A Administração da Caixa será confiada a hum 
t;o,ost)lho, composto de hum Presidente e seis 1\'Icmbros eleitos 
d'entre os Accionistas. 

· . Art. 2.0 No segundo Domingo de Janeiro de cada anno 
· os Accionistas em Assembléa geral, que será com .. 

_quarenta socios, sendo vinte dos que maiores fundos 
em Caixa , e outros vinte escolhidos por estes da uni

-·~A'·' ... ade dos Accionistas. 
, Art. 3. o Compete á Assembléa geral : 1. o, vigiar sobre 

e~eeução dos Estatutos da Caixa; 2. o, fazer-lhes as alterações 
julgar convenientes; 3.0 , eleger o Conselho do Adminis

tração, Thcsoureiro, Secretat·io, que hão de scrvjl' no seguinte 
anno; e se antes de findo o anno algum dos eleitos fallccer, 

i 
t: 
r 
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ou não puder desemJHm h ar ns funçfies de seu cargo, será sub
stituído pelo irnmcdiato em votos, devendo por consequencia 
haver hum livro para as deliberações da Assembléa, em o 
qual ficará igualmente registrada a eleição. 

Art. 4. • O Thesoureiro e Secretario servirão gratuita
mente, c sendo reeleitos poderão deixar de acceitar querendo. 

Art. 5. o Compete ao Conselho da Administração; 1. •, 
examinar mensalmente os livros do Thesoureiro e Secretari(); 
2. • propor á Assembléa geral as reformas que julgar conve
nientes aos Estatutos ; 3. o, convocar extraordinariamente a 
Assemblêa geral quando julgar necessario. 

Art. 6. o Compete ao Tlwsoureiro ; 1. o , receber a entrada 
do Accionista passando reeibo na caderneta , declarando a 
quantia e a data; 2. o , empregar os fundos da Caixa, segundo 1. 
o di posto no Art. 6. ~ do Titulo 1. o ; 3. •, pagar aos Accionistas. ·i 
os seus respectivos lucros e entregar-lhes todo ou parte de seu A 
capital; .i..•, rubricar o livro caixa e as cadernetas; 5.•, fazer,:~( 
a escripturação do livro caixa; 6. o, fazer todo o possível de\J 
não conservar em Caixa mais do que a quantia de duzentos(~ 
mil réis. . r~ • 

Art. 7.• Compete ao Secretario: 1.•, abrir a conta cor~:~·· 
rente de cada hum dos Accionistas ·no livro respectivo; 2.•,: 
lançar em conta de cada hum as quantias com que tiverem:'. 
entrado, e bem assim as que forem retiradas, para o que o.~ 
Thesoureiro lhe dará semanalmente huma conta assignadaque ;;j 
deverá archivar. Santos 14 de Janeiro de 1857. C:~ 

DECRETO N.o 1.920- de r,. de Abril de 1857. 

A.pprova os Estatutos da Cai:xa. Economica da 
Campos. 

'~J,,::; 

1 
·.~ 

··-" t~ 

Attendendo ao que Me representou o Conselho Adminis-·:.: 
trativo da Caixa Economica da Cidade de Campos, e de con< 
formidade com a Minha immediata Resolução de 28 do tnet', 
passado, tomada sobre consulta da Secção de Fazenda do Con-, 
selho d'Estado: Hei por bem A pprovar e Mandar que se obserf~ 
vem os Estatutos pelos quaes se deve reger a mesma Caixaf:'. 
e que com este baixão ' . 

João Mauricio 'Vanderley, do l\leu Conselho, Senador do"· 
lmperio, l\linistro c Seeretario d'Estado dos Ncgocios da Fa- , 
>enda c l'rc,idc:• te do Trihuoml do Th.,ouro Naoionn I, n"im l 
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ou não puder desemJHm h ar ns funçfies de seu cargo, será sub
stituído pelo irnmcdiato em votos, devendo por consequencia 
haver hum livro para as deliberações da Assembléa, em o 
qual ficará igualmente registrada a eleição. 

Art. 4. • O Thesoureiro e Secretario servirão gratuita
mente, c sendo reeleitos poderão deixar de acceitar querendo. 

Art. 5. o Compete ao Conselho da Administração; 1. •, 
examinar mensalmente os livros do Thesoureiro e Secretari(); 
2. • propor á Assembléa geral as reformas que julgar conve
nientes aos Estatutos ; 3. o, convocar extraordinariamente a 
Assemblêa geral quando julgar necessario. 

Art. 6. o Compete ao Tlwsoureiro ; 1. o , receber a entrada 
do Accionista passando reeibo na caderneta , declarando a 
quantia e a data; 2. o , empregar os fundos da Caixa, segundo 1. 
o di posto no Art. 6. ~ do Titulo 1. o ; 3. •, pagar aos Accionistas. ·i 
os seus respectivos lucros e entregar-lhes todo ou parte de seu A 
capital; .i..•, rubricar o livro caixa e as cadernetas; 5.•, fazer,:~( 
a escripturação do livro caixa; 6. o, fazer todo o possível de\J 
não conservar em Caixa mais do que a quantia de duzentos(~ 
mil réis. . r~ • 

Art. 7.• Compete ao Secretario: 1.•, abrir a conta cor~:~·· 
rente de cada hum dos Accionistas ·no livro respectivo; 2.•,: 
lançar em conta de cada hum as quantias com que tiverem:'. 
entrado, e bem assim as que forem retiradas, para o que o.~ 
Thesoureiro lhe dará semanalmente huma conta assignadaque ;;j 
deverá archivar. Santos 14 de Janeiro de 1857. C:~ 

DECRETO N.o 1.920- de r,. de Abril de 1857. 

A.pprova os Estatutos da Cai:xa. Economica da 
Campos. 

'~J,,::; 

1 
·.~ 

··-" t~ 

Attendendo ao que Me representou o Conselho Adminis-·:.: 
trativo da Caixa Economica da Cidade de Campos, e de con< 
formidade com a Minha immediata Resolução de 28 do tnet', 
passado, tomada sobre consulta da Secção de Fazenda do Con-, 
selho d'Estado: Hei por bem A pprovar e Mandar que se obserf~ 
vem os Estatutos pelos quaes se deve reger a mesma Caixaf:'. 
e que com este baixão ' . 

João Mauricio 'Vanderley, do l\leu Conselho, Senador do"· 
lmperio, l\linistro c Seeretario d'Estado dos Ncgocios da Fa- , 
>enda c l'rc,idc:• te do Trihuoml do Th.,ouro Naoionn I, n"im l 
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o tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio de Janeiro 
.em quatro de Abril de mil oitocentos cincocnta c sete, tt·igc
simo sexto da lndepcndencia e do Impel"io. 

Com a llubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

João Jlaurisio lVander·lcy. 

Estatutos da Uaixa Econo111ica ·de f:'a.npos. 

TITIJLO I. 

Da Caixa Economica e suas operações. 

Art. t.o :\ Caixa I~ronomica tem por fim accumular ca
. pitaes por entradas repetidas, c augrncnta-los eom o lucro pro
veniente do seu emprego. 
. Art. 2.• As operações da Caixa Economic:J. serão feitas por 
hum Thesoureiro e hum Secretario. 

. Art. 3. o As entradas de fundos terão lngar todos os Do
mingos, das 9 horas da manhã á 1 da tarde ; c em outros 

: .. quaesquer dias, quando o Thesoureiro, de accordo com o Con
selho Administrador, assim julgue conveniente. 

Art. 4 .. o. O capital depositado na Caixa Economica será 
empregado em Apolices da. Divida Publica. 

Art. 5. 0 O lucro proveniente dessas Apoliccs será repar
tido entre os Accionistas proporcionalmente aos fundos de cada 
hum, de seis em seis mezes, deduzindo-se antes as despezas 
da Administração. 

Art. 6. o Os capitacs entrados em Caixa comoção a gozar 
do· beneficio do lucro desde o primeiro dia do segundo mez, 
seguinte áquelle em que se etTectuou a entrada. 

TITULO IJ. 

Dos AGcionistas. 

.. Art. 7. 0 Poderão ser Accionistas da Caixa Economica todos 
~,. os indivíduos de qualquer sexo, idade ou condição que scjão; 
~ · .. as mulhéres com consentimento de seus maridos , os menores 
· . com autorisação dos paes, ou tutores, c os escravos com licença 

.. deseus senhores . 
• t . . Art. 8. o A acção, ou entrada será sempre de 100 réis, 
· ·ou multi pia desti!. quantia 
'"'; . Art. 9. o Ile livre a qualquer Accionista retirm· parte ou 
·::.- o total do fundo que tiver em Caixa, JH'evcnindo oilo dias antes 
~~;::ao Thesoureil'O. 
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Art. 10. lle igualmente livre ao Acciouisla retirar ou 
deixar em Caixa o dividendo que lhe pertence, neste ultimo 
caso ser-lhc-ha abonado como entrada , com tanto porêm que 
seja numero inteiro de tostões; prefazendo ou recebendo o exce.: 
dente. · 

Art. 11. Todo o Aecionista receberá da Caixa Economica 
huma cademeta em· que, depois de decla•·ar s~u nom~., con
dição, estado, nacionalidade, rcsidencia, e outm qualqQnr 
clausula razoavel que fo1· exigida, será lançada a quantia com 
que entrar. Esta cadcmcta será subministrada ao. Accionista 
gratuitamente. 

TITULO Ill. 

/Ja adminislraçiío da Caixa Econornica. 

Art. 12. A administração da Caixa Econoníica será con-·lli~ 
fiada a huma Assembléa de Accionistas, a hum Conselho Ad-· t · 
ministrativo, a h uma Com missão· de contas, e a hum Thesou-
reiro, pela maneira indicada nos Artigos seguintes. ': 

Art. 13. No mez de Setembro de cada anno, o Conselho··' 
Administrativo elegerá dez maiores Accionistas, os qnaes. ele":'· " 
gerão d'entre a totalidade dos Accionistas outros dez, que com.~~ 
clles formarão a Assembléa. 

Art. tf.. A Assembléa se1·á presidida pelo Accionista que<.if; 
obtiver a maioria de votos d'entre os que estiverem reunidos, ·f.' 
e da mesma maneira será eleito o Sécretario della. Não po- 'r; 
derá porêm a Assembléa funccionar sem que tenha presente · 
onze membi'Os; mas se esse numero se não conseguir, far-se- · .!-' 
ha nova convocação, c funccionará com o numero de membros ,,)j 
que ~omparecer, com tanto que este nu.mero não seja meno~. .1 
de se1s. · ~ 

Art. 15. Compete á Assembléá: . " 1\.":J 

§ 1.• Vigiar sobre a execução destes Estatutos. 'J 
§ 2.• Fazer-lhes as alterações que ll).e parecerem mais con- ,.-, 

venientes. · . :. i1 
§ 3.• Eleger d'entre os .~ccionistas mais idoneos seis que;;~. 

constituirão o Conselho Administrativo. (,.,;:~ 
§ 4. • Eleger a Com missão de contas. ,~) 
§ 5. • Eleger o Thesoureiro e marcar-lhe os seus hono- ._ 

rarios. · tr;'~ 
§ 6.• ·Fazer publico pelos Jornaes o resultado de tqpos os ·~il~ 

seus trabalhos. ..; ~ ~ 
Art. 16. O Conselho Administrativo durará hum anno,~-t:~ 

servindo cada hilm de seus membros dous JDezes, segundo a~·'..;;; 
ordem de suá votação; se reunirá ao menos duas vezes em cada lt~'<·1~ 
lemestre, sendo presidido por aquellc de seus membros que ;1~1' : 
siver oblido a maiorin de votos da Asscmbléa. -·i',_;. 
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': Art. 17. Compete ao Conselho Administt·ativo: 
§ t. • Decidir sobre o pm·ecer da Com missão de contas. 
§ 2.0 Propor á Assembléa as reformas c melhoramentos quo f julgar convenientes aos Estatutos. 

:i : § 3. o Escolher, de accordo com o ThesoUI'eiro, o corres
'J ~ pondente do Rio de Janeit'O que o!Tereça á Caixa Economica J-::t não só segurança, mas tambem as melhores vantagens. 

§ 4. o Fazer publicar o balanço semestral , depois de tomadas 
;,: ao ThesoUI'eiro as contas, segundo se estabelece n_o Art. 21. 
. ~· Art. 18. Cada membro do Conselho Administmtivo, no 

.. mez da respectiva sei'Ventia, assistirá, se assim julgar couve
' niente, ás operações das eutmdas e retiradas de fundos, e com 

elle se entenderá o Thesourciro sobre qualquer eventualidade 
que possa occorrer. 

:·· Art. 19. O Presidente do Conselho Administrativo, e na 
sua. falta oú impedimento o immediuto em votos, supprirá o 
'fhesoureiro no respectivo impedimento, e quando esto exceda 

> o prazo de· hum mez, terá direito de perceber o honorario 
_ que aquelle perceberia; mas não poderá inscrevm· nos livros 

· .. da Caixa, e sim tornará suas notas em folha separada, que 
entregará ao Thesoureiro logo que elle entrar em oxercicio , 

:ficando todavia responsavel pelas faltas que commetter. 
t.. Art. 20. A Commissão de contas será composta de tt·es 

-.membros, e tomará contas ao ThesoUI'eiro, pelo menos duas 
~-~·-vezes em cada semestre; e communicará ao Conselho Admi-i' nistrativo qualquer occurrencia que houver. 
~ • Art. 2 t. Compete a mesma Com missão de contas examinar 
~.' tambem a conta do dividendo dos lucros depois de conferida 

Art. 22. Compete ao Thesoureiro : ti pelo 'fhesoureiro. 

. 
§ 1. • Receber as entradas dos Accionistas, lançando-as nas 

Cadernetas com todas as explicações consignadas no Art. 11. 
q § 2.0 Arrecadar as dadivas feitas ao Estabelecimento, pas
t~ sando recibo ao doador. 
~ § 3.° Fazer comprar com os fundos da Caixa Apolices dà 
~}Divida Publica, e cobrar os respectivos juros. . 
f'' § 4. • Pagar aos Accionistas o respectivo dividendo, entre
~~-~ gar-lhes parte ou todo o seu capital, no caso da retirada parcial 

eu total . 
. § 5.• Rubricar as cadernetas dos Accionistas, c os lança
mentos das entradas subsequentes . 

.. · § 6.° Fazer toda a escripturação da 9ixa, o devidcndo, 
e entreter a oorrespondencia. l" ,. § .7. 0 Participar ao Conselho Administrativo qualquer oc
currencia que houver, para que o mesmo Conselho delibere 
'definitivamente, se a natureza da materia for de sua compc

\ tencia, ou, quando não seja, a represente ;\ AssembMa, de 
· maneira e em tPrnpo, que não fique prejudicado ô andamento 
' da Caixa e suas operaçi'lrs. 
"" ' 
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Art. 23. O Thesourciro pmstará á Com missão de contas: 
todos os esclarecimentos e informações de que ella possa pre) 
cisa.r pam o desemrcnho de suas funcções; e em todos os meze5 > 
invariavelmente publicará hum balancete em que mostre elif~, 
resumo o estado da Caixa. ' 

Art. 24. Se a Commissão notar irregularidades nas contas . 
apresentadas pelo Thcsourciro, participará ao Conselho Admi-:'·._ 
uistt·ath·o, que o poderá multar pr.la primeira vez na quantia~· 
correspondente a hum mcz de seu honorario, a de dous mezeS' 
pela segunda, c a de trcs mczes pela terceira vez, dando neste.~; 
ultimo caso parte á Asscmbléa para providenciar como julgar}j 
conveniente. ;"~ 

Art. 25. Se a cseriplurnção niio se apresentar regular e em ·, 
dia, será feita por oulra qualltnm· p1~ssou nomeada pelo Con- ' 
selho Administrativo, c á custa do Thcsourciro. · · .. 

Art. 26. O The.-ourcíro será abonado por fiadores e po~~.,;~ 
si, ou por estes preslani h uma hypolheca equivalente a 30.000~;:.q 
a qual hypotheca sct'á eonstituida segundo Direito. ·~ 

Art. 27. O Thesoureiro será consérvado em quanto bem:i i 
servir, e nomeará a expensas suas, sob sua responsabilidade,i:J. 
e com approvação do Conselho Administrativo, o Sectetario qu~_ 
o coadjuve nas operações da Caixa na fórma determinada nófl";; 
Art. 2. o do Tit. 1. o ~-j'l!! 

Art. 28. O 'fhesoureiro set·á pago de seus honorario_s d~1 
tres em tres mezes, no caso de se lhe não notar faltas. no c.um., 
primento de seus deveres , segundo o Art. 25. . ·. , 

jl,.w; 

~·~ 

TITULO IV. . :•-;; 

Disposições geraes. --~~> 
Art. 29. A Caixa Economica terá no Rio de Janeiro huni· 1 

correspondente, a quem o 'ftwsoureiro incumbirá da compra~; 
das Apolices, 1í custa dos fundos que lhe forem remettidos itk 
da cobrança dos juros, que serão nellas empregados ou re:~;1 
mettidos para esta Cidade ao mesmo Thesoureiro, se o Con •. :' 
selho Administrativo assim o tiver deliberado. -. -~ 

Art. 30. Para fazer face ás retiradas que tenhão lugar~~ 
se for necessaria a venda de Apolices, o Conselho Admi~'
trativo, _em sess~o pam isso destinada, passará para esse ~,·~ 
procuraçao especwl. · · ·,. · 

·Art. 31. As procurações para o recebimento dos juros ... ., 
das Apoliccs tambem serão assignadas pelo Conselho Admi- ~ 
nistmtivo. ·.:if 

Art. 32. Todo o novo Accionisla tem o direito de em i 
qualquer· tempo (prevenindo 8 dias antes) retirm· o seu capital, ,. : 
recebendo-o do Thesoureiro em dinheiro, se houver em Caixa, . 
ou em ot•dem solm~ n I'O!Tespondcnte da ccn·Le' sujeitando-se i 

.1 
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porém il9 desconto de hum por cento nas quatitias cxccdrmtes 
. d~ 200~, cuja entrada não tiver antiguidade de seis mezes. 
:~'' . .i' ':.t\r.t. 33, _ Os pet1elices ou traspasses das cadernetas. ne
i~~:• direito darão ao nov? possuidor para . receber () divi-

·f ... ~, se o t~asp.asse .fm.·. f~1to antes de se. ven .. cer o semestre. 
· •: · Art. 34.. O novo possmdor da c~derneta, dividendo algum 

. receberá em quanto não fizer na Caixa a transfert>ncia do ca
t, piJal e dividendo, a qual trausfcrencia será tida como entrada 
!;: DÓYá. 
~~' Art. 35. Se convier ao Accionista receber Apolices da 
f: Divida Publica, o Conselho administrativo deliberará essa trans
~~. 'lêréncia , qÚe será féita ·segundo o preço do dia, c na confor
~\ _..dade do disposto no Art. 32. 
! · · ~ · Art. 36. Os livros da Caixa Economica serão rubricados 
· . pelO Presidente da Assembléa. 
~~. , Approvados pela Assembléa de Acc.ionistas em SPSsão de 
~-- '*lb~'de Outubro de 1856 
' jl,· ;:lr. 

-·-
DECRETO N. 11 1.921-de 11 de Abril de 1857. 

i< 

~ Jlanda. pôr em execução as tabellas , que regulão os forneci-
f.· , :mmtos de viveres, e de munições navaes e de guerra aos 

navios d'Armada Nacional. 
'· ·i, 
~~ li' Tomando em consideração o que Me representou o Meu 
t'' Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios Estrangeiros e 
;~ interino da Marinha; Hei por bem Ordenar que d'ora em 
e: di~nte os fornecimeantos de viveres, e de munições navaes c 

de guerra abs Navios d'Armada Nacional sejão regulado., pelo 
que se acha disposto nas tabellas, que cam este baixão , assi

.· 'tJOadas pelo mesmo Ministro e Secretario d'Estado, que assim 
~:·.··O· tenha entendido e faca executar com os despachos neces
', sarios. Palacio do Rio de Janeiro em onze de Abril de 
;. pail oitocentos cincoenta e sete , trigesimo sexto da lndcpcn
. dcncia e do lmperio. 

f '1 · Com· a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 
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DECREI'O N.• 1.922- de 11 de Abril de 1857 

Confere nov<U attribuiçõt& á Hesa ds Rendas estabelteida no 
Porto de S. Frar&Cisco, da Província da Santa Oathat;lta, 
para o d~pad•o de. importação e exporlaçlio da !fBII~toll 
n!ICÍonaes e extrange~ros. 

Usando da alltorisaçilo concedida pelo Art. 4il da Lei N.~ 
514 JJ 23. de Qutubro de 18~8, Hei por bem Decretar : 

1~!· t. • A Mesa de Rmidas existente no porto de S. Franc 
cisco , da )lrovi Mia de Santa Catharina , fica habilitada não só 
para o despacho de importação dos productos nacionaeS e es
trangeiros que já tenMo pago os respectivos direitos , como 
ainda para o de exportação dos productos nacionaes para dentro 
ou fóra do. lmperio. ·. . 

Art. 2. • A mesma Repartição poderá igualmente admiltir 
a despacho os navios naclonae3 e estrangeiros, quo vierem 
carregado5 de s:ll , charque e carvão de pedra, ou que se acha
rem eomprebendidos nas disposições do § 1.• do Artigo unico 
do Decreto N.' 537 de 15 de ·Maio de 1!150; sendo desempe
nhadas pelo Administrador da dita Mesa as altribulções que 
o § 5.' do referido Decreto incumbo ao Inspector da Alfandega 
de Santa Catharina. 

Art. 3." Quando alêm dos generos mencionados no Ar
tigo antecedente os navios transportarem outros generos c mer
cadorias estrangeiras , serão estas primeiramente despachadas 
na Alfandega da Cidade do Desterro, e seguirão depois com 
aquellas cujo despacho pôde ter lugar na Mesa de Rendas de 
S. Francisco, recebendo cada navio a seu bordo hum Empre
gado da mesma Alfandcga , que o aéompanhe até o porto de 
S. Francisco. 

Art. l. • Fi cão revogadas as disposições em eont•·ario. 
João Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador do 

Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Fa
zenda e Presidente do 'fribunal do 'fhesouto Nacional, assim 
o tenha entendido o faça eJecutar. Palacio. do Rio de Janeiro 
. em onze de Abril de mii oitocentos cincoenla e sete, trlgeslmo 
sexto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade a Imperador; 

João Mauricio Wandsrley. 

I 
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,· ~AECR~TO N.o 1.~3-de 2õ «Je Abril de 1857 . 
.. 

.. df .. :"ru;ime~ .• , ftlt!l~· 4tJi· Pa~ jil;a.. 
l.~ars.·~ da .PrõvitltÜJ 4§ S. ~edro ;e. ••·o ltífár 
t. 'flf Fiel·.na~ 61dade 4o ltio Grande. 

. . •· ~. '~ . 

:Ç· ., A~endo ·a~ qlle Me representárão os Pagadorell .tas Pa
. :g.a9nas: ftliaes da Thesooraria da Fazenda da Província de 
··S. Pedro, creadas pelo Decreto N.o 1.659 de 20 de Outobro 
,.,de 1855, e Usando da .faculdade concedida ao Governo pela 
U-"i N.• .Ma 4e 4 de· .Tutho Jde 1·850~ Hei por bem Elevar a 
_1,600~000 o. ordenado do ~a$ador da Pagadoria central, e a 
~j600 a g.,.atiftcáçlo de ,i)(N)OO(), que foi concedida, para 

.;:'luebras, ao mesmo Pagador e ao da Pagadoria da Cidade do 
·lüo Grude, o qual poderá lam.bem ter bum Fj~ de su,a oon

... ~. e,s®,.·sU.a r~ilidade, queserl nomeado pelo dito 
·.Pagador, e appt:Ot.ado· pelo lnspector da Thesoural'ia, e terá o 
.ordenado de 600.,000 annuaes. 

:r- . .TolO Mauricio Wanderley, do Meu Conselho, Senador c;to 
~riQ,. Ministro .e Secretario d'Estado dos Negocios da Fa
~~à à liresi~énte do Tribunal do TheS?úro Na~ional, assiQl 
· J>. te!'~a el!~9d1do • f~Ç,a executar... ~alaCio d? ~·o . «!~ 1 aneJro 
~ _em vmte cmco ile A'tirll de mil oitôcimtos cmcoenta e setej, 
. -~~o sexto da lndependencia e do Imperio. . 
• P''. ~ .... ,; ~· · .. •,... • .. ·.-. ; .• . 
;;~~-~;.;::~~» A. Rubrica dé ~na Magestade o Imperador. 

-~!:_~::.... . ·· . 
. . . •, 

:IJ·. '·· MCI\ETO N;0 1.924 de 25 de Abril de 185'7. 
;, ~~ 

:;. iÃRtorisa o Credito supplementar da quantia de 153.481,'tt!3&7 
~t-<::--para occorrer ás despesas, no e:x:ercicio de 1856-1857 ~ 
f. · com as verbas mencwnadas M 'fabella que com este baixa. 
r.:.-
il Tepd? ,ouyid~ o Meu Conselho de Ministros, . Hei por bem, 
~ na confonmdade do paragrapho segundo do Artigo quarto da r,· Let .l\11mer9. quinhentos oitenta e nove de nove ~e Setembro 

d8 'triil~1to6en.10s e ~incoentá, Autorisar pela Repartição tios 
, . ~ Negocios da .Justiça o Credito supptementar da quantia de 
r~;: onto cincoenta e tres contos qllatrooentos oitenta e hnm mil 
~ .. ·~re~entQS qnarenta e sete réis, pa.ra occorrer ás despMas, no 
~:~ de mil oitooentos ciucoenta e seis a mil oitocentos 
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cincoentá e sete, das verbas constantes du Tabella que com esbt: 
baixa, faze,ndo-sc ·a ~istribuição na fórma da mes~ Ta~~I~H: 
c' deveMo c~'ta 'tnedida 'OOJ,'tetnpo tompététltc•ser levada'~ 
conhecimento do •t::Qqx> Legislath"o: · .- .. _ • , ·-. · '- _. 4, .J 

Jose Tho~ .Natrtwo 4e1Araujo, do MeuOonsélho, Mi~&tro.J 
c Secretario d'Estado dos "Negocios da Jusliça, assim o téllhll- ·• 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janei(p coa_·:: 
vinte~ e cinco .4e Abril de mil oitoce_l!tos ciucoont.à. e sete,.~ ... -· 
gessimo ~xto da lndependcricia e -do linperio, ~-':~:' 

"' CQ~ a Rubrica de Suá_ Magcstade o Imperador '' , ' 

José Thomaz Nabuco de Araujo.' \ 

T~ ·d.lsia•ilndlva do (jredltto supplepaentar'·
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,;< 

' 

'\l'erbas. Quantias -distributdtts':" 
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1-----..:..-HII 
153.4.81~34.7 

Secretaria d'Estado dosNcgocios'da Justiça ein 2ã de AunwJ!ol 
de 1857 .:..... José Thoma% Nabuco de Araujo. 

iiillili: 

DERETO N.• 1.925- de 25 de- Ahril de 1857. 

Appro-va ~ Éstatutos da Companhia .Jiin'êraçiio .J11.(Jiralruaefllll 

Attandendo ao que Me requerêrão os Directores da t.uau--'..411 
p~nhia d~nominada Mincraçllo Ma•·anJlense; cuja •"'""''"""'"".A.n• 
fOI autonsadu pelo Decreto N.• 1.014.4. de 22 do Set;embro 
1652, e de conlormidadc com os pareceres da Secçãp dos Ne~ 
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~~ 4P Imperio do Conselho d'~f.Ado, exarados em Consultas 
:!.~ ~iq ,e .'lJ .. c1e;.~bro. dp..,i.AA.O passado: ,B;ei PQr ~ 
~.~tat os ES(áiuttfS . dl referida . Compénhia. ·que. com: ~ie 

Í~.·· .... ~iz. Pedr~ir~ d~CQutto,Ferra_ z, do Meu Conselho., Ministro 
-~~rptariq f).':&tad.4.dos. Negocios .do Imperio, assim o tenha 

.. ·êitCndi!-19 e}aça:ex~tar. Palacio do J,\io de Janeiro em vinte 
iif e cl~; de ,AbriJ de~ JilQ oitocootos cinco~nta e sete, trigesi,mo 
~ -.w,díl In.pendenciíl· e,do lmperio. 

. ·~ .. 
· :,Com a Rubrica de. Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferra. 

~: · ·.·Art. 1.• A Companhia, que debaixo deste titulo se esta
,. .IJelece .na-Praça dô Rio de Janeiro, tem por objecto a explm·a
~r ~o e.mineração de quaesquer minera~s e particularmente o ouro 
jiiDil·Provincia· do Maranbilo, e a ella cedem os Empresarios, 
~..;::candido Mendes· de Almeida e Conde de Zabielo, c seus coasso
~f.' ciados João Antonio de Miranda e Silva, Antonio da Ror,ha 
~- Miranda . e Silva, Francisco da Rocha Miranda , Manoel da 
ir llooba.;~firanda, e José Ru6no Rodrigues de Vasconcellos; qua
·r ~nta datâs de terras minerae!t, na conformidade e com as con
. diç&es do Decreto N. • L044 de 22 de Setembro de 1852. 
, : 1 Art. 2.• A Companhia duraij por m;paço de trinta annos, l segundo o privilegio concedido pelo refetido Decreto , podendo 

este. prazo ser alongado mediante autorisaçllo do Governo, se 
entrarem em novas convenr,;õcs os seus Accionistas, ou dissolvida 
101. casos previstos pelo Codigo Commercial. 

~-· . Art. 3.• O capital da Companhia será de 1.000.~, 
':! df:ridido om acçõcs de 200~000 cada h uma, ou cinr,o mil acções. 
; , Art. 4. o Logo que estejão inscriptas 3.-ooo acções se jul
, .. ;,garâ a Companhia em estado de funccionar, e terllo andamentQ 
f}Oi trabalhos relativos ao priTilegio constante do J)ccreto N.~ 
~~; 1.04-4. 
~:; Art. 5. • As acções serllo realisadas em presta~ 'de lO "/o, 

:ou 20J{)OO por acçilo ; as chamadas s~rilo feitas pelos Jot'naes 
~mais publicos da Côrte, c sempre com antecedenci.. de 30 dias 
/INtlo menos, .á excepçli.o da t.•, 'quo será logo depois de instal

lad.a à Companhia. ·Fiea porêm entendido que, quando se te
.·. nhlo ·effcctuado chamadas que montem a 50 •j. do valor no
·~al das aceões, nenhuma prestação mais terá lugar sem re
,., .. uçlio da Assembléa geral dos Accionistas. 
: ·: Art. 6.• O Accionista que não etreutuar pontualmente suas 
~~das será· eliminado da lista dos Accionistas, e perderá em 
:1~1-,. 

"\ i!!:• -~, 

~-
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bend'fcio da Ço~anhia qualqurr .9uâ~a, «:.QJ!I. :::7 j~}~~·· 
~!&<!?• saâ~t_g.o~tt~s.? ..•. s dd~ ro.!/f l!'.ar.or, .. ~~~e ,, ·r~'!lt .. ; 
pe'f8nttr a umrms rat,i«O a '-'vmpanhra. . · ~.· . · · · · · '·:· ~,, . · 

A~t .. 7. o _ São ·Accwni~tas da . Ci!m "'"iá Wda$ illl ~ 
ue sub!lcreterem. o.·!i -~.-. 'tes_· Estlt ' :·~t- :-'';· · ~, . .,.. · ,.:;:-if--:-,. 

q ·. i\rt. 8~•: · Toíiô 6~ccfÓnista pt5a . di~~ liv~memê.de'~ 
aCçÕés, óotn tarito que ás iransferéncias te.ftiQ ~~~ani~nte ·.~i 
gtstradas. · em livro compete~ te no e8ciip~(frió da CqnihAnEiiÍt . ' 

Art. 9. o Os Accionistàs'"Só •6''respoommS' tyéfuf~ll10t dlf 
suas acções. 

Art·. í&: A Asscmbléa geral dos Accionistas Se julgará. 
constitqida sempre que por convite da Directoria, devidamente<" 
públi~ll.do, 8o reunilo pelo merios tantos quantos formem. 
metade d~ capital da Companhia ; e quando aconteça não se: 
poder deliberar por falta dff ngmerc:~i .. se~~rá .... _ào•&<.emi'focaçio ,. 
em que os votos presentes; qttlllquer· f{tie sejà o numeró ; co~l 
stituirão Assembléa geral. . . . 7,; 

Art. U. A Asselribléa geral sé . teunirá humà· vez cada~ 
anno . para lhe ser presente o retatorio explioottv.o de soa ad~. · .. 
ministril~Do; que terá Junto o parecer do Conselho; ou CoM 
rnisslio permanente (Art. 14), ou tantas màis vezes quantOs~"· 
julgue necessario a adniinistraç;io, e bení assim convocará e " 
irnmediatamente huma Asstlmbléa geral, se lhe fot exigida.}po· 
Accitmistàs que representem hmb terQO do tõndo da Companh 

Art. 12. O Accionista de 6 acções terá lium voto, 
assim por diante até completar o numero de- 20 vot01t, max 

• mo qu~. poderá ter qualquer Accionlsta, por si, oú como pro<, 
curador de outros; mas só poderão votar os Accionistas , cuj 
posse de acções date pelo menos de 15 dias antes da convoca - · 

Art. 13. A Companhia será administrada por huma DI~ 
rectoria ·de tres membros, e que, durante os primeiros tr~ 
ann_os para montar os traba_lhos convenientes'da mesma; pre 
cber~o este éargo as seguintes. pessoas~ · 

Antonio da Rocha Mirartda c Silva, Dr. Candido Mend 
de Almeida, e :Manoel da !tocha Miranda; o 1. o presidente, . 
2. o vice-presidente e secretario, e o 3. o thesoureiro; e · · 
falta absoluta, ou ausencla prolongada de qualquer dos m · 
bros da Direcç~o. estes serão substituídos pelos membros dd 
Conselho, segundo a ordem. da sua votaç.ão, e para preenor 
chof o l .. àr destes ulthnos ser.ao· ·éhamados os AccioniStas q
lhes fcn-etn imm_ediatos· em voto$. Findos os tres annos se p · 
cederá á eleiçao d!" huma npva Directoria., .dev.endo ser·· 
eleito~ ':fou~ -dos e~~tenfes, e hum, quálldo o não seja, de ··. , 
ser escolhido d'cntre o:o _tres membros dg,.._Conselho· {Att. "U~: 

Art. U. Logo depois de installadf11i Companhia, a . 
scmbléa geral nomeará hum Conselho de tres membros que,r 
ao ~OS!JlO tempo que exercem 1\S funcções de Directores no"•: 
jmpedimento rtn qualquer deites, fw tambom hum Corpo·-- .; 
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snltivo,. a quem a Directoria podefá convocar c ouvir a.qual• 
quer reapelto ; o cumulativamente fará as vozes de Colljmlssãb 
de contas, podeódo livremente no IIm de cada anuo examil!ar 
a éàctiflluraçDo, balanço e estado da Companhia, para dateJb 
n seu parecer na reuniDo &1\IIUBria, . , · 
- ' . Art. 15; A oleiçl!o para a Directoria bem como pará· d 

Coníolho he trieilnal. . ' 
Aft. 16. A' Directoria eompete: 

§. t.• Solicitar do Governo Imperial a approvação dos pré-
sentes Estatutos. · 

§ 2. • Nomear e demltlir livremente todos os empregados, 
inclusive Engenheiros· e Administradores das minas. 

§ 8,' Arbitrar-lhes salarios c prescrever-lhes suas obrl· 
gaçl'ies. · . . 

§ 4.• Determinar e regular o methodo da escripturação, 
que será feita com toda a clareza e conservada com lodo o 
vigor em dia. " 

§ 5.' Convocar a Assembléa geral. 
§ 6. • Representar a Companhia em todos os seus direitos 

e intCJ·essés, exerooitdo livre e f{cral administrat;iio, c·om plenos 
podCroS comprt~hcndidos e outorgados , lodos sem n·st~rvà ai:,; 
guma, e corno em Cãúsa proptia. · 

§ 7.' Determinar a fórma e a quantia dos dividendos, que 
serão feitos na proporçl!o dos inlertoSScs da Companhia, e oom 
igualdade entre as cinco mil acções, tendo muito em vista. a 
salutar· idéà de · gl'8dualmenle · ir formando hum fundo de re
serva, para o que se tirará da receita liquida até JO 'f,; logo 
porêin qlie esta cbegue a ao '/, do seu capital eiTcclivo, seí'á 
todo o excedente divi(li~o. ' . 

Art. 17. Haverá na capital do Maranhão huma pessoa 
idonca, de inteira e reoonhct·.i"dâ probidade, que alli so Pncarrc
gl!C de prOvidenciar ou remover qualquer obsta cuJo qun por ven
tura possa apparccer, assim çomo de tomar conta dó qualquer 
objecto que lhe sejn remottirló polo Administrador das minas 
eorrf quem se corresponrtorh : o bem assim das remessas que 
tenha a ft~zcr para esta C<)rto, precedendo todas as cautelas il 
segurançaS fndispcnsaveis. 

Art. 18. Se a Directoria entender couvenientc que hum 
dos á!Jus QJembros vá ao lugà r da mineração, não só para no
meação de empregados, suas obrigaÇões e vencimentos, çomó 
para a regularisaçlio dos trabalhos, ordem da escripturaçAo e 
mais eonvênlenclas, arbitrará de aceordo com os Ires membros 
do Conselho u quantia mensal que o mesmo deve percebeo·. 

Ar\. 19. O empregado que tem de exercer as funcçliel 
de Administrador das minas devera ser Accionista pelo menos 
de 100 ac~ões, as quaes deverAo ficar em poder da Compaàbla 
sem que o seu proprietario possa dispor dellas ew quanl!l 
~xercer a dita administraçllo. 
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Art. 20. A Directoria tem direito â hnma rennmer~ 
do _6 por ·;~ de. sua r~cei~ livre! Jo~o .9.11e o. s ~ividen~ 
cedao a 8 •fo do cap1tal 'eft'éctivo e· 7' 4/., :logo .que. . . . 
de 10 •f{), e quando o dividendo ~xceda a .12 ·0/o do capital~ 
ctivo será o excedente dividido ein tres partes ignaes, ·das. qaMJsp, 
huma ·pertencerá aos Cinco coassociados Jó11o Antonio d~ -Mk. 
randn e Silva, Antonio da Rocha Miranda· e, Silva, Fraiici~ccH ·. 
da Rocha Miranda, Manoel da Rocha Miranda; e Jdsé Ruftno • 
Rodrigues de Vasconcellos, ou seus herdeiros, é as outras duas · 
serão divididas pelas acções em geral. Este Artigo será inaJ. .; 
teravel em quanto durar a Companhia. ~ 

Art. 21. Este~ Estatutos só poderão soft'ter alteração ~- ~ 
proposta unicamente da Dircctoria ou Conselho, e votada &ml 
Assembléa gorai, Pm qnc estcjão representadas pelo menolllr[ 
metade das arNrs, rxccpto o Art. 20 que será permanente. · 

Art. 22. As drspc:r.ns feitas até ao ·ultimo de Dczcmb,. •t 
ficão a cargo dos conssocindos, e do t.• de Janeiro de 1851F._,.; 
em diante a cargo da Companhia; bem como quaesquer pro-~ 
duetos da mineração jú em trabalhos lhes fiea pertencendo.~:-: 

Rio de Janeiro em 14 de Abril de 1857.-0 Presidentt. · 
da Directm·ia, Antonio da Rocha Miranda e Silva.-Can ,_r, 

Mendes de Almeida.- Manoel da Rocha Miranda. · .tt. , 
. \.1 

'.(''li 

- •b -v~1 
.,~:~_; 

DECRETO N. o 1. 926 - de 25 de Abril de 1857. .;_J 

Crea a Repartição Especia.l das Terrll! Pubficas na Pro~ii>' 
do Rw de Janetro. ~·A 

Hei por bem Decretar o seguinte: .J 
Art. t.• Fica creada na Província do Rio de Janeiro a R~ 

partição Especial das Terras Publicas, de que trata o Art. 6. • d&. 
Regulamento N.• 1.316 de 30 de Janeiro de 1854. ;,J 

Art. 2. • A Repartição será composta de hum Delegado do.~~ 
Director Geral das Terras Publicas, hum Fiscal, que. será o daí ~ 
Thesouraria da Província, hum Amanuense c hum Porteiro Ar'Íft: 
chivista. ·' 

Art. 3.• Estes empregados vencerão annualmente, o~~ 
legado 1. 200:tP000 , o Fiscal 300:tPOOO , o Aman uense 400:tPOOO, ,.;~ 
o Porteiro Archivista 400:tP000. , i1 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Minist;ro; • 
c Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenh.,_ -~ 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte-, 
cinco· de Abril de mil oitocentos cincoenta e sete', trigesimO, ~ 
sexto da Indcpendcncia e do lmperio. ,:, -

Com a Hubrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
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Art. 20. A Directoria tem direito â hnma rennmer~ 
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Mendes de Almeida.- Manoel da Rocha Miranda. · .tt. , 
. \.1 
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Regulamento N.• 1.316 de 30 de Janeiro de 1854. ;,J 
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f' DECRE~O N.• 1.921-de ~ de .~bril de. 1857. 

{r~_ , 01 BCI!JC~: .. ~ ~o~~ A..~liado_ m da.Jnd"f'tri~ 
~~"':."' . . ·. . .~acioMI nQVCDnentB reforwaados. . . 
~~- ''l :~ ' .. '' . . •. • . . ' ... 

'._,...,'f. Attendendo ao que.Me representou a Sociedade Auxilia
>·;dora da lndustria Nacional, Hei por bem Approvar os seus 
::,Estatutos novamente. reformados, os quaes com este baixão. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz , do Meu Conselho , 1\li
nistro e Secretario (!'Estado d()s Negocios do lmperio, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
.em "Vinte e cioeo de Abril de mil oitocentos cincoenta e sete, 

,.:~trigesimo sexto da lndependeneia e do Imperio • 

. Com a, Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Est.dutos da Sociedade AuxiUadoa•a da In-
. dustrla l'Waclonal. 

CAPITULO I. 

Dos ~ns da Sociedade. 

Art. f. • A Sociedade Auxiliadora da lnduslria Nacional 
tem por fim prQmover por todos os meios ao seu alcance o 
melhoramento e a p110speridade dos diversos ramos da industria 
do paiz, e auxiliar o Governo sempre que por clJe for con
sultada sobre todas as questões concernentes áquclle fim. 

Art. 2. o Para preencher seus fins a Sociedade estabe
lecerá, quando lho for possível: 

1. o Jluma escola practica da) agricultura. 
2.° Cursos theoricos em que se dcsenvolvão as doutrinas, 

· e se expliquem os princípios sobre que se baseão as diversas 
lndustrias. 

3.0 Hum Museu industrial, onde sejão recolhidos todos os 
·objectos de industria do paiz, para que se possa estudar o 

' · estado e o progresso de cada h uma , c onde estcjão devida
mente classilicadas collecçõcs de todos os productos bmsileiros. 

4. o Exposição geral e parcial dos productos naturacs, in
dustriaes, e artisticos, nas epochas fixadas pela Assembléa 

". geral. 
5. • Hum periodico. 

§ t.o Farão parte do Museu. 
t.o Hum Gabinete ou deposito de machinas c modelos. 
2. • H uma :Bibliotheca eS}>ecial composta de obras que tratem 

de questões industriaes. 
20 

,. 
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§ 2. o Todos objectos do Museu estarão patente~ ao pu~ 
blico .. eJ.I). d,i.as P.ll.-~--~'l.~· sij..~~~t- .· .. ~,. - .. ·.-~--r. ... ,.,--... r. .. · · Art. s. G A · óieili e · rB~lU&rá · · · der-se com -~ • 
Sociedades nacidô · "li': -'d'é ijlfà'f . reza, e oon..,~ .f. 
oorr~rá. pa_I~ .. o ~lecim.ént.n dé So·é.i~d·.· a~ li\'!!..~.!\.· f *1odaJ" :· 
aí PfóWô•: ~~!rt!f~l'ti ·'t ilf\,~$i:. ~}~.~~· ,:;"'.:. 

~, .. , , .. '"• ~"') ·;~,; •· ~~ CAPr~u;;o, ... ~.·<~:' ~};JL~t~;·_::~'h :.i~t' 

IJa, em ani' · áo' diJ SdóiedlbN~ ~ ') · · .. ~- < •· ., 
,'(/_ .~ -<( .~·_;.- '(1_ :'•"\'t '·: . • ' ;. 

Art. 4. o C~mpor-s.e-.ba a Sooie4& dé lnnQl numero-.~. · 
determinado de soçios , que sério. eff~retiTõs J oorifl!lflondénteil ,..,_,, · 
honorarios c benemeritos: .. ;, 

§ 1. o Serão effccth'os, as pessoas que puderem «:óllcorrer,·· · 
para o desenvolvimento c progresso das industrias do paiz. -'l 

§ 9. o Corte5pondenfes, ai qüe Tóra da Córte puderem por·"$". 
suas luzes e trabalhos cooperar para se conseguirem os fins··:.· 
da Soc\edade.. - •.: -~· 

§ 3. o Honorarios, as. que tiver~m j\li}Stado á Soc.edade, ,é:· 

relevantes serviços , ou por sua distincta illustração mereção.~~~ 
da Sociedade esse signal d~ Wrutld.eJ!lÇãO. . ,: " 

4. o Benemeritos , as que fizerem algum importantes dona~ ';;" 
tivo á Sociedade, O'" q~f>- P9r, ~Ut-. no~ possão prestar à ··~~ 
mesma h uma valioSa. protecção. r 

Art. 5: 0 9s sociQS .~~tjyos p~~Ti9 de,,joia,.a ;q.9anti~ ~ 
d~. do~~ mil, r~is, ~ ma1.s iiu~ I\lensa~J~\ld.l} fl€1 qmp).leqt~ ..;( 
rm~, que s~ra co~rada por sew~tr~~ a~;wm~~o,s. .·· , .. · ~j 

$ 1. o FICão dispensados qo :pag\lmfln\o A~ fl!~nsph~~ç O@. ;~J 
soc1os ~~e eQtra,rem para o cofre da Soci~<\l\11~ COIP a. qq~nti{l:. ·~ 
de q~arenta e mto mil réi~. , ~ 

§ 2. o Os socios actuat-s j)Qdçrão rcmir-~p, da m~nsaHdadqr_;;· 
entrando com a quantia de vintq Q ql,\í,ltr~ mil réis 9s que ti~ · ~.; 
verem oito anno~ de cx\stencia na SoqeiJa,de; e.llQm ll do trinta. ; 
o seis mil réis os que tiverein menos ~ernpo. .: 

Art. 6. • Ncnfmm candidato será admitfido a soei() e,fTc~. ;_ 
ctivo ou correspondente sem que preced.\1 pr9posta por cscripto ~·~ 
assignad3: por hu~ soc'o elfecti'vo, ,na qua.\ se 4_~çlare o nom~~'l · 
a na~urahdade, res•dcncia, e o titui!)(IUf1, rflÇO~ql(lpde o mosw~r:~ 
candidato. , .. . ,. ~~ 

Ar~. 1· o Para sociq ttopgrl!.rlo. e AA\lenwrltcl ~verá a 1 -~i 
propostà ser assigoada por 9ez soCios ~lW~tivos pelo m,en~~· 1. ; · 

CAPITULO 1II • 

Da Direcção da Sociedade e mais empregados. 

Art. 8. o A Sociedade terá os seguintes fUlJCCionairos (l 
empregados ; 
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§ t.o Hum Presidente, hum 1." e hum 2." Vice-Presi-
dente, hum Secretario, geral, tres Adjuntos. do mesmo, e Di

~, ri!etores da escolif" de agrieültura , dâs etpõslções, do Museu, 

···~ ~·~· • ' :ilum _TbêloUreii"e, hum Redaetor do periodieo, Pro
··lflitJrés dos cúràos; hum -Potteiro e Eseripturarios. -t·. -·~·eo da Bibliotheea. . · · 

· Art. 9. o A Sociedade será dirigida por hum Conselho 
~-· · admil'listrativo, ·. êomposto dos funecionartos mencionados no § t· 1." do Artigo antecedénte, e mais de eincoenta membros eleitos 
.i·. d'enti'e ós socioS' effeeti'vos, q1re serão distribuidos pelas seeções 
~. . de q_ue tra~a o Capitul,t. seguinte : será Presidente do Con
{· itilbo o nmsmo da Soeiêdâde. 

· § Unioo •. Compoe a Mesa o Presidente da Sociedade, o Se
~ , eretario geral, hum dos Adjuntos deste , os PresidtmtéS das 
,. ~e5, ·" o Tb'ésotireiro. · ,....... . ' '· 

~-"' 
':- CAPITULO IV. 

Das Secções. 

t:_ · · Art. 10. A Sociedade terá as seguintes Secçõc~· 
!·.· .. , 1. • Agricultura. . 
J '·:- ::: Industria fabril. 
~· Machinas e apparelhos; 
t __ .• '.·. 4.• Artes liberaes e mechanicas. 
~ ~ ·• Cómmercio e meios de transporte. 
,t.. · · 6: • Geologia ápplicada, e chimica industrial. 
r ' '7; • Melhoramento das raças animaes. 
~ ·.. . Art. H. O Presidente ~a Sociedade na primeira· rcunUfo 

r._: do Conselho detérmlnará, d'entre os ciilcoenta membros ele-:
?' ctivos que o compõe, o numero de membros que deve ter cada 
: ':Séeção, e os distribuirá por ellas conforme as suas habilita

* çõc~, designando os soeios que devem substituir os ditos mem
l tiros nas suas faltas e impedimentos. 
•~ · Cada Secção terá hum Presidente e hum Secretario tirado 
li!.; d'entre os seus membros. 

Art. 12. As Secções terão conferencias todas as vezes-quo 
forem convocadas pelos respectivos Presidentes, a fim de tra
tàrem das materias sujeitas ao seu exame, c que tom de ser 

' presentes ao Conselho. 
Art. 13. Quarido houver matoria que interesse ao mesmo 

, ' , tempo a duas ou mais Secções, estas se reunirão sob a pre
":- lidencia do mais velho dos respectivos Presidentes. 
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CAPITULO V. 

Do Conselho administra#vo. 

Art. 14. . O Conselho administrativo se, reunirá em sessão 
ordinaria duas vezes por mcz, nos dias c nas horas que o. mes
mo Conselho moccar. 

Art. 15. () Conselho poderá funccionar quando se acharem 
presentes o Presidente ou hum dos Vice-Presidentes, o Secre
tario geral ou hum dos seus Adjuntos, c sete membros; 

Art. 16. Compete ao Conselho:#. . . 
§ 1. o O governo cconomico da Sociedade, ouvindo as; res

pectivas Secções, c consultando a outros socios quando assim 
julgar conveniente. 
~ 2. 0 Arrecadar os fundos da Sociedade, c applica-los con- · 

forme as disposiçc1cs do orçnmcnto votado pela Asscmbléa geral.· ( 
§ 3. o Approvar ou registrar as propostas feitas para socios . 

ciTcctivos c corrcspond<'ntcs, c considerar as que se fizerem para·. · 
socios honorarios c bcncmcritos. · 

§ 4.." Designar os Presidentes c Sccrctarios das Secções. , · 
§ 5. o Julgar as . mcmorias, apparclhos, machiuas, c pro-'-,, 

cessos que forem dignos de premio ou de menção honrosa, e .. · 
indicar para novos prcmios os assumptos mais convenientes . .: ': 

§ 6. • Propor á approvaçiio da Asscmbléa geral as pessoas· ··~ 
que julgar no caso de serem socios honorarios c bencmeritos. · 

§ 7.• Nomear d'cntrc os seus membros o l'hesourcir9 da ;. 
Sociedade, c d'entrc os socios eiTec!ivos, sobre propostá da ' 
Mesa, o Ucdactor· tlo pcriodico, c os Professores; c bem assim···~ 
nomear o Porteiro , Escripturarios, c quacsquer outros cmpre-- ·~ 
gados, podendo suspende-los c dcmitti-los quanilo for neccs- ," 
sario. :. :.i 

§ 8. o Convocar por intcrmcdio do Presidente a Asscmbléa :. ~ 
geral p~ra as sessões ordinarias c cxtraordinarias. ~ 
illo.i § 9.• ProYcr sobre tudo que for .administrativo e .regula-.,~ t 
mentar. · íl 

CAI'ITULO VI. , 
·~ 

Da A.•sembléa geral. 
•' 

Art. 17. Os socios reunir-se-hão em Assembléa geral or· ~; 
dinoria no mcz de Julho, podendo a sessão durar interpola
damentc ·os dias que forem neccssarios. 

Art. 18. A Asscmbléa geral considerar-se-lia constituída· · 
quando se achar·cm presentes o Presidente ou hum dos Vice-\ 
Presidentes, o Secretario geral, ou hum dos seus Adjuntos,.· 
c mais quinze socios l:'.!rl~divos. 
~ Uuico. Não pnd1mdo reunir-se esse numero no dia fixa-·_, 

do, far·-sc-ha nova convocação, c a Asscmbléa geral s1•rá então 
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constítuida Mn'l os socios quo emnJiarccerent, achando-se entre. 
elles o Presidc!ntc ou húm do:; Vice-Presidentes, o Sccretm·io 
geral ou hum dos . .seas Adjuntos, huma vez que com à neces-

: •saria antecedencia se tcnhão feito convites pelos Jornaes duas 
- vezes pelo menos. 

Art. 19. A' Assembléa geral compete: 
§ t.• O exame das netas do Conselho, á vista do Rclatorio 

deste ; ·e do da Commissão de fundos c orçamento sobro o ba
lanço geral das contas apresentadas pelo Thcsourciro. 

§ 2. • A approvaçllo do or~amcnlo da receita c dcspeza do 
anno futuro. 

§ 3.• A nomeação da Commissão especial de fundos. 
S t. • A acclamação dos soei os honomrios c benemeritos 

apresentados pelo Conselho. 
§ 5.• A decisão do todas as questões apresentadas pelo 

Conselho. 
§ 6.• A eleicão dos membros que devem compor o novo 

·, " Conselho .. 

I. 

Art. 20. Alêm das Asssembléas gemes ordinarias c exlra
ordinarias, haverá sessão solem no da Sociedade no dia de Ou
tubro de cada anno anniversario de sua installação. 

Art. 21. Nesta Sessão lerá o Sccrctut·io gemi hum Rela
torio em que dê conta do progt·csso c estado da Sociedade, c 
da industría em geral , terminando pela analyse das Mcmorias
nprésentadas, com declaração das que forão coroadas pela So
cifldadc; e dos nomes dos seus autores. 

Em seguida hum dos Vice-Ptesidentes proclamará os nomes 
dos socios honorarios e benemetitos eleitos depois da ultima. 
solem.oidade. , . 

Para termina•· o acto o Presidente fará a distl'ibuição dos. 
premios c dos novos progmmmas, e proferirá hum discurso· 
analogo á ceremonia. 

, Art. 22. A Asscmbléa gci'al, sobre proposta approv11.da: 
pelo Conselho, poderá conferir áquellcs de seus sociios, flUO 
por mais. de cinco annos tiverem bem scnido no Conselho, 
o titulo honorifico do cargo respectivo. 

CAPIT'CLO VII. 

Das eleições. 
i, 
i: Art. 23. Reunida a Asscmbléa geral par/l a eleição do 
~ Conselho, e recolhidas as ccdulas á uma, continuará aberta a 

sessão durante a apuração, ainda que pela retirada de alguns 
} sooios dej,te de existir o numero fixado no Art. 18. 
'f Ar.t. 24. As eleições serão feitas J>or escrutínio secreto, 

e á pluralidade de votos dos socios clfoctivos presentes. 

_, . ....... 
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Art. 25. A eleição ~o C~:!nselbo a~ D.J~nJstrativ<! he. a~ll:l~, 
é sei'ã ·tevada ao eonhee1me nto do Goveroo ld}pe~Jll'. ·. · ·' . . '. ' : .. ·.· 

' .. ,. 

CAPITULO VIII, 

Das prerogatitxU do• .ooios. 

Art. 26. Qualquer socio poderá .assistir ás sessões· :do 
Conselho , propor , discutir, mas sem voto , qualquer medida 
tendente ao melhoramento da industria; ler na Bibliolhooa, 
examinar as actas; visitar o Museu, machinas e todos os ob
jectos pertenc~ntes á Sociedade. · 

Os membros das Sociedades filiaes gozarão dos mesmos 
direitos e prerogativas. 

Art. 27. Os socios clfectivos terão direito a hum exem
plar do periodico da Sociedade e de quaesquer outras·. pu-
blicações que a Sociedade fizer por sua conta; · 

CAPITULO IX 

Disposições geraes. 

Art. 28. Alêm dos empregados do Art. 16 § 7~0, teri; 
mais a Sociedade aquelles que a Assembléa geral houver de · 
erear para o bOm desempenho e regularidade do serviço. 

Art. 29. Todos os empregados de oom~ do Cóttiiellio-
terllo ordenado ou porcentagem ' que serlo annuábile~ Qxa-' 
dos no Orçamento da Sociedade. · 

Art. 30. O Conselho organisará hum Regimento iuf;~no, 
no qual mareará as obrigações dos empregadós da Sociedade, 
e a ordem dos ·seus trabalhos. 

Art. 31. A Sociedade poderá fazer aos presentes 'Està- · 
tutos quaesquer emendas ou additamentos qlle a experfeneia 
aconselhar para mais facil reallsaÇ'ão de seus fins. 

Art. 32. Toda c qualqU.er alteração dos Estatutos será · 
iniciada no Conselho, que, ouvindo huma Commissilo, é deJ)oii; 
de approvar a alteração, a submetterà á consideração da As
sembléa geral. 

Art. 33. Os presentes Estatutos serão submettidos á con- · 
sideração do Governo, cuja approvação se solicitará. O mesmo 
se praticará com qualquer alteração que nelles se venha a 
fazer. 

Art. 1S4. O anno social será contado do t.o de Janeiro 
ao ultimo de Dezembro. 

Art. 35. A Commiss!o especial de fundos será· eleita na 
t.• reunilio da Assembléa geral, e apresentará o ibu parecer 
na sessi'io seguinte. •. 
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. .. ...,._ .•. ~ct ct_ .• •• 3. () .. • . A_s So_ ,_9}~d~des fi·l·i.aes po_.!le_rão no_ mea.r a qualquer 
-~~J·~ ·di'> Cg~elh~;». p~ra, á~·lepre~entar na Sociedad~. 

F SfQ.a "flàl S~ó~ aa SoCiélla® Àudliadorll da .IAaustrJa 
.1fteiót't11't '~n\ 16 'd-á Março de t8l7>- Marqucz de .i.b,rap.tes, 
Presidente.- Alexandre Maria de Mariz Sarmento, Vice-Pre
sid~n~.:-;:- Pr .lla.JlOel d~ Wl~~Jra_Fa!!Sto, Seer~tario perpetuo. 
Báchatel Carlo~ loiie "do R.oSár•o, Secretario AdJunto.- Bac}la
rel Jô~é Aitgqsto 'N.âscentes Pinto, Tllesourelro. - Antonio 
.xtl\fz 'Fêr.t~'r\d~~.'4a_·;c_uti\'là., Bibliothecado Arc'ttivista. 

b'ECt\ÉTO N.0 1.~_:_de 2lí de Abril de 1857. 

Altera as cóhllitoe-s antiexas ao Decreto N. • 1.038 de 30 
de. f1gosto. de 1852, relativas á Cotr"panhia Santa Cruz 

· de .na1>egação a papor entre o forto da Cidade da Bahia 
at; o 4e MlUJeyó JUa linha elo Norte, e o de :Caravellas 
M do ·Sul 

Attendendo ao l{UC me representou Antonio Pedroso de 
-Atbilquerque, Empresa rio da Companhia Santa Cruz, que tem 
.a cargo a navegação a vapor entre o porto da Cidade da Bahia 
ató ~ de M~eyó na linha do Norte, e o de Caravellas na do 

-!811\, ·e ~nformando-Me com o Parecer da Secção dos Negocios 
.. do lmperio do Conselho d'Estado , . exarado em Consulta de 7 
•de 1ulho de 1855: Hei por bom, em virtude da autoFisação 
.dada pelo Decreto N. o 632 de 18 de Setembro de 1851, Alterar 
.as condições annelas ao de N. 0 1.038 de 30·de Agosto de 1852, 
segundo as que com este baixão, assignadas. por Luiz Pedreira 
do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de 
Es~do dos ~egocios do Imperio, que assim otenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e oinco 
de Abril de. mil oitocestos cincoenta e sete, trigesimo sexto 

. da 'lndependeócia e do Imperio 

;Com a 'Rubrica de;Sua 'Magestade ,o Imperador. 

Luiz ·Ptdrrira do 'lJoutto tPtrr~. 
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C._u.dl~õ~s a q~e se refere o ~ecreto N.•_ •:•~ 
. 'desta data; pe•as g~ftes sA:• ~,~JteraH.• as 

do Qecreto ·rw.• 't..oss· de SO.de •~to,. •~ 
':18~. . ' -..~. ' 

t.• A subveução de 60.~000 coneedid~ pelo Governo 
lmpet·ial a Antonio Pedroso de Albuquerque, Empresario da 
navegação a vapor entre o porto da Cidade da Bahia até Ma~ 
eeyó na linha do Norte, e na do Sul até Cáravellas, por De
creto N.• 1.038 de 30 de Agosto de 1852, será augmentada 
com a quantia annual de 2~.000~000. 

2. a A Ta beiJa pela qual se tem de regular os preços dos 
fretes c passagens, serei organisada pelo Govcmo Imperial , de 
accordo com o Emprcsario , ou Companhia que incorporar, 
nos termos do Art. 7. o das condições annexas ao referido 
Decreto, cessando porêm a base estabelecida no m~smo Artigo, 
'C que consistia em não poder o maximo dàquelles preços ex
oceder a 10 por cento do que so pagar em barcos de vela. · • 

3.a O Governo Imperial, de accordo com o Empresario, · 
•ou Companhia que incorporar, designará os portos intcrmedios, 
•em que devão os vapores fazer escalas, á proporção que se 
<forem removendo os obstaculos , que ainda tornão alguns dif
:ficeis, .e o Empresario ou Companhia por sua parte sé babi
litaretn a ler vapores capaies de entrar nos menos importantes, 
porêm nunca inferiores á tonelagem e força fixadas no J_\rt. t.• 
das condições anncxas ao supracitada ~reto. O prazo para 
o cumprimento desta condição, não poderá exceder de 18 mezes. 

~.a Os ancoradoums dos vapores do Empresal'io óu Com-· 
liBuhia em qualquer das escalas das duas linhas de navegru;ão, 
Be'l:io designados pelos Presidentes das respectivas Próvineias, 
depois de ouvirem os Capitães dos portos. 

ã.a Ficão concedidos ao Empresario ou Colllpanhia os 
favores outorgados á C4!1mpanbia Brasileira de Paquetes a vapor, 
Qrganisada nesta Côrtc, e qtic constão dos Arts. 15, 16, i7, 
c 19 do Decreto N. o 767 de 10 de 1\larço de 1851. 

6.a Os nacionaes empregados a bordo dos vapores do 
Empresario ou Companhia gozarão da isenção do serviço activo 
da tluarda Nacional c do recrutamento ; para este fim será pelo 
Empresario, ou Companhia entregue ao Presidente da res
pectiva Província, de seis em seis mezes, hum a lista por elle 
assignada, eontendo os nomes dos que se acharem nestas cir
cumstancias, e na qual, depois do primeiro semestre, só po
derão ser contemplados os individuos quo tiverem pelo menos 
tres mezes de effcctivo cxcrcicio. 

Convencidos o Empresario ou Companhia de qualquer abuso 
sobre este objecto, em detrimento do serviço publico, sel'
lhes-ha imposta administrativamente a multa de cem mil réis 
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. <ra hum·. conto réis, ou pelo (~ovel'llo Imperial, ou pelo Prcsi
~eAte · pp. Província, com recurso para aquelle . 

. 7.•' Hurante os primeiros dous annos, contados da data 
destas condições, a Companhia não será obrigada a faiUr mais 
de huma viagem mensal na linha do Sul. ' 

S.a Fica entendido que os lugares de quatro passageiros 
gratuitos, de que trata o mesmo Decreto N.• 1.03~, na sexta 
condição , . em quanto estiverem preenchidos por ordem do Pre
sidente de huma das Províncias , não poderf1o set· concedidos 
em outra em quanto forem occupados. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 25 de Abril de 1857.- Lui.: 
Pedreira do Coutlo Ferraz. 

DECRETO N. o 1. 929 - de 29 de Abril de f 857. 

A pprova o contra c to para o serviço da limpeza tlas casa.~ 
' da Cidade do Rio :de Janeiro , e do esgoto das aguas 
fluviaes, em virtude do quo dispõe o § a. • do Art. 11 
do Decreto N ;• 719 de 28 de Setembro de 185:3 

· Em virtude do que dispõe o ~ 3.0 do Art. 11 do Decreto 
N;• 710 de 28 de Setembro de 1853, Hei por bem Approvar 
as condições segundo as quaes será levado a elfeilo o Con
tracto relatiyo ao sm·viço da limpeza das casas da Cidade do 
Uio de Janeiro c do esgoto da!l aguas._.fiuviaes, c fue com 
este baixão, assignadas por Luiz 11rdreifa do Coullo Ferraz, 
do l\1cu Conselho, Ministm c Secretario d'Estado dos Negocias 
do lmpcrio, que assim o tenha cnlcndido e faça executar. 
J>alacio do Uio de Janeiro em vinte c seis de Abril de mil 
oitocentos e cincoenta c sete, trigcssimo sexto da Indepcndcncia 
e do Impcrio . 

. Com a Rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz . 

• 
~: ""- Cendições a qne se refere o Decreto N. o t.. Da~ 

·. de ~8 de .1\.ht•ll de t.S&'I . . 

f; 1. a Os Empresarios obt·igão-se por si e seus snecessores 
a construir e estender á sua custa na Cidade do Rio de Ja-
neiro, déntro dos limites designados c até as distancias marcadas 

2l 
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Pala cio do Rio de Janeiro em 25 de Abril de 1857.- Lui.: 
Pedreira do Coutlo Ferraz. 

DECRETO N. o 1. 929 - de 29 de Abril de f 857. 

A pprova o contra c to para o serviço da limpeza tlas casa.~ 
' da Cidade do Rio :de Janeiro , e do esgoto das aguas 
fluviaes, em virtude do quo dispõe o § a. • do Art. 11 
do Decreto N ;• 719 de 28 de Setembro de 185:3 

· Em virtude do que dispõe o ~ 3.0 do Art. 11 do Decreto 
N;• 710 de 28 de Setembro de 1853, Hei por bem Approvar 
as condições segundo as quaes será levado a elfeilo o Con
tracto relatiyo ao sm·viço da limpeza das casas da Cidade do 
Uio de Janeiro c do esgoto da!l aguas._.fiuviaes, c fue com 
este baixão, assignadas por Luiz 11rdreifa do Coullo Ferraz, 
do l\1cu Conselho, Ministm c Secretario d'Estado dos Negocias 
do lmpcrio, que assim o tenha cnlcndido e faça executar. 
J>alacio do Uio de Janeiro em vinte c seis de Abril de mil 
oitocentos e cincoenta c sete, trigcssimo sexto da Indepcndcncia 
e do Impcrio . 

. Com a Rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz . 

• 
~: ""- Cendições a qne se refere o Decreto N. o t.. Da~ 

·. de ~8 de .1\.ht•ll de t.S&'I . . 

f; 1. a Os Empresarios obt·igão-se por si e seus snecessores 
a construir e estender á sua custa na Cidade do Rio de Ja-
neiro, déntro dos limites designados c até as distancias marcadas 

2l 
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110 pta1w por ellt>s nprescntado ao Governo Imperial, o qual;· 
rubrieado pelo Official J\laior da Secretaria d'Estado dos Nego• 'li 
dos do .l.mpcdo, fan1 parte deste Contmcto, todas_ as obra_ s nc
l'cssari.para o estabelrcimento de hum systema complet() de 
despejos c esgoto das habit&ções, semelhante ao adoptado em 
IA~icester c outros lugares da Inglaterra. · . ' 

lgualmcnte obrigfio-sc a coustmir, dentro dos mesmos· li
mites, as valias c canos destinados ao esgoto somente das agu11s 
pluviaes, que se achão rnarcádos no dito plano. 

2. • Obrigão-sc mais: 
§ 1.0 A collocar ú sua custa nos primeims andares de lodos 

os vredios de sobrado, no pa,·imento tcrreo desses, e nas casas 
denominadas tcrrcas, hoje existentes, ou que para o futuro se 
edificarem dentro dos ditos limites, sejão quaesque1· desses pre
dios- publicos ou particulares-no lugar mais api'Opriado para 
o fim pi'Oposlo c escolhido de combinação com o propl'ietario, 
hum cano para despejo;; ( soil pipe) de barro vidrado por dentro 
ou ferro fundido , de quatro pollegadas de diame~ro, I!Ypbll.o 
( syphon lrap) de duas pollcgadas de diametro, com as respe- ; 
di \'as bacias em cima ( 1'eceptacle). -

Os pi'Oprietarios que, alêm dos canos que a Empresa fica· ,; 
obrigada a collocar á sua custa nos lugares acima Msignados, ... 
quizerem ter no mesmo {JaVimento maior numero delles, pa- . 

· garão aós Emprcsarios tanto a impo1·tancia da mão d'obra, ;~ 
como a dos materiacs empregados mi sua eonslrucção. ; 

Os proprietarios que quizerem ter nos segundos c tereeiros,: 
andares c nos sotãos canos para despejo, pagarão da me5JJ;~il '! 
maneira aos Ernprcsarios tanto a importancia ·dos snateriaes ~ 
como o custo da mão d' obra. .i, 

Se lis predios não se acharem edificados nos atinhamcn.los ·_1 
d11s ruas ou estradas, a despesa com os encanamentos desde_ j 
a parte exterior elo predio até os conductorcs de esgoto seriio -1 
por conta dos proprietarios. . J 

Nas reedificações ou reparos dos predios as reconstrucções ~ 
ou concertos dos canos de despejo, provçnientcs de taes clr- : 
cumstancias, serão fl'itas por conta dos proprietarios. ·· 

Huma tabclla organisada pelos Empresarios, segundo o ' 
preço por que a mão d'obra e materiaes lhe tiverem im
portado na construcção do primeiro districto que se fizer, 
depois de approvada pelo Governo, servirá para se calcular 
a importancia de todas as obras que os proprietarios tiverem 
de pagar aos Empresarios. l<:ssa tábella será reformada de tres 
em tres anuos. 

Os despejos das habitações irão ter aos cónductores dás · 
ruas por canos subterraneos de barro vidrado de seis polle· 
gadas de diamelro. 

A esses canos farão tambem conduzir os Emprestrios ás 
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' aguas dos telhados que cahircm nos fundos das casas c as das 
:- areas ou pateos. 

· · Todas . as aberturas ( inlets) scriío pcrfcitamenttJ tapadas 
{ lraptd). 

§ 2.• A collocar c assentar, conforme se ncha tf'êlincado 
no plano das ob1·as traçado por E. Gotto, Engenheiro civil, 
conductores subtcrrancos de tijolo c canos de .barro vidrado 
por dentro com os ncccssarios {lcclives e diametros, para que 
todas as ma terias fecaes e liquidos lançados. nos canos das 
habitações cheguem o mais brc,·e possível aos tanques de juntar 
( uceiving tanks ). 

A construir, alêm das entradas lateraes nos ditos con
ductoi·es, tanques para juntar agua para lavagem dos canos 
( flushing tanks j comportas nos conductores para ajudar a 
mesma lavagem ( fluslting gates) e ventiladores ( ventilating 
sho{ls) , c bem assim a cncanar á sua custa dos enc:Jna
mentos das ruas a necessaria agua para. os flnshing tanks 
sem prejuízo, quer no presente quer no futuro, do abasted
mento da população. 
~ 3. • A montat• em cada ~um dos trcs distl'ictos, em que 

se achão divididas as ob1·as, nos lugares marcados no plano, 
hum tanque de feno fundido, machinas, c apparelhos de dc
sinfcctão. 

O vapor será a força empregada para limr os desp('jos dos 
ditos tanques. Lançados por esse meio dentro dos tanques de 

. p1·ccipitar (pt·ecipitating lanlis) todos os líquidos, depois de 
. perfeitamente separados dos solidos, irão despejar-se no mar 

· .pelas I'cspectivas embocaduras ( flood outleis ). 
Cada desembocadura no mar ( outlct J será feita em hum 

nivel inferior ás mais baixas marés, e terá as valvulas deno
-minadas sei{ acting tide /laps e pont slocks), aUm1 das conhe
cidas pelos nomes de (self actin.IJ flood c sewage flaps. 

§ 4. o A desinfectar e precipitar, por meio de agentes c h i-· 
-micos, todos os despejos , e filtrar os líquidos antes de os 
desp~jar no mar. 

Nas occasiõcs porem de grandes trovoadas ou aturndns P 

g1·ossas chuvas, que produzão grandes enchentes, os desp!•jos 
passarão, durante ellas c as enxurradas, dircctamente pelos 
flood outlets para o mar. 

§ 5. 0 A construit· nas direcçõcs marcadas no plano da obra 
-~·. lt· tr(•s grandes valias de tijolo e cimento, com seus competentes 
!:~ ramaes, com as capacidades c declives demonstrados no dito 
~ plano. 
~ Essas valias receberão todas as aguas pluviaes que coslu
':; mão cahir nas ruas e praças , as que desaguarem dos telhados 
i; nas frentes dos prcdios, c todas as n1ais que não liVPl"ent c~-
~ goto .natural para o ma1· pela supcrficie das ruas. Para que 

c;;te árligo 1;ossa ser posto em cxenu;üo se providenciará por 
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meio de postums, n fim de obrigar todos os próprielarios a 
encanar tanto na frente como nos fundosdos s<•us predios, até 
a supcrficic dos terrenos, todas as agu;ts dos telhados. 

Os.Emprcsarios farão por conta dos proprietarios tars 
<·ncana~ntos, caso cllcs não os tenhão promptos na occasi11o 
em que os ditos Empresarios tiverem de construir as obras nos 
seus prcdios. 

O i mportc desses cncanllmcntos será pelo proprictario 
pago prornptamente aos l~mprcsarios pela tabclla de que trata 
o ~ 1." da condição segunda. 

§ Ü. 0 A collocar nas ruas da Cidade, nos lugares marcados 
pela Autoridade competente , decentes ~ aproprindos vasos e 
latrinas para uso do povo, P a conduzir agna dos cn<:anarnentos 
dns ruas, tanto p:1ra a lavagem dos ditos vasos corno para a das 
latrinas. Os desenhos c orçamentos dessas obras serão apre
sentados ao Governo, de cuja approvação dependerão antes de 
os Empresarios dm·crn principio a ellas. 

As despczas com os objectos nee~~ssarios para a constrúc
<.·i'ío dos referidos vasos e latrinas c sua co !locação, ns de sua 
c.:;;.;ervaçi'io e limpeza, c bem assim as de conduc~ão das a~uas, 
a que se refere este§, correrão por conta da J\lunicipalid ade. 

§ 7. o A indemnisar os conservadores das calçadas das des
pezas que fizerem com arcstauração das que tiverem desman
chado nas ruas, praças c mai5 lugares publicos, c os proprie
larios dõ damno que causarem aos seus predios., 

Não se· entender;\ por damno as obras que nos predios se 
tiverem de desmanchar para o assentamento_ ou construcção dós 
canos de desprjos. 

Quando as ca!<_"adas não tiverem conset·vadorcs por con- ,_ 
traclo, scriio obrigados os proprios Empresarios a relitze-las á 
sua custa , c a satisfazer as indemni.;açõcs aos propl'ietartos, na· 
conformidade do que se acaba de declarar. 

§ 8.o A conservar á sua custa todas as obras que se cons
truirem, as muchinas e os apparelhos que montarem para a, 
execução deste contracto durante todo o tempo do privilegio, 
mantPndo-as sempre em perfeito estado de acçiio, excepto as de 
que trata o % Ü." dn condição segunda. 

§ !J.o A dar principio ás obras a que se cornpromettem por 
este Conlraclo, dentro do prazo de dezoito mezes, contados da ,, 
data do mesmo Contracto, c a concluir todas as obras propostas . 
no prazo de seis :umos, contados do dia em que as começarem. , 

Na falta de cumprimento de huma ou de outra destas 
1luas obrigações, a Companhia poderá ser multnda pelo GÓ
,·crno na quantia de oito contos de réis. O mesmo Governo lhe-~ 
marcaní, depois de imposta a multa , mais um nnno pnra o 
no meço ou ullimaçiio dos trahalhos, pagando os Empresa rio:• 
dalti em dinntc pela mma de cad<J tlovo armo até o segundo, 
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( rriaximo de tempo a que poderá chegar a nova fJrorogaçâo) 
quatro contos de réis. 

Findo· o scgúndo a h no de prorogação, c imposta a multa 
do ultimo, scr_á ~sta seguirla rla perda dé1 prhilcgio, c rnducará 
é1 pl'«'Sl'ntn Contracto; salvo se a mora for proVI'IlÍI'ule !I«' c·.ausa 
imprevista ou invencível por parte dos Emp1·csarios e julgada 
tal plllo f.ovcrno Imperial sobl'll Hesolução de Consulta da Secção 
dos Ncgocios do lmperio do Conselho d'Estado. 

Perderão iambem os J~mprrsarios o srn priYil<'gio I' lodos 
c fJUacsquer dirc~los resultantes deste contracto, si 1ll•pois das 
ob1·as condllidas forem declarados inhabilitados para mnlinua
rem seu!' trabalhos, ou as conscn•arem paradas por mais de oito 
mcu~s c~onsecutivos. 

§ 10 A construir nas ruas que de novo se abrirem, rl!mtro 
dos limites marcados no. plano, todas as ohras nc~c(•ssarias pnra 
CS~!:otn c despcjos das· habitaçfies que ncllas se~ lorcrn ('(lifkando. 

§ 11. A formar, á requisição do (;owrno, novos rlislrietos 
r.íra dos limites mareados no planq, a fim de IWllPs se~ l'sta
belecr•· o mesmo syslema de dcspPjo e c•sgotn pmpnslos. 

E~la obrigação pnrêrn !lo terú rlfc~ito s11 a impm·tancia da 
taxn que nos novos dist rictos :;e tiver ele n'ePher não for JJH'JHJI' 
f(Ue o juro do dinheiro em que esti\·prem OJ'I,.'ar!as as olmts ror 
fnzer, calculado esse juro a nove por ecnto ao anno. 

<1.• futuros districtos ficaf'ão em tudo ~>ujeilos no que neste 
contract'o rm acha estatuído para os I rcs nellc designados. 

2. • O Governo por su11. parte se nlJriga : 
§ 1. • A conceder aos Emprcsarios c a seus sue1~cssores 

privilegio exclusivo por noventa annos contados da data em 
que o Contracto for assignado, para que cllcs fnçiio c consen•••rn 
á sua custa, dentro dos limites designados «' até as clislanr.ias 
mat·cadas no plano das obras por clles firmndo c arcltiYiulo 
na Secretaria d'Estado dos Negocios do lmpcrio, todas as 
obras necessarias para a execução do systcma 11roposto pelos 
mesmos Empresarios para despejo c esgoto das habitações, c 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

Findos os noventa annos do privilegio, pertencerão ao 
(~overno, sem indemnisnção alguma aos Emprcsarios, todas 
as obt·as conslrl.lidas, machinas c apparelhos montados c todo 
o m'lis material da Empresa então existente; se porêm durante 
o J1razo do privilegio os Empresa rios, em virtude do~ 11 da 
condição segunda, tiverem construido noros districtos , 1tlóm 
dos tres ora propostos, o Governo lhes ptgará, no fim dos 
noventa annos, o custo desses novos districtos, deduzidos tantos 
noventa avos quantos forem os annos que rlles tirercm senido. 
~ 2.• A reconhecer nos Emprcsarios o dirt'ilo de, dunmle 

ns IIOlCnla annos de privilegio, só l'lles poden•m filzcr nu 
ass«~nlar eonslhwçfies sobre os nmos da sua empn•sa, dt•n·m.lo 
cslalwlccet', ou lhzcr e:;tahelecer, pelos meios lompdcutcs, 
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pf'nas contra aquellcs que infringirem a disposição deste §, 
alem do onus da demolição. · · 

§. 3.~. A dar-lhes a Pt:opriMadcde todas as aguas filtradas 
c estrumes preparados nas rfiáchinas c appa'relhôs da ·sua em· 
presa. . · · 

§ 4.• A pagar-lh<'s por semestre, nos primeiros 15 dias dos 
mezcs de Janeiro e Julho de todos os annos por qlic. durar ·o 
privilegio, metade ,da taxa autorisada pelo § 3.• parte 1.• do 
Art. H di} Lei n. • 719 de 28 de Seterribr~ de 1853, á razllo 
de quarenta e dous mil réis annuaes por cada hum dos predios 
sujeitos ao imposto da dccima urbana, em que· o systeriia· de 
despejos se achar em exccuçiio. 

S 5.• A dar-lhes durante todo o tempo do pr·ivilf'gio, o di
reito de cobr·ar nas mesmas <•pochas marcadas no·§ anlccedeiltt>, 
dirt!ctamente dos pr·oprietarios dos predios ou edificios não 
sujei los ao imposto da decima urbana, a· mesma taxa annual 
de quarenta e dous mil J'éis por cada hum dos pi"edios ou 
edificios em que o systema do despejo se achar êm euct1çlio. 

A taxa de que tr·ata oS 4.• da condição terceira será'paga · 
aos Empr·esarips, embo•·a o prediu esteja por alugar oú 'eltr 
concerto' h uma vez que nelle já esteja em execução o systema .' 
de dpsp<>jo. ' ~-

TodQs os predios ou edificios, que para o futoro se cons-· ,. 
truircm nos limites marcados nó plano; ficarao sujeitos á mesma 
taxa d? ·dito§ 4..• da condição ~~.cita e.~s ~r,npresatio~ f~rllo. 
nellcs a sua custa as mesmas obras especitlca(Jiis no § •t.o da .• ; 
condição segunda. · • 

§ 6. • A mandar fazer· o alistamento dos ptedios om que o .j 
systema de rdesp«:)jos se achar· em execl.tt,:ão, pelos Lançadores l 
da Recebedoria do Município, conjunctamentc com o lail~a
mento da decima urbana, e nas epochas em que este sé fizer; 

Em quanto as obr·as de todos os districtos não se acharem 
completas, os Empresarios darao mensalmente parte ao Go
verno do numero de casas em que as obras se acharem concluidàs <' 

e o systema funccionando. 
A folha para pagamento aos Empresar~os da taxa annual 

de quarenta e dous mil réis será organisuda semestralmente 
pelo alistamento dos predios feitos pelos Lançadores. 

Os Empresarios só terãQ direi~o a~ recebimétito da taxa . 
nos predios em que o systema 'tenha funcciónado ·pelo m<'nos 
seis mezes. · ' 

§ 7.• A fazer co:m que pela lllm.• Camara sPja paga aos 
1~mpresarios, semestralmente , nos mezes de Janeiro e Julho, 
durante o tempo do privilegio, a quantia de seis contos de réis 
pelo custeio, conservação e limpeza das valias de esgotd das 
aguas pluviaes. 

O primeiro pagamento dessa quantia s<1 terá lugar seis 
mezes dt•pois de promptas as ditas valias. 
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~ 8." A fornecm· aos l~mpresarios durante o tempo do pri~ 
vilegio, sem onus algum, dos encanamentos das ruas, toda a 
agua.necessaria para o supprimento dos flushing tanks e lavagem 
doll: vasos e latdnas publicas, huma vez que não prejudiquem 
com isto o abastecimento da Cidade. 

A permiltir lambem que elles se sirvão para o mesmo fim 
de todas as agua!\ publicas não aproveitadas, de fontes, riachos 
ou regatos. dentro dos limites das obras propostas. 

§ 9. o A conceder aos Empmsarios, por espaço de trinta e 
tres annos, despacho livre de direitos de importa~·ão e t>Xpediente 
a todas as machinas, appare!hos, utensis, cónductores, canos, 
tanques, animaes para remoção de aterros ou conduc~·ão de 
materiaes, e -bem assim de todo o material necessario á cons
trucção e conservação das machinas e obras propostas, que elles 
tiverem de iuípot·tat· de paizes estrangeiros. 

A mesma isenção de direitos será concedida durante o tempo 
do privilegio no despacho de todo o carvão de pedra e agentes 
ou meios chimicos, que os Empresa rios tivet·em de importar de 
paizes estrangeiros para uso das machinas e apparelho~ de des
infecção. 

§ tO. A conceder igualmente despacho livre de direitos de 
exportaç.ão de todo o estrume que os ~presarios prepararem 
nas suas machinas e for exportado para paizes estrangeiros. 

O gozo destes favores será sujeito a Regulamentos liscaes, 
que o Governo poderá estabelecer para prevenir abusos. 

S 11. Amandar.desdejá tirarnoArchivoMilitar, e no prazo 
o mais rapido possivel, huma copia exacta do plano da obra 
.pelos Empresarios apresentado e assignado, a fim de ser a 
mesma copia, depois de rubricada pelo Oficial Maior da Se
ct;etaria d'Estado.dos Negocias do Imperio, entrflgue aos Ern
pi'e.sarios para por ella serem executadas as obras propostas. 

§ 12. A fazer com que as respectivas Autoridades auxiliem 
os Empresarios, a fim de que sejão punidos na fórma da Lt>i 
todos aquelles que destruirem quaesquer obras, ou praticart>m 
qualquer acto de que resulte damno aos estabelccinu•ntos e 

·obras da Empresa. Taes obras serão durante o tempo do privi
legio consideradas como obras pertencentes aoE~tado. 

4. • Aos E(Jlpresarios e aos seus prepostos, logo que se 
der principio ás obras a cuja c;p,pstrucção se ohrigão, será fran

. queada de dia, com aviso de vinte e quatro ho•·as de antece
l.·· · dencia, entrada em todos os p•·edios e t•dificios publicos, ou 
P" pat1iculares~ áreas, quintaes, chacaras, campos e mais lugares 

~... pbor onde houverem _dEc passar, ou0 emdque tive1r1em de sed. fazt•r 
o ras concernentes a mpresa, a m e que e es proce ão á 
construcção ou assentamento dos conductores, canos de des

' pejos, valias de esgoto , e mais obras necessarias para a exc
. cução do systema proposto. 

A Autoridade eompetl'nle, a quem os Empresarios dernrãn 
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recórrer immediamente, que da. parte de qualquer pessoa ou 
autoridade lhe for feita opposição ou apresentado. cmbamço <Í 
livre construcção das obras, prcst~r-:lh.e-ba., SC~Jlpré qlle}<W 
nccessario, o seu apoio dentro dos limites Jegaes,:,para que elles 
prosigão nas ditas obras. · . . · . .. . 
· 5.• Dopoís ·de promptas as obras ningu~m, sob. qualquer 

pretexto que seja, JIOdera oppor-se a .que <I;urante o dia os 
pt·epostos dos Empresarios as examinem , concertem, e limpem 
n•Js predios ou edificios em que se acharem construídas, ou por 
onde passarem' sempre porêni com aviso previo de vinte quatro 
homs, e ·procurando os Empresarios combinar com o proprie
tario ou morador do prcdio a hora mais conveniente para os 
exames e concertos, sempre que isto for possivel. 

li. • Os prepostos dos Empresarios andarão sempre muni<Jos 
de hum titulo passado pelos mesmos Empresarios e authenti
cado peJa Policia , que serão obrigados a exhibh· quando se 
apresentarem em qualqum· casa e lhes for isto exigido para 
os casos das duas condit;ões antecedentes. . 

7 .• "Nos canos de despejos das habitaNes será. pet·mittido
sómente lançar as materias fecaes e os líquidos de qualquer na
tureza que sejão do uso das casas. 

8. • A 111m.• Camara l\Iunicipal providenciará a respeito 
da diaria elf.tracção dos lixoj; das mesmas casas, a fiin de que 
não sejão lançados nos canos de despejos. · _ 

9. a Quando aconteça pal'tir-se' obstruir,-se 0\hinutilisar-se. 
qualquer cano de despejo, syphou, ou qualquea.obra da Em- , , 
presa ' o morador do predio em que isto aéontecm· deverá ' 
sob sua responsabilidade, mandar immediatamente dar parte do 
acontecido á administmção da Empresa, a qual enviará em t 
continente hum seu preposto, a fim de examinar a cau:;a da avm·ia i 
e promptaménte repara-la. Verificado que a avaria foi proce
dente de. culpa do morador, será elle obrigado, dentro·de oito. 
dias, a indemnisar aos Empresarios a importancia das obras 
que se tiverem feito para pôr o cano em estado de funccionar; 
se porêm se conhccm· que n avaria procede de má construc~ão 
das obras, ou de qualquer defeito das peças empregadas, ou· 
de outra causa alheia á acç.ão do morador, todas as .obms .que 
se fizerem serão por conta dos Empr·esarios, sendo estes mui-' 
ta dos, se no prazo de tt·es dias nii tiverem feito os concertos, em 
quantia equivalente ao valor.dl'!ibra que for necessaria para os_ 
ditos concertos. . , 

10.• Se na execução das obras propostas se tiver de tocar 
em algum dos canos d'agua potavel ou gaz existente nas 
r.uas, os Empresarios farão saber por cscripto ao proprietario 
tle taes obras o que he nccessal'io fazer-se pam evitar qualquer· 
damno aos dito.~ canos, a firn de que dentro do prazo o mais 
breve possivcl f<lf,'a clle mesmo o que for pt·eciso, e apresenl~ 
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a conta da despeza para St'l' immcdiatanumte paga pelos re
feridos J~mpresarios. 

Fica todavia declarado que só por extrema necessidade e pre
cedendo licença do Governo, ouvidos em curto prazo os in
teressados, poderá a Empresa tocar nos canos d'agua potavel e 
de gaz. 

11. a Se o nivelamento da Cidade, abertura de canaes 
ou novas ruas, o calçamento destas ou qualqum· obra, que 
por m·dem ou privilegio do Governo tenha de se fazer, causar 
dum no, desvio ou alteração ás obras dos Empresarios, o Go
verno ou a pessoa a quem for concedido o privih)gio he obri
gado a pagar aos Empresarios as despezas que estes forem for
çados a f<tzet· para as pôr em perfeito estado de seniço. 

O mesmo acontecerá se o damno for causado por alguma 
das Empresas existentes, ou por qualquer indh·iduo. 

12.• Se durante o tempo do privilegio se abril' nesta Ci
dade algum canal ou canaes, será permittido aos Emprcsarios, 
l'lll c~aso de necessidade, lança1· ncllcs a-s aguas filtra<las do:; 
despejos das casas, c as das valias de esgoto das aguas plu
Yiaes, fazendo elles para esse fim á sua custa todas as obras 
necessarias, ficando porem sempre salvos os casos d1• incon
veniente para a saude publica, ou contrarios ao fim para que 
o canal he aberto, ou ás suas condições scicntificas. 

13. • Qualquer discordancia que houver entre o Governo 
•~ os Empresarios, ou entre estes e os particulares a respeito 
de seus direitos e deveres c seus respectivos intem"ses, será 
decidida sem mais recursos por arbitros nomeados dentro de 
oito dias pela seguinte maneira: 

Se ambas as partes concordarem no mesmo arbitro, eslfl 
decidirá a questão; quando não cada h uma nomeará o seu 
arbitro. 

Quando os dous arbitros não concordarem, cada lmma in
dical'á hum terceiro, e d'entre os dous .aquelle que for e:>ro
thido pela sorte decidirá a questão dt>finitivamrniP.. O sorteio 
será dispensado quando ambas as partes coneonlarcm ncssl' 
terceiro arbitro. 

U. • S:.l a questão versat· sobre ponto scientifico , os arhih·os 
devet·ão ser :Engenheiros, podendo os Empresarioscscnlhcr para 
seu arbitro pessoa de fóra do;,.paiz. Nesta ultima hypoUte'"f>. 
correrão por conta dos mesmos Empresarios todas ;1s dcspesJ.; 
de viagem e estada no Imperio. 

• . 15. • Sempre que houver necessidade de rP.correr--se ao 
juizo arbitral, huma das partes dará ayiso á outra drssa ne
cessidade e do nome do arbitro escolhido. 

Se dentro de oito dias do aviso a outra parte deixar de 
nomear o seu arbitro e de intimar essa nomeação á primeira, 
o ponto ~m questão será considet·ado como concluído e aban
donado pPia pm·te assim l'm falta. Ern todns os rasos dr jui7v 

2:2 
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arbitral a parir. conf ra a qual os arbilros decidirem pagará loelas 
as custas. 

Nos casos em que possa ser duvidoso pat·a que lado penelc 
a decisiio dos arbitros, pertence a estes o direito de resoher 
quem pagará as custas. 

16. a Os Empresa rios lerão o direito de dcsapmpriar, se
gundo a I~ci para os casos de utilielaelc publica, os terrenos, os 
prcdios c construcções, e as sobras das aguas cujo uso tenha 
sido dado a parlicularrs, fJUe forem ncccssarios para exreuçfw 
das obras a que se obrigiio pelo presente Contracto. 

17. a Logo que os Ernpresarios derem principio <i cons
trucção das valias de esgoto elas aguas pluviaes, o (;overno c 
a 111m.• Camara i\lnnicipal porão :í sua disposição todas as 
valias, canos e mais lug-ares dos esgotos existl'ntPs para serem 
aproveitadas nos serviços ela limpeza c rsgoto da Cidade, guar
dadas todas as regras que forem necrssarias a bem da sauele 
publica. 

18. a o systema proposto para o despejo das matmias 
fecaes c liquidos do serviço das casas sú se estenderá ás mon
tanhas ou morros comprehcndidos no perímetro das obras ora 
projectadas, depois de completos os tres distrietos da Cidade, 
se assim os Emprcsnrios o julgarem conveniente. 

19. a Correrão inteiramente por conta dos Empresa rios, 
c estes deverão impreterivelmente rcalisar anh's que comece 
a prestar serviço o seu systema em qualquer ponto da Cidade, · 
todas as obras de desinfecção que por elles forão propostns e 
que, corno complemento do mesmo systema, constão dos pro-. :· 
jcctos c trabalhos cxaminndos em Londres pelos Engenheiros~ 
Stephemon e outros, sem que por isso possão em tempo algum -~ 
pedir indemnisação ao (~overno. ; 

Correrão tambem por conta dos Empresarios todas as des
pezas que forem precisas para manter-se o custeio, e para a 
conservação das refc1idas obras de desinfecção. 

Destas obrigações não serão dispensados, ainda quando o 
producto da venda das materias desinfeccionadas não corrrs
ponda em qualquer tempo aos interesses que csper;io tirar. 

20. a Fica expressa e posilivamcnle ajustado entre o Governo. 
e os Empresarios o seguinte: 

1. o Que no cnso de não scr,sufficientc o capital orçndo para 
todas ns obras e serviços a que os Empresa rios se compromettcrn, . 
serão estes obrigados a augmentar o mesmo capital tanto quanto;;· 
for necessario para o dito fim, sem qun esta obrigação importe~ · 
nlevaçâo da taxa ou de quesquer onus para o Governo, ou dar1, 

a os particulares, alêm dos declarados no presente Contracto." 
2. o As obras deverão ser feitas parcialmente e em cada dis-, 

tricto de per si , de modo que não só se attenda o mais pos~'1 
sivel á commodidade dos proprielarios e a que haja o menor" 
tr<1ns!orno no tramito pnhlico, mas tamhem a f1m de que sirvãQ, 
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de cnsaio para as dos outros districtos. Se o ensaio leito no 
primeiro rlistricto for salisfactorio, o f ;o,·m·no immediatamenlo 
o declarará por acto offieial ; c os Emprcsarios terão direito 
prrfcilo a realisar os dos districtos seguintes. Se porêrn der-se 
a hypothesc contraria, caducará o [H'escntc Contracto em todos 
os seus cllcitos, e ficarão os Empresarios obrigados a H'{JOI' á 
sua custa, no estado em que anteriormente se achavão, as ruas 
c t•asas, sem que por este facto possão em tempo algum c a qual
(JlH'r titulo que sPja exigir a menor indemnisa~,;ão directa ou 
indircctamente. 

3.• A Pscolha do districlo 1 que deverá ser considerado o 
primeiro para o começo das obras c para fazer-se por elle o 
ensaio, Sl'rll feita pdo Oovemo de accordo com os Empresarios. 

21 . " Os Em prasarios seriío obrigados a fazer atloptar nas 
obras qw~ durante o tempo do privilrgio liwrcm de construir 

f todos os melhoramentos que como tacs lbr·em reconhecidos 
, · pela experiencia; e houverem j<i sido admiltidos em Londres 
r no systenra que em virtude deste Contracto se nli estabelecer 
~~ rara o despejo e esgoto nesta CUrte. 

22. a A pena de caducidade scr·á imposta em virtude de 
ltesolução de Consulta da Secção dos ~egocios do lmpcrio do 

!f (~onselho d'l~stado, c o Decreto que a impuzer produzirá desde 
t logo todos os seus eiTcitos. 
t· 23.• O Governo expedirá os Regulamentos ou instrucções 
t r1ue rorcm necessarias para a observancia das disposições dt•ste 
~~ t~onlracto, mandando pôr ent execução o systcrna proposto no 
,- districto do ensaio, á pi'Opor·ção que as obras do mesmo dis-

tricto se forem completando satisfactoriamente. 
21. a Pela falta de preenchimento das condições do con

traclo, o (;overno terá o direito de cominar multas de hum 
a quatro contos de rl-is, as quaes serão cobradas executi\·anrente. 

f 25. a A 111m. • Camara l\lunicipal providenciará na fórma 
'l da Lei a fim de serem devidamente punidas as pessoas quo 
~. commetterem abusos no despejo das casas c edificios particulares, 
" impondo-lhes multas. 

Deverão set· publieadas as providencias que a mesma llhn.• 
Camat·a tomar neste sentido, antes de uomcçar a funccionar 

; o pl'imeit·o districto. 
26. • No uaso de qucr·er o Govento que alguns dos seus En

genheiros st>jão instruidos no que he relativo ás obras qut• para 
" desenvolvimento e execução do systema se tiverem de fazer, 
- os Empresarios lhes darão franca entrada em todas as obras 
·.~ da empresa. 
'.. 27. • Se os Empt·esarios quizerem organisar Companhia 

pàra levar a cll'eito a sua empresa, somente a poderão incor
porar fóra do paiz. Terão direito neste caso a transferir o pre-

t sente privilegio a qualquer Companhia que se m·ganisar ou que 
:,. · já se achar organisada, ou a qualquer Ernpresario ou Con·· 
i 
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tradatlor 1'111 paiz estrangeiro, eonti nuando porêrn O!! mesruos 
Emprcsarios a serem rcsponsaveis para com o Govemo hnpct·ial 
pela execução da dita Empresa e das disposições deste Contracto, 
caso o mesmo Governo não queim aceitar a responsabilidade 
do novo Empresario, salvo se for prestada h uma caução de 
quinze mil libras, a qual será depositada no Banco de Inglaterra 
como garantia do cumprimento deste Contracto, recebendo quem 
a depositar o devido juro. A caução será levantada logo que 
a Emp1·esa tiver completado as obras do primeiro districto. 

28. a Se para o futuro, ou durante a exccuçi.io das obras 
propostas se tiver conhecimento de que alguma disposição na
cessaria ao bo~ andamento ou rekulal'idade foi omittida no pre
sente Conlracto, o Governo Imperial e os Empresarios, depois 
de concordarl'm 1'111 A•·tigos ;ulllilivos ou explicativos dos pontos 
omissos, ou não dams, os poderílo accresccntar a csle Con
tracto para que fa~ão parte dclle. 

29. • As disposições do 1wesente Contracto , que dependerem 
de Acto Legislativo, serão levadas ao conhecimento do Poder 
eompetente para obterem a sua approvação. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 2.6 de Abril de 1857.-I.ui.: 
Pedreira do Coullo Ferraz. 

HE~HETU N.• 1.930-de 26 de Abril de 1857. 

Ap])I'OI'a o Regulamento para a fi.scalisação da segurança, 
consert·ação c polida das estradas de ferro , em virtude 
do § 14 do Art. 1. o do Decreto n. o 641 de 26 de Junlto 
de 1852. 

I~m virtude do ~ U do Art. 1. • do Dccrl'to N. • 6U de 
26 de Junho de 1852, Hei por bem Approvar o Regulamento 
para a fiscalisação da segurança, consenação e policia das 
estradas de ferro, o qual com este baixa , assignado por I .. uiz 
Pedreira do Coutto Ferra~, do 1\Ieu Conselho, :Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, que assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Abril de mil oitol',entos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da lndependencia c do Imperio. 

Com a ~ubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

' . -~ 

Lui:. Pedreira do Coutto Ferraz. ' 
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REGlJL.~iiiE~TO. 

Çapltulo 1. 

Conslrueptio e eonser•'aptio. 

Art. t.• As estradas de ferro senidas por lo•·or•!rilila:;, 
ou sejão administradas pelo Estado, ou ror Cowpanhias ;:no
nymas, ou por qualquer· individuo ou Corpor<lÇào, s;io vias 
publicas, e como taes snjPitas ás r·p~:ras gera•~s da Legisln~;iio 
eoncernrntPs ao arnranwnto, esgoto das aguas, cdili•·n•:ii() 
latcr3l, e quaesquer outras ha parte em que não fiJI'I'Ill rou
trariadas pelas disposiÇões do presente 1\cg-ulamcmto. 

Ar!. 2." Qnalltuet· desta:; t•straclas ~•·rá ccrcarla dP aurlJOs 
os lados em torla a sua cxh•nsão. 

Art. 3.• Na Cidade du Uio de .!andro c JHlS cupHars das 
Províncias, até mcia lcgua alt·m flo ponto que for dPsignado 
pelo Govenw, e dentro das Yillas at.mvessadas, se rarfio •·ercas 
ou muros, que não deixem passngnm a l~nrn homt•m. 

:Exceplna-se o caso e r H que seja indispcnsü \ 1'1 pcreoner 
longiludinalmente h uma rua publica, porque cnlão sPr;í o 
transito sujeito ás regras especiacs que o Goyerno julgar con
\'enicnte ru·escrever. 

Arl. !,..• l?l)ra dos limites do .\.rtigo antecedeu te lilr-sc-JJão 
valias ou cercas capazes de vedar a passagem a bois ou ca\al!ns. 

Onde se fizerem cen·as, serão de prefereneia as vilas de 
'espinho de qualquer espccie, que a Administração da Com
panhia mandará dobrar pelo menos h uma vez cada anuo, sob 
as penas impostas nas Posturas Municipaes da Côrlc pam os 
que não cumprem semelhante obrigação em seus terrenos. 

Art. 5. • Nas divisas de terreno occupado por hmna es
trada de ferro ninguem poderá edificar senão muro ou parede 
sem porta ou janella; deixar bdrada de telhado para a parte 
da estrada de ferro ; nem correr para esta as aguas pluviacs 
que cahirem sobre o mesmo telhado. 

Art. 6.• Se a natureza do terreno e a sua orienta~;ão 
tornarem prejudiciaes as edificações lateraes por causa da som
bra, a Administração da estmda de ferro terá o direito de 
marcar a maxima altura dos muros divisorios, não excedendo 
de tres braças a mínima distancia delles em que poderá qual-

. quer levantar predios ou plantar arvores de grande crescimento. 
Do juizo da Administração, quando ofTender a propriedade 

de alguem, haverá recurso para o juizo arbitral , e da decisão 
deste para o Governo na Côrte e para os Presidentes nas 
Províncias. 

Art. 7. • Sempre que qualquer pessoa tiver de edificar 
muro ou parede nas divisas da estrada de ferro, eompete á 

1':' Administração desta marcar o arruamento. 
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Art. 8. • As dispost~Õ!.lS do,; Arts. 5. o c 6. o não vedão a 
conservação dos predios anteriormente existentes. 

Com tudo, quando estes se houv~t·cm de reedilicar; te~;í 
a Administr;~ção da estrada o mesmo direito que compete as 
Camams l\Iunicipaes para regulnrism· as construcções. · . 

Art. 9." As refcl"idas diS(lOsiçõcs são sómentc applicaveis 
;ís estradas de ferro propriamente ditas. · 

As estações, os m·nHtzeas, c mais dcpcndcncias ficão sujeitas 
ao direito commum em rcla~ão aos visinhos confwntanlcs. 

Art. 10. As cstmdas de feno não poderão impedir a 
navegação dos rios ou canacs, nem a circulação de quaesquet· 
vias publicas, que de faeto prestassem servidão ao tempo da 
enneessiio tltJ qnalqut>r (•strarla de fl•rro, ou de ontms, que 
para o rutnm sfl abrin~m, satisfeita:> pon~m as clausulas dos 
Artigos seguintes. 

Art. 11. As pontes ou vi:;dudos sobre os rios e canars 
terão a capacidade necessaria para que a nave~ação não sPja 
mnbamçuda, podendo porem set· obri~ados os donos dos bareos 
a arrear os mastros, se assim o exigit· a altura das pontes, 
que set·ão lixas. 

Art. H. O,; ernzanwntos com as ruas ou caminhos pu
blicos, existentes ao tempo da concessão, podem ser supe
riores, inferiores, ou, quando absolutamente se não possa 
litzcr por outro modo, ao nivel, constmindo-so porem por 
~·onta da Companhia ou pmsoa a quem pertcncm· a estrada de <· 
ferro a:; obras quo os me:>mos cruzamentos tornarem neccs
sarias, ficando tambem a seu cargo as dospczas com os signacs 
c guardas que fomm precisos para os portões durante o dia, 
c á noite. Terá neste caso a Administração da estmda o dit·eito 
de altcmr a direcção das ditas ruas ou eaminhos publicos, r 

eom o fim de mdhorat· os emzamentos, ou de diminuir o 
seu numero, precedendo eonsentimcnto do tio~·crno, c salm 
a disposição do ~ 11 do At·t. 1.• da Lei de 26 de Junho 
de 1852. 

Art. 13. As vias publicas, que se abrirem depois da 
('.Onl'essão de huma estrada de fen·o, poderão atmwssa-la su
perim· ou infet·iormente, ou quando for absolutamente in
dispensavel, ao nível, com tanto que não lhe imponhão o 
onus das obms necessarius, nem qualquer outra despeza. · ·-

Os cruzamentos ao nível não poderão estabeleeer-se sem o:'· 
consentimento expresso da Administração da estrada de ferro, 11- · 

de cujas decisões haverá o recurso do Art. 6,0 

Art. 14. .Em todos os cruzamentos superiores ou inferiores : 
com as vias m·dinarias, o Governo terá o direito de marcar a 
altura dos vãos do viaducto, a largura destes, e a que deverá . · 
haver entre os pampeitos em rela~~ão ás necessidades da ch·- ;t 

culaç_ã~ da _via publica que ficar inferior, ouvindo sempre a .. .oil 
Adnmustracao da estrada de ferro. ·'~ 
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Art. 15. Se o cruzamento for de duas estradas de ferm, 
a dn mais moderna concessão ficará sujeita aos mesuws unus 
que as estradas ordinarias novamente abertas. 

Art. 1li. Em todos os cruzamentos de nível haYení porlõP.s 
de hum c outro lado. 

Nos cruzamentos com as rstradas publicas frcharão ha
., biluahncntc a estrada de ferro, abrindo-se sómentc para darem 

passagem aos comboys. 
Serão construidos c collocados de modo que f•'chem a 

estrada publica até a passagt'lll dos comboys, apeuas for avis
tadQ ou esperado qualquer trem. 

Art. 17. Nos cmzamcntos de caminhos do uso part.irular 
serão assentados sobre estes os portões ou cancellas, abrindo-se 
pam a parte dos terrenos a que drrem communil:a~ão. 

Art. 18. A Administração da estrada de feno poderú 
recusar passagens sobre os trilhos, quando assim julgar conve
niente, a particulares., c fechar as que th·er •·oncrdido, eom 
tanto flUO pague as devidas indemnisaçõcs, ou compre os terrenos 
privados do servidão. 

na recusa porêm permillida neste Artigo ha\·crá o recurso 
do Art. 6.•, com effeilo suspensiYo. 

Art. 19. Sempre que huma estmda de ferro seguir on 
cruzar ao nivel huma rua ou estrada ordinaria, os canis não 
poderão ter mais de huma pollegada de altura sobre o chão da 
rua ; em taes circumstancias se farão rampas Internes, !'.Ubindo 
ou descendo, as quaes nunca terão maior declive do que 
5 "/.; podendo todavia ter declive inferior a 5 "/., h uma vez 
que o seu comprimento não exceda a 5 bra~;as. 

Art. 20. A Administração de huma estrada de ferro será 
sempre obrigada a dar esgoto ao leito da estrada c Yallctas 
lateraes. 

Os donos dos terrenos contíguos não poderão emhara~;ar 
o mesmo esgoto, nem vedar que para conserva-lo se fação em 
seus terrenos as obras necessarias. 

Os que interceptarem ou destrnir em qualquer destes es
gotos, alem de restabelece-lo á sua custa, soffrcrão a multa 
de vinte mil réis. 

Art. 21. Quando o leito da estrada for superior aos ter
r~nos lateracs, a Administração providenciará para que nos 
ditos terrenos não fiquem estagnadas mais aguas do que antl's 
de construir-se a estrada de ferro. 

Os interessados poderão compe11i1· civilmente a Adminis
tração da estrada de ferro ao cumprimento deste preceito. 

Art. 22. Sendo os carris assentados em aterro, nenhuma 
escavação se poderá fazer em distancia menor do que a altura 
do aterro, contada esta distancia do pé do talude. 

. . Exceptuão-se os atcrms de trinta palmos e d'ahi para cima, 
"~para os qnaes a mínima distancia das escavações podl'r:í S('l' 

semprr de trinta palmos. 
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• Penas: multa de cineocnta mil rúis, ah'm da obrigação de 
obstruir as escavaeões. 

Art. 23. A n1enos de cincoenta braças de distancia de cada 
hum dos carris exteriores da estrada de ferro, ninguem poderá 
depositar materias inflamma~·eis, nem construir casas cobertas 
de sapé, folhas de palmeira, casca de p<Ío ou de qualquer 
substancia inllammavd. 

As que já ex.istirrm serão reformadas ou mudadas 1m•diante 
indemnisação. 

Os infraelor<'s não terão direito a rcclamaç11o alguma , 
em caso de incendio ou explosão produzida par faiscas da lor
nalha da machina, c serão responsaveis civil e criminalmente · 
pelo darnno causado por taes inccndios ou explosões. 

Art. 21.. Exceptutío-sc das regras precedentes os deposilos 
JH"oyisorios de produdos agrkolas 110 tempo de colheita. 

Ainda neste caso porêm incumbe aos donos acautt'lar-se 
contra o incendio casual produzido pelas faiscas da fornalha 
da locomotiva, não podendo por tal motivo ter direito a 
indcrnnisnção alguma. 

Art. 25. A Administração da estrada de ferro fará der
ribar as matns, ou arn>res que honvc~r em terrenos devo
lutos, na distaneia de dez braças de hum e outro lado da 
~strada. 

Quando os terrenos forem occupados por particulares, 
procurará entender-se amignvelmente com estes, recorrendo 
;í desapropria'."ilo, se niio quizerem chegar a aecordo. 

Art. 26. He prohibido: 
L" Fazer cnras em lugnres d'onde as churns possão levar. 1 

as terras para as valletas de esgoto da estrnda de ferro. 
2. • Atulhar as valletas por qualquer modo. 
3. 0 Encaminhar para a estrada de fcrm aguas pluviaes ou ·~ 

quaesqucr outras. l 
'•·.

0 Vednr de qunlqner modo o escon.rncnto ua estrada de ~ 
ft'ITO. 

na estrada'• 
1 5." Depositar materiaes ou outros objectos quer 

t1e ferro quer em lugares d" onde possão correr ou 
ella. 

!"O lar para'· 1 

G.• Plantar anorcs, cujas ramagms cubrão qualquer porção 
do recinto da estrada de ferro. 

7. o Deixar animaes mortos á flor da terra a menos de cem ;. 
braças de distancia dos trilhos exteriores. " X 

Penas: multa de cincocnta mil réis, c obrigação de reparar. •'" 
o damno causado. .· 'lt , 

Art. 27. He tambcm prohibido, e se revutará crime, 
ainda que do damno causado ntío résulte desastre: , 

1. o Introduzir de proposito animaes dentro do terreno oc- : . 
eupado pela estrada de J~rro. ~ 

2." Cortar as cPrras para IPBha ou para qunlquPr fim, 
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que seja na t•pocha de dobra-las, c ·sempre l'fll Jll"l$en~a de hum 
guarda da estrada. 

3. • Arrancar a gramma ou outras plantas dos taludes. 
4, • Derribar os postes e marcos. 
5.• Destruir no todo ou em parte qualquer obra pl'rlcncente 

á estrada de feno. 
Penas: multu de com mil réis, altim d.as mais rm qtJe 

incorrerem segundo o Codigo Criminal. 
Art. 28. Não estando murados ou l'dillcados os ten·t·nos 

latcracs á estrada de lcrro, poderá a Administração d'csta por 
occasião de reparos depositar temporariamente materiues nos 
ditos terrenos, ·c tirar os de que carecer dur;mte as obras qtJc 
estiver fazendo, com tanto que indmnnisc os prejQdicados por 
qualquer damno causado. 

CapiCt~lo 11. 

Polleltl dtJII BlllrGII•• de Fer1•• I! .,.,_. drl,,.,._ 
de'Qelnll, 

Art. 29. Nenhumu ostl·ada de ferro será aberta ao t.ransito 
publico sem ter-se previamente reconhecido por exame mandado 
razer pelo Governo na Côrte, e pelos Presidentes nas J)rovincias, 
que olferccc a devida segurança. 

Art. 30. Todas as regras policiaos estabell'ddal! para as 
estradas de furro , ou SE'ja nos Regulamentos do Governo oQ 
nos da respectiva Administração devidamente approvados, com
prehendcrão, alêm da estrada de ferro prop1•iamente dita, os 
taludes, cavas, fossos, caminhos lateraes, desvios, cstaç.ões, 
armazens, cercas vivas, muros, pontes de embarque, officinas, 
depositos, o quaesquer obras de que dcpend.a o trali.•go du 
linha fcrrea. 

Art 31. Ao entrar em serviço hum a estrada da ferro deverá 
a respectiva Administração apresentar ao Governo huma planta 
descriptiva de toda a linha e obras accl'ssorias, a qual será depo~ 
sitada nos Arcbivos publicos. 

Por esta planta se resolverão quaPsquer duvidas que na pra
tica possa olTer.ec.er a elecução do Artigo antecedente, e dos 
seguintes. 

Art. 32. As estradas do ferro e as suas dependencias as~ 
signaladas na planta não serão sujeitas á policia municipal. 

O Governo Imperial as fará inspeccionar, e punir as in
fraeções pelos meios definidos neste Regulamento. 

Art. 33. Todas as pessoas e vehiculos que entrarem nas 
estações ou pateos, ou em qualquer ponto dos terrenos per
tencentes á estrada de ferro, ficarão sujeitos, em quanto ahi 
permanecerem, aos Itegulamentos e instrucções concerncnt('s 
ao serviço c policia das estradas de ferro. 

Art. 34. Nenhuma infracção do regimen das estações e 
dos carros, commettida por estranhos, será punida senão depois 

23 
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que o infrador lin· advertido mm palavras urbanas sobn• a 
n•gra a que dcre sujeitar-se, c drsprczar a adverh•ncia. 

Art. 35. f:m todas as salas de espem das estações rstará 
patente, em lugar bem acccssivcl á vista, hum quadro contendo 
em typos bem legireis os Arts. 33 c 54. 

Art. 3(;. lla\·cní sempre no csc1·iptorio de rada esla~ão 
hum ou mais exemplares do presente 1\egulamento, de todas 
as instmcções eonct>rncntcs ao serviço c policia da rstrada de 
feiTo, que poderão ser examinados c consultados por qualquer 
pessoa; não tendo porem esta o direito de o levar comsigo sob 
nrnhum prctPxlo, nem mrsmo para as salas contíguas. 

Cada chcfP d1• I'OIIlboy terá igualmente hum exemplar, 
de que fará o uso fJllf! rntPnder conveniente para evitar as 
infracl.'iks, I' cuja h'ilma JWnuittiní aos 'injanll's que o exi
!{ircm. 

Art. 37. Extractos do mesmo 1\egulamcnto c instrucçõcs 
serão fomecidos aos machinistas, foguistas, guardas-freios, 
guardas da estrada, c quacsquer agentes ou empregados da 
estrada na parte concernente ás funcções de cada hum. 

Art. 38. Desde o pôr do sol até a chegada ou passagem 
do ultimo comboy hawní nas estações luzes exteriores, quer 
da parte dos tl'ilhos quer da entrada do publico. 

Haverá tambem luzes nas passagens ao nível das estradas 
publicas, sempre que for necessario. 

Art. 39. As horas de partida c chegada de cada comboy 
e da passagem pelas eslaçUcs intcrmedias serão annunciadas 
repelidas vezes e affixadas em cditaes em todas as estações. 

Não poderüo ser alteradas sem aviso ao publico com ante
cipação de oito dias pelo menos. 

Exceptuão-sc os casos em que o contrario exigir a segu
rança publica, nos quaes a Administ•·ação da estrada se sub
mctterá ás modifica~ões que forem ordenadas pClo .Governo na 
Cõrte, e pelos Presidentes nas Províncias. 

Art. 40. Qualquer estrada de ferro deverá manter hum 
guarda em cada cruzamento de via publica ao nível. 

Onde forem longos os intervallos destes cruzamentos ha
verá maior numero de guardas, de sorte que não esteja a cargo 
de cada hum mais de mil e quinhentas braças de via fcnea. 

NPs visinhanças das grandes povoações a extensão de braças 
poderá ser reduzida ao limite que o Governo marcar. 

Art. 41. As obrigações dos guardas, seus distinctivos, 
os signaes que devem empregar, as multas e mais penas, em 
que puderem incorrer pelas infracções que comrnetterem, serão 
definidas em Itegimento especial approvado pelo Governo. 

Art. 42. Niuguem poderá parar nos cruzamentos ao nível 
nem entrar no recinto da estrada de ferro senão os empregados 
da cstmda exercendo suas funcções, e as Autoridades nos mesmos 
l'asos Pm qui:' podt'lll Pntrm· nas casas particulares. 
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Pc~rH\: cinco mil rds de multa. 
Eru !JUalqucr destas cxccrçüc•s os dons guardas mais pro

\imos anoranio immcdiatanwntc o signal de pararem os Itens 
para C\ ilar·-se o perigo. 

Art. 43. Todos os cmpr·cgados de huma estrada de ferro 
usarão de hum dislinclivo hem visiwl, tendo-o no braço os 
IJU<l senircm nas estações, c no rhapco os que andarC'm nos 
combovs ou estacionarem na estrada. 

oj guanla-ii·cios dos comboys c os simples gual'<las andariio 
nrmados de sabre : o chefe de comboy súmcntc poJPrá trazer 
lambem armas de fogo. 

Art. 41~. A Adminislmc;iio de qualquer C'Slrada de li•n·o 
terá o direito de reter os animacs cJUC se encontrarem no w
rinto c!'feado da Pstmda atc; que llw sc~jiio paA"as a multa n 
despezas; c quando estas c·.ubriio o valor do aninwl, o dl' faz!'· lu 
vender em leilão publico para seu pagarnPnto. 

Ar·t. !,.5. Ninguern, nmn a propria Adminislra'.'ão, póde 
dar ou vendt•r· liCt\ll~a para sei'ViclciPs em SPntido lnnHilndinal 
da estrada de ferro. 

Se alguma se abrir abusivamente não se poderí•, par,l 
conserva-la, allegar·-se a posse, em hora de a uno ou de mais. 

Art. !~6. Nas passagnns cstabelt•eidas para comrnodidadll 
de hum só proprictario, ou ainda de hum propriclario !l seus 
aggregados ou arrendalurios, a via f•Jrrea estal'ií sempre liYI'c, 
e os portões ft•chados, ahrirulo-sc estes P tomando-se a fechar, 
t~xcepto nas hor·as prohibidas, a cada individuo ou veltieulo 
que tiver de atravessar a estrada ele fc•rTo. 

Art. '4.7. A ... \dministra~ão da c.;tr<tda não será obrigada 
a manter guardas nas passagens a !fUe se refere o Ar·tigo an
lecedcnlc. 

O proprielario, a quem for concedida a passagcnr, póde 
possuir duas ou mais chales dos portõrs, c mtrega-Jas a quem 
lhe parecer, com tanto que Sl'ja o mesmo proprietario o unieo 
respousavel pelas infracçties dos ll.egulanwntos. 

Art. 48. A eada pi'Opr·ietario, que tiver huma }Jassagem 
ao nivel, se dará not<~. por c3cr·ipto das horas em que for pro
hibido o transito atravcz da via ferr·ea. 

Pena: cincoenta mil réis de multa por cada infl·act;.ão. 
Art. 49. Todo o occupante de hum tcr·reno (seja ou não 

sua propriedade) que confinar com a estrada de feJ'I'O, c estiver· 
d'ella separado por huma cerca de espinhos, por clle feita para 
seu uso, he obrigado a dobl'a-la huma vez pm· armo. 

Na cpocha propria o gum·da do districto o avisJrá, c não 
se começando o st•r·viço em tr·cs dias, o participaní ao chefe
da estação mais pmxima, o qual fará por cscripto 2." intimação,. 
mari';mdo o pr:izo de cinco dias. -

.\rl. 50. Findo o 2. • prazo tcní a Administração da es-
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trada o direito ele mandar fazer o serviço por conta do omisso 
c de cobrar dellc cxccutiYamcnte a despcza que t·om isto fizer. 

Art. 51. Os ramos c os galhos eortados serflo todos lan
çados para a parte do domínio particular, ao qual pertencerão, 
saho se a eerca tin•r sido feita pela Administração da t•strada 
de ft.Jrro; 

Art. 52. Penetrando no recinto da estrada on parando 
Jlos cruzamentos qualquer pessoa estranha 1 salvas as cxcPpçócs 
do Art. 1,2, o guarda que a avistill', ainda que t•steja no dls
triclo de outro, adyerlir~lhe-ha com pala\'ras urbanas para que 
saia , c niio sendo attendido a prenderá. 

Art. 53. Igualmente dclcrá qualquer guarda prender 
tfuando o pnder fazer dnntro do l'ccinto da estrada de ferro, 
ao infraetor dos Arts. 26 c 21. 

Art. 54. O guarda, que nestes casos elfectuar huma prisão 
condUzirá o preso lÍ estação mais proxima, se a distancia c o 
fempo o pcrmitlirmn sem prejuízo de outros deveres a seu 
cargo. No caso contrario o entregará ao chefe do 1. • comboy que 
passar, o qual o dc,·erá conduzir atú aquelle ponto. 

Art. 55. O Administrador da estação, outindo !!rn prc
lença de dotHI etnpt·egados a parte \'crbal da pessoa que con
duzir o infractor, a redm:irá a termo assignado por elle e 
pelos referidos dous empregados, com o qual procederá na fllrtna 
do Art. 57 ou 59. 

Art 56. Nno podendo prender o infmctor, o guarda to
mará . notas do que occorrcr para participar nas occasiões c 
pela fórnta qm! lhe prPscrcn•r o seu Regimento. 

Art. 57. O inft'ador, que for preso por hum guarda, será 
posto em liberdade se quite r pagar na estação, a que for con
dtlzido oll remettido, a multa em que incorreo, c, sendo esta 
arbih'ada entre limites, o mínimo da estabclceida pelo ltPgula
tnento. 

Art. 58. Em caso de abuso da parte dos guardas, os pre· 
jndicados, pagarão a multa para se libertarem de constrangi
mento, terão dirrilo contra os ditos guardas c quae~ucr acções 
civis oll crinlinaes estabelecidas pelas Leis do paiz, devendo 
alêm disto a Administração restituir a multa, sempre que a 
tiver recebido. 

Este direito prl'screte no prazo de seis mczes. 
Art. 59. Os que recusarem pagar as multas serão rc· 

mettidos com o termo, de que trata o Art. 55, á Autoridade 
policial mais proxima , a qual procederá como for de direito. 

Art. 60. Da conducção destes presos poderão ser encar
regados os guardas armados, mas nunca Sfl Pmpregarão cordiiS 
ou ferro~. 

Art. 61. Todos os olJ.icctos esqurridos pelos viajantes nas 
estações ou nos carros, não sendo reclamados no prazo de trcs 
dias, sr.rão n•mrtlidos ;í t•slaç<'io f!lll' Pxistir na st'·dc da Admi-
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nistração central, c virão acompanhados de informação cscripla 
do dia c lugar em que forão achados. 

Art. 62. Estes objectos serão recolhidos a hum dcpositot 
e registrados em livro especial, rubricado na fúrma do Art. 55. 

Art. 03. De tres em tres mezes se publicará a lista dos 
ohjectos existentes no dt?posito, e os que não forem reclamado~ 
em dez dias da data do annuncio scrao remettidos ao deposito 
publico, onde a seu rc!!pcito se procederú segundo a I.!'gislação 
conccrncnh~ aos bens do evento. 

Art. GL O mesmo destino terlt no ptnzo de seis mezPs 
todo o Yolume conduzido a frete c não reclamado. 

Art. 65. Exceptuão-so das disposições precedentes o YO• 

lume não reclamado ou o objccto esquecido que forem rcs
ponsaveis por pagamento de frete: neste caso a Administração 
tení dii'cilo de vender em hasta publica, no fim de seis mczcs! 
o dito volume ou ohjcclo, c deduzido o frete, seguir-se-Ita a 
respeito do I'cstantc o disposto no linal do Art. 63. 

~~ltJtitlliO JJI • 

.IJtSJ#ee~tio e /lsentlsn~llo do t;•et~t ••otltlltll?. 

Art. (i6. Nenhuma locomoliva poder;í enlrar em serviço 
sem que passe pelos exames c ex periencias que a engcn haria acon
selhar, em pt·csença do Engenheiro Jiscal do Gon•rno, ou de 
quem o mesmo Goycrno determinar, o qual terá o direito de 
exigir repetição dos ensaios, ou outros que julgar necessarios. 

Art. 07. A opposição por escripto do Engenh()iro liseaf 
ou da pessoa commlssiollada! srgundo o Artigo antecedente. 
que assistio lt experiencia, suspende o emprego da locomotiva ; 
mas a Administração da estrada póde exigir nova cxpcriencia 
em presença de arhitros, que decidirão sem appellação. 

Art. 68. Será aberto a cada locomotiva hum registro es
pecial, do qual conste a da la em que começou a trabalhar, o seu 
custo, a despcza que costuma ~azcr por dia ou por ,·iagcm, o 
numero de Jeguas que anda, a qualidade, o tempo c o custo 
dos concertos que tem tido, c todas as circumstancins que 
occorrcrem na duração da machina. 

Art. 69. Ninguem, excepto o machlnista c o fog-uista, po
derá subir á locomotiva ou ao carro das provisões (tender) sem 
licença cscripta de quem dirigir como chefe a circulação da 
estrada. 

Exceptuão-sc o Engenheiro fiscal do Governo, ou quem 
8Uas vezes fizer, declarando os motivos ao chefe do comboy. 

Art. 70. Cada comboy será mm·ido por hnma só loco
motiva, excepto nas rampas quc possão exigir machinas de 
reforço. 

Art. 7J. A locomoli\'a ou locomoti\·as marcharfio sempn· 
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ha frente do eomboy; e s<i poderão ir na rdagnal'tla on crnpur-· 
tando os canos nas manobras das csta~;.tics em <'.asos de acci~ 
dentes, ou por motivos imperiosos c imprevistos. l\estes 
mesmos casos stí podcl'ão i•· pot· Psta ftírma até a linha de dcsJ 
encontro (.Jomot) mai:~ pr·oxima 1 e :t velocidttde nunca I'XeP
der<Í de duas leguas por llorn. 

Art. 72. Nos eomboys havPn\ hum ellcft1 a que obedc
•~erão todos os outros em pn•g-ados. Havcní lambem pelo menos 
hum machinista c hum foguista para cada machina .. 

Art. 73. Dcwrá hnwr pelo menos hum guarda-freio pm· 
rada trem de seis carros, dons por tn•rn de 7 a 12, tn~s pm' 
trem de t!l a 2'~ 1 cinco para 2:) t'Hl'ros, c assim JlOI' dian!P. 

Art. 7~.. Catla eornbov tlcvet'ii contct· carros das Ires classP~ 
de viajantes em numero sumcienlc a juizo do ]~ngcnheirn 
fiscal do Governo, sl'm q1111 todavia o numero de vchiculos do 
comboy exceda ao maximo que o Governo marcará, quando 
lhe for apresentada a planta da estrada de que trata o Art. 31. 

Art. 75. Nenhum comboy se moverá sem levar a ft~n·a
menta c os sobrcsalcntcs nceessarios para pequenos rcpal'Os 
occurren I cs. 

Art. 76. De noite a locomotiva terá hum Iamp!'ão ou 
pharol de côr que facilmente se dislingua de t{ualquer luz 
ordinaria. 

I~stes c outros signaes de qualquer natureza que s~jão cons
tarão de hum llcgimento proposto pela Administmçüo, c ap
provado pelo Gm·l'rno, sem cujo accordo não rodcrão ser alte
rados. 

Art. 77. Cada 1·an·o de viajantes devcní conter: 
F.xterilll'rncnlc a indieal,'ào da classe, numero do carro, 

c nome da Companhia pl'Oprietl\l'ia. 
I nteriormentc em caracteres bem lcgivl'is a lotação, c h uma 

instwcção resumida das prineipaes regras a que devem sujei
tar-se os viajantes. 

Art. 78. O assento para cada pessoa não terá menos de 
dous palmos de largura c dOl\S c meio de fundo. 

Em cada carro ou compartimento de carro haverá luz nas 
viagens de noite. 

Art. 79. Nos eomboys, que conduzirem viajantes, será 
absolutamente prohibido transportar substancias sujeitas á cx
JIIosãtJ ou facilmente inllammavcis. 

Os que infringirem esta disposição, occultando taes ma
terias, ficarão rcsponsaveis civil e criminalmente por todos os 
aecidentcs, que dahi resultarem. 

Art. 80. O f~ovemo podPrá exi~ir que no lugar do dcpo· 
:-ito das machinas haja conslanteiHtmlc hum carro com todos 
os instmmcntos c preparos que forem ncccssarios, para oc• 
t~m'l'cr pmmptamcnte a qualquer accidente; c bem assim ma· 
ehim1s de socco1To ou rll' rosrrva, r111 estado de podt•rem im-



( 183 ) 

mediataml'nle parti I', nos pontos que forem dPsignados pela 
Administração. A· Psla inuuube estabelecet· as n·gras que se 
deverem st•guiJ' nos casos de pedidos de soccorro, c de pat·
tida das machinas vara presta-los. 

Art. 81. O Go,·crno na COrte , ou os PrPsidentes nas Pro
vindas todas as vezes que julgarem conveniente poderão mandar 
instituir· exames sobre as locomoth·as , c sobre todo o trem 
rodante da estrada de ferro. 

Capitulo IV. 

CitJ•elfl#lf!tÍo d#IB est••utl#IB de fe•·•·o. 

Art. 82. Qualquer passageiro terá direito-nÕiugar, cujo 
bilhete houver comprado. 

Se por não chegarem os lugares, ou por outra circum
stancia filha de culpa da Administmção, achar,.se aquclle sem 
o seu lugar, so!Trerá esta h uma multa igual a dez wzes o valor 
do bilhete. 

Art. 83. No preço do transporte do viajante se compre
hendcrá o das suas bagagens, com tanto que não tcnhão peso 
maior de 3 arrobas, c hum volume excedente de doze palmos 
cubicos. 

P~ssando deste peso e volume a Administra~·ão da estrada 
podera cobrar o respectivo frete. 

O enfardamento das bagagens de mais de hum passageiro 
t~m hum só volume não dará a este o direito de exceder os 
limites do Artigo antecedente .. 

Art. 84-. Se o viajante ao comprar o bilhete dt•clarar que 
Je"a na bagagem dinheiro, joias, pedras preciosas , ou quaes
quer objcctos notoriamente excedentes cru valor aos que com
mummcnte constituem a bagagem propria de hum viajante , 
a Administracão terá direito de ,·criticar a cxactidão do mani
festo, c poderá cobrar po1· este transporte o que constar da 
Tarifa , ficando msponsavel pelos valores manifestados. 

Art. 85. Em falta da declaração precedente a Adminis
tmção responderá pelas bagagens, mas, perdida alguma , a esfi. 
mação pam a paga só comprehendeni objectos do uso ordi
nario dos viajantes, c não outros valot·cs não manifestados, 
embora se prove que existião. 

Art. 86. Se a Administração ,·cnder para a mesma hora 
bilhetes que excedão as faculdades do comboy será obrigada 
a fazer partir outro comboy sem mais demora do que a indis
pcnsavel á policia da estrada c á segurança do transito. Não 
fl fazendo ficará sujeita lÍ eomiua-:ão do Art. 82. 

Art. 87 Nenhum comboy poderá partir de huma estação 
&em que o machinista ~xaminc com muita particularidade o 
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estado da locomotinl, dos carros dn )Jl'll\ isücs, I' dos freios, •~ 
em geral o de todos os outros carros. 

Art. 88. Não se dará signal de partida ant('S de se fecha
rem as portinholas. 

O dito signal se repl'tirá dons minutos depois, c só então 
se por1i o comboy em movimento. 

Art. 89. No intcn·allo entre o 1. o signal de ptu1ida c 
o definitivo ninguem poderá entrar ou sahit· dos carros. ex
cepto por força maior, retardando-se neste raso o ultimo signal. 

Art. 90. Salvo caso de força maior, nenhum comboy de
verá parar senão nos pontos annunciados ao publico. 

A parada onde houn~r desvios nunca será na via destinada 
<Í circulaçiío dos trens. 

Art. 91. A mloeid;1dn dos •·<uTos será diminuída 300 hmças 
antes de qualqum· cruzamento ao nh·cl, ou de qualqum· ponto 
de parar , por fórnm que o comboy possa parar completamente 
antes de chegar a qualquer dos 2 pontos, se assim o exigirem 
as circumstancias. 

Nas estações a diminuição deverá ser tal que as machinas 
em regra precisem de novo impulso para chegarem ao lugar 
de desembarque. 

Art. 92. Em qualquer estrada de ferro deverá haver hum 
Regimento de signaes appt"Ovado pelo Goyerno. 

Alêm do Tcl('grapho electrico c dos signaes usados nos 
comboys, se empregarão signaes fi:t.:os na entrada das estações , 
nos cruzamentos ao nível de ruas publicas, nas bifmcações, 
e em todos os pontos que pela maior possibilidade de accidentcs 
se puderem considerar perigosos. 

Art. 93. O Govemo terá sempre o direito de exigir pre
cau~ões especiaes para as fortes rampas e longos subterraneos. 

Art. 94-. Nenhum comboy de viajantes poderá exceder em 
velocidade a 5 leguas por hora, nem os de mercadorias a 3. Esta 
velocidade porêm poderá ser elevada com consentimento do 
Governo. 

Art. 95. Onde os trilhos forem assentados ao longos de 
hum a rua, franca ao transito ordinario, a velocidade nllo exce~ 
derá a 2 legua por hora , ou seja motor o vapor, ou a força 
animal. 

Art. 96. A pessoa que de proposito collocar sobre os carris 
algum estorvo ou destruir qualquer parte essencial da estrada, 
ou por qualquer modo provocar accidentes , ainda que estes st•jllo 
evitados por acto alheio á vontade do delinqucnte, solTrerá a 
pena de prisão de 1 a 8 annos, alêm da reparaçno do damno 
causado á estrada de ferro. 

Se porêm resultarem contusões, ferimentos, ou mortes 1 

alêm de soffrer as penas decretadas neste Artigo , será proces-· 
sado como autor de tacs contusões, ferimentos ou mortes. 

Art. 97. A pessoa que Jmra qualqu('r fim derrubar matos 
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nas visinhanças tla estrada de ferro deverá faze-lo de modo que 
não obstrua os trilhos. 

O infractor será sujeito ás cominaçõrs do Artigo nntece
dente. 

Art. 98. Se algum dos crimes de que tratão os dous Arti
gos antecedentes for commeltido por huma reunião de pessoas 
que constitua sedição, rebellião, ou insurreição, se1·ão por 
e lia puni v eis como autrn:es t~mbem os que o forem por qualquer 
drslcs crimes, embora o fim delles fosso diverso. 

Art. 99. Os empregados que por omissão ou negligencia 
derem causa a necidentes, se destes não resultarem ferimentos 
ou mortes, serão punidos com as penas l}Stabelecidas nos Ue
gulamentos da estrada. 

Havendo li·rimentos ou mortes, serão alêm disto proces
sados e punidos na fórma do Codigo Criminal. 

Art. 100. O machinista ou foguista que abandonar o comboy 
antes de completar a viagem redonda que principiou, será pu
nido com prisiio de 6 mezes até 2 annos, salvo á Administração 
da estrada o direito de demissão. 

Art. 101. Qualquer comboy poderá transportar, alêm das 
malas do CoiTdo, cartas de rarliculares, sclladas, inutilisando 
o sello por dons traços de tinta. 

A Administração da estrada do fe1·ro não será rcsponsavel 
pelas cartas sem sello (JUe se acharem nas bagagens ou occultas 
sem culpa sua nos volumes transportados. 

Art. 102. Ile pi'Ohibido a qualquer passageii'O: 
1. o Viajar nos carros sem bilhete. 
2.• Yiajar em carro de classe superior da qu~ faz menção o 

seu bilhete. 
3. o Entrar ou sahir sem ser pela portinhola que o guarda 

designar e ahrir. 
4. 0 Sahir em qualqum· lugar que não SPja nos pontos da rs

tação, e estando o comboy completamente parado. 
5. o Passar de um para outro carro, ou dcbnu.:ar-sc para 

fóra. 
6.° Fumar durante a viagem, excepto em carros designados 

para este fim, se a Administt·ação julgar conveniente estabe
lece-los; e nas salas das estações, em quanto ahi permanecertm 
senhoras, salvo se a sala tiver aquelle destino especial. 

7. o Entrar nos carros (embora com bilhete) em estado de 
embriaguez, indecentemente vestido, ou levando comsigo cnes, 
ou pacotilha que aos outros incommode, ou materias inDam
maveis, ou arma de fogõ, salvo fazendo neste ultimo caso veri
ficar por hum empregado da estrada que a arma está descar
regada. 

Art. 103. Os cães poderão ser transportados com mordaça 
nos carros de animaes, aos preços da tabella para carneiros. 

A1·t. 11H. Qrwlqn!'J' inrliviilno lfll!' infringir as ilisposiçii!'s 
2i 
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do AJt. 102, serú advertido com civilidade pelos Empregados 
da estrada de ferro : se depois de 1. • e 2. • admoestação persistir 
na infracçlo, será posto fóra do Estabelecimento, restituindo-se
lhe o valor do bilhete que houyer comprado , se não tiver come
çado a viagem. 

Se a infracção de alguma das referidas disposições for com
mettida durante a viagem, tomar-se-ha nota do facto, e proce
der-se-ha na fórma dos Artigos 55 , 57 e 59 , a fim do ser-lhe 
applicada a multa de 20~ a 50~ rs. em que incon"erá. 

Capitulo V. 

Art. 105. Qualquer tarifa de fretes de huma estrada de 
ferro conterá preços distinctos para as seguintes classes: 

1.• Generos de importação em geral. 
2. o Ditos de exportação. 
3. o Ditos alimentícios, sejão importados, ou produzidos no 

paiz, não comprehendidas as bebidas espirituosas. 
4.° Carvão, lenha, materiaes para construcção, excepto ma

deira. 
5. o Estrumes e outras substancias de utilidade á lavoura, 

e de valor insignificante em relação ao volume. 
6. o Madeiras em geral. 
7. o Animaes vivos de difTm·cntes especies. 
8. o Viajantes das 3 classes. 
9. o Locomotivas e carros de qualquer especie. 

Art. 106. As tres primeiras classes serão taxadas por ar-
roba, para cada Jegua. 

A 4. • c 5. • por palmo cubico. 
A 7.• e 8.• por cabeça. 
A 9. • por cada Jegua. 
As madeiras, por palmo de comprimento, classificando-se 

as bitolas e taxando cada huma em separado. 
Art. 107. Podem ser exceptuados dos preços geraes da 

tarifa, c pagar maior frete: 
1. 0 Qualquer massa indivisível pesando mais de 10 arrobas. 
2. o Qualquer volume excedendo a 50 palmos cubicos. 
3. o Os objectos de maior responsabilidade, como louça, vi

dros, mobilias. pianos, e outros. 
4;• Os de ·conducção perigm;a como polvota e outras ma

terias inOamma·veis • 
. 5.• ·Os de gran(le valor, como moeda, ·metaes preciosos, e 

outros desta natureza. 
6. o Os volumes de bagagem excedente á permittida segundo 

o Artigo 82. 
Art. 108. A massa indivisiyel superior a 50 arrobas de 
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peso, ou 300 palmos cubicos de volume será objeclo de ajuste, 
o a Administração da estrada poderá recusar taes cargas, se oiio 
lhe convierem. 

Art. 109. No calculo dos fretes as fracções da legua, 
arroba, ou outra unidade serão contadas por unidades inteiras, 
se excederem de 1/2, e por meias unidades si estiverem abaixo 
deste limite. 

Art. 110. As tarifas approvadas pelo Governo serão pu
blicadas nos Jornaes pelo menos huma vez por semana. 

Nenhuma alteração nos preços se poderá fazer elfectiva 
sem annuncio previo com hum mez de antecedencia. 

Art. 111. Das cargas recebidas se expedirá hum conhe .. 
cimento de talão, cujo numero será lançado com tinta em cada 
volume no acto do recebimento. 

Cada talão sómente abran~rá as cargas que forem remet
tidas de huma vez por huma só pessoa a outra, ou huma só 
firma commercial. 

Art. 112. A remessa far-se-ha pela ordem da numeração, 
salvo convindo o dono na demora. 

Quem quizer ser preferido para huma remessa immediata, 
com preterição de outras cargas, pagará frete duplo. 

Art. 113. A entrega das cargas se fará, mediante resti
tuiçllo dos conhecimentos, os quaes, inutilisados por hum ca
rimbo na estação que tiver feito a entrega, serão devolvidos 
á que remettera as cargas. 

Art. 114. Em falta do conhecimento, a pessoa á quem 
forem enviadas as cargas, verificada a sua identidade á contento 
da Administracão, poderá recebe-las, passando recibo em hum 
livro de talão.' 

Estes recibos para os fins do Art. 113 substituirão os co-. 
nhecimentos, que ficarão por elles annullados. 

Art. 115. Em falta do recibo precedente, apresentando-se 
o conhecimento sem o carimbo da entrega, será a Adminis
tração da estrada responsavel pelas cargas extraviadas; salvos os 
casos em que na fórma das Leis cessar esta responsabilidade. 

Art. t 16. A responsabilidade porem comprehenderá só
mente o valor real e immediato dos volumes extraviados, e 
não os lucros que de sua entrega erélo esperados. 

Art. 117. O trafego das estradas de ferro, pelo que toca 
ás avaJ"ias dos generos, ficará sujeito ás disposições do Codigo 
Commercial, sem excepção alguma. 

Art. 118. Quem declarar falsamente o conteúdo de hum 
ou mais volumes para pagar menor frete, será obrigado a pagar 
frete duplo dos objectos nli.o manifestados. 

Se antes de descobrir-se a fraude extraviar-se hum destes 
volume~, só poderá reclamar os valores decla;ados, embora 
prove concludentemente que outro era o conteúde. 
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, . At·t. 119. Poderá qualquer pessoa t·cunir muitos volumes 
em hum só, c pagar o frete deste, çom tanto. que: 

1. • Se contenha nos limites de peso e volume fixados no 
Art. 107 §§ t.o e 2. •, e Art. 108. 

2. o· Seja o volume total remettido a h uma só pessoa, para a 
distribuição. 

Art. 120. A pessoa que infringir as disposições do Artigo 
precedente ficará sujeita ás comminações do Artigo 118. :E 
extraviado o volume, só poderá ter acção contm a Adminis
tração, a pessoa a quem era remeltido o volume total, c não 
cada huma daquellas a quem se destinavão os parciaes. 

Art. 121. Se morrerem animaes transportados por hnma 
estrada de ferro, somrnle se püdcní cobrar o seu valo•·, pro
vando-se que por t·ulpa tia Administração forão demorados mais 
tempo do que era nPcessario, que forão maltmtados durante a 
viagem ou excedidas as lotnções dos carros. 

(Ja•t•ltulo VI. 

Art. 122. O direito de desapropriação exercido pot· qual
quer empresa da estrada de ferro, individual ou conectiva, 
estende-se não somente aos tci'J'enos e bemfeitorias comprehen
didas nas plantas, mas tambem ás minas de t~arvão, de arêa, 
a ás pedreiras, ou quaesquer materiacs necessarios ás cons
trucções situadas nas visinhanças da estrada. 

At·t. 123. Os proprietarios de taes minas poderão evitar 
a, desapropriação fornecendo os materiaes por ajuste amigavel 
e preços razoaveis, ou consentindo na sua extracção. 

Art. 124. O mesmo direito subsistirá, não só durante 
a construcção, mas tambem durante as obras de conservação 
e reparos que exigirem o empt·ego dos materiaes. 

Art. 125. As pedreims c minas sujeitas tí explosão, si
tuadas nas immediaç.ões de huma estrada de ferro em eiTectivo 
trafego não poderão ser aproveitadas sem as cautelas que forem 
prescriptas pelo Governo, ouvida a Administração, em relação 
á segurança do trafego. 

Art. 126. Se qualquer pessoa particular ou mesmo o 
Estado abrir subterraneo por baixo de huma estrada de ferro, 
em busca d'agua ou explorando mina, ou abrindo via de 
communioação, ou para qualquer outro fim , será obrigado a 
fazer as obras de segurança necessarias; e no caso de desastre, 
ou de deterioração causado pelo subterraneo á estrada de ferro, 
será responsavel não só pelo prejuízo immediato, mas pelas 
perdas e damnos resultantes da interrupção do trafego. Sendo 
pessoa particular, prestará previamente fiam;a á contento da 
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Administl'ação da estrada de ferro com rccm·so pal'a o Govcmo 
na Córte c para os Presidentes nas Províncias. 
. Art. 127. Aos mesmos onus fica sujeita a Administração 
da estrada de feno, que abrindo hum subterraneo para qualquer 
fim, prejudicar huma via de communicação ou outra obra pu
blica, anterionnenta existente. 

Se porem o prejuízo for causado á propriedade particular, 
haverá opção entre a indemnisação pelo damno causado e a 
desapropriação total com approvação do Goremo. 

Arl. 128. As minas ue c.arvão que forem descobertas 
dentro da zona de hum a estrada de ferro, poderão ser explo
radas alêrn destes limites, em bom penetrando em terrenos de 
particulares, pagando-se as indcmnisações que forem devidas, 
sem pt·ejuizo do que a tal respeito dispuzer a Legislação que re
gular a exploração e a lavra de taes minas. 

Art. 129. A concessão para lavrar, c aJ)ro,·cilat· as ditas 
minas e as de pedras preciosas, o mo ou qualquer metal, que 
forem descobertos nos exames preliminan's, ou nos trabalhos 
definitivos da estrada de ferro, será regulada pela J.cgisla\~ão 
concemcntc a este objecto, e pelos contractos celebrados, ou 
que se celebrarem com os respectivos cmpresarios. 

Capitulo "\-'11. 

ltJ,Bpeepíio por parte tfo Cove••••o, e iiiiJIOBip#ÍO 
de pe11a6. 

Art. 130. Ilum Engenheiro Fiscal por parte do Govet·no 
exercer·á constante inspecção sobre o estado de toda estr·ada 
c suas obras, sobre o material rodante, c sobre o procedimento 
da Administração da estrada de ferro. 

O Engenheiro Fiscal poden1 ter os Ajudantes que o Governo 
entender necessarios. 

Cada hum delles quando Yiajar em servic:o ter<Í. passagem 
gratuita em qualquer comboy para si c hum eriado, sem tlllll 
todavia possa transmittir este direito a outras pessoas. 

Art. 131. O Engenheiro Fiscal examinará sempt·e que 
assim o entender conveniente, ·os livros de receita e despeza, 
e todos os mais relativos á circulação dos trens e cobranças 
dos fretes; e terá o direito de exigir e colher os dados neces
sarios para os trabalhos estatísticos que houver de aprescntat· 
ao Governo. 

Art. 132. O Engenheiro Fiscal participará ao Governo na 
Côrte, ou ao respectivo Presidente nas Províncias todas as 
infracções dos H.egulamentos, instrucções ou contra dos, que 
commetterem ás Administrações da estrada de ferro , se estas 
á 1. • advertencia do mesmo Fist:al não se derem pressa em 
corrigir o erro ou abuso. 
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O Govct'no mandará ouvir a parte accusada, abandonando 
em seguida o negocio, ou remettendo-o á Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho d'Estado , conforme julgar ou não o 
caso merecedor de processo. 

Art. 133. A Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
d'Estado, nos casos a que se referem os dous Artigos prece
dentes, podct·á , se o julgar n<'C<'ssario, ouvit· novamente as 
partes; feito o que julgará sem appellação, podendo impor 
multa até 1.000;;. 

Art. 134. O mesmo processo seguirão todas as queixas 
de particulares contra as Administrações das estradas de ferro; 
nestas porém os queixosos poderão requisitar que a Secção dos 
Negocios do lmperio do Conselho d'Estado tome conhecimento 
da qunixa. 

Art. 135. Uc eumpctcntc, para fazer as advertencias 
e intimações de que trata o Art. 10~, o chefe do comboy ou 
quem suas vezes fizer. 

Quando poram o facto se der em h uma estação, a pessoa 
que for intimada para retirar-se , em qualquer das hypotheses 
daquelle Artigo poderá appellar para o Engenheiro Fiscal 
do Governo. 

Se o facto tiver lugar na viagem o chefe do comboy, 
logo que seja possível , sem prejuízo do serviço, lavrará 
termo delle com a sua assignatura , e de duas testemunhas 
de vista. Será responsavel civil e criminalmente pelos abusos 
que commeltcr no exercício desta faculdade, prescrevendo esta 
responsabilidade no prazo de seis mezes da data do termo. 

Se porêm o chefe do comboy expellir alguem, e não 
lavrar o termo acima exigido no espaço de 24 horas, soffrerá 
a .multa de 50~ a 100lli, alêm da responsabilidade civil e cri
minal, que neste caso não prescreverá no prazo de 6 mezes. 

Art. 131}. Para a imposição das multas decretadas neste 
Regulamento contra pessoas estranhas á Administração da es
trada de ferro, o .Engenheiro Fiscal do Governo terá a au
toridade que tem os Fiscaes 1\lunicipaes para as multas 11or 
infracção de posturas. 

As que porém recahirem em empregados da estrada serilo 
impostas pela Administração. A esta pertencerão h umas e outras, 
e no caso de huma Companhia anonyma, farão parte do fundo 
de reserva. 

Art. 137. Com a declaração das multas impostas a es
tranhos assignadas pelo Engenheiro Fiscal do Governo, poderá 
a Administração cobra-las executivamente. Terão igual valor, 
com a rubrica do Engenheiro, as contas de prejuizos a que 
se referem os Arts. 26 , 96, 97 e 126 e as da despeza feita por 
conta de particulares em dobrar as cercas que lhes pertencerem, 
ou reparar qualquer damno por elles causado , com tanto que 
taes contas sejao rubricadas pelo referido Engenheiro. 
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Art. 138. Em todas as qutlslões relativas ao alinhamento 
e altura dos muros ou paredes divisarias entre estrada de 
ferro e os visinhos, abertura de portas, janellas, oculos, ou 
frestas em taes muros ou paredes, beiradas de telhados, canos 
de esp;oto, e recuamento de construcções e plantações, a Ad
ministração da estrada de ferro terá as mesmas faculdades que 
as Camaras Municipacs para regularisar c aformosear as ruas 
Jiublieas. 

Ficarão salvos em· todos os casos os recursos do Art. 6. o 

Art. 139. Nas reincidencias da mesma infracção a multa 
será successivamente o dobro, o triplo, o quadruplo, &c., 
até prefazer a quantia de 1.000~. 

Art. UO. Se alguma . estrada de ferro se concluir sem 
as obras de protccção exigidas neste Regulamento, o Governo 
ordenará a conclusão das mesmas obras; e conforme a gravidade 
do caso poderá mandar multar a Administt·.tção por seme
lhante falta , c alé suspender o trafego, se a segurança do 
transito publico assim o exigir. 

Art. tU. Sempre que hum mesmo facto se achar sujeilo 
a penas diversas impostas por este Regulamento, applicar-sc-ha 
somente a maior. 

<::apltulo ''111. 

Di•po•IJJÕe• dlve•••,.•· 

Art. 1fa.2. A administração individual ou collectiva de 
huma estrada de ferro hc civilmente l;esponsavel pelos damnos 
que causarem os seus empregados no exercício de suas funcções. 

Art. 14.3. As estradas de ferro com todas as obras annexas 
mencionadas na planta de que trata o Art. 31, assim como o 
trem rodanta , utensílios , mobilia das estações , e todas as 
cousas necessarias ao trafego e circulação da linha , não serão 
sujeitas a penhora nem a qualquer acção civil. 

Esta isenção não comprehcnderá as propriedades alheias 
ao trafego. 

Art. 144.. As estradas de ferro são inalienaveis, salvo por 
desapropriação do Governo, nos casos em que o permittirem os 
contractus, salva a excepção do Artigo precedente. 

Art. 145. Sempt·e que a Administração superior, ou Dire
ctoria de qual.:tuer estrada de ferro tiver sua séde fóra do paiz , 
serao exercidas por seus Agentes, Superintendentes ou repre
sentantes no Imperio, as funcções , que neste Regulamento se 
commettem á Administt·ação quando forem de natureza que em 
consequencia de sua ausencia não possão ser por ella imme
diatamente preenchidas. 

Art. 1~6. A palavra -Administração- empregada em 
diversos Artigos acima estabelecidos, comprehende não só a Ad
ministração superior da estrada de ferro, como quaesquer Agentes 
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seus, segundo as atlribuii.'ÕI's de rada hum, na ~onfonnida(lc 
dos respectivos Estatutos , Contractos, ou Instrucções. 

Art. U-7. Os caminhos de fm·ro constmidos por particu
lares, dentro da sua pt·opriedadc, paro seu uso privado e de 
sua familia, ou de sua industria partícula i·, não serão sujeitos 
oís disposições (}'este Regulamento. 

Art. 143. Se alguns propl'ictarios visinltos entre si se com
binarem para construir hum caminho de ferro (!entro das pt·o
priedades dos associados, c para seu uso exclusivo, r.inda neste 
caso escapará o dito caminho <Í aeção do GoYet·no, embora 
tenha por termo h uma estação de estrada de feno . 

Art. 1ft.9. Nos dous ultimos casos, o caminho de fmTo 
não podm·á tomar a frete viajantes nem cargas , sl'm licença 
do Governo, ficando pon\m sujeitos pelo facto da concessão 
á regm geral das estradas de ferro , no que forem applircavcis. 

Art. 150. Os ramacs de qualquer especic, que forem ne
cessarios para chamar fr·cguezia para a estrada dn feno gozarão 
sempre do direito de desapmpriação dos respectivos tencnos c 
bemfeitorias. Estes rumacs porêm, em rt'gra não serão privi
legiados. 

Art. 151. Todas as plantas, secções, e quaesqucr de
senhos relativos á estrada de fel'l'o, que houverem de ser apre
sentados ao Governo, terão as respectivas escalas com a refe
rencia ao palmo do Brasil, igual a 22 centimetros. 

Art. 152. O Governo terá sempre o direito de fixar a na
tureza dos eixos e rodas que pódem trabalhar em huma estrada 
de feno, conforme as velocidades que nella forem permittidas. 

Art. 153. Os livros da Heeeita e Despeza, os de entrada 
·e sabida de met·cadorias, c quaesquer que se julgarem impor
tantes, serão rubricados pelo Presidente da Companhia quando 
este for de nomeação do Governo, no caso contr·ario, ou na 
ausencia ou falta daquelle, pelo Engenheiro Fiscal. 

Qualquer dos dous poderá incumbir a rubrica a pessoa 
de sua confiança, por despacho lançado na 1. • folha. 

Art. 154. Havení em todas estaç.ões hum livro rubricado 
como os precedentes, no qual os viajanlc-s escreverão as queixas 
CfUC tiverem contra a Administração da estrada, nssignando-ns 
com duas testemunhas. 

Art. 155. Qualquer esh·ada de ferro deverá conter marcos 
de quarto em quarto de legua , ou de 750 em 750 braças. Os 
de leguas inteiras se distinguirão dos outros pelo seu tnmanho.· 

Art. 156. Os Contractos anteriores a este Hegulamento 
serão observados, ainda na parte que a clle se oppuzer, guar
dada a disposição do Artigo seguinte. 

Os que se celebrarem pnra o futuro, respeitarão sempre 
as presentes estipulações, sob peun de nullidade. 

Art. 157. As Companhias d'estrada de ferro que tem 
act.ualml'nte Coutr<~c!os com o Governo, rcclamari'lo no prazo 
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til' S mm~.~~ da pnhlit:aç:"io d'r•~lt• H··~ui.uncnlo contra as dis
posiÇÕl'S que lhes parecerem contrarias a seus contractos , os 
quaes neste caso serão respeitados. 

Em falta de reclamação no prazo marcado, entender-so-ha 
quo concordão ma modificar os ditos Contractos de confor
midade com as p1·esentcs disposições. 

Art. 15S. O ~resente Re;_;ulamento não sení excr.ulado na 
parte em que contem disposições dependentes de medid1t le
gislativa, em quanto estas não forem approvadas pelo Poder 
competente. 

A1·t. 15!). }'icão revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do lHo de Janeiro em 26 de Abril de 1857. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

DECRETO N.• 1.931- de 26 de Alwil de 1857. 

Altera as condições amwxas ao Dec1·eto N.o t .7Jí.2 de 29 
de ilfarço de 1856, relativas á empresa do serviço de 
transportes e conducção de generos por carris de ferro 
desde o Largo do Rocio até o lugar denominatlo - Boa 
Vista - na 1'iJuca. 

Attendendo ao que Me representou Thomaz Cochranc, J~m
prcsario do serviço de transportes c conducção de g!'neros por 
carris de ferro desde o J.argo do Rocio até o lugar denomi
nado- Roa Vista- na Tijuca: lll•i por bem I•ermiltir <JIH~ 
scjão alteradas as condh:ões J. •, 5:' c 8. a das anuexas ao lk
CI'eto N. o 1. 7 42 de 29 de l\Iarço de 1856, segundo ns que com 
este baixão, assignadas por I.uiz Pedreira do Coutto llerraz , 
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do Impe1·io, que assim o tenha entendido c faça cxcculm·. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e seis de Abril de mil 
oitocentos eincoenta e setl!, trigesimo sexto da lndep<'ndencfa 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sun l\lagestade o Imperador. 

Lui:; Pedreira do Coutto Frl'raz. 
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Co11tli~ões a que "'-• t•efet•e o Deet•eio tlesta 
data. 

1. • A dit·ecção estabelecida na condição 1. • do Decrete) N. • 
1.742 de 29 .do Ma•·ço de 1856 será a seguinte-Os carris de 
feno prindpiarilo no Largo do 1\odo, o continuando pela rua 
do Conde até o lugar da esta~iio designado na condil,:ão 2.•, 
serno assentados em linha reeta pelo Campo da Acclamação 
até a outra esquina da nll'sma rua do Conde, donde costearão 
o mesmo Campo até a rua do Areal, pela qual seguirão atú 
encontrar novamente a dita rua do Conde, pela qual prose
guiri'lo até Matapm·cos, ob~r\"aJulo-se d'ahi por diante o que 
1•stá disposto na citada condic,~ão 1. a daqul'lle Decreto. 

2. • A estação pam cu,ja fundação havia sido escolhido o 
Largo do Uocio , segundo a condição 5. • do referido Decreto N." 
1. 7 4.2 , será co !locada na rua do Conde, na parte comprehcn
dida entt·e o dito Largo do 1\ocio c o Campo da Acclamação, 
ou do principio do mesmo Campo; sem prejuízo da condição 
acima determinada, com tanto que onde eom<'~arem os trilhos 
no Largo do Rocio a empresa tenha huma casa, onde se rc
colhlio os passageiros atú a sahida dos carros. 

3. • O prazo marcado na condição 8. a do citado Decreto 
N. o 1. 7 42 para a plena execução da empresa fica prorogado 
por mais seis mezes. 

Palacio do Rio de Jancit·o em 26 de Abril do 1857.
Lttiz Pedt·eira do Coutlo F1rraz. 

DECRETO N." 1.9:12 -de 27 de Abril de 1857. 

Abre ao Ministerio da Fazenda hum Credito supplemeutar 
de 1.04.3.700$000 para as despezas do exercício de 

1856-1857. 

Não sendo sufficiento para a dcspeza do Ministcrio da Fa
zenda no corrente exercicio o Credito da Lei N .• 84.0 de 15 
de Setembro de 1855, e o supplementar aberto pelo Decreto 
N. • 1.84.4 de 18 do Novembro de 1856: Hei por bem , de con
formidade com o § 2.•· do Art. -i." da Lei N.• 589 de 9 de 
Setembro de 1850, e Tendo ouvido o l\feu Conselho de :Minis
tros, .-\brir mais o de 1.04.3. 700~000, distl'ibuido conforme a 
tabella annexa, o qual será levado em tempo competente ao 
conhecimento da Assl'mbl{•a Gm·al LPgislatiYa. 
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.João Mamicio Wanderley, do !\leu Conselho, Senador do 
lmptwio, Ministro c Sccrctai·io d'Estado dos Negocios da Fa
zenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro 
em vinte sete de Abril de mil oitocentos cincocnta o sete, 
trigcsimo sexto da lndcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrico. de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

João Mauricio Wanderley. 

Tabella a que se refere o Decreto desta data, que autorisa 
o Credito supplementar de 1.043.700~000. 

• 6.•. 
. tt. 
• 12. 

13. 
u. 
15. 

• 17. 
• 19. 

2á. 

~ 26 .. 
§ 27. 
~ 2~. 

A poscntados .................... . 
Alfandcgas .......•.............. 
Consulados •.........•......•••.. 
ltcccbcdorias ................... . 
Mesas de Rendas c Collcctorias ... . 
Casa da Moeda ................ . 
Typographia Nacional ........... . 
Administração de pl'Oprios nacionacs 
Juros dos cmprcstimos do cofre dos 

Orphãos .•...................• 
Ucposiçõcs c restituições .....••..• 
Córtc c conducção de Páo-brasil ... 
Obras ..................•..... 

25.000~000 
308.200~000 
63.500~000 
30.000~000 
80.000~000 
29.00~000 
22.030:1;000 
8.000~000 

50.000:t;OOO 
108. OOO:t;OOO 
50. OOO:t;009 

270.000~000 

1.043.700~000 

Pala cio do Rio de Janeiro em 27 de Abril de 1857.
Joiio Mauricio Wanderley. 

DECRETO N.• 1.933-dc 23 de llaio de 1857. 

Marula executar diversas emendas e alterações nos Estatutos 
das Caixas filiaes do Banco do Brasil. 

Attcndcndo ao que Me representou a Dh·cctol'ia do Banco 
do Brasil , c Usando da autorisação conferida ao Governo pelo 
~ 1.• do Art. 1.• da Lei N.• f83 de 5 de Julho de 1853, Hei 
por bem Mandar que se fação nos Estatutos das Caixas filiacs· 
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elo mesmo flanco as <~mondas e aHPratJies approvadas pelas. 
rcspeetiva Dirccloria em St-ssào tlc 15 de Abril do corrente 
mmo c que com este baixão, assignadas por Bernardo de Sousa 
}cran~o do 1\Ieu Conselho, Senador do lmperio, l\linistro c 
Secrcta;io d'Estado dos Nt-gocios da l1azcncla c !)residente do 
Tt•ibunal do Thesouro Nacional, que assim tenha entendido c 
faça exeeulat'. Palaci<) do llio de Janeiro em vinte tres de .Maio 
de mil oitoecntos eincoPnla c sete, tl'igesimo sexto da lndc
pendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

llernardo de Sousa Jlmnco. 

l~tneutlns e aUm•açõe~ tios Estatutos dus Cai
xas Oliaes tio Dnuco tio Dt•nsil, nppt•ovaeln8 
pela Directot•ia tio naestno IJauco e na Sessão 
ele :1.5 ele 1'-brll ele :1.857 , a «JUC se refere o 
Dect•cto tlestlt tlntu. 

O § t.o do Art. 3. 0 !los Estatutos !las Caixas filiacs fiea 
substituído pelo seguinte, com a modificação nbaixo in!lil~ada 
para as Caixas !la Bahia e Pernambuco. 

Descontar a prazo nunca maior de quatro mezcs letras de 
cambio, d:J terra c outros litulos commcreiacs ü ordem e a 
termo certo, gamntidos por duas assignaturas , no menos, de 
pessoas notoriamente abonadas, residentes no lugar do des
conto, c bem assim cscriptos das Alfandcgas, c letras do Thc
souro c das Tltcsourarias I)rovinciacs. 

Como cxccpção de regra poderão descontar letras em que 
huma da~> duas assienaturas seja de pessoa residente mra do 
lugar do desconto, e assim tambcm de prazo até seis mczcs , 
com tanto que nas da primeira espccic não se empregue som
ma superior á dccima parte do fundo cfl'cctivo da Caixa, e 
nas da segunda á da ter~·a parte do mesmo fundo. 

As Caixas da Bahia c l'crnambuco, porêm , sómente po
derão empregar a quarta parte !lo seu fundo efl'ectivo em des
conto de letras desta segunda especie. 

O Art. 30 fica suhstituido nclo seguinte: 
Os Directores terão em com-pcnsa'."ão do seu trnbalho huma 

commissão de 5 por cento do lucro liquido da Caixa, depois 
de deduzido o fundo de rcscna de conformidade com os es
tatutos do Banco. Esta porcentagem sPriÍ dividida em tnntas 
partes c mais h uma quantos forem os Dircctorcs, competindo 
hum a a cada hum destes c duas ao Presidente. 

Em caso algum, porêm, será a commissão iufcrior a dous 
contos ele róis para cada Dirl'clor das Caixas da JJahia c Per
nambuco, de IHun conto 11•• r(·is pnra ~~~ da Caixa dll Ouro· 
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flrclo, de hum conto e duzentos mil réis pma os das restantes, 
c do duplo para os seus Presidentes. 

O Art. 39 dos Estatutos da Caixa de S. Paulo c o 42 dos 
de todas as outras, ficão substituídos pt>lo srguinlt>: 

A dissolução da Caixa, a mudança de sua séde a de seu 
systema de administração, c a cessação da Jocalisação das acc;:õt~s, 
sú poderão ser resoh·idus pela Dircctoria do llunc~o , estando 
presentes todos os seus l\lembros, c yotando 10 pelo menos 
em favor de tal rasoluçilo. 

Artigo additivo. A Directoriil do Banco poderá ampliar 
o circulo em que tenhão de ser feitos os descontos da Caixa , 
devendo nesse caso os titulos descontados conte•· a clausula de 
serem pagos na sédc da Caixa. Esta deliberação da Directm·ia 
só poderá ser tomada segundo as regras estabelecidas para 
resolver-se a dissolução da Caixa e mudança da sua séde. 

lHo de JanciJ·o em 23 de l\Iaio de 1857.- 1/ernardo de 
Sou~a P,·anco. 

...a. 

DECRETO N." 1. 931 -de 30 de l\Iaio de 1857. 

Separa a Vara de Orphãos da Municipal do 1'e1·mo de Campos, 
na Província do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Fica separada a Vara de Orphãos da l\Iunicipal do Termo 

de Campos, na Província do Uio de Janeiro, c revogado o 
Decreto numero mil quatrocentos c cincocnta de onze de Ou
tubro de mil oitocentos cincocnla c quatro, que as havia 
reunido. 

Fmncisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\lcu Conselho, 
1\linisti'O o Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta de Maio de mil oitocentos cincocnta c sete, tri
gcsimo sexto da lndepcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Fmncisco Diogo J•ereira de l'asconcellos, 
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DECltETO N.o 1.H3a-d•~ G de Junho <h~ 1857. 

Autorisa a incorporação e approva os Estatutos da Socie
dade Nova Empresa Lyrica. 

Attendendo ao que Me requereo o Camarista l\lanool Hmino 
de }'igucredo, Presidente da Dircctoria da Nova Empresa Ly
rica , que tem de dar representações no Thcatro L~Tico Flu
minense, na conformidade do contracto celebrado pelo Governo 
Imperial com o referido Camarista e o Desembargador Joaquim 
José Pacheco em 4 de Fevereiro ultimo : Hei por bem Au
torisar a incorporação da dita Sociedade, c Approvar os res
pectivos Estatutos, que com este baixão. 

O .Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, l'\Iinistro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do llio de Janeiro em seis de Junho de mil oitocentos 
cincoenta e sete, trigesimo sexto da lndepcndencia c do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Esta-tutos Da Socletlatle Nova Emtn•esu 
Lyt•ica. 

TITULO I. 

Da Sociedade. 

Art. I. o A Sociedade tem por fim sustentar huma Com
panhia de canto no Theatro Lyrico Fluminense, pelo tempo 
de 3 annos estipulados no Contracto de 4 de Fevereiro de 1857 
que celebrou com o Governo, podendo se quizer da-lo por 
findo, logo que tenha despendido hum terço do seu capital, 
segundo o estatuído no mesmo Contracto. 

2. o O fundo desta Sociedade será do 360 contos em acções, 
realisado por entmdas de 10 por cento, mas depois da terceira 
chamada, se ainda não houver Lei de sub,·cnção; os accionistas 
não serão obrigados a nenhuma outra entrada. 

3. o Este fundo servirá de garantia aos Contractos celebrados 
com os Artistas. 

4. 0 A responsabilidade dos Accio;Jislas em caso algum pas
snní a)(\rn du quan lia que subscrc,'rrcrn, na fórma dos Artigos 
antecedcnles. Aquelle porêrn que no prazo marcado não fizer 
a <mirada exigida, perderú os dirdlos de soei o, e us quantias 
'-'lllll rJLH' .i<i lenha entrado. 
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5." Pam h•r direito ns nssignntura d~ hum Camaro!P da 
2." ordem he necessnrio subscrewr com ncções no valor de 
5. 000~000' á da 1. a proxlma á scena '•. 500-mo ; (l a dos 
outros 4. 000~000 ; á da 3. • ordem 2. 500~000 ; á da '•· a 

800~000; á da Cadeira 300!/fflOO; c á de geral 200~00. 
O Accionista que não quizer Camarote receberá em dinheiro 

como dividendo a differença que houver· entre o preço que 
for marcado para Accionista da 3.• ordem, e o que se estabe
lece~· para os assignantes. 

6.• Todo o Accionista he socio, todo o socio tem direito de 
votar nas reuniões da Sociedade. 

Nenhum Accionista póde transferir os seus direitos a pessoa 
estranha sem permissão do Presidente da Sockdade, que pre-
firirá na compra. · 

TITULO 11. 

Da A1sembléa geral dos socios. 

Art. t. • A Assembléa geral reunir-se-Ita ordinariamente 
nos mezes de Junho e Dezembro, c extmordinariarncnte por 
convocm,:.ão do Presidente, ou a requerimento de dez soei os 
pelo menos. 

2.• Julgar-sc-ha constituída e apta para delibemr estando 
presentes, ou representados por procurações Accionistas que 
possuão metade do fundo social. 

Art. 3. • São attribuições da Assembléa gemi : 
t.• Eleger annualmente huma Commissão Directora com

posta de cinco membros , em que o mais votado será o Pre
sidente c o immediato em votos, o Vice-Presidente, assim 
como cinco supplentes pam substituiJ"Cm aquelles, em seus 
impedimentos temporarios. 

2.• Examinar e approvar as conta!>. 
3.• Reformar e emendar os Estatutos depois de passado 

hum anno. 
4.• :Marcar os preços dos lugares tomados pelos .:\ccio

nistas. 

TITl.'LO lll. 

Da Commissão Directora. 

Art. t.• Compete á Commissllo Direclora a adminis
tração economica da Sociedade por intermcdio do seu Presi
dente , devendo reunir-se sómente huma vez em qualquer dos 
primeiros oito dias do mcz, salvo se for convocada (leio Prf'si
dr~ntl', ou po1· dons dn seus nwmbrns. 
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'2." Nomear e dPmillit· o f~pn•nl<• da Empresa. 
3. o 1\farcar os ordenados de todos os <'mprPgado,;. 
4." Eleger o Thcsourcit·n c SPcretario. 
5. o Autorisar por unaminidade de votos, c pot· cscruli nio 

secreto os contractos de Artistas, ou a sua renovação , quaesquer 
augmentos de ordenados, gratificaç!ies ou concessão de beneficios, 
não estando marcados em contractoii. l1am estes casos, devem 
achar-se prcs1mtcs cinco mcmbms, dedurando-se nos avisos de 
convocação o fim para que são chamados ú reunião. 

6.• Uequerer subvenção ao Corpo Legislativo, c quacsquct· 
outros auxilios que jul~ar ncccssarios, para que a l~mprcsa 
possa sustentar-se mesmo sem lucros, até que seja concluída 
a edificação do no,·o Thcatro. 

TITULO IV. 

Do Presidente. 

Art. 1. • Compele-lhe nomear c admittir os cmpr1•gados, 
P suspender o Gcr1•ntc. 

2. o Entender-se com o Governo em tudo que possa inte
ressar á Empresa. 

3. o Reunir a Com missão para os casos marcados nestes Es
tatutos, c para resolver sobre aquclles que não queira dccidit· 
por si. 

&.• Tudo quanto não hc privativo da Asscmbléa e da 
Commissão Dircctora compete ao Presidente. 

TITULO V. 

Do Tlwsoureiro 

Art. L o Compete ao Thesoureiro anccadar todos os di
nheiros da Empresa, c fazer os pagamentos legalmente auto
risados pelo Presidente. 

TITULO VI. 

Do Swretario 

Art. t.o Compete-lhe redigir as actas da Commissi'io Di
rectora c da Asscrnbléa geral. 

TITULO VII. 

Do Gerente. 

Art. t.o Compete-lhe o governo interno do Tlteatro, im
mediata fiscalisação em todos os ramos de dcspeza c receita ; 
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inspcc~.üo das omcinas, fazer observar.o Rt~gulamento e CUill}H"ir 
· as ordens c instrnct;ões do Presidente du Commissão Dircctora , 

c·ia·. á Europa faZer o~ Contractos, se assim •h'c for ordenado. 
2.' Nafalla do Gerente, servirá interinamente o mestre que 

o Presidente nomear. · 

TITULO VIII. 

Disposições geraes. 

Art. 1.' Qualquer Contracto que não for assignado pelos 
cinco membros da Comtnissão Directora hc nullo ; salvo os 
que forão autorisados por delibcra~ão da Sociedade em sessão 
de O do corrente, c consta da respectiva acta. 

2.• A Em preza não se rcsponsabilisa por quacsquer sup
primcntos que faça o Thesoureiro. 

3... A primeira Commissão Dircctora que for eleita durarti 
• até 12 de Dezembro de 1858. 

!li o de Janeiro 7 de Fevereiro de 18:i7. -Manoel Higino 
de l'igucircdo. -Barão do p;1ar.- Matllias José Pimenta. -
Fernandes Sebastião Dias da Motta. -Dr. Luiz da Cunho Feijó. 

--
DECRETO N.' 1.!136-dc lO de Junho de 1857. 

Conced~ a PJJdro Mo~rthé privileg~o por cin"O annos IJ?ra 
fabr•car e vender lunas de sua mvenção para extrahil· 

calos sem uso de medicamentos. 

A !tendendo ao que 1\lc rcquci"Co Pedro Mourthé, c de con
formidade com a Minha immediatu llesolução de 14 de 1\larço 
do corrente anno, tomada sobre parecer da Secção dos Nc
gocios do lmpcrio do Conselho d"Estado, exarado em Consulta 
de 27 de Fevereiro antecedente: Hei por bem Conceder ao 
mesmo Pedro Mourthé privilegio por cinco annos para fabricar 
e vender limas de sua invcnçiio para extrahir calos, sem _uso 
de medicamentos, e segundo a exposição c modelo que apre
sentou, e que llcílo competentemente archivados. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, 1\linistro c Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do lmpcrio, assim o tonha cnll)ndido e faf•' executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dez de Junho de mil oitocentos 
e cincoenta c sete, trigesimo sexto da Indepcndencia c do Im
perto. 

Com a llubrica de Sua Magestadc o. Imperador. 

Marquez de O/inda. 
26 
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DECRETO N.• 1.937 -de 17 de Junhq de 1857. 

Concede a Joi,o Frederico Richsen privilegio por dez ânnos 
ptlra construir e 'Vender os 'llentiladorei de café de sua 

invenção. 

Attendendo ao que Me requereo João Frederico Richsen 
c de conformidade com a Minha immediata Rcsoluç-Jo de 30 
de Maio ultimo , tomada sobre parecer da Secção dos Ncgocios 
do lmperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta do 1.• 
do dito mez : Hei por bem Conceder ao mesmo João Frederico 
Richsen privilegio por dez annos para construir c vender os 
ventiladores de café de sua'invenção, segundo a exposição e 
desenho que apresenLou, e que ficão competentemente archi
vados. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente
do Conselho de Ministros. Ministro e Secreiario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de ·Janeiro em dezesete de Junho de mil oito
rentos cincoenta e sete , trigesimo sexlo da Indepcndencia e 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque::; de Olinda. 

DECRETO N. o 1. 938 - de 20 de Junho de 1857. 

Dá nova orgamsação á Guarda Nacional do Município de 
Saboeiro da Pro,incia do Ceará. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Prolincia do Ceará, 
Hei por bem Decretar o seguinte: · 

Art. 1. o Fica crcado no Município de Saboeiro da Pro
víncia do Ceará hum Batalhão nulso de lnfanteria , de seis 
Gêmpanhias, com a deiignação de t.rigesimo quarto do serviço 
activo da Guarda Nacional, c h uma· Companhia avulsa da re
!lerva com a numeração de nona. 

Art. 2.0 Os Corpos creados terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Provincia 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho,--Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
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assim o tenha entendido e faça executat·. Palacio do Ui o tle 
Jant~iro em vinte de Junho de mil oitocentos cincoenta c sete, 
trigesimo sexto da Independencia e do lmperio. 

Com a l\ubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Ft·ancisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

---
DECRETO N.o 1.939-de 23 de Junho de 1857. 

Faz duas alterações nas Disposições preliminares da nova 
Tarifa, e permitce que o despacho dos volumes, que con
tiverem louça ou vidros de diversas qualidades , possa ser 
feito pela Tarifa actual até o fim de Setembro do cot
rente anno. 

Usando da autorisação concedida pelo Artigo 29 da Lei 
n. o 369 de 18 de Setembro de 18~5, e •Artigo 46 da Lei n.• 
514 de 28 de Outubro de 184.8; Hei por bem Ordenar o se
guinte: 

Art. 1. o O imposto de patente sobre os ti tu los dos Des
pachantes da Alfandega, de que trata o Artigo 5t.. das Dispo
sições preliminares annexas ao Decreto n. • 1.914 de 28 de 1\Iat·ço 
do corrente anno, fica reduzido a cem mil réis na Alfandega 
do Rio de Janeiro, a cincocnta mil réis nas da Bahia , )Jcr
nambuco, Maranhão, Pará e S. Pedro , e à vinte cinco mil 
réis nas outras Alfandegas. 

Art. 2.• Continuão em vigor todas as disposi~ões do De
creto n.• 587 de 27 de Fevereiro de 1849, que tiverem rela
ção com a classe dos Ajudantes de Despachante. Os seus títulos 
porêm pagarao, alêm do feitio de ~00 para o cofre da Al
fandega, e do Sello compelente, 5fJ0/0 dos direitos a que São 
sujeitos os dos Despachantes, cada hum dos quacs poderá ter 
de hum a cinco Ajudantes. 

Art. 3.• Até o fim de Setembro do corrente anno poderão 
ser despachados, de conformidade com a Tarifa actual, os vo
lumes de louça e vidros que contiverem difTerentcs qualidades 
de taes objectos , ficando nesta :!?.arte suspensa, pelo dito prazo 
sómente, a execução das notas '%8 e 139 da nova Tarifa. 

Bernardo de Sousa Franco, do Meu Conselho, Senador do 
·lmperio, Ministro e Secretario d•Estado dos Negocios da Fa
.zenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional , as-
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sim o lenha enten(li(lo e faça executar. Palacio elo Hin de Ja
neiro em vinte c tres de Junho de mil c oitocentos c cin
eoenta c sete, trigcsimo sexto da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua .Mngestadc o Imperador. 

Bernardo de Sousa Pranco. 

-----
HECRETO N. 0 1.!Jld)-de 30 de Junho de 1857. 

Organisa o Corpo dos Officiaes de Fazenda da Armada 
Nacional e Imperial, na conformidade do Art. 4.0 da 

1-ei N.o 820 de 14 de Jullw de 1855. 

Hei por hem, Usando da autorisação concedida pelo Ar
tigo quarto da Lei numero oitocentos c vinte de quatorze de 
Julho de mil oitocentos c cincocnta c cinco, Organisar o Cor
po dos Officiaes de Fazenda da Armada Nacional c Imperial , 
na conformidade do Plano, que com este baixa, assignado por 
José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro c Secretario 
d'Estado dos Ncgocios da Marinha, que a~sim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Junho de mil oitocentos c cincocnta c sete, trigesimo sexto 
da lndepcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\>Iagestadc o Imperador . 

.José Antonio Saraiva. 

Plano tia ot·~unisacão tio {;ortto dos Officiacs 
de Fazenda da A'rnuula, confornte a auto .. 
risação •lada ao Governo no Art. LI,. o da Lei 
~." S~O •le :t• de Jullao •le :IS55. 

C.\I'ITULO. I. 

Do Corpo dos Officiaes de Fazenda da Armada, e 
suas attribuições. 

Art. 1." O Corpo dos Officiaes de Fazenda da Armada fica 
~ubordinado no Intendente da Marinha da Côrtc, c hc incum-
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bido especialmente da anecadação, distribuição e cscrirtura
ção de todo o material existente a bordo dos navios do Estado. 

Constará de 

Doze Com missa rios de 1." Classe. 
Dezoito ditos de 2.• )) 

Vinte e quatro ditos de 3 .• )) 

Doze l~serivãcs de 1.• )) 

Dezoito di los de 2." )) 

Vinte e quatro ditos de :J. a )) 

nczoito l'ieis de t.• )) 

Trinta c seis ditos de 2.• )) 

CAPITULO 11. 

Das Graduações e accessos dos Ofliciaes. 

Art. 2. o Os Commissarios e Escrivães de 1. • Classe lerão 
a graduação de Primeiros Tenentes; os de 2. • de Segundos 
Tenentes; e os de 3. • de Guardas Marinhas. 

Os l'ieis de 1. • Classe terão a graduação de Mestres do 
numero de Núo, c os de 2.• de Mestres do numero de Fragata. 

Art. 3. o A graduação de Capitão Tenente poderá ser con
ferida aos Commissarios e Escriviies, que contarem pelo menos 
dez annos de serviço eiTeetivo na 1. • Classe, c se distinguirem 
por seus scrvi~os e boa conducta. 

Art. 4. 0 O acccsso dos Ollciacs de fazenda Lcni Jugnr 
nas respectivas Classes de menor para maior graduação, obser
vando-se, quanto for possível, as regras estabelecidas para a 
promoção dos Officiacs da Armada. 

Os Fieis de 1." Classe serão preferidos para os lugares de 
Com missa rio c Escrivão de 3. • Classe, se possuírem as habi
litações exigidas pelo Art. 6. 0 

CAl'ITULO 111. 

Da nomeação e demissão. 

Art. 5." Os Oillciacs de Fazenda das , di!Tcrenles Classes 
serão nomeados por Decreto Impcrinl, c os Fieis de J." c 2." 
Classes por Avisos, sob proposta do lnlendcnlc da 1\farinha da 
COrte. 

Art. 6. o Ningucm poderá ser nomeado para os lugares 
de Escrivão c Commissario sem mostrar': 

t.o Que hc Cidadão Brasileiro, c maior de 18 annos. 
2. o Que conhece bem a língua nacion;Jl, c arithmelica ató 

proporções, inclusive o conhecimento dos pesos c medidas do 
paiz, c dos geralmente usados em outras Nações. 
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3.0 Que tem pelo menos hum anno de pralica na Contadoria 
de Marinha, se p•·etcndcr o lugar de Commissario, ou nas 
Sect;õcs dos Almoxarifados, se solicitar o de Escrivão. 

4. 0 Aptidão physica Jlara o serviço naval. 
Art. i. o Em igualdade de eircumstancias serão preferidos 

para os lugares de Officiaes de l•'azenda os candidatos, que 
tiverem o curso das Aulas do commcrcio estabelecidas na Côrte 
c nas Províncias. 

Art. 8. 0 Para o lugar de Fiel requer-se sómente o conhe
cimento da língua nacional, c as quatro opcrat;õcs de arithmc
tica em numeros int<'iros e fracções. 

Art. 9. 0 Os Otnciacs de Fazenda, que procedererrl com 
negligencia, ou dolosamente, no exercício de seus empregos, 
poderão ser dcmitt.idos pelo Govemo Imperial, em quanto 
não contarem dez annos de serviço elfectivo. Depois de dez 
annos só poderão perder o f'mprcgo por sentença. 

Art. 10. Os Officiaes de Fazenda poderão ser licenciadas 
nos tm·mos da Provisão de 11 de Janeiro êie 1851. 

CAPITULO n•. 

Da reforma e julgamento. 

Art. 11. Fica f'XIrnsiva aos Officiacs de Fazenda a dou
trina do Artigo 4..• da Lei n.• M6 de 31 de Julho de 1852; 

Art. t 2. Os Officiaes de :Fazenda gozarão do mesmo in
dulto do Monte-Pio concedido aos Officiaes do Corpo de Saude 
da Armada pelo Decreto n. o 866 de 13 de Agosto de 1856, 
seguindo-se ácerca dos actuaes as mesmas regras prescriptas 
no dito Decreto c Aviso de 7 de Março de 1857, que lhes 
forem applicaveis. 

Art. 13. Os Officiaes de Fazenda ficão sujeitos á Legis~ 
lação penal e do processo, a que forem sujeitos os Olliciaes 
da Armada. 

CAPITULO V. 

Dos vencimentos, embarques e desembarques. 

Art. H. Os Officiacs de Fazenda terão, tanto embarcados, 
como desembarcados, os vencimentos e vantagens dos Officiaes 
da Armada, que corresponderem aos postos, em que forem 
graduados. 

Art. 15. Os embarques dos Commissarios e Escrivães das 
diversas Classes durarão o tempo do armamento do navio, para 
o qual forem nomeados, sendo com tudo obrigados a prestar 
contas de sua gestão em todos os annos financeiros. 
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Poderão porem passar de huns pam outros navios, c ser 
desembarcados, quando isso convier ao serviço publico. 

Art. 16. Os Commissarios continuat·ão a deixar, como 
caução de qualquer alcance que porventura possão ter em suas 
contas, metade do soldo, que lhes competir, e que só recebe
rão, depois de liquidadas as mesmas contas com a Fazenda 
Nacional. 

Art. 17. 0;; Commissm·ios e Escrivães de t.• Classe em
barcarão em navios de bateria coberta, Corvetas de t.• ordem, 
e servirão nos Corpos de l\larinha. 

Poderão tambem set• empregados com o nome de Com
missarios e Escrivães Geraes em qualquer Estação, ou Força 
Naval, e em taes circumstancias serão considerados como pra\'aS 
do Estado :Maior General. 

Art. 18. O;; Comrnissarios e Escrivães de 2.• Classe em
barcarão em Corvetas de 2. • ordem, Brigues-Barcas, Brigues, 
e Transportes de tres mastros. 

Os de 3. • Classe embarcarão em todos os navios de cate
goria inferior aos supramencionados. 

Art. 19. Nos casos de urgencia, ou absoluta necessidade, 
poderão ser nomeados quaesquer Officiacs de Fazenda para na
vios, que não correspondão á sua Classe. 

Art. 20. Os Commissarios de J. a Glasse serão coadjuvados 
no serviço a seu cargo por hum 1. o e hum 2. o Fiel, nomeados, sob 
proposta sua, pelo Intendente da Marinha da Côrte. Os de 2.• 
Classe serão auxiliados por hum Fiel, de 2.• Classe nomeado 
tambem pela mesma fÕl'ma. 

Art. 21. Os Officiaes do Fazenda desembarcados servirão 
por escala de antiguidade de desembarque na Contadoria e nos 
Almoxarifados ; e poderão ser empregados na tomada de contas, 
e feitura de invonta•·ios dos diversos Encarregados de genems 
da Nação a bordo, logo que se mostrm·em desobrigados de 
qualquer responsabilidade para com a Fazenda Publica. 

Dispos-ições geraes. 

Art. 22. 0:> Olficiaes de Fazenda serão obrigados a fazer 
o serviço com os uniformes con-espondentcs ás suas gradua
ções, e as divisas marcadas no JJccreto c Plano n.o 1.829 de 
4 de Outubro de 1856. 

Art. 23. Na primeira organisação elo Corpo dos Officiaes 
de Fazenda sor;}o aproveitados os actuacs Empregados d"essa 
Classe, que forem idoneos, sendo reformados os que tiverem 
dez annos de serviço elfectivo, na fórma do Art. 11, tomando
se pam base da refonna os vencimentos, que hoje percebem. 

Art. 24-. Os Officiaes de :Fazenda extranumerarios, que 
actualmentc existem, c forem idoneos, serão aproveitados pelo 
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lioverno, e cumpldar-se-ha o quadro eum quaesque1' outros 
Cidadãos, que lorem julgados aptos para o serviço de l<'azen
da a bordo dos na vi os. Feita a 1." organisação, ningucm po
derá ser nomeado, senão para a 3. • Classe, e tendo preen
chido as condições de admissão no quadro, requeridas pelo 
Artigo 6. 0 

Art. 25. Os Officiacs de Fazenda, que tiverem a gra
duação de Capitães Tenentes, e forem contemplados na nova 
organisação, conservarfio a referida graduaçfio, c terão os 
wncimcntos c vantagens a nlla inhcrentes. 

Art. 26. O Ministro da :Marinha expedil:á os Hegulamen
tos neccssarios para a boa execução d'cstc Plano, c n'cllcs 
prescreverá : 

L" Os devPres e allrihuiçiii)S de e.ada hnma das Clas.scs dos 
Ollidaes de Fazenda c Fieis, bem como os vencimentos d'cs
tcs ultimos. 

2." O systcma de arrccadaçfiO' c cscripturação, que deva 
ser observado a bordo dos navios de guerra c transportes . 

. 3.0 A maneira, pcln qual se verificarão as habilitações exi
gidas para que algucm possa ser nomeado para o Corpo dos 
Officiacs de Fazenda. 

Art. 27. Ficão derogados os Títulos 6." c 7." do Alvará 
de 7 de Janeiro de 1797, c quaesqucr outras disposições em 
contrario. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1857.-José 
Antonio Saraiva 

... 
DECRETO N." 1.941- de !~ de Julho de 1857. 

Separa o Termo da Casa Branca do de J}!ogy-mirirn, na Pro-
víncia de São Paulo, e crea nelle o lugm· de Juiz JJlunici

pal, que accumulará as funcções de Juiz de Orphàos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fh:a separado o Termo da Casa llranca do de 

1\Iogy-mirim, na Província de S. flaulo, c creado o lugar de 
Juiz l\Junicipal, que accurnulará as funcçõcs de Juiz dos Orphãos, 
rcvo!ladas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo l'ereira de Vasconcellos, do 1\Ieu Con· 
sel~o, Ministro e Sec!·ctario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatro de Julho de mil oitocentos cincocnta c sete 
trigesimo sexto da Independencia c do Imperio. ' 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereim de Vasconcellos, 
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Autorisa a inco1poração e approva os Estatutos da Com
panhia- Predial Balliana- que tem por fim edificar casas 
commodas e elegantes para serem alugadas por preços ao al
cance de todas as fm·tunas . 

Attendcndo ao que l\tc rcqucrco Thomaz de Aquino Gaspar, 
c de conformidade com a l\tinha immcdiata Ucsolução de 28 
do mez passado, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho d'.Estado exarado em Consulta de r. 
do dito mcz : Hei por bem Autorisar a incorporação da Com
panhia - Predial llahiana - a qual tem por fim edificar na Ci
dade da Bahia casas commodas c elegantes para serem alugadas 
por preços ao alcance de todas as fortunas; c bem assim Ap
pmvar os Estatutos da referida Companhia, que com este 
baixão. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Impcrio, assim o tenha entendido e faça executar 
Palacio do Rio de Janeiro em quatm de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e sete, trigesinio sexto da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

lllarquez de Olinda. 

Estahltos da Vo~panhia-Predlál Bahlana.-

CAPITULO I. 

Art. 1. o Fica crcada nesta Cidade huma Companhia com 
a denominação de-Companhia Predial Bahia na- cujo fim será 
edificar, em lugares sadios e rendosos, casas com modas e ele
gantes, para serem alugadas por preço ao alcance de todas as 
fortunas. 

A edificação se fará não só por conta propria, como tambem 
pela do Governo, da Municipalidade, de quaesquer Corporações, 
ou particulares , mediante previo ajuste ácerca do preço c modo 
do pagamento das diversas obras. 

· Art. 2. o O capital, que poderá ser elevado ao duplo pela 
Assembléa geral dps Accionistas, se1·á de dous mil contos de 
réis , divididos em vinte mil acções de cem mil réis. As entradas 
se farão de trcs em trcs mezcs, na razão de cinco mil réis pol' 
acção. 

Art. 3.• A duração da Companhia será de vinte e cinco 
annos, contados do dia em qne se concluir a primeira chamada 

2i 
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se hum auuo tlcstcs tlu "'Jlira~ão <leste prazn a ,\sscmbléa gentl, 
com a approvação do t;ovcmo, não resolver proroga-lo por 
numero de votos, que representem mais de metade do capital 
social. . 

. Além diSso, só podcr<í a Companhia dissolver-se nos outros 
l~asos do Art. 295 do Codigo Commerciul. . 

Ar·t. 4." Os Accionistas sú são responSaveis, na ftínua do 
Art. 298 do Codigo Commcrcial, pelo valor de suas acções, que 
poderão doar, vender, liypothecar, kgar·, ou por qualquer 
fórma tmnsferir·, precedendo em todo easo termo lançado nos 
livros da Comptmhia assignado pelos ·interessados. 

Art. 5. • Podem ser Accionistas quaesqucr indivíduos, Cor
porações, Estalwlecinwnlos nacionacs ou estrangt~it·os, que não 
tc~nhão, para se-lo, im(K't:limcnlo kgal. 

C.UfTULO 11 

Da Asscmbléa geral. 

Art. ·6.0 A Assmublc'•a geral será composta dos Accionislas 
que possuírem dez ou mais acçúes averbadas nos respectivos 
livros 60 dias antes da reunião, salvo nos casos de transferencias 
por herança, nos quaes produzirão logo todos os seus eiTeitos. 

Art. 7.• As reuniões serão convocadas pela Dircctoria, 
mediante annuncios nas folhas diarias, repetidos por 8 dias 
consecutivos, com dl:'darm:ão do objccto, <JU:mdo a convocação· 
for ~Jxtraordinaria. 

Art. 8. • Haverá annualmente duas S<'Ssúes ordinarias nos 1r 
mezes de Junho ou Julho, com intervallo de 15 a 20 dias, 
sendo a primeira pam aprcsenla~·ão das contas e relatorio da 
mr·ectoria, c a segunda para sobre elles se deliberar, ouvidas 
as Commissões pet·m;.mentes ou especiaes. 

As reuniões cxtraordinarias terão lugar quando a Directoria 
julgat· convenit•rilP, ou quando o exigirem do Presidente da As
sembléa geral Acdonistas quu r·epresentem, pelo menos , 
hum sexto do capital da Companhia. 

Art. 9. 6 Pr·esidir;í ás sessões aquelle dos Accionistas, que 
na pdmeira reunião ordinaria annual houver sido escolhido por . 
pluralidade ailsoluta de votos. 

A elle incumbe a designação de dous Secreta rios, e a sua 
substituição , nos impedimentos interinos tocará ao Presidente> 
da Directoria. 

Art. 10. CQmpete ao Presidente: 
1. • Abrir, encerrar e suspender as sessões. 
2.• Manter a ordem, e regularidade dos trabalhos. 
:J.• Assignar os actos que devão ser expedidos em nome 

da Assembléa geral. 
4.• Convoca-la no c11so pmvisto pelo Art. S.• em sua ultima 
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parte, e lambem quando não houver a Directoria feito as convo
cações or(linarias nas epochas competentes. 

Art. f11. A' Mesa, composta do Presidente c ~kcrctarios, 
compete:· . 

1. o Fazer a chamada c verificar o numero dos :\ccionistas 
presentes. 

2. o Contar-lhes os votos na razão das acçõcs, c apura-los. 
3. o Uedigir as a c tas, e ler o expediente. 
& .• o Escrever a correspondencia , que será assignada pelo Pre

sidente e 1.'' Secretario. 
Art. 12. A ordem da votação ser;í de hum \olo por dez 

aceõcs. 
· Art. 13. Os Accionistas que não puderem eomparecer ás 

reuniões da Assemblt'a geral, tem faculdade de enviar os seus 
votos súmcnle para a ('leição dos Directorcs; mas neste caso 
remctlerão o Yoto de cada escrutínio fechado em capa , que 
trará exteriormente a sua assignattll'a, c que será acompanhada 
de h uma carta á l\lcsa, em que indique o Aecionista que o 
deve aprescnlat'. A Mesa, depois de vcrifiear a identidade da 
firma , abrirá o rotulo com toda a publicidade, e lançará o 
voto na urna sem que seja visto. 

Art. 14. Não se julgará constituída a Assembléa geral, 
sem que se achem presentes Accionislas, que representem hum 
terço das ac~;ões, ou que com os proeurarlores, r~ autorisados 
formem maioria absoluta. 

Art. 15. llc da privativa attribuição da Assembléa geral: 
1.0 Alterar ou reformar os Estatutos. 
2." Elr~ger a Directoria, a Com missão de contas, e quaes

quer outras espcciaes, que julgar convenientes. 
3. o Approvar ou reprovar as contas c relatorios da Directoria 

e das Commissões. 
4." Approvar as demissões dos Pmpregarlos da Companhia, 

que houverem servido por mais de dez annos. 
5. 0 Aut.orisar despezas extraordiuarias, ou eoutraelos one

rosos, para euja satisfação se exijão os reeursos de mais de hum 
anno, ou chamadas extraordinarias do fundo eapital. 

6. 0 Aceeitar a demissão dos seus eleitos. 
7. 0 Exercer todos os actos, que como constituctivos lhe devem 

competir. 
Art. 16. Se por falta de numero não puder a Assembléa 

funccionar no dia designado para a sua reunião, se fará nova 
convocação com as formalidades do Art. 7.", c nesta reunião 
serão válidas as deliberações tomadas com qualquer numero de 
Accionistas presentes ou representados. 

Art. 17. Nas reuniões extraordinarias serão tão sómente 
discutidos os objectos da convocação, podendo ser todavia re
cebidas indicações para se resolverem na primeira reunião or
(linaria, ou extraordinaria, qnc se srg;uir. 
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Art. 1K Não se podeJ'lt fazer qualquer allcrar;ão nos Es
tatutos na mesma sessão em que houver sido proposta, e com 
excepção dos membros da Directoria , das Commissões sobre o 
objectQ, de seus pareceres, e da Mesa; nenhum Accionista. pQderá 
fallar mais de duas vezes sobre qualquer materia. · ·· 

CAPITULO 111. 

Da Directoria. 

Art. 19. A Companhia será administrada ror huma Di
tectoria de cinco membros, eleitos Jlela Assembláa gtwal pores
crutínio secreto, e por maioria relativa de votos. A primeil·a 
eleição sô se fará de quatro membros, por ser o quinto, nos 
cinco primeiros annos e independente de vota~;ão, o Accionista 
cncorporador, que presidirá. 

Art. 20. Os DirectoJ·es servirão pm· dous annos, menos os 
mais votados, que servirão pm· tres; podendo a metade ser re
eleita. No fim dos dons primeiros annos terá lugar a eleição 
dos que deverem substituir aos menos votados; e assim se substi
tuirão annualmentn os mais antigos. 

Art. 21. Na falta do Socio incorporador , durante o pe
riodo acima de cinco armos, e depois deste, elegerá a As
sembléá, conjunctamcnte com os outros , o Director que o 
deva substituir, servindo porêm, em seus impedimentos, o 
mais antig•l e mais votado, e finalmente o mais idoso dos 
membros da Directoria. 

Art. 22. O Socio incorporador, á titulo de indemnisa~;ão 
de serviços, terá duzentas acções , inalienaveis durante o pe
ríodo da sua administração, que serão preenchidas pelo fundo 
de reserva durante os cinco annos das entradas. 

Art. 23. No impedimento dos Directores servirão os im
mediatos em votos. 

Art. 24. Para ser membm da Directm·ia se faz mislt•r 
possuir pelo menos cincoenta acções da Companhia , que de
positará o eleito . para depois entrar em exercicio; ficando 
durante este inalienaveis. 

Art. 25. A Direcloria se reunirá huma vez por semana 
para os negocios ordinnrios, e cxlJ·aordinariamente sempre que 
for preciso. 

Para facilitm· os trabalhos poderá crear Commissões entre 
os seus membros. 

Art. 26. As deliberações da Directoria serão escriptas no 
livro das Actas pelo Director Secretario, que será o mais mo
derno , e destes o mais moço. As Actas serão assignadas por 
todos os Directores presentes. Nos casos de empate terá o 
Presidente voto de qualidade. 
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Art. 27. As ordens correspondencias, e resoluções set•ão 
assignadas pelo President~ e. Secret_ario. 

Art. 28. Compete a Dtrectona: 
1. • Dirigir e fiscalisar todas as operações da Companhia. 
2. • Propor á Assembléa quaesquer altemções a estes Es

tatutos, e requerer, depois de votados , a sua a pprovação ao 
Governo. 

3." Promover, 'por todos os modos, o que for a bem da 
Companhia. . . 

ft.. o Organisar os relatorios , balanços·, c contas, que hou
verem de ser apresentados á Assembléa geral. 

5. 0 Nomeat· e demittir os empregados nacionaes ou estran
geiros, dependendo de approvação da Assembléa geral a de
missão dos que contarem mais de dez annos de serviço. 

6. 0 Organisar, de harmonia com os Estatutos, o Uegula
mento interno, e quaesquer instrucções precisas ao bom de
sempenho dos diversos empt·egos e commissões. 

7. 0 Marcar aos empregados os vencimentos que d•wão per
ceber, c as fianças a prestar. 

8. o Convocar a Assembléa geral nos termos do Artigo 7. o 

CAPITULO IV. 
I 

Da Commissão de contas. 

Art. 29. Haverá huma Commissão de contas, annual
mente eleita , composta de cinco membros, a quem incumbe 
inspeccionar as opm·ações da gerencia, sua escriptura~·ão , re
Jatorios, c o que mais respeitar aos interesses da Companhia; 
consignando sua opinião em pareceres , que serão submettidos 
á discussão , e deliberação da Assembléa geral. 

CAPITt::tO V. 

Das operações. 

Art. 30. As operações, que. a Companhia póde fazer, 
são as seguinies: 

1.0 Adquirir, por compra amigavcl ou por desapropriação, 
nos casos em que for permittido , prcdios e terrenos para me
lhorar aquelles , e edificar nestes. 

2. o Alugar, por sua conta, os predios que lhe pert•mcerem. 
3. o Alienar os que não lhe fizer conta possuir, ou aquelles, 

que achem comprador que orrcreça preço de notoria vantagem: 
em ambos os casos a venda se realisará em hasta publica, 
precedendo todas as formalidades do cstylo , c a maior publi
cidade. 

4. o Abrir conta corrente com qualquer Estabelecimento de 
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credito, oride com mais vantagem possa depositar seus capitaes 
em disponibilidade. - . 

5.• Engajar no paiz, ou no cstmngeiro; opct·ados. habili-
tados. ·. . . " · , 

6. • Importar directamoutc, para as obras, a ferramenta, 
macbinas, materia prima, c outros objóctos, que offcreção 
vantagem sobre os do paiz em qualidade c preço. 

7. • Montar os Estabclrcimcntos auxiliares de que .carecer 
para maior..rapidcz, ~ economia nas ronstrucçõcs. 

CAI'ITUJ.O YI. 

Dos dividendos . 

. \rl. 31. Dos luct·os da Companhia, provenientes das 
operações, se pt·ocederá a dividendo semestralmente, nos mczes 
de .laneiro e Julho de cada anno, .depois de deduzidas as 
despczas, com missão dos Directores ~ c a reserva do Artigo 
seguinte. 

" 

Art. 32. Se os lucms pam o dividendo excederem a 6 
por cento e não passarem de 8, se deduzirá metade do ex
cesso para o fundo de reserva, e 1/il logo que seja maior, Se 
porêin descerem os lucros abaixo de 6 por cento, a dilferença • 
será preenchida á custa da mesma reserva, se a houver. O 
fundo de reserva será activa.mente. empregado pela Directoria. 
onde e como melhor convier ao seu augmento. · 

~':-~tó 

CAPITUI.O VII. 

Disposições getaes. 

At't. 33. Tomadas dez mil acções, sm·ão as que restat•cm 
vendidas a quem mais der, porêm nnnra abaixo do par. O 
lucro realisado entrará para. o fundo de l't'St't'va. Os art.islas 
tem dit•eito a duas aeções sem premio. 

Art. 3-i. A As~crnblt;a gemi podcrü mandar capitalisar ,, 
no todo ou em parte, o fundo de reserva para o empregar 
nas diversas operações da Companhia, quando vir, pelo se11 
estado florescente , que não podem seus dividendos descer 
abaixo de 12 por cento. 

Art, -35. A Companhia será installada tl principiará seus. 
trahlllhos logo que forem approvados estes Estatutos, e elei~ 
a DirectoÍ'ia. - · 

Art. 36. Os Aceionistas, que não r·ealisarem sua pri
meira entrada no prazo dt'lerminado, perderão o direito a 
suas ncçõcs; os que, porem, lendo feito a primeira entrada, 
dei xan~m de realisar as subsequenles, ficarão sujeitos á multa 
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de 1 por cPnto ao mez sobre a quantia Plll falta até a im· 
media ta chamada, depois dá qual, dando-se reincidencias per• 
de rã o todos os seus direitos, revertendo em beneficio da massa 
as p1estações antel'iormente realisadas; salvo motivo extraor
dina•·io, rccoJJhecido pela Directoria, com recurso para a As
semblc'~a geral, não sendo em caso algum dispensados da multa. 

Art. 37. Os membros da Directoria, c todos os cmpre
gacJos da Companhia, são responsaveis individualmente pelos 
abusos, que cumnwtterem no exercício de suas funcç.õcs. 

Art. 38. Dos lucros livres nos primeiros trPs annos se 
tirarão 6 por cento, divididos em cinco partes iguaes, para 
commissô"es dos Directores; e dos tres a unos em diante 5 por 
CehtO. 

CAPITULO VIU. 

Das vantagens dos Accionistas. 

Art. 39. A.lêm dos dividendos dos lucros n maiot' valor 
provavel de suas acções, tem elles a vantagem de ser preferidos. 

1. o Para os empregos assalal'iados da Companhia. 
2. o Para Iocatarios das casas, em ·igualdpdc de preço e ga

rantias. 
3. 0 Nas vendas que a Companhia fizer. 
4." Nas empreitadas das obras, que a Companhia der, ou 

tomar. 
5." Na admissão de seus filhos nas oficinas e Estabelecimnlos 

tia Companhia. . 
Art. lJ.O. O Accionista que desejar possuir a casa da Com

panhia em que morar poderá adquir·i-la na conformidade do 
Art. 31 , quer a dinheiro, quer pela amortisaç.ão do valor con
vencionado, a qual póde ser feita : 1." pela ditfcrença do aluguel 
2." com acções da Companhia; 3.0 a dinheiro pelo modo que 
puder, tornando .. se assim a Companhia para seus Aecionistas 
huma perfeita Caixn Economica. 

Art. 41. A Companhia em tempo opportuno procurará 
obter dos Poderes competente huma emissão equivalente á 
metade ou dons terços do valor de suas propriedades, para 
mais estende!' suas operações. 

Art. 42. A Direcção dará bases para huma Companhia 
de seguros contra o fogo, a fim de segurarem-se não só os 
predios da Companhia como quaesquer outms; c estas bases. 
approvadas pela Asscmb[éa geral, formarão h uma segunda 
Companhia, rncorporada á Companhia Predial. 

Em 9 de Jceverciro de 1857. 
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DECltETO N.• 1.943- tle 8 de Julho de 1857. 

Altera .as disp0,sições dos At·ts. 2.80 e 292 do Regulamento 
Complementqr dos Estatutos das Faculdades de Medicina_, 
do lmperio,. qur bai:rou com o Decreto N.• 1.764 de·14·. 
de Maio de 1856, relativas á habilitação dos alumnos do 

1 4.•, 5.• e 6.• annos dalf mesmas Faculdades para ocon~· 
curso ·aos lugat·e.s.~ d~ internos, e ás [unçõe.ç que lhes in-. 
cumbem no servtço mterno dos Hospttaes da Santa Ca$a 
da· Misericordia. · 

Attendendo ao que repres(>Jltárão o Provedor da Santa Casa 
da Misericordia, e o Direclor interino da .Faculdade de Me
dicina da Côrte ácerca da habilitação dos alumnos do 4.•, 5.0 

e 6. o 3nnos da mesma Faculdade. para o concurso de que trata 
o Art. 280 do Regulamento complementar dos Estatutos das 
Faculdades de Medicina do Imperio, que baixou com o Decreto 
N.o 1.764 de U de Maio de 1856; assim como ácerca das 
funcções que , em virtude do Art. 292 do citado Regulamento, 
incumbem aos mesmos alumnos no servião interno do Hospital 
da refCiida Santa Casa: Hei por bem Ordenar que se obsérve 
o seguinte : · 

Art •. t.• Os alumnos do 4.• e 5.• annos para a clínica 
cirurgica e do 6. o anno para a medica, alêm da approvaçi'io 
plena no exame do anno anterior, exigida no citado Art. 280 
para poderem entrar no concurso de que trata o mesmo Art.,; 
serão obrigados a apresentar aos Directores das Faculdades de~, 
claração dos Provedores da Santa Casa da. Misericordia de que: 
não tem motivos para se opporem á sua admissão no serviço .. 
interno dos Hospitaes. 

Art. 2. o O Art. 292 do dito Regulamento fica substituída 
pelo seguinte: o interno que estiver de serviço deverá: · • 

§ 1. • · Escrever o receituario durante a visita do Lente pela 
manhã e do Oppositor á tarde , e tomar nota de suas pres
cripções na parte que lhe disser respeito, para executa-las. 

S 2.• Observar com toda a attenção os doentes que em razão 
da gravidade da molestia, da manifestação de phenomenos pe
ríodos ou de quaesquer accidentes que possão occofl'er, exijão 
a sua prompta e immediata assjstencia a qualquer hora do dia 
ou da noite, informando de tudo que occorrer ao Lente e ao 
Oppositor na primeira visita que fizerem ; e, se o caso for ur
gente, àos ,Facultativos dos Hospitaes sem prejuizo das att~i'
buições dlls~Irmãs da Charidade, marcadas nos respectivos ReL 
gimentos. 

§ 3. 0 Depois de reeeber as papeletas que devem acompa- · 
nhar cada doenté, lançar em hum caderno a historia de suas 
molestias anteriores e da molestia actual, b('m como •suas 



( 217 ) 

causas e symptomas, }Wecisando hem a epocha da invasão, ltlárcba 
e desenvolvimento, referindo circumstnnciadamcnte, depois 
todos os symptomas c o estado dos orgãos na occasião de que 
tratar; e fazendo menção lambem dos soccon·os applicados na 
occasião da entrada, para de tudo dar conta minuciosamente ao 
Lente e ao Oppositor. 

O Marquez de O linda , Conselheiro d' Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'.Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em oito de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e sete, trigesimo sexto da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagesta~ o Imperador. 

Marqmz de Olinda. 

DECRE'fO N.o t.944.- de H d~ Julho de f8!f7. 

Estabelece Capitanias de Portos nas Provt'ncias da Paraltiba~ 
Rio Grande do Norte e Ceará. 

Hei por bem, na conformidade do llecreto numero trezen
tos e cincoenta e oito de quatm·ze de Agosto de mil oitocentos 
quarenta e cinco, Estabelecer Capitanias de Portos nas Províncias 
da Parahiba, Rio Grande do Norte e Ceará. José Antonio 
Saraiva, do Meu Conselho, Ministro e Secl'etario d'Estado dos 
Negocios da Marinha, o tenha assim entendido e raça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Julho de mil oitocentos 
ecincoenta e sete, trigesimo sexto da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Josd Antonio Saraiva. 

DECRETO N.o 1.945-de 11 de Julho de 1857. 

Crêa hum Corpo de Machinistas para o serviço dos Yapores 
da Armada, e dá o respectivo Regulamento. 

Hei por bem Crear hum Corpo de Machinistas para o 
setvico dos Vapores da Armada, conforme o Regulamento, . 28 
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que com este baixa , assignado por José Antonio Saraiva, do 
Meu Conselho, Ministro e s~cretario rl' Estado do.> Negoeios 
da Marinha, que assim o tenha entendido, c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em onze de Julho de mil oito
cento; dncocnta e sele, trigesimo sexto da Independcncia c 
do f 11perio. 

·com a Rubrica de Sua 1\Ial-(eslaclt~ o lnqwrador. 
, 

José Antonio Saraiva. 

llt-o,,;uhunento_. n •tiu-., se a•el"twt.., n Ut-.,tweto tl'estu 
tlttttt, 1•a••a. o t:oa·a•o tle .lltu•!ainistns tlns Vu.

ftot•es. tia. il.t"i•uula. ~tJ.cimud c h••!•ca•i•d. 

TITULO UNICO. 

C.\PITV LO I. 

Da organisaçilo do Corpo de Machinistas. 

Art. 1. o O serviço das machinas dos Vapon•s da Arruada 
será feito por hum Corpo de Machinistas, composto das seguintes 
praças, alêm dos Foguistas c Carvoeiros. 

tde t.a classe. 
Machinistas.............. >> 2." >> 

)) 3." )) 

{
>>L" » 

Ajudantes Machinistas.... >> 2." » 
)) 3. a )> 

Art. 2. o O numero de praças, que deve ter cada hum a 
d'estas classes, será fix:atlo annualmenk, em relação ao serviço· 
dos Vaporés. 

Haverá sempre huma reserva de l\lachinistas das dilferentes 
classes, igual á decima parte do pessoal exigido pelo servi<:o 
ordinario. 

Das tre;; pl'imeiras classL1;; deverão SCI' tirado;; o.; Machi
nistas, que houverem de tomar a dirccção e encargo das ma
chinas dos Vapor·es, pelo que terão, durante o tempo que assim 
estivernm embarcados, o titulo dn - Primei ms M:achinistas. -

Art. 3:o 05 1\lat:hinista.; ilaciornt); c Pstran~dms, que 
aclu1lru:mle S!1l'Vem 111 .\nn ula, s:•nio di .;I ri hnitl Di pt•las l'.laSs1•;;, 
ein que dcvet·em ficar, conrormc o prc.:;en!i~ lh•:,!;tiia•n:mto, allen
dendo-se á sua antiguidade, Sl'rvi~·os t• h:tl>ilil:t~·iJ,•3, guanJan-
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do-se porêm as condições dos contractos de aiistathenio d'aquelles 
que os tiverem. . . . 

Art. 4. 0 O Chefe do C01'po de 1\facliinistas silrá o lríspéCiôi' 
do Arsenal de Marinha da Curte, tendo por Ajlldánte iinfue
diato o Primeiro Engenheiro Director das oficinas tilechaniéas 
do mesmo Arsenal. 

Art. 5." Haverá um Livro-rn<Htre á cargo do Secretario 
da inspecção do Arsenal, par<.~ os assellt~meiltl5s de todos os 
1\lachinistas, e mais os que forem necessatios pai'<\ o registi·o 
de informações e notas. 

CAPITULO U. 

Das habilitações e exames dos Machinistas. 

Art. 6." Para a adri.lissão de Ajudante l\<1achinista'de 3.• 
classe, requer-se : . 

1." Idade maior de dezeseis, e menor de Yirite cinco anhos. 
2." Conhecimento da lingua nàcioilal. 
3." Attcstado de ter servido coín aproveitamento em alguiiu ... 

fabrica, onde se ttabálhe em maéhinas de vapor, oü de aptidão 
como Foguista, sendo dado o primeit·o'pclo Director da mesma 
fabrica, e o segundo pelos primeiros l\lachinistas dos Vapores 
da Armada, ou das Companhias subsidiadas pelo Governo, ou 
d~ quaesquer outras igualmente acreditadas. 

Art. 7. 0 Para Ajudante Mãchinista dê ségüilda classe re 
quer'-se: .. 

1. o Idade maior de dezoito, é menor de ti'intá c éinéo 
annos. 

2." Conhecimento da língua nacional; da arithmclica até as 
fracções ordinafias e dechnaes inclusivo; do uso dos pesos c 
medidas do Imperio, e dos lnglezes e Ftancezcs; dos nomes 
das differentes péças de hurria machina do Vapor ma ri lima, c 
dos seus usos. 

3. o Dous annos, pelo menos, de serviço em viágCiii como 
Ajudante :Machinista de Vapores Iiacionaes é esttangeii·os. 

Art. 8. o Para Ajúdaittc Machinista de primeira classe l'e
quer""se: 

1. • O que se exige para os d~ segunda classe, é màis o 
seguinte: 

Conhecimento da arithmetlca até proporções inclusive ; 
principiós de geometria linear, noções de desenho liMai·; saber 
as precauções necessarias, para evitar as explosões c abrasa
mento das caldeiras; assim como as disposições, que Sé tlêvé 
tbtnat, antes de pôr a machina em movimento; acender , en
treter e ·apagar os fogos, dirigir os movimentos da mactlltla , 
o enehilnento, alimentação e esgoto das caldeiras; explicar a 
utilidade e a.cçã.o dos diversos apparelllos de segurança; fazer 
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as juntas dos diiTerentos tubos, caixas de valvulas, tampas de 
cylindros, de bombas de at·, & c. ; examinar e repor as guar
niçl1es dos cmbolos e caixas de estopas; ter perfeito conheci
mento da slmctum e funcções das diversas peças de uma 
machina de Vapor. 

2. o Dous armos, pelo menos, de serviço em viagem , como · 
Ajudante 1\lachinista de segunda classe. 

Art. 9. • Para l\fachinisla de tm·ceil·a classe requer-se: 
1." Completa habilitação, pam tomar sobre si a direcção 

e CQnservação de uma machina de vapor a bordo , ter idéa 
da construcção dos llarometros , Mano metros , e Thermometros, 
e conhecer· o uso d'estes instrumentos; saber determinar a força 
de h uma machina pelas suas dimensões; conhecer os instru
mentos, que servem pam medir o gráo de saturação d'agua 
nas caldeiras, e o uso d'elles; as avarias que mais frequente
mente occorrem em hum a macbina, e os meios de preveni-las 
e repara-las; bem como os de ratificar as linhas de movimento 
das principaes peças de huma machina. 

2. o Hum anno , pelo menos, de serviço em viagem , como 
Ajudante de 1\lachinista de primeira classe. 

Art. 10. Par·a Machinista dt' segunda classe, requer-se: 
1.. o Tres annos de serviço em viagem , como Machinista de 

terceira classe. 
2.0 Saber usar do Indicador de pressão de Walt, e tirar 

as conclusões necessarias pela inspecçllo das figuras por elle · 
traçadas; explicar as vantagens, que se colhem do uso do ap
parelho de expansão; montar h uma machina nas officinas e 
a bordo ; conhecer as principaes propriedades dos combilsli \eis; 
empregados no serviço das machinas de vapor marítimas; cal
cular a capacidade das carvoeiras, e desenhar as ditrci'entes' 
peças de buma machina , de modo que pelo desenho se possa 
proceder á sua construcção. 

Art. 11. Para Macltinista de primeira classe rt>quer-se :' 
1. o Os conhecimentos profissionaes, e demais habilitações 

dos Machinistas de segunda classe. . 
2. o Conhecer a natureza e propriedade do vapor d'gua, sua 

força elastica e expansiva, potencia mechanica, producção e 
condensação; os princípios de geometria pratica, inclusive a 
medição das áreas e dos solidos ; os caracteres que distinguem as 
machinas de baixa c alta pressão; os diversos systemas de ma ... 
chinas de vapot', usadas na :Marinha. 

Art. 12. Ninguem poderá entrar para o Corpo de Ma
chinistas da Armada, tendo mais de quarenta e cinco annos 
de idade. 

Art. 13. A prova do bom comportamento, c disposição 
physica para a vida do mar he condição essencial, para a admisslo 
dos Machinistas e seus Ajudantes; devendo estes ultimos, para 
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entrarem na segunda e terceira classe, provar tambem que 
são Cidadãos Brasileiros. 

Art. U.. Os candidatos aos lugares de Machinistas ou de 
Ajudantes serão examinados por dous Engenheiros Machinistas, 
\'lscolhidos pelo Governo, e presididos por um Lente da Acade
mia de Marinha, que poderá interrogar, ou deixar de o fazer, 
tendo sempre voto. 

Art. 15. O Presidente da Commissão examinadora , de 
que trata o Artigo antecedente , dará conta á Secretaria d'Es
tado dos Negocios da Marinha do resultado do exame, com o 
respectivo termo, assignado por elle, e pelos demais examina
dores, inscrevendo por ordem de habilitaçtil's os que tiverem 
sido approvados. 

Na apreciação do merito relativo dos candidatos, ter-se-ha 
em consideração as notas e attestados, que cada hum d'elles 
apresentar , passados pelos Commandantes de Navios da Ar
mada, Capitães c Machinistas conceituados de fabricas, ou navios 
a vapor, em que houverem servido, preft>rindo-se aquellcs que 
tiverem conhecimento das linguas Franceza e lngleza. 
. Art. 16. Aos examinados, que forem approvados, se man-

dará passar carta pela St~Cretaria da !endemia de Marinha, de
clarando o resultado dos exames e approvações. A dita carta 
será assignada pelo Ministro da Marinha, e pagará os emolu
mentos corr0spondentcs ás de Pilotgs. 

Art. 17. Os exames serão feitos em huma officina de ma
chinas, a bordo de hum vapor, ou em qualquer outro lugar 
successivamentc , a juizo dos examinadm·es. 

Art. 18. O Secretario da Academia de l\farinha perce
berá de emolumentos , por Cüda exame, a quantia de seis mil 
e quatro centos réis. Os examinadores, que não pertencerem 
ao Exercito e Armada, perceberão tambem, por cada exame , 
huma gratificação arbitrada e paga pelo Governo. 

Art. 19. Dos candidatos, que forem approvados no cxamt>, 
para obter accesso ás classes de Machinistas, deverão ser pre
feridos os mais antigos c de melhor comportamento. 

No provimento dos lugares de Ajudante Machinista serão 
attendidos, primeiro, os que houverem servido nas officinas 
do Arsenal de Marinha , c depois os que tiverem sido Foguistas 
a bordo dos Vapores da Armada. 

Art. 20. Em quanto não houver vaga, não se dará Carta, 
mas sóíncnte h uma certidão do lermo do exame rcspcdivo, 
passada pela Secretaria da Inspecção do Arsenal da l\larinha, 
ao candidato approvado para a promoção á elassc superior. 

A mesma lnspccçiio facilitará aos candidatos, que se aehem 
embarcados, os exames necessat·ios, para a sua promoção, 
elfl conformidade l).'cste l\cglllamento. 



CAPITUJ.O 111. 

Da disciplina e serviço geral dos Machinistas. 

Art. 21. Os Machiuistas o seus Ajudantes , que pert;eJl .. 
cerem lJP quadro do Corpo , serão obrigados a todo o seniÇ9, 
proprio de sua profissão, a bordo dos vapores, ou nas officinas 
dos Arsenaes , c quaesqucr outros Estabelecimentos do Estado. 

Art. 22. Compete ao lnspector do Arsenal de Marinha 
da' Côrte as nomeações de elflbarque das praças do Corpo de 
!\fa.lll\inistas; o o seu emprrgo nas officinas, ou trabalhos do 
Arsenal. 

· Nas Provindas, ou Esta-:iies Nnvars o serviço das ditas praças 
será dolerrninodo, de conformidade com este Ucgulamento, 
pelas Autoridades militares, sob cujas ordens se acharem. 

Art. 23. Os l\Jachinistas c .Ajudantes observarão entre si 
as regras da disciplina militar, segundo a sua antiguidade, c 
as classes , a que pertencerem. 

Art. 24. Quando embarcarem nos Vapores da Armada, os 
Machhüstas de primeira classe, gozarão das honras e consid~. 
rações, que competem aos Segundos Tenentes da Armada., 
cct:Jcndo.lhcs porllm scmpm a preccdencia; os de segunda serãQ 
!lquiparados em graduação aos :Mestres do numero de Náo; os 
de terceira aos Mestres do numero de Fragata; os Ajudantes 
Machinistas de primeira clarse ao Contramestres do numero; 
os de segunda aos (~uardiães do numero ; c os do torceira aOi 
Cabos dos Marinlwiros. 

Art.· 25. Os Machinistas da segunda c terceira classe, 
embarcados como primeiros Machinistas nos Vapores do Go
verno, serão considerados , estes com as honras , de que gozão 
os actuaes Pilotos ao serviço da Armada , e aquelles com 
as de Guardas·l\Iariuhas; ecdendo·liies por~m sempre a pre
ccdcncia. 

Art. 26. Os l\fachinistas de primeira classe nunca serão 
embarcados no& Vapores do Governo em caracter inferior ao 
emprego de primeiro l\lachinista, cabendo aos de segunda e 
terceira classe, e Ajudantes 1\Iachinistas o embarque, na qua
lidade de seus subordinados. 

Art. 27. Os primeiros l\lachinistas serão alojados á ré, 
c (lrfl\DCharão com os Officiaes na Praça d'Armas. 

Olll domail• Macllinistas, o Ajudantes terão alojamento em 
lugm· o mais proximo possivol dil machina. 

Art. ~S. O~ 1\fachinistas, p Ajudantes serão sujeitos, 
quando embarcados, ao Rrgimenlo Provisional, o Artigos de 
CitHHTa da Armada, u em torra aos llcgulamcntos dos Esta· 
bdecinwntos, mu que servirem. 

Art. 29. Não obstante as disposições do Art. 25, os Ma
•·hinistas de segunda e l•m·eira classe, e os A.iudantes serão 

... 
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isentos do castigo de goJilha, ferros, e prisão no porão, sub-
stituindo-se, para clles, t~stas penas corrcccionacs pelas do. 
prisão nos alojamentos, c detenção a bordo. 

Art. 30. Nos requerimentos, para admissão no Corpo 
de Machinistas da.Annada, deverão os candidatos declarar,· 
que lêrfto o presente Ucgulamento, e snjeit;io-se ás suas dis...: 
posições, bem como a quacsquer outras ordens e Regulamentos, 
que posteriormente se cxpcção, concernentes á organisação c 
disciplina do mesmo Corpo. 

CAPITULO IV. 

Dos primeiros M achinistas. 

Art. 31. Aos primeiros 1\fachinistas incumbe. o dec6t·o. 
geral, asseio e rl.'gularidade da praça da machima; a exccuçãQ 
de todas as ordens relathas á disciplina da ml'sma praça ; e 
a direcção e distribuição do serviço por seus subordinados. 

Art. 32. Quando tomarem conta da machina de hum 
vapm·, deverão examinar minuciosamente o estado d'ella, a 
bel ice, ou rodas, e caldeiras, pprticipando immcdiatamente 
ao Com mandante qualquer rlefeito ou deterioração, que por 
ventura dcscubrão em algum dos citados objectos. 

Art. 33. Como p•·incipaPs t•esponsavcis pelo asseio c con
servação das machinas , deverão inspeccionar o serviço da lim
peza das mesmas, mandando faze-lo por todos os seus su
bordinados. 

Art. 34. Nos pol'tos esforçar-se-hão para que a limpeza 
da nHJchina sPja concluída ao mesmo tempo que a do navio. 

Art. 35. J~xigirão, c farão que todos os outras Machl
nistas obsm·vcm a mais stricta vigilancia, quando estiverem 
de quarto, e os informPm clP qunl!fiWI' occnrrencia extraordi
uaria, que se dti no tralJal!•o da machina. 

Art. 36. TPrão a seu cargo, alêm do machinismo, a 
ferramenta, e os demais objer·tos, designados na Tabclla N. 0 

H, que baixou com o 1kcrcto N.• 1.921 de 11 de Abril do 
corrente anno. 

Art. 37. 1\condiciO'lllriio as peças de sobresalentc da ma
china c do apparclho rk rxpansfío, de maneira que cstcjão á 
mão, quando d'cllas sn prt~cisar. 

Art. 38. l~eonomisarão, quanto for po&sivcl, o azeite c 
graxa , sem com tudo lcYar a Peonomia a ponto de damnifirar 
o machinismo, e não applicarão I'Sses gcncros, senão na con
sci'Vação da machina. 

Art. :m. Lo~o qnP os fogos tivrrPm estado ac~sos por 
espa{'O de cento t> qmn·,•nfa c quatro horas, dew•rão ordPnar, 
que os tubos e conductos da chaminé sejão varridos e limpos: 
havenrlo porêm opportunidarle , procederão a essa operaçtlo , 
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ainda mesmo que não passe mais do que a metade d'aqoeUe 
tempo ; e quando tenha o vapor trabalhado de dezoito a vinte 
quatro dias farão com que os Foguistas rcmovão a incrustação F 

caso a haja , por meio de picaretas, raspas, ou quaesquer 
outros meios praticaveis. 

Art. 40. Sempre que se offerecer occasião, e não esti
verem as caldeiras em máo estado, farão enche-las d'agua doe~, 
usando de canos, mangueiras, ou outros meios mais conY&
nient98. 

Art. U. Quando o navio estiver no porto com as cal
deiras vasias, mandarão limpar bem o interior dos tubos; e, 
para conserva-los scccos, farão, do vez em quando, acender um 
pequeno fogo nos cinzeiros. Deverão cuidadosamente exami
nar as faces exteriores e fundos das caldeiras , até onde seja 
possível chegar; e, esgotada a agua do porão, mandarão, de 
vez em quando, dar huma mão de zarcão, ou qualquer outra 
materia apropriada, em cada h uma das partes, que exami
narem. Todas as paredes das ealdeiras devem estar constan
temente limpas, e ser minuciosamente examinadas. 

Art. 42. Vigiarão que a agua das cobertas não caia sobre 
as caldeiras, c não consentirão que sobre estas se ponha lam
bazes, ou quaesquer outros objectos. 

Art. 43. Farão com que as cinzas e escorias sejão remo
vidas, apenas forem formadas, a fim de evitar os damnosos 
effeitos da obstrucção da correnteza de ar, e a destrnição das 
grelhas. Não deixarão atirar nas cinzas mais do que a agua 
necessaria para esfria-las , nem conservarão o vapor em grão, 
que seja nccessario solta-lo com manifesto estrago da valvula 
de segurança. 

Art. 4~. Examinarão as amóstras do combustível, e quaes
quer objectos necessarios ao serviço das machinas, para darem 
parecer ácerca de sua qualidade; e fiscalisarão por si , ou seus 
subordinados, em terra e a bordo, o recebimento do carvão, 
a fim de evitar que se aceite moinha , ou o de qualidade~ que 
não seja a ajustada. 

Art. 45 •. Nos portos, e no alto mar, quando se não na
vegar a vapor, farão todos os dias mover hum pouco a ma
china , para impedir a corrosão. 

Art. 46. Participarão todos os dias ao lmmediato do 
navio o estado da machina, os acontecimentos, que tiverem 
occorrido durante a noite, c a quantidade de combustível exis
tente nas carvoeiras. 

Art. 47. Nas occasiões de faina geral cabe-lhes dirigir 
os movimentos da machina, tendo ás suas ordens todos os 
outros Machinistas. 

Art. 48. Quando a machina não estiver trabalhando no11 
portos , ou no alto mar , conservarão sempre hml} -vigia , pari\ 
P~anter ~ or«;lern, e impedir que alli e11trem prssoél~ ~~tranhas, 



( 225) 

,.que nilo vão acompanhadas por hum Official do navio, ou nã.:, 
,. forem recommendadas pelo Official , que estiver de quarto, 
sendo esta recommendação feita directamente, ou por inter
medio do Cabo da Guarda. 

Art. 49. Darão ordem mui positiva , e vigiarão, para 
que os Foguistas c mais operarios não guardem na praça da 
machina objecto algum de seu uso particular. 

Art. 50. Logo que cheguem aos portos, em que tenhão 
de receber combustivcl , farão pnxar todo o que existir nas 
carvoeiras para perto das portas, a fim de que este seja con
sumido em primeiro lugar. 

Art. 51. Antes de receberem o combustível , deverão cer
tificar-se de que as carvoeiras estão enxutas , e de que foi 
observado o disposto no Artigo antecedente. 

Art. 52. Terão particular cuidado em que as machinas 
trabalhem, sem perder vapor, nem admittir ar pelas dilferentes 
juntas, e caixas de estopas. 

Ar·t. 53. Deverão explicar aos Ajudantes tudo o que for· 
relativo ao trabalho da machina, chama-los, sempre que tenhão 
de proceder a algum arranjo, ou reparo nas peças da machina; 
emprega-los n'esses trabalhos; e fazer com que os mais adian
tados vigiem quarto , sob a direêção e responsabilidade dos 
outros Machinistas, a fim de que por este modo se desem
baracem e habilitem. 

Art. 54. Não mandarão fazer modificação, reparo, ou 
qualquer outro serviço na praça da machina, sem que para 
isso tenhão obtido autorisação do Immediato do navio. 

Art. 55. Sem autorisação por escripto do primeiro En
genheiro Director das officinas mechanicas do Arsenal, não 
poderão augmentar o peso das valvulas de segurança. 

Art. 56. Deverão representar, com todo o respeito, ao 
Commandante, ou Official de quarto sobre alguma cousa, que 
julguem prejudicial ao machinismo , ou ás caldeiras; mas por 
nenhum pretexto contrariarão qualquer ordem , que tcnhão 
recebido dos mesmos Officiaes. 

Art. 57. Terão hum livro, para a escripturação dos 
.. quartos do serviço da machiua ; fazendo-se essa escriptura~ão 
de conformidade com o modelo , que se lhes fornecer; c como 
superiores e fiscaes serão os principaes responsaveis pelas notas, 
que no dito livro laçarem os outros Machinistas, a quem caiba 
vigiar quarto. 

Alêm d'este terão outro livro, rubricado pelo Chefe do 
Corpo , para registro dos castigos applicados a cada hum dos 
empregados da machina, com declaração do motivo c natu
reza de taes castigos. 

Art. 58. Darão directamcnte ao Chefe do Corpo infor
mações secretas, mui circumstanciadas, sobro o procedimento, 
tn~elligencia , 7íelo !) habUi~ações do todos os cmprcgudos da 

. tlO 
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marl1inn, srm lW4•juizo (!;,~ que no mesmo s~ntido dc\'NII 
tambPm dar ao Connumultmk, on lmmediato do navio~ para 
que estes t•slcjão prnru!dos e prm'itkncit'm, t'C1mo o scniço 
c a disciplina cxigin~m. 

Art. 59. No fim de ca(la ,·ingem, o primeiro 1\Iachinista 
cnlragará ao Commandantl~ do Havio uma parte circumstan
ciada do f'slado da machinn., •~ dos n•1 aros precisoS, extre
mando os quP se JHHlt•n•m l'awr a bordo, c aqucHes fJUC tcnhilo 
de ser feitos nas üffidnns elo (;olrrno, fJU nas particulares, 
conforme haja, ou n5o Ars(•naes nos porlos, em fiUC se arhm·pm; 
c enviará ontra ip-ual, estando na Ct1rk, ao Dirrctor das of
flcinãs mel'lwnicas do Ar~l'llal, fUjas Tl'fOIDUH'IIdaçõcs áeerca 
das Cautclns n obsl'I'HIT, Jlilnt que as Dlafhinas funccionem 
rCp;ularnwntc, dt'\Ptfio scT c·umrrhlns t'(lm cxa('t;lio. 

<:.\I'ITllLO Y. 

Dos 1~cnciuwntos e outras vantagen.~. 

Art. 60. Os Maehinistas c Ajudantes vencerão os soldos 
c gratificações, mmTados IH\ Tabdla annexa ao presente lk ... 
gulamcnto, aic\m da J'i.l~·fin de bordo, quando estiverem em .. 
barcados. 

Art. 61. Os l\lrwhinislils cxtranumcrarios, quando dcscm· 
barcados, se forf'm t•mprrp-ados nas (lfllcinas do Arsenal, ou 
em quaesquc1· outms trnballws de sua arte. prrccbcri1o os 
vencimentos e yanta~:wn);, que cmnpetirem aos artistas de igual 
classe, que alli hom·c•r,·m. Os do numero terão nos mesmos 
casos o rt>~pedivo suhi<J t 1t• <1P.-=t•mlmn·ados, quando csh) st•ja 
superior cíquc·lks n·ndlllt'lll41:1. 

Art. ü2. Os .M:u~liiuir;lus crnbarcados nos navios em dis-
ponibilidnde so!Trcrão nos ~wus n~ncimcntos hum drsconto de 
vinte cinc.o por cento. 

Art. 63. Os lHtH'.hinisli!:. dP primcim das.se podrriio ter 
a graduação dt~ SP~·.wuln Tt·!l·"!~lt) com quinze annns de serviço 
clfccth·o; a <k. rrimPiro Ttnen1e, (kpois de vinte cim:o annos; 
c a dl~ Capitão TtT:':ríc, ~c·n indo trinta c cinco anno.s, sendo 
vinte como Mar-Jiini~:tc_1H. 

Art. tH. Os 1\ii'dd~·ic:ln:; {!e sq_'·tmda classe poderão ter a 
graduaçflo Ue ~~:·g:m~;o TPH1_'!Ih~, fkp~Jis de trinta annos de ser
viço elfectho. 

Art. (j5, Os 1\l<~c.hinis!.as ele (Q(las as clnsscs, os Foguistas 
c Canoeiros trri\o clirrito r;o ,\sylo de Inwtlidos, para O qual 
deverão coul:rílmir, na f«.n'Pl:l da Ld, .e seni.o rontrmplados 
ua distribuic,~ão da:> l''li'lc.·: fl .. prrsa, segundo as graduações,. 
que por este Ucgulanwn!o lltcs r.o111pekm. 

Art. 66. Tambcm lf'l'âo clireito a ser tratados nos Hos-
pitacs da Armada, dP ronf'nnnidadn com as disposil;ões, que 1 
regem t•slcs l~sfnlw!rdJIH'Illos 1 

1 

~ 
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Art. 67. Quando não pn~judiquc o serviço, poderá o 
Governo conceder licença, sem wncimento, aos Machinistas, 
para embarcarem em naviOs do commercio nacionacs, com 
tanto que não exceda de dous annos , e não seja renovada, 
senão depois de tres annos, contados do ultimo dia, em que 
findar a anterior. 

Art. 68. As licenças, de que trata o ~1\rt. anlrredPntc, 
poderão ser cassadas em qualquer trmpo, se assim o exigir a 
urgencia do serviço. 

Art. 60. Os 1\lachinistas, que não satisfizrrrm no disposto 
no Art. 53 , alêm das outras JH'nas t'm CJIIP JlOssiío incorrer, 
perderão o direito , que lhes confere o Art. 63. 

Art. 70. Os l"oguistas c Carvoeiros perceberão os soldos, 
marcados na Tabella annexa, alêm da raçiio de bordo. 

CAPITtLO YI. 

Disposições diversas. 

Art. 71. Os 1\lachinistas estrgngeiros, que forem contra• 
ctados fóra do lmperio, para o serviço da Armada, pcrcc-. 
berão, durante o tempo dos seus eontractos, os vencimrntos 
n'elles estabelecidos, Pseriio considerados n:lranumerarios. 

Art. 72. A condição de tempo de seniço na classe an .... 
tcrior he dispensada aos l\lachinistas e Ajudantes de primeim 
classe estrangeiros, que forem admiltidos ao servi<:o da Armada, 
em virtude de eontracto, bastando que provem ter a ner:essaria 
aptidão thcorica e pratica, correspomknte aos seus deveres; 
sendo-lhes lambem dispensado o conhecimento da lingua na
cional. 

Art. 73. Em todo o contraclo de alistamento de :\lachi
nista se incluirá Pxpressamente n clnnsu\a de n~seisão, sP o 
alistado der prova <k ineapadda<lt', ou lll<Íil~ eoslunws no 
exl'l'eieio de SPU emprego. 

Art. H. Os 1\lachinislas estrangeiros não podr~riío gozar 
das vantagens concedidas no Art. 6:1, sem se naturalisarem Ci
dadaõs nrasileiros. 

Art. 75. Os M:achinistas de graduações militares, depois 
de trinta annos de serviço, terão direito á reforma; pratiran
do-se com clles o que se aeha es!abf'!ecido a rt'S(H'ito elos 
Officiaes do Corpo da Armada. 

Os demais l\Jaehinislas, havendo servirlo por f'spaço de 
trinta e cineo a1mos, poderiio ser rdormados com o respt•diYo 
soldo de terra; dando-se a gradnaçiin de Segundo Tr~nt•nle aos 
da primeira, e a de Guarda-Marinha aos da st•gundu classe. 

Art. 76. Ficão revogadas todas as disposições em contra1·io. 
Palacio do Hio de Janeiro em 11 ele Julho de 1857.-Josri 

Antonio Sarai·va. 
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.,...,, ..... ~, .. ., ............. ,_,.,.' ·- ., .... ,;t,,., ..... '"'·~ 
te• d•••e• de Corpo de ••rlll•f•l•• ,,. ,....,....,,.. 

GRAT. DE EMBARCADO. 

GRADlJJ\.Ç.ÕES. SOLDO. 
,...---~ --
Em portos Em portos 
do lmperio. Estrangeiro1. 

r 

i---·---·---·--. 
Machinistas de 1.3 classe .•.••.•• lOOSOOO uosooo 1608000 

)) de 2.3 )) ······· 808000 100&000 HbSOOO 

)) de a.a )) ······· 668000 905000 1aosooo 

Ajudantes Machinistas de 1.• classe . ............ HOSOOO 1758000 

)) )) !.a )) ············ uosooo 1bOSOOO 

)) )) 3.• )) ············ 86SOOO toosooo 

l-"t•guistas , •••• , ................ ············ 488000 608000 

Carvoeiros ••••••• ., ............ ............ ~HSfiOO aosooo 

-

t.• Os l\lacbinistas e Ajudantes mencinoados n'esta Tabella vencerao, 
quando e01barcados, h uma racao igual ás demais praças d' Arnfada, con~ 
forme a Tabella N.o &, appro,·ada pelo Decreto N.0 1.921 de 11 de Abril. 
do corrente anno. 

2.• Os Machinistas de primeira classe vencerllo , quando embarcados, 
a ratllo de velas, que c.ompcte aos Officiaes subalternos da Armada pela 
Tabella N.o 8, que baixou com o referido Decreto. Este vencimento será 
extensivo aos 1\lachinistas de segunda e terceira classe, quando embarcarem 
como primeiros Machinistas. 

a: Os Machinistas de segunda c terceira classe, e os Ajudantes Ma~ 
chinist.as de primeira , segunda e terceira classe , durante o embarque , 
nnccrao pela citada Tabella N.o 8, a ração de velas, que compete aos 
Oflíciaes de Apito. 

Palacio do Rio de Janeiro emtl de Julhn de 1857.- Jose ..4ntonio Sa
raiva. 
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DECRETO N.0 1.946-de 15 de Julho de 1857. 

Altera a Tabella N.0 1 que baixou com o Decreto N.o 1.557 
de 17 de Fevereiro de 1855, na parte relativa á sepul

turas perpetuas. 

Attendendo ao que :Me mprcsentou o Pravedor da Santa 
Casa da Misericordia desta Côrte: Hei por bem que a Tabella 
N.0 1, que baixou com o Decreto N.• 1.557 de 17 de Fevereiro 
de 1855, seja substituída na parte relativa á sepulturas perpe~ 
tuas pela que com este baixa , assignada pelo Marquez de Olinda ~ 
Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, l\li
nistro e Secretaa·io d'Estado dos Negocios do lmperio, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do IUo de Janeir() 
em quinze de Julho de mil oitocentos cincoenta e sete, trige
simo sexto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Tabella a que se refere o Decreto ~. • '1.8.&8 
desta data. 

SEPULTURAS PERPETUAS. 

Por terreno até 200 palmos quadrados, por palmo qua-
drado. . . . . • . . • • . . • • . . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . • . . . . . 6~00() 

Idem de 201 a 400 palmos quadrados, idem.. . • • . . . . • 8~00 

Palacio do B.io de Janeiro em 15 de Julho de 1857. -
Marquez de Olinda. 

DECRETO N.o 1.9n- de 15 de Julho de 1857. 

Declara os casos em que nos Processos de fallencia cabe 
aggravo de petição ou instrumentos. 

Attendendo ao que representou o Conselheiro Presidente 
do Tribunal do Commercio da Côrte, expondo o abuso que 
se ha feito no Fôro da generalidade da disposição do Art. no
vecentos e sete do Codigo Commercial , e principalmente da dos 
Arts. cento e setenta e quatro do Regulamento numero sete~ 
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centos e trinta e oito de vinte cinco de Novembro de mil oito
cento.> e cincoenta, c setenta e dous paragraphos segundo do 
Decreto numero mil quinhentos c noventa c sete dó primeiro 
de Maio de mil oitoc1mtos cinco(}nta e cinco, interpondo-se 
aggravo de petição ou instrumento de todos os despachos no 
Processo de fallcncia como fundamento de que todos elles im
portão decisãn; c Rccnnhcccndo a necessidade de pôr termo 
a semelhante intclligcncia abusiva, n contraria á celeridade 
que devem ter tae,; Proet~ssos , e ([UC não tem assento na Lei, 
ou nos llcgulamcntos eitados: Tendo ouvido o Conselheiro 
Pro'éurador da Corôa e a Secçãn de Justiça do Conselho d'Es
tado, com cujos pareceres "lo conformo, Hei pot· bem De
cretar o seguinte: 

Art. Uniw. No Proet~sso de l'allencia cabe aggravo de petição 
ou instrumento sómcnlt~ das decisões em que, não sendo casó 
de appcllação, for admittido ar(ltdle recurso por Lei o ti Regula
mento expresso. 

Francisco Diogo Ptweit·a de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministw c Secretario d'Estado dos Negocio:> da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça eXt)eutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quinze de Julho dn mil oiloeentos cincoenta c sete, tl'igesimo 
sexto da Independcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• UJ48 -de 15 de Julho de 1857. 

Declara que os Conegos on Dignidades das Cathedrar-s que 
{orem, apresentados mn Fregnezias, conservão as res

pectivas honras. 

Hei por bem Declarar que os Conegos ou Dignidades das 
Calhedmcs, que forem apresentados em Frcguczias, conservão 
as respectivas honras. 

. Francisco Diogo I,ereira de Vasconcellos, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro e Secmtario {{'Estado dos Negocios da Justiça, MSim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quinze de Julho de mil oitocentos cincoenta e sete, tri
gesiino sexto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Robríca de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Frantisco Diogo Pereira de Y ascancellris. 
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!DECRETO ~. 0 t!Jí-9- de :n dt~ .Tlllho rh~ 1857. 

Revoga a disposjção do 1ÍI'l. 9l- !lr) Uegnlwnrnto _de _tO de 
Julho de 18;.>0, na parte t.•m que tornou l>rom.wna a 

do § 3. o do Art. 68 do IIH'SIIW Reyulmncnlo. 

Usando du uutorisat;ií.o concediíla pdo ~ 2. o do ,\ri:. 15 da 
Lei N." 8'~0 de 15 de St·tl~mhw dn Ll;)'); ÍlPi pnt' lwm Onln
nar que continue em seu inll,im vi:.~or :1 cli.;posit;fm elo ~ :1. o do 
Art. 68 do Rcgulamentf) dol lJ dn .Julho Ih- unu' f{UI\ au
torisou os BanciJs n Cnmp1aitias publie.t:; oa pi!:-HeuJar,,_.; para 
m·recadai'Om o sello de stl:lS lclrils, na Firma mPueionada no 
mesmo §; ncaa~lo :!';sim revn.:;arb o .\rL n·~ do dito llc~~ula
menlo, na parte em que detcnninon qw· I'SSa disposic:.ão st) vi
gorasse em quanto n:io se P.;l.i\llrll<w:~ ,.,. o ::~'Si~~~~~~ !1:1 Ytmda do 
liUJlel st~llad•>, postm·iol'lll\lllle mrlllfht!o :~\.~~ralar pl'lo llt•gula
mcnto de 31 de ]kzembro de 1N5l. 

Hemardo de Sousa Fran('(), do .Ut•n Cmt3clho, Senador do 
Impcrio, ~linistro c Sncr;•ta!'io cl' Eslado do . .; ~Pgoeio:,; !la Fa
zenda e Presidente do Tl'ibunal do Thcsout·o \'acionai, assim 
tQnha entendido e faça e!lecutar. llalacio do ltio de Janeiro 
em vinte cim~n de .lullw dc~ mil oilcwentos cineoenta e sete, 
tl'Ígesimo sexto da In!lcpenrhmcia c do Impcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcsta!le o Imperador. 

Bernardo de Sousa Franco. 

DECRETO N." 1.930- dc~ 2~~ di\ Julho dt~ 187>7. 

Fixa a intelligenc1~a e estabelece varias disposiçtíes rt>lativas 
á organisação de escal(& das promoçtíes e preenr.himento 

das t'a,qas do.~ Offit'iat•s do E.rt•rcilo. 

Convindo fixar dr. hum modo dai'O as J'Pg-ras para obviar 
os inconvenientes n·sultantP!l dt~ qualquc•r !lnvida na intelli
genciu do ~ 2." Art. 6. o da Lei n. o 58;) dP li dP SI'!Pmbro de 
185~, cyu;mtlil fnr ímpar o n." dP va.!!;:t_;; tlt• OliitiaPs s:tperion•s 
a pt·nenchPi': ,. Lamh:~m para tl.•iin:r qtt:ll'.; ib vagas quo an
nualmentt~ d:•vc•m obril{alnriamt•ntP s:'r jli't'Pnchidas e assim 
evitm·-se melamaçiJes sohi'<' pt·,•jnL-:o.; ;lt~ ani 1.\\<ti,\atlt~; n linal
nwulc pam n•gular o mo!lo pr•tli('(l til' on.ranisat· as escalas de 
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promoção dos Officiaes do Exercito, de que trata o§ 2.• do Art. 
1.• do Jtegulamento approvado pelo Decnto n.• 18tH de 31 de 
.Janeiro do corrente anno: Uei por bem Decretar o seguinte. 

Art. 1. • O preenchimento das vagas de Officiaes dos 
diffet·entes Corpos e Armas do Exercito , de que trata o Art. 13 
da Lei n.• 585 de 6 de Setembro de 1850, será feito em cada 
anno por huma promoção geral. 

Art. 2. o Sómente se considerão no caso de set·em obriga
toriamente preenchidas aquellas vagas de que o Governo tenha 
conhecimento official na data da promoção. 

Art. 3. • As vagas nas dilferentPs classes dos Officiaes su
periores serão preenchidas segundo o disposto no Art. 6. o do 
§ 2. o da citada Lei , metade por antiguidade e metade por 
merecimento, sendo t>sta regra applicada ·em cada promoção. 

Ar L. !L o Quando em qualqw~r das sobreditas classes o nu· 
mero de vagas for impar , alem da metade do maximo numero 
par, contido na totalidade dessas vagas, será preenchida mais 
huma, ora pelo principio do merecimento ora pelo da antigui
dade alternadamente c de modo que, se na promoção de hum 
anno for essa vaga excedente preenchida por hum dos prin
cípios, deva se-lo em compensação pelo outro principio na pri
meira das seguintes promoções em que se der numero ímpar 
nessa mesma classe. 

Art. 5.• A disposição do Artigo antecedente será execu
tada do modo seguinte. 

§ t.• Quando nas promoç1ies feitas depois da Lei n.• 585 
de 6 de Setembro de 1850 tiverem sido as vagas de OOiciaPs 
superion•s suppridas com igualdadP, tanto pelo principio de an
tiguidade corno pelo do merecimento, a sobredita disposição se 
executará no sentido Iittcral em que está ~oncebida. 

§ 2. o Quando porêm em qualquer das ditas classes tenha 
desigualmente preponderado nas promoções já feitas, hum dos 
princípios sobre o outro, em compensação nas futuras promoções, 
sempre que o uumero de vagas for impar, a vaga excedente á 
metade do do maximo numero par será preenchido Jlelo prin
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e assim se continuará até que na respectiva classe as vagas 
venhão a ficar suppridas com igualdade pelos dous princípios, 
procedendo-se dahi por diante segundo a regra geral estabele
cida no Artigo antecedente. 

Art. 6. o Sempre que o Govet•no, em qualquer prom~lio , 
entender que , alem da metade das vagas, que he obrigado a 
preencher pelo principio de antiguidade, não ha indivíduos em 
numero sufficiente que, no seu conceito, estejão uo caso de sen•m 
escolhidos por merecimento, e que tenha por isso de excedl'r 
o numero dos que forem promovidos pelo principio de anti
guidade, cntendor-se-ha que o cxecesso dos promovidos por este 
pltimo principio rcprescntão os que deverião se-lo por merfl-



dmenlo, Sl'lll por i~so nas promo1;i'íi'S SPg-uiutPs SI' d1•Ya aller:1r 
a n•gra do Art. !L" 

Art. 7 ." Para organisaçãn das escalas de promoçiín, de qu<> 
trata o § 2. 0 do Art. 1." do Hcgulmnento approvado pelo J)p
rrl'to n." 1.881 de 31 Janeiro do corrente anno, o l;oH'rno 
nomParit no mez de .Julho de cada anno hum Consdlwiro de 
l:m~rra, ou Yogal do Conselho Supremo 1\Iililar, e hum outro 
OIHeial (;eneral, os quaes se reunirão ao Ajudanlc-l:rncral. 

Arl. 8." Assim reunidos, procederão a todos P:; trabalhos 
preparalorios, exames dos documentos, relaçfícs d<~ rmHiucla, 
e mais circumstancias precisas para a nrganisação das <'srnlas de 
promoção, que, até os ultimos dias do mez de Outubro, d<~Yem 
ser submeltidas ú consideração do Ministro da Gucna. 

Art. 9. o A lt~m dos trabalhos que fi cão drsign;Hlos, i m
emllbc-lhes: 
~ 1. 0 Propor em cada anno, ú vista uas informa<:i'iPs e as

sPntamcnlo relativos aos Officiaes do Exercito, quaPs os qtw, na 
fúrma do Art. 26 do HPgulanwnlo que baixou com o ll<·rreto 
11." 772 de 31 de Março de 1851, aehando-se inhahilitado~ de 
bem desempenhar os seus deveres nas Armas ou Corpos a que 
perleneem, devão ser transferidos para o Corpo do J·:statlo-maior 
de 2. a Classe. 
~ 2. o Org-anisar annualmente, á visln das inforrw:c,·t-;c~s e :H· tas 

ue inspeceção lle saudc, huma relação dos omciars (]i, 1." dassc 
do ExPreito, que, ac.hando-sc nas dreumslancias uo ~ 1." Art. 
2. o do D<~ercto 11. o 260 do 1. o de nezembro de 1 H'd' dl'\ iio SPr 
passados â aggrl'gados ás Armas ;í que pertenel'm. 

§ :1. o Organisar igualmente h uma outra relação dos ( Hnci<ws, 
que, tendo permanecido por mais ue hum anno romo <tggrc
gados ás diiTenmtes Armas, nos exames de s:miuad1~ porque pas
sarem, na fórma do AYiso Circular de 15 de Ahi'il dl' 1852, 
forem julgados no caso de ser rl'formados, S<'.C:Uildo a tlis
posiçiio do§ 1." do Art. 9. 0 da Lei N. 0 li'18 de 18 tk Agosto 
!lesse nwsmo <tnno. Nestas rcla<.:úrs Sl'r<Í mencionada a tpta
lidadc da lesão, ou moi estia, se incnravd ou rnrawl P em que 
tempo, com declamção dos annos de seniço e mais cireumstan
cias concernentes a cada hum dos r"lncionnuos. 

Ari. 10. Devendo regularmente terminar os trabalhos 
preparatorios, c organisaçfío das escalas uc promoção at(~ o llm 
de Oittnhro de cad~ anuo; Jodavia sómente se eonsidcrarão dis
pensados uo serviço, que ora se lhes incumbe, c inrlqH'tHlen
tcmente de ordem p·~pcrior, desde a data em que l~1r puLli
-cada a promoçiío, cujos trabalhos tiverem preparauo, tkando 
!in-c no Governo ampliar o prazo, se a hem do s1,niço exigir 
a continuação dos trabnlhos, c tll'Sle r·:,,o baixar:: ordem es
pedill. 

Art. 11. Os dous Officiaes Genrraes, nomeados pPio no
~·cnw. S<' 11iío ti\'f'rt'lll qualqt~Pr outro rmprl'frO por Cnmmis~:ío 
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do serviço militar, pPrcf'l)f'l'iio huma grat.ifknçiío dt• 200::':-000 
mensnf's dPsde a data da mmwação Plll cada armo ali~ a data 
da promoção, sendo Psla gratificação reduzida ú metade se 
já estiverem empregados em alguma Commissão pelo 1\linislerio 
da Guerra. 

Art. 12. A Secretaria da (;w~rra ~~a lkpiJrlição do Ajudante
General prestarão todos os Psclarecimcnlos que forem nccessarios 
para o bom desempenho dos serviços adma nrf'nciorHHios. 

Art. 13. Quando até o dia 31 de Julho de cada anno 
não se tiver nomeado os dous Officiacs Gencraes que ao (io
V8rno compele escolher, entender-se-Ira que continuão os no
meados no anuo antnrior. 

Jeroninro Franeisco Coelho, do 1\lcn Conselho, Ministro 
e Secretario d'Eslallo dos Nq;odos da Gumra, o tenha assim 
rntendido c faça e\ccutar com os despachos nccrssarios. Pa
lacio do llio de Janeiro em vinte nove de Julho de mil oi
tocentos cincoenta e sete, trigesimo sexto da lndependcncia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 
Jeronimo Francisco Coelho 

DECRETO N.• 1.!J51- do t.• de ,\gosto de 1R57. 

A utorisa a incorporaçlio c appr01:a os Estatutos da Compa
nhia- N ereida- que tem pm· fim exercer a industria da 
pesca e salga de peixe entre v Rio de Janeiro e os Abrolhos. 

Attcndcndo ao que l\lc requcrco José Chrispim Franco, c 
de conformidade eom a i\Iinha immcdiata Hesolução de 22 do 
mez proximo findo, tomada ·sobre parecer da Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho d'Eslado, exarado em Consulta de 25 de 
Maio antecedente: Hei por bem Autorisar a incorporação da 
Companhia- Ncrcida- a qual tem por fim exercer a industria 
da pesca e salga de peixe entre o Rio de Janeiro e os Abrolhos; 
e bem assim Approvar os Estatutos da referida Companhia que 
com este baixão. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocias do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de Agosto de mil oito. 
centos cincoenta c sete, trigcsinro sexto da Indepcndencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Marque;; de O/inda. 
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~~~tatu to~ t111- Comttanhia - ~t"l't"ida. -

Da Companhia. 

A ri. 1. o O•·ganisar-se-ha nesta Cidade do 1\io de Janeiro 
h uma Sociedad1l Anonyma com o titulo de l:ompanhia- Nc
reida- cujo fim he exerce•· a inc.luslria da pese3 c da salga dt~ 
pcixt~, nos mares que ficão cnh·c o Rio de Janeiro c os Abrolhos. 

Art. 2.• O fundo social desta l:ompanhia será de cem 
contos de réis, divididos em mil ucçõcs de cem mil •·éis cada 
hum a, transferi v eis por endosso, c com registro nos livros da 
Companhia. 

Art. 3. o O pagamento das acçtícs será feito em p1·estações 
pelo modo seguinte: a primeira , de vinte po1· cento, dez dias 
depois de eleita a Direcção; a segunda, de vinte por ecnto, 
trinta dias depois da primeira; e as quatro n•stantes, de quinze 
po1· cento cada hum a, com intc•·vallo não mPnor de trinta dias. 
A irnportancia das pt·estaçõcs recebidas, c bem como quaes
quer outras som mas que pcrtenção á Companhia, serão depo
sitadas em hum dos nancos desta Praça, com o qual se abrirá 
nmta emTente de juros recíprocos. 

Art. 4. • O Aecionista que deixar de realisar alguma das 
prestações, perderá o direito ;is qnc já tiver realisado, c re
verterão em benelicio da Companhia, salvos casos exlraordi
narios de força maior, provados perante a Dirccloria, que resol
verá definitivamente. 

Art. 5. • A Companhia dura1·á dezeseis annos, que come
çarão a contm·-sc do dia em que forem pelo Govcmo lmpm·ial 
approvados os presentes J~statutos; podendo todavia prorogar-se 
o pmzo de sua duração, se assim for deliberado em Assembléa 
Geral dos Accionistas por votos uniformes, !{llll representem 
metade do capital. 

Art. 6. 0 São Accionislas da Companhia todos os que pos
suírem acçõcs, seja como primeiros proprietarios, Sl'ja como 
cessionarios. 

Da Administração. 

Art. 7.0 A Companhia será representada c administrada 
por huma Directoria, composta de hum Presidente c tres Di
rectores, que serão eleitos em Asscmbléa gernl, c por cscru
t.inio secreto. Da mesma fórma serão eleitos dons Agentes, hum 
dos quaes residirá em Cabo Frio, c outro no 1\io do Janeiro. 
O Presidente c os Agentés funccionarão por quatro annos, e 
os Directorcs por dous. Huns e outros poderão ser reeleitos. 

Art. 8.0 O Presidente e:n seus impedimentos, que não ex
cederem de seis mezes, será substituído pelo Director mais vo
tado, e este pelo Accionista immediato em votos na eleição 



( ~;lfj ) 

da Hin·doria. Se, pon'm, o impedimento exceder a sds nwzes, 
se fará nova eleição de !'residente na primeira rcuui:iu da As
scmbléu geral. Aos supplcntes competem os vcnciu~eulus da
quclles a quem substituem. 

Art. 9." Compete no Pn·sidentc: 
~ 1." Toda a gestão nos negocios da Compa1,1hia que. repn~

senta, autorisando aos Agentes a factura dos Estabclt•ennenlos 
neccssarios nos lugares que mais uteis forem a bem da Com
panhia, para a salga c sécca do peixe. 

§ 2." Nomear c dcmittir os empregados, marcar-lhes os 
ordenados, ouvindo os n•spectivos Agentes 

§ 3." Ueunir a Dirccloria sempre que o julgar mnvenienle 
c pelo menos de dous em dous mczes, ou quando lhe lo r re
querido por algum dos J)iredores. Destas reuniüPs se lavrariio 
aclas que lodos assignariio, c scrvini de Secretario hum dos 
Dircctorcs designado pelo Presidente 

§ !~." Reunir a Assemhh;a geral nos termos do Arl H. 
S 5." Assignar lodos os documentos de recl'ita e dcspPza 

da Companhia, inclusive os recibos das prestações. 
Art. 10. O Presidente e Agentes da Companhia só poderfio 

ser destituídos de seus cargos pelo concurso de tantos; votos 
reunidos em Assembléa geral, quantos rcspresentem metade, 
ou mais do capital social. 

lJa Assembléa. 

Art. 1 L A convocação d' Assembléa geral terá ltJga1· por 
convite do Presidente da Companhia em annunl'io por elle fir
mado c publicado tres vt•zes pelo menos, no espaço de cineo 
dias, quando for requerida por tres Accionistas em petição 
motivada, e duas vezes annuahnente, h uma para aprescnta~~iio 
pela Directoria, do relatorio e balanço, c outra para a dis
cussão destes, depois de serem submettidos ao exame de hum a 
Commissão de tres membros, expressamente eleita na p1·imeiru 
reunião annual. 

A Assembléa se julgará constituída estando reunidos tantos 
Accionistas quantos representem metade, ou mais das acções 
emittidas. 

Art. 12. Não se reunindo numero sufficicnte de Accio
nistas, far-sc-ha nova convocação, declarando-se expressamente 
que nessa reunião qualquer numero que compareça será suffi
ciente para constituir-se a Assembléa. 

Art. f3. A Asscmbléa será presidida pelo Presidente da 
Companhia, ou quem suas vezes lizer, que nomear·á em cada 
Sessão hum Secretario pan.1 redigir a acta, c vcrilicar as vo
tações, que serão sempre tomadas pela maioria absoluta dos 
votos presentes. 

Art. H. Os vulns s<>rão contados na razão de hum por 
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cinw ae1:ües, porêm nenhum Acciouisla poderá ler ruai:> de: 
cint~o votos, qualquer que S('ja o munci'O de ac\~Õcs qw~ possua, 
salvo quando tivm· procuração de hum só Accionisla com pu1..kres 
para o representar. 

Do dividendo. 

Art. 15. Os dividendos se farão semestralmente, a saher: 
o divilltmdo col'i'cspondente ao primeim semestre do anno, na 
razão tios luems em face do balanço semestral, ex:tr;,hiflo da 
eseripluração da Companhia, e o dividendo do sPgundo st•ntes
tre, ou do fim do anno, dos lucros líquidos, Vl'rilicados pelo 
balanço g-eral, que tem de ser presente á Assemblt'><t dos Acrio
Histas. Por lucros Iiquidos cntender-se-ha o saldo a tüvor da 
Companhia que demonstrai' a conta de ganhos c penlas, tll•pois 
de deduzidos todos os gastos, c huma deduc1.:ão de 30 po1· t'l'nlo, 
que st•riio assim distribuídos: 6 por eenlo para o ruudo dB 
n~serva; 6 por cento para o Presidente; (i pm· c!'nlo para os 
lrcs llin•ctorcs; 8 por cento para o Agente em Cabo Frio; ~~ 
4 por cento pam o Agente no Hio de Janeiro, como remu
neração dos seus serviços. 

Da liquidGção da Companltia. 

Art. 16. Quando se approximar o prazo marcado no Art. 
5. o se n·uuin\ a Assembléa geral para deliberar sobre a pro
rogação ou liquida~~ão da Sociedade, c neste ullimo •~aso o 
modo por que ella deva realisar-se, de accm·do com o disposto 
no Codigo do Commercio. 

,\rt. 17. Para que a Companhia possa rcsolv•~r· a sua 
dissolução antes do prazo marcado no Art. 5. o, e entrar Pm 
immcdiata liquidação, ser·á necessario que em AssernbU·a gc~ral 
se reunão votos que representem dous terços do capital sorial. 
Neste caso so terá em vista o que dispõe o Art. 3:36 do Co
digo Commercial. 

Art. 18. A Companhia rcePberá em cada huma das oito 
Gal'Oupeiras, que logo depois de instituída fará construir ou 
comprar, até tres moços pobres para se industriarcm em pes
cm·ia, c em lodos os misteres do homem do mar, procurando 
assim ct·em· pessoal habilitado para o sPrviço dos· navios do 
Comrnercio nacional, c ainda os de guerra. A esses moços 
abonará a Companhia, alôm do sustento, h uma mensalidade 
de seis mil réis, da qual será deduzida a despeza que Hzcrcm 
com vestuario. 

Art. 19. Os Hegulamentos ncccssarios para excwção destes 
J:<:stalutos, e para o bom desempenho das funcçciPs dos Agentes, 
serão precisamente discutidos c approvados pela Dirccloria, 
dando-se dclles conhec.imcnto á Assembléa geral em sua pri
meira reunião. 
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Art. ~0. O Presidente , por si, ou mediante consulta da 
Dirccloria, fica autorisado a representar a Companhia em 
todos os seus negocias, podendo demandar c ser demandado, 
com plenos poderes, com prehcndidos e outorgados todos sem 
reserva alguma, e mesmo os de procurador em causa propria . 

. 4rtigos transitorios. 

O Accíonísla Josó Chrispim Franco fica autorisado a re
querer ao Governo Imperial a approvação destes ·Estatutos, 
logo que estejão subscriptas, pelo mct)OS, mais de metade das 
acçõcs a cmit!ir. 

Obtido o Decrdo de approvação, o mesmo José Chrispirn 
Fran('o eon vocar;í a Assembl<;a geral para se proceder á eleição 
de conformidade com o que dispõe o Art. 7 .'', a fim de se 
constituir a Companhia. 

Rio de Janeiro em o 1. 0 de Agosto de 1857. 

DECRETO N.o L952-do t.o de Agosto de 1857 

Autorisa a incorporação e approva os Estatutos da Compa
nhia que tem por fim construir hwna ponte de madeira sobre 
o rio Parahyba, na Villa da Barra 1Jf ansa da Província 
do Rio de Janeiro. 

Attendcndo ao que l\Ic rcqucrco a Directoría interina da 
Companhia organisada sr)gundo a Lei Provincial do H.io de .Ja
neiro N. o 6'18 de 2!) de S<~tcmbro de 1853 , e contracto feito 
com João Pereira da Cruz em 11 de Setembro de 185'~, para 
a construcção de huma ponte dP madeira sobre o rio Parahiba 
na Villa da Barra l\Iansa ; c de conformidade com a Minha 
immediata Resolução de 15 do mcz proximo passado, to
mada sobre parecer da Secção dos Ncgor.ios do ImpPrio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulla de 2 de i\laio do eor
rcnte anno: Hei por bem Autorisar a incorporação da referida 
Companhia, c Approvar os r<'spectivos ]~statulos, que com este 
baixão. 

O 1\Jarqucz de Olinda, Conselheiro d"Estado, Presidente 
do Conselho de l\Iinistros, l\linistro c Seerctario d"Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em o primeiro de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta c sete, trigcsimo sexto da Indcpendencia 
e do Jmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua .Mag-cstade o Imperador. 
Marqttez de Olinda· 
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O Cidadão João P1•rcira da Crnz, hawndo conlradado em 
onze de Setembro de mil oitocentos eincoenla c quatro com o 
Excellentissimo Vice-llresidentc da ProYinda, Barão tio Jtio 
Bonito, a factura e conservm;-ão de h uma ponte no Hio Pam
h) ba, em frente :í Villa da narra 1\Iansa, com as clausulas 
wnstanles dos vinte hum artigos <>xarados no sobredito con
lraclo, propõr~-sc a incorporm; huma Companhia para o relh
rido fim, debaixo das seguintes condiçiics: 

1.• O capital da Companhia será de ti·inta c dons contos 
de réis, dividido em sessenta c quatro acçõcs de quinhentos 
mil réis cada h uma; c quem subsct·cvcr por h uma ou mais 
acçõc:> , fica considerado Socio. 

2.• A entrada das acções se fará em dinheiro no tempo 
e pelo modo que o Dircctorio determinar. O Socio que não 
acudir á chamada até trinta dias depois do prazo marcado, 
e que deve ser annunciado no lugar c em alguma das folhas 
mais lidas da Côrtc, perderá as quantias com que houvm· 
entrado em beneficio da massa social, ficando a sua inscri
pção de nenhum cffeito. 

3. • Tudo o que diz respeito aos interesses da Companhia, 
administração dos seus fundos, principio, conelusão, c conser
vação da ponte, sua administração, c nomPação dos empre
gados fica competindo a hum Uirrclorio, composto de hum 
l 1rcsidcnte, hum Secretario c hum Thcsoureiro, eleitos d'rntrc 
os Accionistas por maiOI'ia absoluta dos Socios presentes. E cada 
Socio tcn\ tantos votos quantas forem as acções que possuir até 
seis, não lhe sendo pcrmitlido mais votos, embora possua maior 
numero de acções. l~stc Dircctorio se rcnovaní pelo mesmo modo 
de seis em seis mczPs, prestando nrsse acto á Asscmbl{>a geral 
1·onta justificada de sua adminislr:u;ão. 

4.• A Assembléa geral se reunirá todas as vezes que o 
Directorio julgar conveniente convoca-la, c sempre de seis em 
seis mezcs para a eleição do Directorio c tomada de contas. 

5.• A AsscmhJ,;a SI' jul~aní constituída com os Acdo
nistas que se apmscnlarcm, SPja qual fo•· o seu numero. Os 
Socios ausentes podPrn-se represPntar por procuradores, de
vendo estes ser Soeios. 

6.• De cada acção se expedirá huma apolice, que será 
negociavel c transferível. 

7. • Se o capital social não for sufficientc , o Directorio 
tratará de emittir mais acções , quantas l>astcm para a con
clusão da obra, dando prcfercncia aos Soei os já inscriptos. 

8. a Logo que estiverem inscriptos Socios COITcspondcntes 
á metade rlo fundo social, ;lepois de approvados pelo ExcPl
lcntissimo Governo Provincial os }Wescntes F .. statutos, se ins
tallará a Companhia, nomrando·SI~ n Direetorio, o qnal pas-
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sará ~·~m lkmora a tl;u· todas as pro\ it!PJH'ias pnra qut• Si' 

curupn1o os fins tia Soeirtlatle. 
!J. a Os Soei os adoptão em todas as suas partl's o con

trario celebrado em onze de Setembro de mil oitocentos cin
eoenta c quatro entre o I~xcellentissimo Governo Provineial, 
e o Cidadão João Pereira da Cruz, sujeitando-se a todas as 
suas disposições onerosas, e ardtando todos os favores P pri
vilcgios na proporção d:Js suas entradas, lieando espec.ialnwnte 
incumbido ao Hircclorio velar tanto no cxacto cumprimento 
dessas obrigações, como na guarda das vantagnns outMgadas. 

10.• Concluída a ponte, o Dirertorio intcrinamrnte, e a 
Assemblea definitivamenh~, marcará o tempo e modo por que 
devPrn sPr fritos os dividendos. 

11." Os pn·st>nks J•:stalulos sú potkm st~•· relhrmmlos em 
Assembléa geral 110r votação de duns terços pelo menos dos 
votos presentes ou representados. 

lHo de Janeiro em o 1. o de Agosto dr 1857. 

DECRETO N.o 1.953.- de 5 de Agosto de 1857. 

Autorisa a incorporação e approva os Estatutos da Comzw
nhia de Pescarias, organisada na capital da Prm;incia do 
Pará, com o fim de abastecer de peixe fresco, serco c sal
gado o mercado da mesma capital. 

Attcndendo ao que Me foi requerido pdo Prrsidcnlr e 
Dit·ectores da Companhia de Pescarias, organisada na eapilal 
da Província do Par;í, c de conformidade com a 1\Jinha im
mediata Resoluç.ão de 22 do mez passado, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do lrnperio do Conselho d" Es
tado, exarado em Consulta de 22 de Junho do cmT<'llte anno: 
Hei por bem Aulorisar a incorporaçllo e npprovar os Esta
tutos que com este bnixiio, da referiria ComtJnnhin, a qual 
tem por fim abastecer tk pt'ixe fresco, seCl·o c salgado o mrr
eado daquclla eapilal. 

O Marqucz de Oi inda, Conselheiro d'Eslndo, Presidrntc 
do Conselho de 1\Iinistro, 1\Iinistro c Secretario d' Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e fn~·a exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em cinco ele Agosto de mil 
oitocentos cincoenla e sete, trigPsimo sexto da lndPpendcneia 
e do lmpcrio. 

Jlf arq11e:; dr. O! inda. 
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~~~tat11to~ du f:;omttanbia de Pes<"at•ia tia 
Prodncia. do I•ará. 

TITULO I. 

Da Companhia, seu fim e m·ganisaçiio. 

Art. 1.0 De conformidade com a Lei Provincial n • 282 
de 10 de Setembro de 1856, e com autorisação.do Presidente 
da Província, fica enwrporada nesta Cidade de Belêm, h uma 
Companhia anonyma denominada -Companhia de Pescaria-; 
obrigando-se a todos os onus e gozando de todos os privilrgios, 
favores , e isenções, consignados na referida Lei 

Art. 2. o Esta Companhia terá por fim abastecer regular
mente o mercado rlesta Cidade de peixe fresco, &ecco , c sal
gado, devendo ser dia rio o fornecimento do {Jescado fresco, saho 
casos de força maior. 

Art. 3. o Para desempenho do fim a que se propõe, a 
Companhia deverá manter duas feitorias permanentes, h urna 
na Ilha de Marajó, c outra no l\lunicipio da Vigia, Cinlra, 
ou Bragança (alêm de outras que julgar precisas) com pessoal, 
crnbal"caçõcs, redes, tarrafas, linhas e cspinhcis, e demais 
instrumentos de pesca que forem nccessarios para poder suppl"it• 
regularmente o mel"cado, conforme o disposto no Arligo ante
cedente. 

Art. 4. o O pescado deverá ser tl"ansportado para esta Ci
dade em barcos bem tripotados c de boa marcha, c com tanques 
c outras accom modaçõcs para qlle o peixe possa chegar vivo, 
ou quando menos em perfeito estado de conservação. 

Art. 5. o O pescado fresco deverá ser vendido ao publico 
a peso, por preço correspondente á sua qualidade, não devendo 
exceder de 60 réis por libra o preço das cspecies inferiores; 
a 80 réis o dos medi os, e a 200 réis o das superiores; espPcifi
cando a Dircctoria da Companhia com approvação do Presidente 
da Província as cspecies de pescado que devem pertencer a 
cada huma das tres referidas classes. O preço do peixe secro 
c salgado fica ao arbítrio da Companhia. 

Art. 6. 0 O tempo da duração desta Companhia scni de 
dez a unos, contados da data da sua installação; c o seu fundo 
capital de cincoenta contos de réis Rs. 50.000~000, d~vidido 
em mil acções de cincocnta mil réis cada huma. 

TITULO 11. 

Dos accionistas. 

Art. 7. o Serão Accionistas da Companhia os que subscre
verem com h uma ou mais acções, e só ficarão rcsponsawis pdo 
valor nominal das acções que possuirPm. 

31 
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Art. 8. o Tudo o Accionista poderá dispor livremente. das 
suas acções, com tanto que as transferencias scjão averbadas no livro 
competente á vista das mesmas e em presença das partes con~ra
ctantes, ou seus procuradores, sem que haja endosso nas acçocs; 
a transferencia porêm só confere ao novo Accionista o direito 
de votar trinta dias depois do averbamento, excepto o caso de 
successão heriditaria. 

Art. 9. 0 As entradas do valor das acções serão realisadas 
em quatro prestações iguaes, sendo levada em conta da pri
meira a quantia recebida pela disposição do Art. 31, c serão 
feitas as respectivas chamadas com oito dias de anlecedencia. 
A Directoria recolherá á Caixa filial. do Banco do Brasil, em 
~onta corrente, todo o dinheiro em ser, mediante o maior juro 
que puder convencionar. 

Art. 10. Na fundação da Companhia e durante os primeiros 
quinze dias da sua installação, a ninguem poderão ser distri
buídas mais de vinte cinco acções. 

Art. 11. O Accionista, que depois de verificada alguma 
entrada deixar de pagar qualquer das subsequentes nos dias 
prefixos, perderá as prestações anteriormente feitas a beneficio 
da Companhia; ficando as respectivas ac\·ões á disposição da 
mesma Companhia, salvo casos de invencível embaraço á juizo 
da Directoria. 

TITULO 111. 

Da Direcção. 

Art. 12. A administração da Companhia será exercida por 
lmma Directoria, composta de hum Presidente e dous Directores, 
todos eleitos em Assembléa geral por escrutinio secreto á plu
ralidade de votos, sendo o Presidente eleito em separado e os 
Directores conjunctamente. Sómente os Directores poderão pela 
ordem da sua eleição substituir o Presidente nos seus impedi
mentos, sendo aquellcs substituídos na Direcção pelos imme
diatos em votos. 

Os Directores supplentes convocarão a Assembléa geral para 
o fim expresso de eleger nova Directoria logo que se der o 
impedimento do Presidente e dos Directores effectivos. 

Art. 13. Esta Directoria assim constituída escolherá hum 
dos Directores para Secretario, funccionará por dous annos con
tados do dia da eleição c posse, e findos estes proceder-se-ha 
a nova eleição em Assembléa geral ordinaria. Os membros da 
Directoria poderão ser rcelt>itos indefinidamente, e serão escolhi; 
dos d'entre os Accionistas que possuírem vinte cinco ou mais 
acções. 

Art. 14. A Directoria se reunirá pelo menos huma vez 
por semana, e todas as mais vezes que for para isso convocada 
por deliberação propria do Presidente, ou a requisição feita a 
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este por hum dos Directores; não podendo deliberar sem que 
se achem todos reunidos. As suas deliberações serão tomadas 
por maioria de votos, lançados pelo Secretario em livros ex
pressamente designados para esse fim , c assignadas por todos os 
membros. A conespondencia será assignada pelo Presidente. 

Art. 15. Compete á Directoria: 
1.• Nomear e demittir livremente os empregados da Com

panhia, e marcar seus ordenados; sujeitando o do Gerente á 
approvação da Asscmbléa geral. 

2. • Organisar os llegulamentos nccessarios c executa-los pro
visoriamente em quanto não forem approvados pela Assembléa 
geral , á qual os submetterá logo que for possível. 

3.• Celebrar todos os contractos para a realisação do fim 
a que se propõe a Companhia, não só quanto á acquisiçi'io do 
pessoal, como do material. 

4.• Determinar e regular o methodo da escripluração. 
5.• Convocar a Assembléa geral ordinaria c extraordinaria

mente. 
6. • Representar a Companhia em todos os seus direi los c in

teresses, exercendo livre e geral administração com plenos po
deres, comprehendidos e outorgados sem reserva alguma, huma 
vez que se não opponha a estes Estatutos c deliberações da 
Assembléa geral. 

7.• Prestar contas semestralmente nos mezcs de Janeiro e 
Julho á Assembléa geral , e propor-lhe quanto julgar conve
niente á Companhia. 

Art. 16. A Dircctoria perceberá 10 por cento dos lucros 
da empresa divididos igualmente. 

TITULO IV. 

Dos dividendos e fundos de resetva. 

Art. 17. Dos lucros líquidos de cada semesb·c serão dedu
zidos tO por cento para fundo de reserva, e feita esta deducção 
serão pagos aos Accionistas os respectivos dividendos nos mezes 
de Janeiro e Julho de cada anno. Se estes dons dividendos não 
d~rem o interesse de 8 por cento ao anno sobre o capital rea
lisado pelos Accionistas , a Dircctoria exigirá do Thesouro Pro
vincial, por intermedio do Presidente de Província, a respe
ctiva dilferença, na conformidade do:Art. 3.• da Lei Provincial 
N.• 282, em quanto se ni'io verificar a hypothese do Art. 5.• 
da mesma Lei. 

Art. 18. O fundo de reserva de que trata o Artigo an
tecedente será recolhido á Caixa filial do Banco do Brasil em 
quanto não for convCitido em Apoliccs do Governo Geral ou 
desta Província, seus interesses capitalisados da mesma ma
neira, c a quantia que existir na epocha da liquidação da 
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da Companhia dividida pelos Accionistas na razão do capital 
nominal das suas acções. 

TITULO V. 

Da Assembléa geral. 

Art. t!l. A totalidade dos Accionistas s~rá representada 
pela Asscmbléa geral , que se julgará constituída sempre que 
·por convite da Directoria, publicado pelos Jornaes, se reuna hum 
numero de Accionistas que representem hum quarto do capital 
ela Companhia. 

Art. 20. Os Accionislas ausentes poderão ser representados 
poi' seus procuradores legnlmentc constituídos, huma vez que 
4'Stcs sejão tambem Aedonistas, c, se houverem Accionistas 
com firma social, só hum dos sociDs poderá funccionar. 

Art. 21. A Assemblêa geral se reunirá ordinariamente 
nos mczes de Janeiro c Julho, em dias previamente dPsi
gnados pela Dircctoria em seus annuncios, e extraordinariamente 
todas as vezes que a Directoria o julgar necessario, ou lhe 
for exigido por Accionistas que representem duzentas acç.ões. 

Art. 22. Nas reuniões ordinarias serão apresentados pela 
Directoria hum relntorio da sua administração, hum balanço 
do semestre findo, c o orçamento das despczas a fazer no 
semestre corrente. Estes documentos e os livros da Companhia 
serão patentes, oito dias antes da reunião da Assembléa geral 
ordinaria, 1í Com missão de exame que deverá tc1· sido no
meada no semestre anterior, e esta Com missão de tres Accio
nistas dará seu parecer sobre o curso das oppcraçõcs c estado 
da cscriptmação da Companhia. 

Art. 23. Os Accionistas que possuírem menos de cinco 
acções poderão discutir, mas não votar, os que possuírem 
cinco ou mais acções terão hum voto por cada cinco até dez 
votos sómente. As decisões e votações serão tomadas e ven
cidas por maioria de metade e mais hum dos votos presentes; 
cabendo ao Presidente o voto de minerva em caso de empate, 
alêm dos que tiver como Accionista. 

Art. 24-. A Asscmbléa geral scní dirigida por hum Pre
sidente annual mente eleito por escrutínio secreto, e empos
sado na sessão ordinaria de Janeiro, c haverão mais hum 
primeiro c segundo Secretarios, ambos eleitos em hum a só 
lista, ficando o mais votado primeiro e seu immediato se
gundo, e os subsequcnks seus supplcntcs. O primeiro e o 
segundo Secretario substituirão o l1rcsidcnte nos seus impedi
mentos pela ordem da sua eleição. 

Art. 25. Ao Presidente compete abrir e fechar as sessões, 
conceder a palavra, manter a ordem e regularidade das dis
cussões e commnnicar as deliberaçõPs da Asscmbléa geral á 
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Dircclol'ia para serem por esta executadas. Cada Accionista 
só poderá f aliar duas vezes sobre o mesmo assumpto, excepto 
os Directorcs que poderão explicar-se mais vezes. 

Art. 26. Aos Secretarios compete redigir as actas e apurar 
os votos, ter o expediente em dia e fazer a correspondencia. 

TITULO VI. 

Disposições geraes. 

Art. 27. A !em dos privilcgios, favores c isenções, que 
são garantidas á Companhia pelo Presidente da Província na 
fórma da Lei Provincial N. o 282, a Dircctoria solicitará do 
mesmo Presidente da Prorincia c do Governo Imperial isenção 
do serviço dos corpos de trabalhadores, da Guarda Nacional 
c do recrutamento para os seus pescadores c tripulações, dos 
impostos de importação e meia sisa para as embarcações c mais 
objcctos nccessarios á pesca que mandar vir do estrangeiro 
ou comprar no 11aiz, e a concessão de terrenos de marinha 
que forem precisos para as suas feitorias e de mais estabele
cimentos. 

Art. 28. Os presentes Estatutos não podem ser alterados 
na mesma sessão em que tiver lugar a proposta, c em caso 
algum tacs alterações poderão ser ex<~cutadas antes de serem 
approvados pelo Jlresidente da l'rovineia c Governo Imperial. 

Art. 29. Se o capital de cincoenta contos de réis não for 
suficiente , para que a Companhia desempenhe o prcscripto na 
Lei Provincial N. o 282, e se a expericncia demonstrar que 
hum :mgmento deste capital, sem garantia de juros, não póde 
trazer vantagens a esta Companhia, ella entrará em liquidação. 

· Art. 30. O Gerente da Companhia, alêm do seu orde
nado, perceberá semestralmente, a titulo de gratificnção, 10 por 
cento dos lucros da empresa, calculados pC'Ios respectivos 
balanços, antes de serem deduzidos os 10 por cento para o 
fundo de reserva. Esta gratificação, bem como a de 10 por 
cento aos Directorcs, nunca poderá comprehcnder os fundos 
de reserva accumulados, nem qualquer outro lucro prove
niente do augmento do valor de bens de raiz, ou material da 
empresa. 

TITULO VII. 

Disposições transitarias. 

Art. 31. Depois de discutidos c approvados estes E~ta
tutos, proceder-se-h a á eleição de h uma Directoria provisoria 
para leva-los á pt·cscnça do Governo Imperial por intervcnç.ão 
do Presidente da Pt·oyineia. Esta Dircrtoria organisará a lista 
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definitiva dos subscriptores de acções, e fixará hum prazo con
veniente para ser realisada huma entrada de 10 por cento do 
capital, que servirá de garantia ás acções tomadas; esta quantia 
será recolhida á Caixa tilial conforme as disposisões do Artigo 
9. • dos Estatutos. 

Art. 32. Organisada n lista dos acccionistas, de que trata 
o Artigo anterior, as acções excedentes serão vendidas da ma
neira mais conveniente , para que reverta em favor da empresa 
qualquer premio que possão ter. 

· Art. 33. Approvados estes Estatutos pelo Govemo Impe
rial a Companhia dará principio a seus trabalhos, procedendo-se 
em reunião de Accionistas ás elei•;ões na conformidade dos Es
tatutos. 

Em 31 de Janeiro de 1857. - Henrique de La-Roqut>. -
Lucio de Sonsa Machado.- Francisco Gaudencio da Costa. 

--
DECRETO N.• 1.954-de 5 de Agosto de 1857. 

A pprov~ as alterações feit!'8 nos Es.tatutos da C~mpanhia In
-ilemntsadora, estabelectda na Cidade do Rect(e da Pro

vincia de Pernambuco. 

Attendendo ao que l\Ie representou a Direcção da Com
panhia de Seguros Maritimus lndemnisadora, estabelecida 
na Cidade do Recife da Província de Pernambuco, e de con
formidade como a Minha immediata Resolução de 22 de Julho 
ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do Im
pcrio do Conselho d' Estado, exarado em Consulta de 20 do 
dito mez: Hei por bem Approvar as alterações aos Estatutos 
da rt'ferida Companhia, adoptadas em Assembléa geral dos 
Accionistas, nos termos seguintes. 

No Art. 2.• supprimão-se as palavras relativas ao risco de 
fogo, ficando limitado ao risco marítimo o fim da Sociedade .. 

O fundo capital da Companhia, de que trata o Art. 3.•, 
be elevado á quantia de mil contos de réis, não podendo 
cada Accionista possuir mais de vinte acções. A somma to
tal dos riscos marilimos, a que se refere o Art. 10, poderá 
ser elevada, no maximo, ao triplo do fundo capital da Com
panhia. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, l\Iinistro e Secretario d'Estado dos 
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Negocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em cinco de Agosto de 
mil oitocentos cincoenta e sete, trigcssimo sexto da Inde
pendencia e do lmperio. 

Cam a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Marque::. de Olinda. 

DECRETO N.• 1.955-de 8 de Agosto de 1857. 

Separa o Termo de Gurupá do de Porto de Jloz, na Pro-
víncia do Pará, e crea nelle o Lugar de Juiz Jluni

cipal, que accumulará as funcções de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica sepllrado o Termo de Gurup<Í do de 

Porto de Móz, na Província do Pani, c crcado nelle o lugar 
de Juiz Municipal, que accumulará as funcções de Juiz dos 
Orphãos: revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha . entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em oito de Agosto de mil oitocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da Jndepcndencia c do lmpcrio. 

Coin a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Fasconcellos. 

--
DECRETO N.• 1.956- de 12 de Agosto de 181.>7. 

Manda applicar á Praça do Commercio da Província do 
Pará os Decretos numero novecentos cincoenta e dous de 
dous de Abril de mil oitocentos cincoenta e dous, mil e 
hum e mil e dous de vinte seis de Junho do dito anno , 
a respeúo dos Corretores, Agentes de leilões, e Interpretes. 

Hei por bem, sobre consulta do Tribunal do Commercio 
da Província do Maranhão, Decretar que sejão applicados á 
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Praça do Commercio da Província do Pará os D<\Crctos nu
meros novecentos e cincoenta e dous de dous de Abril de mil 
oitocentos cincocnta c dous, mil e hum e mil e dois de 
vinte seis de Junho do dito anno, a respeito de Corretores, 
Agentes de leilões e Interpretes. 

l<'rancisco Diogo l1erei ra de Vasconcellos, do Meu Conselho 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do ltio de Ja
neiro em doze de Agosto de mil oitocentos cincoenta c sete, 
trigessimo sexto da lndcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO N. • 1. 957 - de 14 de Agosto de 1857. 

Separa o Termo de Santa Luzia do de Sabará na Província de 
Minas Geraes, e crea n' elle o lugar de Juiz Municipal 

que accumulará as funcções de Juiz dos Orphàos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unieo. O Termo de Santa Luzia fica separado do de 

Sabará, na l1rovincia de Minas Geracs, e nclle creado o lugar 
de Juiz Municipal que accumulará as funcções de Juiz dos 
Orhpãos; revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do IUo dn 
Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitocentos cineoenta e 
sete, trigcsimo sexto da lndependcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. ' 
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DECRETO N. o 1. 058- de 14 de Agosto de 1857. 

Separa o Termo de Sitveiras do de Lo rena, na Provincía 
de São Paulo, e crea n' elle o Lugar de Juiz Jlw~ici· 
pal, que accumulará as funcções de Juiz dos OrpMos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
A1·t. Unico. O Termo de Silveiras fica separado do de 

Lorcna , nn Província de São Paulo, c crcado ncllc o lugar 
de Juiz 1\Iunicipal, quo accumulará as funcçõcs de Juiz dos 
Orphãos; revogadas as disposições em contrario. 

F1·;mcisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, 1\linistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios do Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. l'alacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitocentos cincocnta e 
sete, tl"igesimo sexto da Indcpendancia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica do Sua 1\Iagestade o Impcmdor. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

--
DECRETO N.o 1.939 -de 22 de Agosto de 1857. 

Approva a Tabella que marca as taxas que se devem cobrar 
pelas matriculas dos Medicos, e outros doottmenlos de ~ue 
trata o Regulamento da Junta Central de Hygienc 1 u
blica. 

Conformando-:Ue por 1\linha Imperial Resolução de 26 de 
Agosto de 185.1 com a Consulta da Secção dos Negocios do 1m pc
rio do Conselho d'Estudo de 1lJ. de Junho do mesmo anno, c em 
virtude do que disp@e o Regulamento anncxo ao Decreto N. o 828 
de 29 de Setembro de 1851: Hei por bem Approvar c 1\Iandat· 
que se execute a Tabclla marcando as taxas que se devem cobrar 

\ pelas matriculas dos l\ledicos, Boticarios e Pa1·teiras ; e bem 
•. ·assim pelos mais documentos de que tmta o mencionado Re
. gulamcnto, a qual Tabella baixa assignada pelo l\'larquez de 

Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de .1\fi
nistros, .Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Im-

32 
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perio, ·<JlW assim o lenha Pu tendido c faça executar. Palacio 
do Itio de Janeiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos 
eincoenta c sete, trigcsimo sexto da lndependcncia c do 1111:
perio. 

Co111 a Rubrica de Sua 1\Iagcstnde o Imperador. 

·Aiarquez de O/inda. 

•rubella, a qnc se t•t•.ft~re o Dem•eto tlesta tlato, 
Jnat•cantlo n~ taxa"' tJUC se th~vetn coln•at• 
J•clns tnntt·iculns dos Jlctlicof.!l, e oldt•os do
ctunentos de ttne tt·at.a o lle~ulanaento tia 
.Junta Ccnh~al de llygicne t•ublica. 

Art. 1." Pagar-se-h a : 

Por matricula de diploma de l\ledico, Cirurgião, llo
ticario , Dentista , ou Parteira ..•............. 

Por matricula de Uroguista ...............•...... 
l'or autorisação para abrir botica , ou fabl'icas de 

aguas rnincracs .................•........... 
Pelo termo de abertura c encerramento dos livros de 

venda de substancias venenosas ..........•.•.. 
De rubrica por cada folha dos me~mos livros ..... . 
Jlor cada pagina, ainda que não seja completa, de 

qualquer certidão ..........•...............• 
De busca, pussado o L o anuo ................... . 
» » » o 2. o dito .................... . 
>' >' passados mais de :3 auuos ............ . 

1~200 
5$000 

t:i~OOO 

5~000 
:t:\100 

1~000 
~600 

1:i)000 
3~000 

.Art. 2. • Estes emolumentos serão pagos na Côrte na Hc
cebcdoria do 1\Iunieipio, c nas Pmvincias nas n·spPctivas He
parti(,'ões de arrecada..-no, para o f(LW o individuo quo os tivct· 
de pagar irá munido de huma guia impressa, conforme o 1\lo- · 
ddo n. o 1, a qual será fomccida pela Secretaria da Junta Central, 
das Commissõcs de Hygienc, ou pelas Provedorias de Saude 
Publica. 

Art. 3. o Só depois da apresentação do conhecimento qu3 
for dado pela Ucpartic;ão que houver cobrado os emolumentos, · 
se procederá á matricula, ou se entregará á parte interessa
da os documentos que e! la solicitar. Esse conhecimento scní 
conforme o l\lodelo n. o 2. 

Art. 4.• Nos documentos que tivrrcm pago os· emolu
mentos respectivos se fhrá declaração do quanto pngárüo. c rla 
]~staçiio onclr 1irrrPill ~ir!o pag-os. · 

' 
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Art. 5.• Os conhecimentos dado5 pelas llep1rliçúes qne 
houverem cobrado os emolumentos Jicarão archivados na Se
creta!'ia da Junla Centl'tll, das Commissiíes de Hygiene, ou 
nas Provedorias de Saude Publica, depois de feita a declarut;ão 
do Artigo antecedente nos respectivos documentos. 

PalaCio do Rio de Janeiro em 22 de Agosto de 1857. -
lllarquez de Olinda. 

llodelo n.• 1. 

Junta Central ou Com missão de Hygicnc l1ublic11. 
O Sr. F tem de pagar a quantia de ~ em 

que imtlnrta a sua matricula (Iiccnc;a para abrir tantas 
IJaginns de certidão, &c.) 

I"ugm· d'onde se data de de 18 

Assignatura c qualificação do assígnado. 

lJJodelo n. • 2. 

I"ugar da Repartição que arrecada 
O S•·. I? pagou a quantia de ~ em qnc im-

pm'la a sua matricula de (Licença tantas paginas de c•~r-
Udão, &c.) 

Lugar d'ondc se data de de 18 

Assignatura c qualificação do assignado. 
~· 

41!0 

})ECRETO N.• 1.960- de 22 de Agosto de l85í. 

Autori.m a incmpnraçiío e approra ns E.~tat11tns da Cum
panhia llnitio Jltwcantil, qttc tem por fim estabelecer tut 
Provincia das Alagoas huma fabrica de fiar c tecer al

. godão e huma fundição delta depende11te. 

Hei por bem, de conformidade com a l\linha immediala Rf'
solu~ão de 14 do col'l'ente mez, tomada sobre parecer da ~ecçào 
dos Negocios do lrnpet·io do Conselho d'Estado, exarado em 

·Consulta de r~ de Julho antecedente, Autorisar a incorporação 
da Companhia intitulada- União 1\iercantil, -a qual tem por 

.. ,, fim estabelecer na Província das Alagoas huma fabrica de fiar 
·< e tccct· algodão e huma fundição della dependente ; e bem 

assim Appt·ovar os Estatutos da referida Companhia, que com 
este baixão. 
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O l\farquez de Olimla, Conselheiro 1l'Estado, Presidente 
do Conselho de :Ministros, .Ministro c Secretario d'J<:stado dos 
Negocios do lmpcrio, assim o tenha entendido e f11ça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte dons de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta c sete, trigcsimo sexto da lndepcndcncia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador . 

. Jlarqtwz de Olinda. 

Estatutos ela (;omJmnlaia-lJnliio lllereantll.-:-

Da Companhia , e seu fim. 

Art. t.o Fica formada pelos presentrs Estatutos huma 
Companhia anonyma para a fundação de huma fabrica de fi<ir 
e tecer algodão, que devení estabelecer-se nos suburbios desta 
capital, em qualquer lugar comprchendido entre a povoação 
do Bebedouro, c sitio denominado- Fernão-Velho.-

Art. 2. o A duração da Companhia será de quinze annos · 
a contar -do primeiro dia em que a fabrica principiar os seus 
trabalhos. E lia poderá ser pro rogada no 11m deste prazo, se 
assim convier a seus soei os, c poderá tambem ser dissolvida 
antes delle expirar, por deliberação da maioria dos socios vo
tantes, se a sua duração se tornar prejudicial, ou mostrando- · 
se que a Companhia não pódc preencher o intuito c fim social. 

Art. 3. 0 A Companhia será administrada por huma Di-. 
rcctoria composta de trcs membros, eleitos todos os annos, 
d'cntrc seus socios, á pluralidade relativa de votos; n primeira 
Directoria porêm deverá gerir até montar-se o Estabelecimento, 
tendo sempre os llirectores o direito de reeleição, se assim convier 
á Companhia. 

Art. 4. o Alem dos Directores haverá hum Gerente, por 
ellcs nomeado, que será o Administrador da fabrica, e do 
seu material e pessoal, bem como será tambem incumbido do 
tudo que for concernente a suas dependencias, c a huma pe
quana fundição , que se deve estabelecer. 
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TITt:I.O 11. 

Do capital da Companhia. 

Art. 5. 0 O capital da C:ompnnhia he de cento c eincoenta 
contos de réis, divididos em cincoenta partes de lres contos de 
réis cada huma. 

Art. G.o Os socios dn Companhia, dividido o capital na 
fôrma do Artigo ant1•cedente, podem tomar as parles que lhes 
convier, l'ntrando logo Jlara a caixa com a quantia ntuiva!éntn 
a dez por cento, calculados pelo Yalor total das partes que tin•r 
tomado, sendo !Citas as entradas srguintes conforme as necrs
sidades da Em preza, não excrdendo o maximo de cada huma 
entrada a vinte pm· cento do cnpital subscripto. 

Art. 7.• A assignatura dos presentes Estatutos obrigará o 
assignantn ao pagamento integral da quantia subseripla. 

Art. 8. 0 Os socios são obrigados a fazer suas entradas da 
maneira detPrminada no Art. G.•, quinze dias drpois da ('XÍ
r,encía da Hirectoria, annunciada pdos .lornacs desta CidiHIP, 
sob pena, se não o fizerem, de pagarem os juros de hum por 
cPnto ao mez da quantia exigidu por espaço de trinta dias; 
findo porôm este segundo prazo, fiea a Directoria autorisada a 
vender Pm proveito do EstabciPcimcnto as partPs do capital que 
pertencerem aos socios rct~~issos. 

Art. 9. o Os recibos das entradas que u Directoria passar, 
nos socios , podem ser doados, vendidos, hypothecados, legados 
c lt'ansl'eridos, com tanto que estas transacções se fação no es
criptorío do EstabelPcimento, po1· actos lançados nos registros 
da Companhia com assignatura do proprietilrio, ou de procu
rador com poderes espcciaes, salvo o caso de execução judicial 
e o caso de serem legados, qne se wrificará por documento 
authentico da verba LPstamentaria. 

Art. 10. Os fundos da Companhia, em qunnlo clla não 
cs~abcleccr o sPn esc ri ptm·io, para maio•· srgurança , serão em 
dcpositos recolhidos em qualquer :Estabelecimento de credito 
em conta conente simples. 

TITULO IU. 

Da Directoria. 

Art. 11. Os ])ü·ectores serão eleitos na fórma do Art. 3. o 

dos presentes Estatutos, c compete-lhes: 1.• promover desde já 
a vinda de hum :Engenheiro habil para o lcvantumcnto da 
planta, e orçamentos ncccssarios ás obras a que tem de pro
c~der-sc: 2. • mandar Yir da Europa todo o rnachinismo pre-
6ISO para montar-se a fabrica, c a pequena l'undil;ão que lhe 

ú 
" i' 



serit deJWIHlenle: 3. o conlraclar lambem na Europa os tecdües 
e operarias que scjão strictamcntc precisos para os troballtos dq, 
J~slabelccimento: 4.0 contractar igualmente a vinda dos colonos, 
que forem precisos, ou crigaja-los na Província, como julgar 
mais cconomico: 5.• estabelecei' os salarios de todos os empre
gados e ~rabalhadorcs, sobre proposta do Gerente. e com ap
provação da Assernbléa geral dos socios: 6. o velar sobre o 
comportamento c d<~sempenho das obrigações do Gcr<·nte, pri
vativamente encarregado de dirigir os trabalhos do Estabdcci-

, mento, e dirigir-lhes todas as ordens que julgar conrenienlcs 
a bem do serviço, c deeidii· as duvidas- que possão offi.~rccer-sc, 
c remover os obstaculos que possiio apparceer no andamento 
dos trabalhos eeonomiros da fabrica e suas dependcncias: 
7." approvm·, quando julgue justa, a despedida de qualquer 
empregado ou opera t·io do Estabelecimento, que for determi
nada pelo Gerente, unieo habilitado para o li1zer: 8. • com'ot·ar 
a Assernb[{•a geral dos socios no mez rlc Janeiro de toclos os 
annos c aprcscntar-llw o relalorio e balanço do anno nnll'rior 
c:om o fecho de :H de Dezembro, c convoca-la lambem extraor
dinariamente quando julgar neeessario: !l." lhzer escripturar os 
livros da Companhia com toda a regularidade, e conforme os 
usos do commcrcio: 10.• ultimar· sempre por meio de arbitros 
as contestações que possuo apresentar-se entre os socios, ou 
quacsqucr outras pessoas, salvo as dctcrmin::tçõcs da Lei em 
contrario. 

Art. 12. Os Directorcs, ai<\m da parte que tocar a cada, 
hum no dividendo annual , não perceberiío porcentagem ou gra
tificação alguma pelo seu trabalho, até que se conheça se os 
lucros da Em preza o podem perrnitlir, não podendo nenhum 
dos socios eximir-se deste encargo quando for eleito Dircctor, 
sob qualquer pretexto que seja. 

TITt;LO IY. 

Do Gerente. 

Arl. I!J. O Gerente snní da livre nomeação c detnissão • 
da Direetoria, com approra<;iio da Assembléa geral dos socios, . 
e compete-lhes: 1.0 ter a seu cargo a dircecão cconomiea dos'' 
trabalhos da fabrica c d11 suas dependcneias; de conrormidado·l 
com o Regulamento interno, que para este fim se orgauisar,'l 
e com as disposições dos presentes Estatutos: 2. o 11sealisnr a 
eseripturação dos livros da Companhia, para que se proceda 
a este trabalho, conrormc os usos do commercio, pelo met11odo · 
de partidas dobradas: 3. o apresentar em todos os semestres á 
Dirccloria hum relatorio dos trabalhos a seu cargo, com as 
ouservações <Jne julgar ronvcnicntcs a hem dos interesses geraes · 1 

1 
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da Empt'f'Zn, f' do Sf'I'Vit;o Pconomico da filbl'iea f' suas dc~pen· 
dcndas: '•·" dar ü Directoria lodi!s as informações que por dia 
lhe forem exigidas, e expor-lhe as duvidas c cmbara~·os que 
possão occoner, aguardando a sua decisão para cumpri-In. 

At·t. 14. O Gerente, em compcnsnt;ão do seu trabalho, 
recebcmí da caixa da Companhia, a titulo de honorarios, a quantia 
de 150~000 por mez, a contm· do dia em {fUC forem p1·ccisos 
os seus serviços, o que se verifica ri• pela participa~üo escripta, 
que para este fim lhe dirigirem os Direclores. 

TITULO V. 

Do escriplorio e deposito. 

Art. 15. O Es!abPiecimenlo tení o seu cscriplorio I' dl•
posilo no lugar que a JJirectoria julgar mais eonwniPnLP. 

Art. Hi. Tanlo o esci'iptorio conw o dPposilo ou ar
umzt•m lt•J'ão os mnpi'Pgados que lim~m precisos, a juizo da 
Direcloria e a expensas da Companhia. 

TITL'LO VI. 

Da (wul-ição. 

Art. 17. A fabrica, como dispõe o Art. 4.• destes Es
tatutos , ~m·á huma pequena fundição para occorrer ás neces
sidades que della houver, e para nas vagas que tiyer se occupar 
nas obras que llie forem ericommendadas. 

Art. 18. A fundição, de que trata o Artigo antecedentr~ 
fica dependente da fabrica, c o mestre e obreiros que se 
occuparem em seus trabalhos, serão subordinados ao Gerenh·. 
como os demais empregados do Estabelecimento. 

TITUJ.O YII. 

D:1 Conselho de fiscalisação. 

Art. 19. Os socios da Ccmpnnhia serão representados, para 
o exame dos ncgocios della , por hum Conselho de fiscalisaçiio 
composto de tres membros d'entre si, cl('ifos todos os annos 
na Assemhléa g('ral ordinaria do mcz de Janeiro. 

A1·t. 20. Süo attribui~ões do Conselho de fiscalisação: 
1. • J~xaminar escrupulosamente o estado da cscripturação, 

c operações da Companhia : 2. o examinar igualmente qual 
tenha sido o comportamento dos empregados do Estabclccimto: 
3. o fiscalisai' se os presentes Estatutos tem sido observados 
rcstridanll'n!e, brm t·omo o Hf'r:nlanwnlo in!Nno da ll1l1rit'a 



e suas tlepl'lHlt•neia:-;: '•··" e:xaminar o ba!an•:tl geral (la Com
panhia ({lll~ a ])ircr.çüo dt'Ye apresentar á .\ssemul[•a f<eral 
dtH soei os no HH'Z de Janeiro de todos os annos, com o fecho 
dt• 31 de ])ezmn!JI'O do anno anterior. 

Art. 21. llara o fim dderminado no Artigo antecedente, 
todo o Estabelecimento S('J'Ú fratH{Ucndo ao Conselho de fis
ealisação, e. a Dircctoria c o G(~f'(mte lhe darão lodo:> os es
clarecimentos que forem exigidos. 

Art. 22. Conduido o exame, o Conselho fará hum re
lalorio no qual cmittirá sua opinião sobre o esta(lo da Com
}Janhia, c sua administração, podendo propot· qualquet· me
dida qu<~ julgue u til ao Estabelecimento. Este rclatorio, c o 
da Dirretoria scní impresso com o JJalan~o, c distribuido 
rdos socios. 

TITULO Vlll. 

Da Assembléa geral. 

Art. 23. A Companhia, sendo regularmente constituída, 
hc rrprcscntada pela sua Asscmbléa geral. ]~sta hc a reunião 
de todos os socios que, não sendo seus empregados, nella 
possuírem fundos na fonna do Art. G.• dos presentes Estatutos. 

Art. 2i. A Asscmblea se reunirá ordinariamente aló o 
dia 20 de Janeiro de cada anno, c extraordinariamente todas 
as vezes que ror convocada pela Dircctoria, ou pelo Conselho 
de fiscalisação, quando seja neccssario aos interesses da Com:~ 
panltia: 

Art. 25. Compete ú Asscmbléa geral: 1. • ouvir os re
latorios da Dircctoria c do Conselho, á vista do balanço de 
cada anno: 2.• eleger os membros da Dircctoria, guardadas 
as disposições do Art. 3. 0 , c os membros do Conselho de fis
calisação: 3.• approvar, ou desapprovar a nomeação ou de
missão dos empregados e seus ordenados: 4.• l'l'lllovcr qualquer 
dos Dircctorcs, c o (;cnmtc, no caso de se lhe provarem 
malversações, c fazer pôr em uso os meios lcgaes para in
dcmnisação dos prejuizos. 

Art. 26. A Asscmblêa geral será presidida pela pessoa 
que os socios escolherem d'rntrc si, no principio de cada 
sessão, cxcluido.5 os Dircctores c os membros do Conselho 
de fiscalisação; o Presidente nomeado elegerá hum Secretario, 
c dons Escrutadorcs para formar Mesa, c proseguir os traba-: 
lhos. 

Art. 27. O soei o que obtiver a palavra não poderá fali ar 
mais de duas vezes sobre o mesmo objccto , nem ainda para 
explicar-se; exceptuando-sc os Direclorcs para dcfcndcr--sr, no 
caso de serem accusados. 



TITL'LO IX. 

Da 1:otaçlia. 

Art 28. Os socios não tem dir<~ílo á mais d<' hum voto 
nas r<'llniõcs da Assemhli~a geral, scjão quaes forem as partes 
do capital que tenhão tomado na fúrma do Art. 6." dos pre
sentes J~statutos. 

Art. 2"9. O socio qu<' residir fóra da Capital, aquellc 
que se achat• füra da Província, c as senhoras, qnc na con
formidade do Art.' 6.• fizerem parte da Companhia, poderão 
votar por procura-:ão passada a outro socio qne as represente. 

TITt:Ul X. 

Do ineentario ammal. 

Art. 30. Todos os annos em 31 de Dezembro a Direcloria 
fará o inventario geral do estado da Companhia, que dc\'erá 
sct· concluído atí~ o dia 15 de Janeiro do anno seguinte : a 
Direcloria convidará até o dia 10 o Conselho de fiscalisaeão 
pura que clle possa fazer seu exame c relatorio , a fim· de 
apresenta-lo á Assembl(•a geral dos soei os, corno dispüe o Art. 
22 dcstr:s Estatutos. 

TITULO XL 

Do dieidwdo. 

Arl. :u. Depois de pagos todos os encargos <' <lcspczas 
gera<'s da Companhia, do lucro que apresentar o balanço annual 
será deduzido: 1." cinco vor cento sobre o importe das ma
chinas c utcnsilios da fabrica e dcpendencias, a titulo de dcs
apreciação annua: 2. o dous por cento sobre o importe dos 
edificios da fabrica c suas dcpendencias, a titulo de desapre
ciação c concertos annuaes: 3. o quatro por cento sobre o 
capital social a titulo de reserva , que não deverá exceder a 
trinta contos de réis. O fundo de reserva, será cmprrgado na 
compra de novas machinas, ou no augmento dos edificios, se 
se tornar necessario. 

Art. 32. I•'eitas as deducções de que trata o Artigo an
tecedente, o saldo liquido que ficar será dividido annualmcnte 
entre todos os socios, em proporção do eapital eom que l'll

trarPm para a Cornpanlria. 



( 2as ) 

TJT(TLO XII. 

Da força motriz da fabrica, e numero de seus teares. 

A força motriz da fabril' a deverá ser d' agua corrente 
tanto quanto seja possi vel consl'gui r- se ; sendo porêm auxi
liada por madtina a vapor, se ella for indispcnsaYI'l para 
fazer trabalha•· setenta teares, que serlio distribui dos da ma
neira seguinte : sessenta exclusivamente para panuo grosso de 
ensacar assncar ; cinco para cobertores proprios para I'Scra,·os, 
e cinco para panno de yeJas de· naYios c barcaças. 

Art. 34. O numem dos teares' poderá ser augmentado 
ou diminuído pela Directoria , na razão do consumo dos tecidos 
que clles fabricarem. 

TJTl'I.O XIII. 

Da dissolução e liquidação da Companhia 

Art. 35. No caso de prl'juizo de 110 do capital social, 
a Companhia será dissolvida c cntr·ar<Í em liquidação antes 
dos quinze annos de que trata o Art. 2. o, se na Assembléa 
geral dos socios não se determinar o contrario. Na expiração 
da Companhia ou no caso da dissolução anticipada, a Dire
ctoria cuidará em effcctuar a liquidação no prazo mais breve 
possível, ou por si , ou delegando-a a hum ou dois de seus 
membros, se a outros socios , ou socio , pela Assembléa geral 
não for encarregado. 

Art. 36. Nos casos do Art. antecedente , o activo defini
tivo da Companhia será repartido entre todos os socios propor
cionalmente ás suas entradas na formação do capital geral. 

TITULO XIV. 

Disposições diversa.•. 

Art. 37. O capital da Companhia por deliberação tomada 
em sessão de seus soei os, poderá ser augmentado até o duplo, 
se convier o augmcnto do Estabelecimento; guardadas porêm 
as disposições dos Arts. 5. o c 6. o dos presentes Estatutos. 

Art. 38. No caso de impedimento ou morte de algum dos 
Directores os outros dous continuarão a gerir até a proxima 
sessão ordinaria dos socios da Companhia ; se forem dotls os 
impedidos, hum dellcs será substituído, durante t> seu impe
dimento, por hum dos socios que lhe for innncdiato em votos. 

Art. 39. Os presentes Estatutos, depois de escriptos em 
hum livro especial da Companhia , e ttssignados por f{)dos es l 
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sodos por inlermedio do l1residente da Pmvincia, serfio sub
mettidos á approvação do Governo Geral na fórnm do Art. 295 
do Codigo Commereial. 

Art. 40. No caso de serem approvados ~ hum exemplar 
Impresso sm·á dado a cada hum dos socios depois do registro 
do Commercio e publicação pelo Tribunal respectivo , como 
dispõe o Art.. 296 do supracitado Codigo. 

Cidade de :Maceió, Capital da Província das Alagoas 23 
de Fevereiro de 1857. 

DECHETO N.• 1.961-de 22 de Agosto de 1857. 

Separa o 1ermo de Capivary do do Rio Bonito M Pro
víncia do Rio de Janeiro, e crea n'elle o Lugar de 
Juiz Aluuicipal que accumulará as fimcções de Jttiz dos 
Orf!ios. 

Ilci por bem IJecretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Capivary do do Rio 

Bonito, na Pl'Ovincia do nio de Janeiro, c creado nclle o lugar 
de Juiz .Municipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz dos 
Orfãos; revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do :Meu Conse
lho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da 1ustlça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte e dous de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigcsimo sexto da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 1.962-de 22 de Agosto de 1857. 

Crea hum Commando Superior de Guardas Naciollaes nos 
Municipios da Cachoeira, Monsarás, Muaná, e Chaves 

da Província do Pará. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Provincia do Para t 
Hei por bem Dcca·ctar o seguinte : 
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Art. Unieo. Fica ereado nos 1\luuicipios da Cachoeira, 
Monsanís, :Muamí, c Chaves da Província do Pará, hn111 Com
mando Superior de Guardas Nacionaes, composto dos Batalhües 
de Infantaria numero oito, nove, e vinte dous, já organisados 
naquelles Municípios, e da força da reserva addida aos mesmos 
Batalhões, os quaes ficão desligados dos Commandos Superiores 
da Capital, e !\laca pá da referida Província. 

Francisco Diogo Pcrt'ira de Vasconcellos, do 1\Ieu Conse
lho, Ministro e Secretario d' Estado dos Ncgocios da Justiça. 

· assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos cincocnta 
e sete, trigcsimo sexto da lndeptmdencia e do Imperio. 

Com a Huhrica 11!~ Sua l\lagestade o Imperador. 

Franrisco Diogo Pereira de Vascmzcellos. 

llECHETO ~." 1. 96:!- de 22 de Agosto de 1857. 

Separa o Termo de Ayuruoca do de Baependy, na Pro
víncia de Minas Geraes, e crea n' elle o Lugar de Juiz 
Municipal, que accwnulará as funcções de Juiz dos 
Orfãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica sepatado o Termo de Ayuruoca do de 

.Baependy, na Província de Minas Gcraes, e creado nelle o lugar 
de Juiz Municipal que accumulará as funcções de Juiz dos 
Orfãos ; revogadas as disposiçfíes em contrario '! 

Francisco Hiogo Pereira de Vasconcellos, do l\leu Conselho, ; 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim · 
o tenha entendido c faça oxPcutm·. Palacio do Itio de Janeiro -' 
em vinte dous de Agosto de mil oitocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da lndepcndcncia c do Imperio. · . r! 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo P~reira de Vasconcellos: 
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DECHETO N." 1.\JG'~ -de de 22 A!'osto de 1857. 

Mafca os vencimentos dos Carce1·eiros das Cadeias da Vi/la 
Nova e Santo Amaro, na Província de Sergipe. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. O Carcereiro da Cadeia da Villa Nova terá o 

ordenado annual de sessenta mil róis; c o ela Cadeia da Vil la 
de Santo Amaro o ordenado annnal de cento e oitenta mil réis, 
ambos da Provinda de Sergipe. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do 1\Ieu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios da J usliça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte dous de Agosto de mil oitocentos cincocnta 
c sete, trigcsimo sexto da lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o lmpPrador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcrlfos. 

])ECilETO ~. • 1.965 -de 26 de Agosto de 18::í7. . 

Permilte aos Vereadores ela lllustrissima Camara Municipal 
o uso de uniforme especial. 

Hei por bem que os Vereadores da lllustrissima Camara 
Municipal, nas funcçõcs de Côrte, nos actos solemncs da Ca
mara, e nos actos publicos em que se aprcsPntarcm formando 
corporação, possão usat· do uniforme constante do modelo, que 
vai annexo a este Decreto. 

O Marquez de Olinda, Consdheit·o d'Estac1o, Presid<'nlc 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperio, assim o tenha entendido c faç.a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Agosto de mil oi
tocentos cincoenta e sete, tr igesimo sexto da lndepcndcncia c 
do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua :'llafrcstade o Imperador. 

Jlarqucz de: O/inda. 
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DECRETO N ." 1. !J!i6- de 26 de Agosto de 1857. 

Designa não só o pessoal da Casa de arrecadação mandltda 
estabelecer no Arsenal de Jfarinha da Côrte pelo Art. 85 
do Regulamento annexo ao Decreto N.• 1.769, de 16 
de Junho de 1856, mas tambem os respectivos venci
mentos e obrigações. 

Hei por bem, na conformidade do Art. 85 do Regulamento, 
que baixou com o Decreto n. o 1. 769, de 16 de Junho do anno 
passado, Determinar o srguintc: 

A1"L. l. • O pessoal da Casa de arrecadação, mandada es 
tahelceer no Ars1•nal 1h~ Marinha da Corte 1 elo dito Artigo, 
será composto dP : 

1 Escrivão. 
2 Ajudantes d'cste. 
1 Almoxarifc. 
1 l•'iel. 
4 Guardas. 

Art. 2. o Alem do pPssoal mareado no Artigo anterior, 
haverá o numero de serventes, que se julgar necessario; devendo 
um d'ellcs exercer as funcçücs de Porteiro. 

Art. 3.• Todos os referidos Empregados ficão sujeitosao 
Inspector do Arsenal, c perceberão os mesmos vencimentos es
tabelecidos n'aquelle llegularnento para os de iguaes denomi
nações do Almoxarifado de Marinha da Côrte. 

Art. 4. 0 As obrigações d'estes Empregados serão reguladas 
pelo que determinão os Capítulos 8.0 , 9.• e 10 do Titulo t.• 
do sobredito RegulanH•nto, a respeito dos do Almoxarifado, em 
tudo quanto lhes mr applicaycl. 

Art. 5.• O Escrivão c seus Ajudantes, bem como o Alm~ 
xarifc, serão nomeados por Decreto Imperial; o Fiel e Guàrdas 
por Portaria do Ministro da Marinha ; c o Porteiro c Serventes 
po1· Portaria do Inspcctor do Arsenal; devendo á vista d'estes 
Titulos pagar os competentes direitos , scllo c emolumentos. 

Art. 6. o Os Empregados mais importantes, de que trata 
o Art. 1. o, serão escolhidos d' entre os que se occuparem nli 
escrituração das Officinas, c tiverem a precisa idoneidade, oo 
possuírem conhecimento da escrituração das UcpartiçõPs de 
Fazenda da l\Iorinlta, ou dos Navios. 

Art. 7. o O Ahnoxarifc prestará fiança idonca c abonada 
na razão de dez por um da som ma dos vencimentos, que per
ceber annualmentc ; devendo o J<'icl servir debaixo da respon
sabilidade do Almoxarife, que poderá exigi!· d'cllc as seguranças 
e lian<,:as, que lhe forem ncccssarias. 
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Art. s.o Em quanto se não rcorganisar o Arsf)nal de 
Marinha da COrte, deverá observar-se áccrca dos Empregados 
da Casa de arrecadação, no que lhes fôr applicavcl, o disposto 
nos Arts. 93, 9i, 96, 98, !)!), 100 c 101 do Regulamento, que 
baixou com o Decreto N. 0 1.76!), de 16 de Junho tle 185H. 

Art. !).0 I?icão dcrogadas as disposições do Art. 2!) do 
Cap. 13 do Decreto de 13 de Janeiro de 18:Jt., da parte 
4.• do Decreto de 5 de Maio de 1~:14., c outras I{UiiPsquer em 
contrario. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da l\Iarinha, o tenha assim ctltPn
dido, e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em vinte seis 
de Agosto de mil oitocentos cincocn!a c sPte, trigesimo sPxto 
da Indep!'tHlencia c do lmperio. 

Com a Uubriea de Sua l\Iagestade o Jmprrador . 

.José Ant(min Saraiva. 

---
DERECTO N.o 1.967 d1~ 26 de Agosto de 1857. 

Altem os direitos taxados sobre dirersos artigos da Tarifa 
das Alfandegas. 

Usando da autorisação concf)dida pelo Art. 29 da Lei n. o 

36!) de 18 de Setembro de 1845 c Art. 46 da L!·i n." 514. de 
28 de Outubro de 1848; Hei por bem que na Tarifa das Al
fandegas, mandada executar pelo Decreto n. 0 1.9H de 28 de 
Março do corrente anno, se obsenem as alterações que com 
este baixão, assignadas por Bernardo de Sousa Franco, do 
!f eu Conselho, Senador do lmperio, l\Jinistro e Secretario 
d'Estado dos Negocios da Fazenda e residente do Tribunal do 
Thesoum Nacionul, que assim o tenha entendido e faça exe-. 
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta e sete, trigcslmo sexto da lnde
pcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Bernardo de Sousa Franco. 



( 263 ) 

Art. s.o Em quanto se não rcorganisar o Arsf)nal de 
Marinha da COrte, deverá observar-se áccrca dos Empregados 
da Casa de arrecadação, no que lhes fôr applicavcl, o disposto 
nos Arts. 93, 9i, 96, 98, !)!), 100 c 101 do Regulamento, que 
baixou com o Decreto N. 0 1.76!), de 16 de Junho tle 185H. 

Art. !).0 I?icão dcrogadas as disposições do Art. 2!) do 
Cap. 13 do Decreto de 13 de Janeiro de 18:Jt., da parte 
4.• do Decreto de 5 de Maio de 1~:14., c outras I{UiiPsquer em 
contrario. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da l\Iarinha, o tenha assim ctltPn
dido, e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em vinte seis 
de Agosto de mil oitocentos cincocn!a c sPte, trigesimo sPxto 
da Indep!'tHlencia c do lmperio. 

Com a Uubriea de Sua l\Iagestade o Jmprrador . 

.José Ant(min Saraiva. 

---
DERECTO N.o 1.967 d1~ 26 de Agosto de 1857. 

Altem os direitos taxados sobre dirersos artigos da Tarifa 
das Alfandegas. 

Usando da autorisação concf)dida pelo Art. 29 da Lei n. o 

36!) de 18 de Setembro de 1845 c Art. 46 da L!·i n." 514. de 
28 de Outubro de 1848; Hei por bem que na Tarifa das Al
fandegas, mandada executar pelo Decreto n. 0 1.9H de 28 de 
Março do corrente anno, se obsenem as alterações que com 
este baixão, assignadas por Bernardo de Sousa Franco, do 
!f eu Conselho, Senador do lmperio, l\Jinistro e Secretario 
d'Estado dos Negocios da Fazenda e residente do Tribunal do 
Thesoum Nacionul, que assim o tenha entendido e faça exe-. 
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Agosto 
de mil oitocentos cincoenta e sete, trigcslmo sexto da lnde
pcndencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Bernardo de Sousa Franco. 
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DECUETO N.• Ul68 -de 2!J de Agosto de 1857. 

Proroga até o dia 13 de Setembro proximo futuro a Sessão 
da A.ssembléa Geral Legislativa. 

Hei por bem Proro~ar até o dia treze de Setembro pro
ximo futuro a presente Sessão da Assembléa Geral Legislativa. 

O Marqucz de O linda, Conselheiro d' I~stado, Presidente 
do Conselho de l\linistros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte nove de Agosto de mil 
oitocentos cinccwnta c sete, trigesimo sexto da lndependencia 
c do lrnperin. 

Com a llubl"ica de Sua l\fagcstade o Imperador. 

J}larqttez de Olinda. 

DECRETO N.• 1.96!) de 29 de Agosto de 1857. 

Separa "o Termo de Apiahy dos de Itapetininga, Xirü-ica e 
Tatuhy , e crea nelle , t·eunido aos do Capão Bonito de Pa
ranapanema e ltapéva da Faxina na Província de S. 
Paulo , o lugar de Juiz Municipal, que accumulará as 
funcções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Apiahy dos de Ita

tininga, Xiririca e Tatuhy e creado nelle, reunido aos do Capão 
lJonito de Pal'anapanema e Itapéva da Faxina, na Pl'Ovincia 
de S. Paulo, o lugar de Juiz 1\Iunicipal, que accumulará as 
funcções de Juiz dos Orphãos; revogadas as disposições em 
contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, 1\finistro e Secretm·io d'Estado dos Negocios do Imperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do lUo de Ja
neiro em vinte nove de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigcsimo sexto da lndependencia e do Impcrio. · · 

Com a Uubrica de Sua l\Jagcstade o lmpei·ador. 

FTa11cisro Diogo Perrira de Vasco11cellos. 

, 
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DEf.HETO ~.· 1.970 --de 29 dn Agosto de 1857: 

Reune o Termo de Rotucat(i. aos de Itapetiuinga, Xiririca e 
Tatuhy na Província de S. Paulo. 

Hei pm· bem Decretar o seguinte: 
A1·L Unico. Fica reunido o Termo de Botucatú aos de 

ltapclininga, Xiririca e Tatuhy na Província de S. Paulo. 
Francisco Diogo Pereira do Vasconcellos , do 1\lcu Con

selho, Ministro e Secretario d'Estado dos ~Pgocios da Justiça, 
assim o lenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte nove de Ag •sto de mil oitocentos cincoenta 
c sete, trigesimo sexto da lndcpcridencia c do Imprrio. 

Com a Hubrica de Sun MagcstadP o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira dt! Fascmwellos. 

DECHETO N." 1.971-dc 31 dQ Agosto de 1857. 

Autorisa a encorporação e approva os Estatutos do Banco 
· Commercial e Agricola, com diversas alterações. 

Atl1~ndendo ao que l\:Ic rcprcscntlírão Custodio Teixeira 
tcite c ontros accionistas de hum Banco que prctcndf'm fundar 
nesta Côrt.c sob a dcnominaç5o de- Banco Com merda! c Agri
cola;- c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho d;Es
tado: Hei por bem Autorisar a encorporaç.ão e A pprovar os 
Estatutos do referido Banco, que a Pste ''fiO juntos, com as 
alterações seguintes: 

1.• Accrcsceute-se no fim do Art. 5.• as sPguintPs palavras: 
« depois de obtida a autorisação do Governo Imperial ». 

2." Substitua-se o ultimo periodo do Art. 1 O pelo seguinte: 
« o 1. • dividendo será pago no mcz de l\faJ·ço de 1858, c os 
outros por semestres, nos mczes de Setembro c l\larço de cada 
anno ». 

3." Supprima-sc nos~~ 2." e 3." do Art. 12, e § S.• do 
Art. 24. as palavras: « sobro acçõcs do proprio Banco 11. 

. l~. • Subslitnão-se os A rt~. 15 e 16 pelos seguintes: 
Art. 1!). Trní a raeuldadc de cmittir bilhetf's ao portador, 

e á Yista até n somma tle seu capital ellectiyo. Estes bilhetf's 
scriío rpalisan-is eni moeda mdalic3 ou notns do ThPSOlli"O, 

34; 
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e garantidos por igual somm11 em A polkes d<J Divida Publka 
tle seis por cento, ou nas de cinco e quatro por cento pelo valor 
correspondente, e em acçõcs das estradas de ferro, que tenhão 
garantia de juro pelo Governo: todos estes títulos pelo seu 
valor nominal. As Apolices e acçt'íflS que servirem de garantia 
á emissão serão de propriedade do Banco, e ficarão depositadas 
em seus cofres. 

Em quanto a emissão garanlida pelos títulos ácima referidos 
não chegar á som ma do capital effectivo do Banco, poderá o 
mesmo por todo o excedente de cincoenta até cem por cento 
do capital reali!'lado, emittir bilhetes ao portador e á vista, para 
cuja realisação em metacs ou notas do Thesouro conservará em 
caixa somrna que não Sl'ja inferior a cincocnta por cento desta 
emissão. 

Ü!i bilhetes emiltidos pelo Banco Central não poderão ser 
de valor menor de 20~000, e os lançados na circulação pelas 
Caixas filiaes .e ngeneias não serão menores de JO;ooo. 

Art. 16. Os descontos de qualquer emissão superior á 
som ma autorisada pelo Artigo antecedente, e garanlida do modo 
que fica determinado, reverterão em fayor dos Cofres Publieo8, 
sendo o Banco obrigad9 a entrega-los corno multa pela infracção 
do dito Artigo. 

5.a Redija-se o Art. 2! do modo seguinte: 
Art. 22. Poderá emprestar sobre hypothecas de b11ns de 

raiz, até dez por cento do capital effectivo do Banco; e delerá 
ompregar até trinta por cento do mesmo capital em emprestimos 
sobre hypothecas de bens qe raiz, logo que a legislação hypo
thecaria oiTereça garantias conveniantes. 

6.• Substitua-se o Art. 31 pelo seguinte: 
Art. 31. As operações das Caixas filiaes serão as mesmas 

do Banco; quanto porl-m ii emissão, ser-lhes-hão os bilhetes 
fornecidos pelo Banco já com hurna assignatura, e se guardarão 
as regras fitada!i nos Arts. 15 e 16, ficando supprimido o § t.• 
do Art. 35. 

7. • Substitua-se o Art. 52 pelo seguinte: 
Art. 52. A Directoria do Banco só podení fazer extensivas 

ás Caixas liliacs, no todo ou em parte, as concessões que lhe 
forelJl outorgadas, quando para isso tiver autorisac;ão do Go
verno. 

8.• Aecrcscente-se no fim do Art. 54 as palavras: « a au
torisação do Governo he necessaria para a transferencia das Caixas 
ftliaes ». 

9.• Substitua-se o Art. 57 pelo seguinte: 
Art. 57. As operações das agencias serão as mesmas das 

Caixas filiaes, com as restricções que a Directoria do Banco 
julgar convenientes. Pelo que respt'ita aos bilhett's lançados na 
circulação pelas ngencia~, serão observadas as disposições dos 
A-r&.. 15, 1!Y c :H 
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1 O. • Accrescentc-sc no fim do § 1." •lo Art. 71 as palavras: 
« prt'cedendo appmvação do Governo quanto á creação e transfe
rencia )) ; e no fim do § 2." do mesmo .<\rtigo, as seguintes: 
<c e de suas Caixas flliaes )) . 

1t. • Depois do Art. 93 , ";~ccrescente-se: 
Art. 9.t. He applieavel a este Banco a disposição do Art. 

10 do Decreto N." 1.136 de 10 de Janeiro de 18t..!l. 
Bernardo de Sousa Franco, do .Meu Conselho, Senador· 

do Impcl"io, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Fazenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ass.im 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em trinta e hum de Agosto de mil oitocentos cincoenta e SGto, 
trigesimo sexto da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Bernardo de Sousa Franco. 

E11tatu,e11 de Daaco Uemmerclal e Agrlcela. 

TITULO I. 

Da creação do Banco. 

Art. 1. o Fica organisado na Capital do lmperio, sob a 
dP.nominação de-Banco Comm~rcial e Agrieola-, hum Banco 
de deposito, desoonto e emissão, o qual durará 20 anno&, con
tados da sua installação. 

Art. 2." O fundo capital do Banco será de vinte mil contos 
de réis, divididos em cem mil acções: mas podcJ'iÍ ser elevado 
por deliberação da Assembléa geral dos accionistas c autorisação 
do GoTerno. 

Art. 3.0 O Banco constitue huma Companhia Anonyma, 
e suas acções pod8rão ser possuídas por nacionacs ou estran
geiros. 

Art. 4. o A transferencia das acções sómcnte terá lugar por 
aeto lançado no registro do Banco com assignatura do proprie
tario, ou de seu Procurador com poderes especiaes. 

Art. 5." O Bancodeveráestabeleeer Caixasfiliaes e agencias 
especialmente nos lugares onde as necessidades do Commercio 
e da lavoura tia Província do Rio de Janeiro, e das raias das 
Províncias de 1\fimli e S. Paulo o exigirem. 

Art. 6. o Os Estatutos das Caixas filiaes e agencias poderão 
ser alterados pela Directoria do Banco quando esta o julgar con
veniente; as alterações porêm não terão vigor senão depois de 
apprevadas pelo Governo. 

Art. 7. o O Banco estabelecerá , dentro de bum anno, pelo 
menos duas Caixas filiaes, buma em Vassouras e outra em 
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Campos, c quatro agencias nas seguintes localidades: Bananal, 
Cidudc do Parahybuna, S. José da Parahyba ~ Cantagallo. 

Art. 8. o As entradas das acções que estiverem subscl'iptas 
até o acto da installação do Banco serão rcalisadas em prestaç•ies 
de 10 pm· cento, pelo modo seguinte: a primeira logo que lo r 
eleita a Directoria do Banco, e cada hum a das outras nos prazos 
designados pela mesma Directoria, pot· annuncios feitos com 
anticipac:ão de quinze dias pelo menos. 

Art. 9.0 Os Accionistas que não eiTectuarem os seus pa
gamentos com a devida pontualidade deixarão de ser conside
rados como tacs, e perdcrüo em b(lneliciodo Banco as pt·estações 
anteriormente realisadas. Exceplulo-se todavia os casos em 
que or.(:orrcrem eircumstaneias cxtraordinarias devidamente jus
f iliea!las peranl•~ a Ui n~rloria. 

Art. 10. O dividendo consistirá nos lucros liqu.itlos do 
Banco, depois de deduzidos 6 por cento, que constituirão hum 
fundo de reserva. Esta deducção, pon!m, cessará desde que 
à reserva exceder á decima parte do fundo rcalisado do mesmo 
Banco. 

O primeiro dividendo será pago no mez de Julho de 1857, 
e os outros por semestres nos mczcs ·de Janeiro c Julho de cada 
anno. 

TITULO 11. 

Das operações do Banco. 

,\ rt. 1t. O Banco poderá realisar as opcra~ücs de que 
tratão os Artigos seguintes. 

Art. 12. Essas operaçües consffitirão em d<'scontos, cm
prcstimos e contas correntes, a sabct': 

§ 1. o Descontos: 1. o, de letras da terra, títulos de Com
panhias ou de particulm·es, que no Commcrcio se costumão 
descontat·; 2. o, de bilhetes da Alfandega c do Thcsouro, e do 
quaesquer outros títulos do Governo á prazo certo; 3.0 , de 
letras de cambio. 

§ 2. o Emprestimos; 1 o, sobre penhores de ouro, prata, 
diamantes brutos ou lapif!ados; 2. o, sobre gencros de produ cção 
nacional ou estrangeira, c não susceptíveis de deterioração ou 
corrupção, depositados em Armazcns Alfandegados; 3. o, sobre 
Apolices da Dívida Publica c outros títulos do Governo, acc:ões 
de Companhias ou títulos particulares; 4. o, sobre as acçõcs do 
proprio Banco; 5. o, sobre fianças. 

§ 3. o Contas correntes: sobre dinheiros depositados, pe
nhores de ouro, prata, diamantes brutos e lapidados, A polic<'s 
da Divida Publica e outros li tu los do Governo, acções de com-: 
panhias ou títulos parlieulares, sobre aeçõcs do proprio Banl:() 
c sobt·e cauções. 
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At·t. 13. O Hanoo poderá receber em guarda P- deposito: 
ouro, prata, brilhantes, joias e ti tu los de valor. 

Art. H. Poderá outrosim cobrar por conta de terceiros 
dividendos ou quaesquer valores, entregando-os ;i seus donos 
em dinheiro ou letras. 

Art. 15. Terá a faculdade de emittir bilhetes ao portador 
e á vista, não podendo a som ma emiltida pelo naneo, eom
prelwndida a emissão das Caixas filiaes e agencias, CH!'<It•r a 
50 por cPnto do capital realisado do Banco. 

Os bilhetes emitlidos pelo Banco central não Sl'riio JOI'IIOI'l'S 

de 20:ti~Oil0, nem menores de lO:tilOOO os que o forem pl'las Caixas 
filiaes c agencias. 

Art. 16. O Banco tcmí hum fundo disponível represcnlnrlo 
por III'WIIa eorn~nll~, harras dt~ ouro de 22 quilates e prata de 
11 diuheiros, na itnporlaneia de hnrn quarto de sua Clllis,;lo; 
c a Din•ctoria poderá, para maior regularidade da cin:u!aç<lo 
dos ti tu los emittidos, Pstabelecet· semanal ou mt·nsalmenlr~ 
com os llancos de emis,iio que existirem no paiz n troca re
cipmca de seus bilhetns, pagando-se o saldo em mrwrla cor
rcilte; c bem assim o!Tcrccer caução em valores equivalente á 
decima parte de sua emissão. 

Art. 17. Poderá fazer movimento de fundos proprios oú 
alheios de h urnas pura outras l'rovincias, ou para fóra do 
Imperio. 

Art. 18. Poderá encarrc~ar-se por commissão da compra 
e venda de metacs, apoliccs da divida publica, e de todos c 
quacsqucr outros títulos. 

Art. 19. IJoderá receber dinheiro a premio como c 
quando lhe convier. 

Art. 20. l'oderú comprar de conta propria metaes pre
ciosos, mesmo e!Tectuando para esse fim operações dP cambio, 
no que em caso algum poderá empregar mais de lO por cento 
de seu capital e!TPctivo. 

Art. 2t. Poderá eomprar c vender ,\ policcs da nivida Pu
blica fundada, ou quaesquer outros títulos de credito da Nação. 

Art. 22. Poderá emprestar sobre hypotherns de bt•ns de 
raiz alé I O por cento do capital e!Tcctivo do Banco, e poderá 
cmprrgm· até 30 por cento do seu capital eiTcctivo em Prnpres
timos sobre !Jypothecas de bens de raiz, logo que a legislaçüo 
hypothcraria oiTcrcça garantias convenientes. 

TITULO 111. 

Dos descontos, cmprestimos c contas cnrrl'ntcs. 

Art. 2:1. As opcrnçfiPs d() rlc•,;ronlos de <(IH~ trata o .\ri. 
1:! senlo subordinadns (ts se~uinle~ disposic;ões: 
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§ 1." Todas as letras ou tilulos particulares ou publicos 
que forem offerecidos a desconto deverão ter prazo fixo de ven
cimento. e estar desembara~.ados de todo e qualquer litígio, e 
deverão igualmente conter declaração de pagaveis no lugar em 
que for feito o desconto, Jogo que srjão acceitos fóra delle. 

§ 2. o As letras da terra deverão ter pelo menos duas firmas 
conhecidas pelo Banco e de não contestado credito. 
~ 3. o Não serão descontadas as letras e outros ti tu los quH 

forem assignados por qualquer dos Directofes que estiver de 
semana como membro da Commissão de descontos, ou tiverem 
duas llrmas só de J)ircetores. 

§ th o Nas letras de cambio basta que hum a das firmas da 
tcna seja inteiramente conheeida e acreditada. 

§ 5." Duas terças parlcs dos deseonlos mcnsaes nl'ío poderão 
ser feitos a prazos maiores de quatro mczes, podendo os da 
outra terça parte elevar-se att; seis mezcs. 

§ 6. o O preço dos descontos das letras de terra e de cambio 
será fixado pela Directoria de quinze em quinze dias, e publi
cada a parte do Banco, salvo havendo occurrencias extraordi
narias, em presença das quaes a Directoria poderá alterar tem· 
porariamente esta disposi~ão. 

O preço dos descontos dos títulos será objccto de con
vençuo. 

Art. 24. Os emprestimos, embora se basêem em penhores, 
cauções ou fianças, não se verificarão senão por meio de letras 
acceitas pelo impetrante, e sob as seguintes condições : 

1.• Os impretantes mostrarão que são senhores e possuidores 
dos bens que offerecerem ; que estes estão livres e desemba
raçados de quaesquer onus ou encargos , que possão impedir 
sua livre venda em leilão mercantil, e os depositarão, assi
gnando termo em que tudo isto se declare, e em que se su
jeitem aos usos do Banco em casos taes. 

2. • Sendo os penhores de ouro, prata ou diamantes, os im
petrantes apresentarão, antes do deposito, a avalia~ão dos con
trastes, approvada pela Dircctoria. 

3.• Sendo os penhores gcncros armazenados em depositos 
alfandegados, os impetrantes apresentarão h uma lista de seus 
Talores arbitrados por corredores da approvaçuo do Banco, e 
este, depois dos exames neccssarios, exigirá dos impetrantes 
ordem cscripta , para que os administradores de taes depositos 
ponhão e conservem dahi em diante á sua disposição os generos 
dados em penhor, devendo as ordens ser logo apresentadas 
aos referidos administradores a fim de que deelarem nas mesmas 
que se responsabilisão pelo seu cumprimento . 

.i.• Sendo os penhores Apolices da Divida Publica, acções 
de Companhias, títulos do Governo ou de particulares, os im
p.etrantes darão procuração ao Banco para que este possa ve
rificar a traru;ferencia quando julgar necessaria. 
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:>.a O emprestimo sobre fianças se fará com a S<'gurança 
devida ás pessoas que o garantirem com hum ou mais fia
dores, á satisfqão da ])ireetoria, que se obriguem por termo 
assignado no Banco como principaes dm·edores, e eada hum 
solidariamente, acceitando o aliançado letras pelo valor do em
prestimo. 

6. a O prazo dos emprestimos e seus juros serão ohjcctos 
de convenção ; com tanto que nem o prazo SPja maior, nem os 
juros menores do que os dos descontos. 

7.• Se qualquer letra proveniente de emprestimo sobrn pe
nhores não for paga no seu vencimento, procedcr-sc-ha á vPnda 
dos penhores em leilão mercantil, com assistencia de hum 
dos membros da Directoria, precedendo anuuncio allixado por 
oito dias na casa do Banco, e publicado tres dias consecutivos 
nos Jornaes. O acceitante da letra poderá todavia, nté ao 
momento de começar o leiliío, pagar o que dever c as des
pczas que tiver occasionado; se o não fizm·, verificada a venda 
e liquidada a conta de todas as dcspezas, incluída~ as do leilão, 
os juros contadqs do vencimento da letra , e ll commissão de 
1 e meio por cento, se entrC!,;ará o saldo, se o houver, a quem 
pertencer. 

8.•. Os emprestimos sobre penhores de ouro e prata serão 
feito.J até o montante do valor legal dos objcctos com o aba
timento de 10 por cento; e sendo sobre diamantes, até a me
tade do valor que for dado pelos contrastes approvados pelo 
Banco. Se for sobre generos depositados em annazens alfande
gados de 1 quinto até metade do seu valor, segundo sua na
tureza, o estado do mercado e o preço que for dado pelos 
correctores; se for sobre Apolices da Divida Publica, até o 
montante do seu preço na Praça, com abatimento de 10 por 
cento, e sobre títulos do Governo, acções de Companhias ou 
títulos particulares, de metade até tres quartos do Yalor do 
mercado , segundo a sua oscillaçrw e a firmeza da garantia ; 
se for sobre acções do proprio nanco, até o montante do seu 
valor com abatimento de hum quarto; e se for sobre hyt;otheca 
de bens de raiz, atú metade ou dous terços do seu valor. 

Art. 25. A conta corrente terá lugar sempre que o de
posito realisado não for menor de duzentos mil n'•is, observan
do-lie em sua abertura as seguintes disposições: 

t.a O Banco verificará os pagamentos de transfcrencias por 
meio de cautelas cortadas de talões, que devem existir no 
Banco, com assignatura do proprictario na tarja, ns quacs 
não serão de valor menor de 50~000. 

Este serviço será gratuito ; e q. Banco alêm disso se im
cumbirá, tambem gratuitament11, da eobran<:a na Praça dos 
dividendos, letras ou lilulos das pessoas lJUe ten hão com cllc 
contas correntes abertas. 

2. a As contas correntes de adiantamentos sobre pt•nhorPs 
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c cauções são sujeitas ús disposições do § 8. o do Art. 2'~: e 
os sen:; juros e condições serão objccto de convenção, não de
' endn pon\111 o seu prentio ser inlerior ao dos descontos. .Fie a 
entendido que, embora possão estas contas continuar por mais 
de hum anno, cada h uma das parcellas abonadas ser à saldada 
d(~ntro de seis mezes, e quando os intereses do llanco o exigin~m 
n dircctoria poderá suspender novos avanços c liquidar os que 
tiver feito no fim dos prazos concedidos nas respectivas cau
telas. 

3.• Estabelecida que seja huma conta correntr, o Banco he 
obrigado a receber em pagamento as quantias que para esse 
fim ou deposito lhe forem entregues, embora seja antes do 
vencirrwnto das rcspcetivas parcellas, huma vez que as quan
tias entregues não sejão menon~s de 50:tP000, não sendo inferior 
o saldo. 

Art. 26. Aos Negociantes que abrirem conta corrente 
com o Banco se dará preferencia nos descontos, entendendo-se 
que os mesmos deverão conservar no Banco hum saldo pro
porcionado ao seu gyro commercial. 

Art. 27. O Banco IJOdcrá tambem fazer cmprcstimos 
temporarios em conta corrente á firma de inteiro credito, 
com tanto que o prazo fixado para o reembolso de tacs empres
timos não exceda de CO dias. 

TITULO IV. 

Guarda, deposito l' combranças por conta de terceiros. 

Art. ~8. Os objeclos entregues ao nanco em guarda c 
deposito deverão ser examinados pelos Dircctorcs, c tcriio o 
valor que, de accordo com elles, I hes quizcr dar o depositante, 
ficando á sua disposição. No aeto da entrada o llaneo per
ceberá pela guarda c deposito meio por cento do valor, com
missão que se repetirá annualmentc emquanto durar o deposilo. 
A gunrda de quacsquer títulos do proprio Baneo serú gra
tuita. 

Art. 2!). O Banco porlcr;i encan·e1:-ar-se da cobrança de 
dividendos, de lelras nu outros ti tu los <~ valores por conta de 
terceiros, l~tzcndo del!es pagamentos em diniwiro ou letras, 
mediante a commissno do estylo, obscrvando-~e o seguinte: 

§ 1. o A rcsidcncia do acccitante ou pagador de qualquer' 
letra ou titulo dcverú ser indicada, e o Banco não respondm á 
por erros de veneimentos prochlenles de quotas incxaetas, 01i1 

1Js erros sPjiio nas propri01s !eiras, ou na relação ou csclarc
(".iuwnlos que as arompmtl:ar('m. 

§ 2. o .\s letras 011 lil!!los que ni\o forem pagos no seu ven
cimento S('J":io protest:Hl<:s qwwrlo srja necessario o protesto c 
Pn!regues a SI'IIS (:ono:;. Em nenhum raso o Banro se l'tll·.ar
I'Pgar;í <lP qtii"-[ÜI"i j!idi:<;l:',; :'c;l ranhas. 
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TITVLO V. 

Das Caixas filiaes, suas operações e administração. 

Art. 30. O fundo capital das Caixas filiaes será fornecido 
pelo Uanco quando e como a Directoria deste entender conve
niente, a qual poderá augmenta-lo ou diminui-lo segundo as 
necessidades c convcniencias da circulação. 

Art. 31. As operações das Caixas liliaes serão as mesmas 
do Banco, respeitando-se, quanto á emissão de bilhetes, as 
disposições dos Arts. 15 e 16 destes Estatutos. 

Art. 32. As Caixas serão administradas por huma Dire
ctoria composta de cinco membros, nomeados annualmente 
pela Directoria do nanco, a qual designará d'entre cllcs o 
Presidente e Vice-Presidente. Na falta ou impedimento do 
Vice-Presidente, fará suas vezes o Director que se lhe seguir 
na lista delles, que annualmente serü organisada pela mrectoria 
do Banco. 

Art. a:t A mesma Directoria nomeará lambem annual
mente cinco suplentes para substituírem os Dircctores em seus 
impedimentos ou faltas, pela ordem em que nominalmente 
forem collocados aquellcs. 

Art. 34. Nenhum membro da Dircetoria poderá entrar 
em exercido sem possuir c depositnr na Caixa trinta acções do 
Hanco, as quaes serão inalicnaveis emquanto durarem suas 
respectivas funcç.ões. 

Art. 35. Compete ás Directorias das Caixas: 
§ t.o Dclibemr sobre a emissão c annulação dos bilhetes. 
§ 2." Fixar semanalmente as quantias que podem ser em

pregadas em descontos ou cmprcstimos sobre penhores. 
§ 3. o Determinar a taxa dos descontos c do premio do 

dinheiro que se receber a juros, c o maximo do prazo por 
que se farão os mesmos descontos. 

§ 4. o Orgauisar a rl'lação das firmas que poderão ser ad
mittidas a desconto c o maximo da quantia que poderá ser 
descontada sob a garantia de cada huma, de conformidade 
com os limites prcscriptos pela Direcloria do Jlanco. 

§ 5. o Dirigir c fiscalisar todas as operações da Caixa. 
§ 6. o Nomear c dcmitti r os em pregados que não forem de 

nomeação da Directoria do Banco, podendo com tudo suspender 
a estes, dando immediatamcntc conta dos motivos por que assim 
procedco, para que á vista dclles resolva a IIH'SIIJa l>ircctoria 
o que julgar convrnientc. 

% 7. • l'ropor á mrectoria do flanco as alterações ou mo
dificações que julgar nccessarias nos Estatutos. 

§ 8.• Organisar o Bcgulamcnto interno, de accordo com 
35 

-~--------------------------~~---------
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estes Estatulos, c executa-lo provisoriamente rmquanto não for 
approvado pela Directoria do Banco. 

§ 9. o A,pprovar o Relatorio das operações c estado da Caixa 
c o balanço que mensalmente deverá ser rcrnettido á Dircctoria 
do Banco. 

• Art. 36. As Directorias das Caixas reunir-se-hão huma 
vez ao menos cada semana, c poderão deliberar estando pre
sentes tres de seus membros, salvo nos casos para os quaes 
a Directoria do Banco estabelecer que scjão presentes todos os 
membros das Directorias das Caixas. 

Art. if'l. As deliberações serão tomadas por maioria dos 
votos presentes, e quando houver empate sobre a resolução 
de qualquer negocio, será este adiado e discutido de novo na 
SI'Ssào seguintf', e sn ainda twsta houvnr l'lllpate, tcr;í o Pre
sidente o voto de qualidade. 

Art. 38. Alem das outras commissões que forem drsi
gnadas no Regulamento interno, haverá effectivarnente em srr
viço huma commissão de descontos, composta de dous Dire
ctores encarregados de examinar os títulos apresentados á des
conto, e de vPrificar se satisfazem as condições exigidas por 
estes Estatutos, c se ollereccm a nccessaria garantia. Os Di
rectorcs alternarão neste serviço conforme a ordem em que 
forem designados pela sua nomeação, de modo que nPnhum 
sirva por mais de 15 dias consecutivos. Quando os dons Di
rcctorcs em serviço não puderem chegar á hum accordo sobre 
qualquer negocio, o Presidente da Caixa o decidirá, confor
mando-se com a opinião de hum dcllcs. 

Att. 39. As Caixas publicarão ao menos de 15 em 15 
dias o preço de seus dPscontos, c do juro do dinheiro que re
ceberem á premio. 

Art. 40. Compete aos Presidentes das Directorias: 
§ 1. • Enviar á Dircdoria do Banco o Relatorio e balanço 

de que trata o § !l. o do Art. 35. 
§ 2. o Presidir ás commissücs ordinarias, a cujos trabalhos 

entender que deve assistir. · 
§ 3. o Presidir ás sessões das Directorias ; ser orgão de lias ; 

examinar c inspecionar as opcraçõPs e outros ramos do ser"' 
viço das Caixas, e fazer executar fielmente estes Estatutos, o 
Regulamento interno, as instruções da Dircctoria do Banco e 
as decisões das Direclorias das Caixas; devendo todavia sus"' 
pender a execução destas e das proferidas pelas commissõeS' 
de descontos, quando as julgar contrarias a estes Estatutos; 
dando ímmcdiatamente conta á Dircctoria do Banco, para de~ 
cidir se devem ou não ser executadas. 
· § 4.• Propor ás Dir·ectorias todas as medidas que julgarem 
vantajosas aos interesses das Caixas. 

§ 5. • Convocar extraordinariamente a Directoría quando' 
entenderem conveniente. 
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Art. !d. H c dever do Presidente comparecer diariamente 
na Caixa, c no exm·cicio das attribuições que lho são confe
ridas conformar-se com as instrucções da Directoria do Banco. 

Art. 42. A Directoria terá hum Secretario para lavrar e 
ler as actas respectivas, nas quaes serão consignadas todas as 
decisões que clla proferir. 

Art. 4.3. A Dircct'lria do Banco, ouvida a da Caixa , fi
xará o numero e qualidade dos empregados desta e de seus 
vencimentos, parlicularisando quaes os que devem se nomeados 
por huma e outra das Dircctorias, bem como as fian~as que 
tiverem de prestar e á satisfação de quem. 

Art. ft.4. Os Directorcs terão, em compensação do seu 
trabalho, huma com missão de 4. por cento do lucro liquido 
das Caixas, depois de deduzido o fundo de reserva, de confoJ'
midade com os Estatutos do Banco. Os Presidentes das Di
rcctm·ias das Caixas terão duas partes iguacs á de cada Di
rector, sendo h uma á titulo de gratiflcação, a qual no impe
dimento do Presidente competirá ao Vice-Presidente ou a quem 
suas vezes fizer, excepto se o impedimento não exceder a 15 
dias, ou for por motivo de moi estia. 

Art. 45. As DiJ·ectorias das Caixas remcttcrão á do Banco, 
conforme o modelo que esta indicar, hum balam;o demons
trativo das operações realisadas, e do estado do activo c pas
sivo do Estabelecimento no ultimo dia de cada m(•z. Huma 
copia deste balanço será rcmetlida pela Dit·ectoria do Banco 
ao llinistro da Fazenda. 

Art. 46. As Directorias das Caixas devem, sob sua im .. 
mediata responsabilida<!e, cumprir e fazer cumprir todas as 
instrucções e ordens da Directoria do Banco, em tudo que 
disser respeito á execução destes Estatutos, do Uegulamento 
interno, e de quaesquer disposições que ella adoptar, c lhes 
communicar, para melhor ordem do expediente e funcçõcs 
das Caixas. 

Art. .t7. No ultimo dia dos mezcs de Fevm·ciro c Agosto 
do cada anno se pl'Ocederá a balanço geral c ciJ·cumstanciado 
nas Caixas, e se remetterá immediatamente á DiJ'ectoria do 
Banco o respectivo balancete , acompanhado do 1\datorio da 
Directoria da Caixa. 

Art. 4.8. As Caixas tcri'io huma casa forte com a neccs
saria segurança contra os riscos do fogo, roubo e quaesquer 
outros acontecimentos que as possão prejudicar. 

A1·t. 49. As Directorias procurarão sempre ultimar por 
meio do arbitros as contestações que se suscitarem no meneio 
dos negocios das Caixas. 

Art. 50. Os bens de raiz, semoventes ou moveis que as 
Caixas houverem do seus devedores por meios conciliatorios ou 
judiciacs serão vendidos no menor prazo possível. 

Art. 51. A Directoria do Banco, sempre que julgue con-
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vcnicutc, c imprctctivclmcnlc h uma vez cada anno, c pelo 
meio que entender melhor, fará inspcccionar e examinar o cs~ 
tado das Caixas. 

Art. 52. A Directoria do Banco poderá fazer extensivas 
ás Caixas filiaes , no todo ou em parte, quaesquer concessões 
que forem competentemente outorgadas ao Banco. 

Art. 53. As Directol'ias ficno autorisadas para demanda~ 
rem c serem demandadas, c para exercerem livre c geral ad
ministrarão c.omo mandatarios da. Directoria do Banco, que 
lhes concede para isso plenos poderes sem reserva alguma, 
mesmo as em causa propria. · 

Art. 5~. A crcação, dissolução ou transferencia das Cai
xas c agencias só podcni ser resolvida por deliberação da Di~ 
rcctoria do Banco ; eslando pi'OscnlllS todos os membros , c 
devendo haver d'cntrc clles pelo menos quatro votos concordes 
em favor de tal resolução. 

TITULO VI. 

Das agencias do Banco. 

A1t. 55. A Directuria do Banco só poderá nomear pam 
seus Agentes pessoas que pelo seu caracter inspirem inteira 
conllança, não podendo os mesmos entrar em exercício sem 
prestarem fiança correspondente ao fundo que lhes for con
fiado pelo Banco. 

Art. 56. Os Agentes só poderão ser nomeados, transfe~ 
ridos ou demittidos por deliberação da Dircctorias, estando 
presentes todos os seus membros, c havendo pelo menos 
quatro votos concordes. 

Art. 57. As operações das agrncias serão as mesmas do 
IJanco, com as pequenas modificações que a llircctoria julgar 
convenientes. Pelo que diz respeito aos bilhetes do Banco 
postos na circulação pelas agencias, respcitar-s~ha as dispo~ 
sições do Art. 15 destes Estatutos. · 

TITULO VII. 

Da Assembléa geral do Banco. 

Art. 58. A reunião dos accionisf.as que possuírem vinte 
ou mais acçõcs por si ou como procuradores de outros, for
mará a Assembléa geral, a qual será presidida pelo Presi
dente do Banco. 

Art. 59. A Assembléa geral rcunir-sc-ha ordinariamente 
no mez de Setembro c1l• cada anuo, no dia que for lixado 
pela Dirccloria, c extraordinariamente nos casos seguintes: 
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t.o Quando sua reunião for requerida por hum numero de 
accionistas cujas acções formem ao menos hum decimo do 
fundo do capital do Banco. 

2.0 Quando for requerida pela Commissão fiscal. 
3.0 Quando a Directoria ou o Pmsidente do Banco o julgar 

necessario. 
Nas reuniões cxtraordinarias da Assembléa geral não se }lO

dcrá tratar senão do objecto para que for convocada. 
A comocação ordina1·ia ou cxtraordinaria se fará 1 or edital 

publicado nos Jornaes em tres dias consecutivos, c oilo dias 
antes do indicado para a reunião. 

Art. 60. A Assembléa geral poderá deliberar com o nu
mero de membros que rcpJ'escutem hum terço do valor nomi
nal das acções subscriptas. Se no dia designado para a reu
niào não comparecer numero suffieicnte de membros sPni de 
novo convocada a Asscmbll•a geral corn a anticipação de cinco 
dias; c nesta reunião podcr-se-ha deliberar, comtanlo que os 
membros que comparecerem não representem menos da quarta 
parte do valor nominal das mesmas atções. 

Art. 61. Em cada reunião a Assembléa geral nomeará 
por maioria relativa de votos, dous Secrelarios, que serão in
cumbidos de verificar o numero dos accionistas pn•scntcs, contar 
os votos, fazer a appuração dos votantes, lm· o expediente c 
redigir as actas. 

Art. 62. Os accionistas impedidos ou ausentes poderão 
ser representados e votar na Assembléa geral por outros ac
cionistas, munidos dos necessarios poderes, ou mandarão o 
seu voto em carta fechada á Directoria do Banco quando se 
tiver de eleger a nova Directoria c os Fiscacs. 

Art. 63. Os votos na Assembléa geral serão contados da 
maneira seguinte: cada vinte acções darão direito á hum voto; 
mas nenhum Accionista terá mais de vinte votos, qualquer 
que seja o numero de acções que represente por si, ou como 
procurador de outrem. 

Art. 64. Nenhum accionista terá voto em virtude de ac
ções transferidas a menos de sessenta dias antes da reunião. 

Art. 65. Compete á Assembléa geral: 
§ 1.0 Alterar ou reformar os Estatutos do Banco, mas 

para isto he mister a presença de accionistas que representem 
hum terço do capital nominal do Banco. 

S 2. o Approvar, rejeitar ou modificar o Regulamento in
terno organisado pela Directoria. 

§ 3.0 Julgm· as contas annuaes. 
S 4.0 Nomear o Presidente, Vice-Presidente, Directorcs, 

seus Supplentcs e os Fiscaes. 
Art. 66. Nenhuma altcra~iio ou modificação dos J~stalulos 

poderá ser executada sem approvação do Governo. 
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Tl'fULO VIII. 

Da Directoria do Banco. 

Art. 67. O Banco será rtlgido por h uma Directoria com
p03ta do }lresidente do Banco, ou do Vice-Presidente na falta 
ou impedimento do Presidente, c de 6 Dircctorcs. 

Art. 68. Na falta ou impedimento do Vice-Presidente fará 
suas vezes o Director que tiver _prcfcrcncia na ordem da vo
tação, ou, no caso de empate, o qne for designado pl'la sorte. 

Art. 69. O Presidente, Viee-Prcsidcnlc c Hircctores serão 
eleitos pela Asscmbléa geral dos accionistas, por escrutínio 
secreto c maioria absoluta de Yotos. Se no primeiro escru
tínio não houver maioria absoluta procedcr-se-ha a segundo 
entre os candidatos mais Yo:ados, em numero duplo dos que 
tiverem de ser eleitos. No caso de empate decidirá a sorte. 

Art. 70. Nenhum mernhro da ])ircctoria podc1·á entrar 
mn exercício sem possuir e depositar no Banco 50 acções as 
fJUaes serão inalicnavcis em quanto durarem suas respc!ctivas 
funcções. 0.> Directorcs serão substituídos annualmcntc pela 
terça parte. A antiguidade, c no caso de igualdade dclla, 
a sorte regulará as substituições. 

Art. 71. Compete á Dircctoria : 
§ t.o Crcar as Caixas filiacs c agencias; arbitrar-lhes fundos, 

muda-las de sédc ou supprimi-las. 
§ 2. o Deliberar sobre a c reação, emissão e annullação dos 

bilhetes do Banco. 
§ 3.• Fixar semanalmente as quantias que podem ser em

pregadas em descontos ou emprestimos. 
§ 4. o Detc1·minar as taxas dos descontos e do premio do 

dinheiro que receber á juro, c o maximo dos prazos porque 
se farão as mesmas. 

§ 5. • Organisar a relação das firmas que poderão ser ad
mittidas a desconto, c o maximo da quantia que, sob a ga
rantia de cada huma dcllas, se poderá descontar. 
~ 6. o Dirigir e fiscalisar todas as operações do Banco. 
§ 7.• Nomear e demittir todos os empregados. 
§ 8. • Propor <Í Asscmblóa geral as alterações ou modifi

cações dos Estatutos, que julgar nccessarias. 
§ 9. o Organisar o Hegularncnto interno de accordo com. 

os E'itatutos, c executa-lo provisoriamente em quanto não for 
approvado pela Assembléa geral. 

§ 10 Approvar o Relatorio dasopcl'ações e estado do Banco, 
c o balanço que devem ser apresentados annualmente á As
sembléa geral. ~ ·. 

Art. 72. A Dircctoria rcunir-sc-ha huma vez ao menos 
cada semana, c poderá deliberar estando presentes quatro de 
seus membros alêm do Presidente. 
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Art. 73. As tklibe•·a~õcs serão tomadas por IIHtioria dos 
votos pn~sentrs: mas quando hourcr empale na J't•solu~ão de 
qualquer negocio, terá o Presidente o voto de qualidade. 

Art. 74. A Asscmbléa geral nomeará pela fórma estabc4 
licida no Art. 69 e em cada reunião ordinaria 5 supplcntes , 
que serão chamados na ordem da votação para preencherem 
os lugares dos Directorcs fallccidos ou impedidos c dos que 
resignarem o lugar. 

Art. 75. Haverá huma eommissão permanente, composta 
de dons Fiscacs, clcilos tmnbcm na fórma do Art. 69, d'Pntre 
os aecionistas de cincocnta ou mais ac~ões, dos quaPs hum será 
substituído annualmcnte. 

Se algum dos Fiscacs fallecl'r, substitui-lo-ba o mais vo
tado que tenha a indicada qualifiea~tio até a primeira reu
nião da Assemblúa geral. 

Art. 76. Compele aos Fiscars inspcccionnr todas as ope
rações do Banco, para o que devcrtio examinar ao menos 
IIWilsalmcntc, o estado das Caixas, a cscripluração, registro 
c mais livros c documentos do mesmo Banco. Os Fiscaes 
darão conta á Asscmbléa geral dos Accionistas em cada huma 
de suas reuniões ordinarias do modo por que tiverem desem
penhado suas funções declarando se forão fielmente executados 
as disposições dos Estatutos, e Regulamento inlcl'llo. 

Art. 77. Alem das outras commissões, que forem desi
gnadas no Regulamento interno haverá elfectivamente em ser
viço h uma com missão de descontos, composta de dous Dirc
ctores encarregados de cxamiuar os títulos apresentados a 
desconto, c de verificar se satisfazem as condições exigidas por 
estes Estatutos e se olferecem a nccessaria garantia. 

Os Directorcs alternarão neste servi\'O, conforme a ordem 
em que tiverem sido eleitos, de modo que nenhum sirva mais 
de 15 dias consecutivos. 

Os Fiscaes pode•·ão assistir tanto aos trabalhos desta como 
, aos das outras commissõcs. 

Art. 78. Compete ao Presidente: 
§ t.• Apresentat· á Assembléa geral dos Accionistas, em 

suas reuniões ordinarias e em nome da Directoria o Helatorio 
annual das operações c estado do Banco. 

§ 2. • Presidir ás Com missões ordinarias a cujos trabalhos 
entender que deve assistir. 

§ 3. • Presidir á Directoria c á Asscmbléa geral dos Accio
nistas; ser orgão dellas; examinar e inspeccionar as opera~õcs o 
outros ramos do serviço do Banco, c fazer executar fiel mente 
estes Estatutos, o Regulamento interno c as decisões da Di
rectoria; devendo todavia suspende•· as que julgar contrarias 
aos mesmos Estatutos, e convocar a Assembléa geial dos accio
nislas para decidir se devrm ou não ser executadas. 
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§ ft.." Propor á Direcloria todas as medidas que julgar van
tajosas aos interesses do Banco. 

§ 5.• Convocar extraordinariamente a Directoria quando 
julga1· conveniente. 

Art. 79. Hc dever do Presidente comparecer diariamente 
no Banco. 

Art. 80. A Directoria tm·á hum Secretario para lavrar c 
ler as respectivas actas, nas quaes ~erüo consignadas todas as 
dcliberaçü(•s que ella tom:u·. 

Art. 81. Os Directorcs c Presidente terão em conpcnsação 
de seu trabalho 4 por cento dos lucros liquidos do Banco, depois 
de deduzido o fundo de reserva. 

Art. 82. O Presidente terá mais outro tanto do que couber 
a cada Dircctor, a titulo de gralilicação, a qual, nos impedi
mentos do P1·esidente competirá ao Vice-Presidente, ou a quem 
fizer as suas vezes, excepto se o impedimento não exceder a 15 
dias ou for por motivo de molestia. 

Art. 83. A Dircctoria rmnetterá ao Ministro da Fazenda, 
c fará publicar até o dia 8 de cada mcz , hum Balanço que 
mostre com clareza as operações rcalisadas no mez anterior, o 
o estado do activo e passivo do Estabelecimento central e de 
suas Caixas filiaes c agencias no ultimo dia do mesmo mez. 

TITULO IX. 

Disposições geraes. 

Art. 84. No fim de cada mez, na occasião de organisar-sc 
o Balanço de que trata o Art. 83, serão franqueados todos os 
livros do Estabelecimento a quaesquer Commissarios que o Go
verno nomêe para os examinaJ". 

Art. 85. As acçi'íes que não forem distribuídas até a instal
lação do Banco, reverterão ao mesmo para serem opportuna
mentc vendidas, c o premio que obtiverem fará parte do fundo 
de reserva. 

Art. 86. A Dircctoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros as questões que se suscitarem no meneio dos ne
gocios do Bunco. 

Art. 87. A Directoria fica autorisada para requerer aos 
Poderes do Estado quaesquer medidas que julgar convenientes 
para credito, segurança e prosperidade do Estabelecimento, e 
particularmente que as ac\ões ou fundos existentes no Banco 
e pertencentes a estrangeiros scjão, mesmo no caso de guerra, 
inviolaveis como os dos nacionaes. 

Art. 88. Os bens de raiz, semoventes ou moYeis, que o 
nanco houver de seus devedores por meios conciliatorios ou 
judieiacs, serão vendidos no menor prazo possível. 

Art. 89. O Banco poderá comprar c construir os edificios 
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qtw fm'l'lll rwrpssarios para sr.u cslaiJelr.rinwnlo. 
Art. !lO. A Dit·ectoria fica aulorisada para demamJm· o ser 

demandada, c para cxer·ccr livre e geral administração e plenos 
Jlodems, nos quacs devem sem reserva alguma considerar-se com
prehendidos todos, mesmo os podcr·es em causa propria. 

Art. 91. O Banco poderá ser dissoh·ido por delibet·ação 
da sua Assembléa geral, ainda antes de completados os vinte 
annos marcados no Art. t.•, se se reconhecer que a sua con
tinuação hc prejudicial. 

Art. !l2. Os ltll'mbi'Os da I>irecloria são I'Csponsaveis pelos 
abusos que p1·aticaram no exereicio de suas f'uncçõ,•s. 

Art. 93. Approvados pelo Governo estes :Estatutos sú po
derão ser alterados hum annn depois da installação do Banco. 

ltio de Janeiro 7 de Setmnbro de 185(;, - Cu.~todio Tei
xeira Leite. 

DECRETO N." 1!}72- tlc 9 de Sdf'mLro de 1857. 

Dá twva organisarií.o á Guarda Nacional do Município de 
S. Jlomão da Província de Mina.s Geraes. 

AUI'ndendo á proposta do Vice-Presidente da Província de 
l\linas Geraes, Hei por bem Decmtar o ~eguinle : 

Art. t.• Fica creado no Município de S. Itomão da Pro
víncia de Minas Gemes, hum Batalhão avulso de Infantaria, 
de quatro Companhias, com a numcmção de oitenta do sl'r
vi-;o aclivo, o qual terá a sua parada na Parochia de S. Homãn 
da mesma Província. 

Art. 2. o Os Guardas qualificados na reserva no J'efe
rido :Município ficarão addidos ao Batalhão dói acliva crt>ado 
no mesmo 1\Iunicipio. 

Francisco Diogo J>ereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
1\finistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiç.a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Setembro de mil oitocentos r.incoenta e sete, tri
gessimo sexto da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de V ascoucel/os, 
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qtw fm'l'lll rwrpssarios para sr.u cslaiJelr.rinwnlo. 
Art. !lO. A Dit·ectoria fica aulorisada para demamJm· o ser 

demandada, c para cxer·ccr livre e geral administração e plenos 
Jlodems, nos quacs devem sem reserva alguma considerar-se com
prehendidos todos, mesmo os podcr·es em causa propria. 

Art. 91. O Banco poderá ser dissoh·ido por delibet·ação 
da sua Assembléa geral, ainda antes de completados os vinte 
annos marcados no Art. t.•, se se reconhecer que a sua con
tinuação hc prejudicial. 

Art. !l2. Os ltll'mbi'Os da I>irecloria são I'Csponsaveis pelos 
abusos que p1·aticaram no exereicio de suas f'uncçõ,•s. 

Art. 93. Approvados pelo Governo estes :Estatutos sú po
derão ser alterados hum annn depois da installação do Banco. 

ltio de Janeiro 7 de Setmnbro de 185(;, - Cu.~todio Tei
xeira Leite. 

DECRETO N." 1!}72- tlc 9 de Sdf'mLro de 1857. 

Dá twva organisarií.o á Guarda Nacional do Município de 
S. Jlomão da Província de Mina.s Geraes. 

AUI'ndendo á proposta do Vice-Presidente da Província de 
l\linas Geraes, Hei por bem Decmtar o ~eguinle : 

Art. t.• Fica creado no Município de S. Itomão da Pro
víncia de Minas Gemes, hum Batalhão avulso de Infantaria, 
de quatro Companhias, com a numcmção de oitenta do sl'r
vi-;o aclivo, o qual terá a sua parada na Parochia de S. Homãn 
da mesma Província. 

Art. 2. o Os Guardas qualificados na reserva no J'efe
rido :Município ficarão addidos ao Batalhão dói acliva crt>ado 
no mesmo 1\Iunicipio. 

Francisco Diogo J>ereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
1\finistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiç.a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Setembro de mil oitocentos r.incoenta e sete, tri
gessimo sexto da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de V ascoucel/os, 
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DECRETO N.• Hl73- de 9 de Setembro de 1857. 

Dá not,a organisação á Guarda Nacional do Município de 
Jaguary da P1'ovincia de Minas Gemes. 

Attendendo á proposta do Vice-Presidente da ProYincia 
da :Minas Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.• Fica crcado nó l\Junicipio de .Jaguary da Pro
víncia de :Minas Gcraes, e subordinado ao Com mando Supe
rior de Pouso Alegra da lllCSUla Província' hum natall:ão de 
Infantaria da Guarda Nadonal de quatro Companhias, com a 
numeração de setenta c seis do sr.rviço activo, c huma Compa
nhia avulsa da reserva com a numcra~ão de nona. 

Art. 2. • O Ualalhão, c Comp~nhia :i cima reli~ ri da lerão 
as suas paradas nas 11arochias de Jaguary, c Cambuhy do dito 
l\Iunicipio. 

F'rancisco I>iogo l 1ercira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Jusli~a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Setembro de mil oitocentos cincocnta c sete, tri
gcsimo sexto da lndcpcndcncia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcslade o Imperador. 

FrallCÍSCO Diogo Pereú·a de rascOIICI>llo.ç. 

DECRETO N. • 1 97-i- de 9 de Setembro de 1857. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municípios de 
Jacuhy e }Jassos da Província de Minas Geraes. 

Attcndendo á proposta do Vice-Presidente da Província de 
l\Iinas Geraf's, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.° Fica t~l'l'ado nos l\lunicipios de Jacuhy, e Passos 
da l'rovincia de .Minas Gcracs, hum Com mando Superio1· de 
Guardas Nacionaes, composto de trcs Batalhões de Infantaria, 
com a numeração de setenta e sete, setenta e oito, setenta e 
nove do servi~o activo, c duas Sec~ões .de Batalhão, com a 
numeração de vinte lrrs, c ''intc quatro do serviço da re
serva. 

Art. ':!." O Hntalhiío nunll'ro setenta c sete, formado de 
~Pis c:m11panhiltS, ,. a ~"•TfH.J rir• llatalhão JHIITIPro ,·inte tr·r~ 



\'.omposla de duas Companhias, terão suas paradas na Fre
guczia de Jacuhy ; o Batalhão numero setenta e. oito, orga
nisado com seis Companhias, na de São Joaqmm, e o Ba
talhão numero setenta e nove, creado com oito Companhias, 
c a Secção de Batalhão numero vinte quatro, composta de 
duas Companhias na Freguezia de Passos. 

Art. 3. • As Companhias terão as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Pmvincia 

Francisco Diog-o Pereira de Vasconcellos, do .l\leu Conselho, 
l\Iinistro c Secretário d' Estado dos Negocias da J ustil;a, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de .laneiro 
em nove de Setembro de mil oitocentos cineocnta c sete, tri
gcsimo sexto da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Hubriea de Sua Magcstude o Imperador. 

Francisco Di ogo Pereira de Vasconcellos· 

DECRETO N." Um>- de 1!) de Setembro de 1857. 

Separa o Termo de S. José do de S. João d'El-Rei na Pro
víncia de JJ!in~s Geraes , e crea nelle o Lugar de Juiz Jtlu
nicipal, que accwnulari. as funcções de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fiea separado o Termo de S. Josó do de S. 

João d'EI-Uei, na llrovint:ia de Minas ticracs, c ereado ncllc 
o Lug-ar de Juiz !\Iunicipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz 
de Orf<íos, revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jeu Conselho, 
1\Jinistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do llio de Janeiro em 
dezenove de Setembro de mil Ditocentos cincocnta e sete, tri
gcsimo sexto da lndepcndencia e do Imperio 

Com a Rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconcellos. 



\'.omposla de duas Companhias, terão suas paradas na Fre
guczia de Jacuhy ; o Batalhão numero setenta e. oito, orga
nisado com seis Companhias, na de São Joaqmm, e o Ba
talhão numero setenta e nove, creado com oito Companhias, 
c a Secção de Batalhão numero vinte quatro, composta de 
duas Companhias na Freguezia de Passos. 

Art. 3. • As Companhias terão as suas paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Pmvincia 

Francisco Diog-o Pereira de Vasconcellos, do .l\leu Conselho, 
l\Iinistro c Secretário d' Estado dos Negocias da J ustil;a, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de .laneiro 
em nove de Setembro de mil oitocentos cineocnta c sete, tri
gcsimo sexto da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Hubriea de Sua Magcstude o Imperador. 

Francisco Di ogo Pereira de Vasconcellos· 

DECRETO N." Um>- de 1!) de Setembro de 1857. 

Separa o Termo de S. José do de S. João d'El-Rei na Pro
víncia de JJ!in~s Geraes , e crea nelle o Lugar de Juiz Jtlu
nicipal, que accwnulari. as funcções de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fiea separado o Termo de S. Josó do de S. 

João d'EI-Uei, na llrovint:ia de Minas ticracs, c ereado ncllc 
o Lug-ar de Juiz !\Iunicipal, que accumulará as funcçõcs de Juiz 
de Orf<íos, revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jeu Conselho, 
1\Jinistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do llio de Janeiro em 
dezenove de Setembro de mil Ditocentos cincocnta e sete, tri
gcsimo sexto da lndepcndencia e do Imperio 

Com a Rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconcellos. 



DECHETO r\. I . \J7 ti - 1le UJ tk Sdembro 1le ll:l:Jí. 

Crea huma Escola publica do primeiro gráo de Instrucçào 
primaria para o sexo masculino, no bairro denomi11ado 

Praia do CaJú da Parochia de S. Christovào. 

Attcndendo ao que l\Ic reprcscntúrão os morador·cs do hairm 
denominado Praia do CajlÍ da Parochi:t de S. Christovão, c á 
informa~~ão do Conselheiro d'Estado Inspcctor ücral da Jns
trucção primaria c secundaria do Município da Corte: Hei 
por bem Crear huma Escola publica do primeiro grão de lns
trucção primaria para o sexo masculino, no rcferidn bairro. 

O l\farquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario tl'Estado elos 
Negocios do Impcrio, assim o tenha entendido c raça cxeeutar. 
Palacio do Wo de Janeiro (•m dezenove de Setembro de mil 
oitocentos cincoenla e sele, trigesimo sexto da lndcpendencia 
e do lmpcrio. 

Com a Rubrka de Sua l\lageslade o lmpcnulor. 

111arqtcez de Olimla. 

DECUETO N.• 1.!)77- de 23 de Setembro de 1857. 

Crea no Termo de S. Bento da Provincia do 1lfaranhão o 
Lugar de Juiz Jfunicipal, que accwnulará as funcções 

de Juiz dos Orphãos. 

Hri por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica creado no Termo de S. Bento da Pro

vinda do .Maranhão o Lugar de Juiz Municipal, que accumu
lará as funcções de Juiz tios Orphãos. 

Francisco Diogo Peircit·a de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
l\Iinisti'O e Secretario d'Estado dos Negocios do Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte trez de Setembro de mil oitocentos cincoenta c sete, 
lrigcsimo sexto da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Prcmcí~co Díogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECHETO l\." 1.Ui8- de 23 de Sclt·m!Jro de 1857. 

lleune o Termo de União ao de 1'/terezina capital da Pro
víncia do Piaul1y 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica reunido o Termo de Unifto ao de The

rezina, capital da Vrovincia do Piau hy. 
Francisco ])iogo llcreira de Vasconcellos, do l\leu Con

selho, l\Jinistro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do ltio de 
Janeiro em Yinlc trcz de St•tembro de mil oitocentos cinco
cnta c sele, trigesimo sexto da lndependcncia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador 

Francisco Diogo Pereira de l' asconcellos. 

DECHETO N." 1.9i9-de 26 de Setembt·o de 1857. 

Azdortsa a incorporação e approva os Estatutos dll Com
panhia denominada - AssociaçiZo de Colonisação em 

Pernambuco, Parahyba e Alagoas. 

Atlendcndo ao que 1\Iu rcpresentárão Antonio l\iarques de 
Arnorim, Antonio Valentim da Silva Bat"Jioca, José Antonio de 
Araujo, c T. de Aqui no Fonseca e Filho, e de confo•·midade 
com a Alinha immediata Uesolução de 5 do corn:ntc , tomada 
sobm Pm·ccm· da Secção dos Negocio!! do hnpedo do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 1. • do referido mez: Hei 
por bem Autorisar a incorporação da Companhia que se pre
tende est:tbelccer na Cidade do Recife debaixo do titulo de
Associação de Colonisação ent Pernambuco , Parahyba e Ala
goa5, e bem assim Approvar os respectivos Estatutos que com 
este baixão. 

O 1\farquez de O linda, Conselheiro d' Estado, Presidente 
do Conselho de Ministt·os, l\Iinistro e Secretario d' Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Setembm de mil 
oitocentos cincocnta e sete, trigesimo sexto da lndependcncia e 
do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. 

Jlarqucz de Olimla, 
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Pa•ojeeto de ~~~tatuto~ da "l.sso~in~~ão de l-'o• 
lonisa~iio ena t•ea•uaaulnteo , t•aa•ala~·ba e 

Ala~oas. 

CAPITULO I. 

Da A ssot:iaçiio, seus fins, capital c duração. 

Art. 1.0 :Fundar-se-ha na Cidade do Hecife em Prmam
buco h uma Companhia denominada -Associação de Colonisac;ão 
em }•Prnambuco, Parahyba c Alagoas-, composta de accio
nislas nacionaes c estrangeiros. 

Arl. 2. o l~sta Assocla~~ão terá por· fim a importa~ão de 
t•migrantes morigerados, agr·ieultores e iodush·iosos que espon
tanea ou suhsidiadamcntc qucirão vir para as Provindas supra
mencionadas. 

Art. 3. 0 O capital da Companhia Sf'J'á de quinhentos 
eontos de réis, divididos f'rn 2.500 acc;õcs de 200:tjOOO réis cada 
huma, podendo St'r augmcntado por dclibenu;ão dos accionistas 
em Assemblca geral. 

Art. fLo A Companhia dmará dez annos; púde porêm ser 
pro rogada lambem por deliberação dos acciouistas, com ap
prova~ão do Uoverno. 

CAPITl"LO II. 

Da Administração da Companhia, e suas operações. 

Art. 5. 0 A Companhia será administrada por huma Di
recção composta de cinco accionistas, eleitos annualmentc d'entre 
os que possuírem 50 ou mais acçõcs, em conformidade com o 
Art. 2~ destes Estatutos. 

Art. 6. 0 As operações da Companhia são as seguintes: 
~ L o Promover e auxitim· a emigr·ação, convidando , en

gajando, transportando, c tratando de estabelecer os colonos, 
c t'ncarrcgando-se da encommenda dos que tiverem de vir por 
conta do Governo , companhias ou particulares, mediante con
tractos. 

§ 2. 0 Abril· c.orrespondcncia com negociantes nos paizes 
csb·angeiros c com as Companhias c Sociedades de emigração 
c colonisação ahi estabelecidas, e entender-se com os pro
prietarios, negociantes ou quaesquer habitantes do Imperio, 
úcerca dos objectos indicados no § antecedente. 

§ 3. 0 Ter, á bem dos interesses da colonisação, Agentes nos 
diflercntcs paizcs d'onde convenha attrahir a emigração; e bem 
assim em qualquer ponto do Imp•!rio , dando a huns e outros 
as inst!·u~çõcs convenientes, segundo a natureza das respectivas 
eomnussocs. 
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~ 1." Solicitar do Govcmo Imperial as ncccssaria~ pro\ i~ 
deneias para que tacs Agentes scjiio coadjuvados pelos empre-' 
gados diplomatieos, e consulares brasileiros ou pelas au
toridades do paiz, a bem do bom desempenho de seus mandatos. 
~ 5. o Procurar mediante auxilio do mesmo Governo con

ceituar a emigração para o Brasil, e combater as hostilidades c 
obstaculos que injustamente possa soll'rer. 

§ 6. o Comprar ou aforar terras devolutas ou outras perten
centes ao domínio publico e particular, para colonisa-las, dis
tribuindo-as a colonos por meio de arrendamentos, afora
mentos, e mesmo a qualquer outra pessoa, com a condição 
de em praso determinado povoa-las com gente livre, na razão 
de humu fumilia ao menos por cada lote de 250 mil hrac;as 
quadradas. 

Proceder da mesma sorte ú respeito das terras que adqucrir 
por concessão. 

§ 7. 0 Estabelecer navegação, para o transporte dos l'o!onos, 
dos portos de partida até o desembarque definitivo nos lugilres 
de seus destinos, comprando, cncommendando, e frei ando, no 
todo ou em parte, embarcações t}UC melhor possão preencher 
este fim. 

§ 8.0 Ter, em lugar appropriado para o dcsrmbarque dos 
colonos, accomodações precisas, onde sejiio recebidos á sua 
chegada c tratados convenientemente, emquanto nüo achan~m 
destino; dando-lhes casa c comida por preço razoavel, acon
selhando-os e dirigindo-os, promovendo ou fadlitando o seu 
prornpto emprego no puiz, por todos os meios que estivt•n•m 
ao seu alcance. 

§ 9. o Fazer adiantamento de despezas que solicitarem os 
proprictarios ou colonos, áquclles para a introdueçüo de co~ 
lonos, c á estes para seu estabelecimento. 

§ 10. Fazer quaesqucr outras operações que eonricrem ao 
bom cxito da instituiçüo, e que não se afastem de seus fins. 

§ 11. Entender-se com a Sociedade Auxiliadora da lndustria 
Nacional ácerca de tudo quanto possa interessar os fins de 
huma c outra Associação. 

§ 12. Coadjuvar o Governo como intermediaria ou empre
saria na execução de alguns objectos indicados nos Arts. 12 e 
18 da Lei N.0 601 de 18 de Setembro de 1850. 

§ 13. Crear finalmente agencias nas províncias da Parahyba 
c Alagoas , sem que essas agencias embaraçem a introducção 
de colonos por outro qualquer modo, c entender-se com a 
Associação Central de Colonisação, c outras que j<í existão c 
possão estabelecer-se para fins idenlicos. 

Art. 7. o A colonisação ;;c fará por familtas ou individual
mente, com especialidade de agricultores. 

Na importação de colonos se observará o que for disposto 
pelos Regnlanwntos administrativos f' policiars. 
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Art. 8." A A~sn<·.bç:io po<IPrá <'~lf'IHI••r a cnlnnisaçiío a 
((Uacsquer outras províncias do norte, tn·ccedPIUlo approvaçiio 
do Governo, c ficanll<:l SPmprc salvos em todas as províncias os 
direitos de outros quaesquer concessionarios. 

Art. 9.• O fundo social sení unicam<Jnte applir.ado ao~ 
fins da instituição. As quantias que niio tivt~rem applica~ão 
immediata, serão cmpn•gadas Plll tp~<wsqurr dos Banws cxis
tcnlt•s nesta praça. 

CA PllTl.O III. 

Das arçüe.~ e dos A ccÍ@Í.stas. 

Art. 10. As ac~iit•s sPrão n~alisadas Pm prPs!açíiPs de 10 
:i 2:j por cento, eonfill'niP as suas lwet•ssidadf's, para o que sNão 
os accionistas a\isados pela J)irce.-;ão nas folhas mais pubhras 
desta cidade c das capitars das duas províncias limitropllrs 
com a antccedcncia dP 30 dias. 

Art. 11. A primeira pn•stação IH~ obrigaloria. O accio
nista, que não a rcalisar no termo prefixo, poderá sPr cons
trangido a paga-la judid,,lmcntc. 

Art. 12. O accionista que nrio for pontual nas suas en
tradas, perderá em beneficio da Assoriaçiío as quantias que j<i 
tiver pago, alem do direito da acçiio subscripla, salvo se jus
tific-ar impedimento ll'gitimo dentro de 6 mczes, em cnjo caso 
pagará o juro da lei pelo tempo da demora. 

Art. 13. As acçõcs constanio de registros da Associação; 
c, depois de rcalisada a primeira pr<'stação, podem ser trans
f()ridas, em conformidade do Art. 297 do Codigo Commercial. 

Art. 14. O accionista tem o direito de ,·otar e ser vo
tado em asscmbl{>a geral, cuntando-se hum voto por cada cinco 
acções até a quantidade de dez votos, e d'ahi para cima sr 
contará hum voto por cada dez acçõcs. 

Art. 15. O accionista ausente da Sociedade sómcnle po
derá votar por procuração, sendo esta outhorgada a outro 
accionista; mas nenhum accionista podorá representar mais 
de dous constituintes. 

Art. 16. O cessionario de acções, para ser rcconhrcido 
accionista e poder votar em assembl{·a geral, necessita que as 
suas acções estejão competentemente averbadas nos livros da 
Companhia com a precedencia de dous mezcs, sal v o o caso 
de transferencia por herança ou legado. 

Art. 17. O accionista em qualquer tempo ou em qualquer 
caso não será responsavel por quantia excedente ao valor de 
suas acçües, em conformidade do disposto no Art. 298 do Co
digo Commercial. 
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CAPITULO IV. 

Dos mews auxil1'ares da Associaçiio. 

Art. 18. Em auxilio d·~ suas operações haverá a SodPdade 
os Scl-(uintes interesses: 

§ L o O preço das passagens dos colonos ou emigrantes trans
portados em navios SPUS ou por ella fretados, inclusive as eo
medorias, tratamento á bordo c fretes das cargas, instmmentos 
e bagagens, conforme a lotação correspondente a cada individuo 
maior de dous annos. 

§ 2.0 O producto dos arrendamentos, aforamentos ou vendas 
de terras, que distribuir em conformidade do~ ü." do Art. li." 

~~ :1." Huma eommissão por cada deposito, agPncia, e om~
n~cimento de serviços e soccorros pagos por eada individuo 
emigrante ex1 ontaneo, que procurar a sua proli•cção, e inl!•r
mcdio, alêm das qu1~ percebt!r pelos engajan)('utos 1le colouos 
que fizer por conta do 1:ovcrno, de wmpanhias, ou ou parti
cularPs. 
~ 4. o If um interesse modico que não exceda ao juro da lei 

sobre as quantias que adiantar aos colonos, mediante garantias 
convenientes, até que sPja por estes embolsado, ou por quem os 
eng-ajar. 

§ 5. • Hum inten~sse igual pelos a1lianlamenlos I(UC lizer aos 
proprictarios c fazendetros eng-ajadores p:tra dPspezas !11~ via
gam, inelusive as de desembarque , c outras fHtas eom os co
lonos ali'~ chegarem á seus destinos, ou serem !•ntregues á quem 

. os houver encommcndado. 
§ G.• Quaesqucr interesses pmvenientes de suas opcrac,:ões, ~~ 

que se conformar com os fins da instituição. 
Ar L 19. Os preços das passagPtts, dos frP!Ps das cargas 

e mais objcclos indicados no § L" do Arli~:o antet:edente, ~~ 
os alojamentos e tratamento em deposito ~~ nas hospedarias da 
Associação, ou por clla prolegid:ts, eonstarão dt~ Tahcllas ra
soavcis. O premio das commissõPs rpw receber não cxecderú 
de G por cento sobre o importo das despczas H·itas, e o das 
quantias que forneecr por adiantamento não exccdení do juro 
da lei. · 

Art. 20. Atem dos lucros acima mencionados, haverá a 
Associação os auxilios que lhe provierem: 
~ 1. • Das subvt•nções do t:ov.erno em beneficio da emigração 

e desenvolvimento da colonisação do paiz. 
§ 2.• De quacsquer favores e is1mções de direitos que lhe 

forem outhorgados pelos poderes do Estado. 
§ :L" na concPssão de terras devolutas ou oulras pPrten

ccnlt~s no tlomininio publico, que vier a oh ter !lo 1:ovemo 
para algum dos flns da l!•t do 18 dr~ setembro de 1850, ou 
que for competentemente dl'crt'lcltla a bem da colonisat;:io. 

:n 
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CAPITULO V. 

Do Fundo de reserva e dos dividendos. 

Art. 21. Do lucro liquido que se encontrar no fim de 
cada anuo se deduzirá 5 por cento para fundo de reserva, e 
o restante será dividido por todos os accionistas na razão de 
suas acções. 

Art. 2:!. Aqnella quota poderá ser augmentada por de
liberaçllo da assernbléa geral, e da mesma so1te poderá ser 
supprimida quando a reserva tenha chrgado a prefazer hume 
somma correspondente á quarla parte do capital. 

CAl'l'lTLO VI. 

Da Assembléa geral. 

A Associaçuo será rPpresentada pela reumao dos accio
nistas em assembléa geral, achando-se presentes no escriptorio 
da Companhia hum numero de accionistas que represente pelo 
menos a quarta parte do capital da Companhia, tendo sido 
previamente convocada pela Directoria, ou pelo Presidente da 
assembléa geral por annnncios rrpectidos nas folhas publicas 
desta cidade, com antecedencia pelo menos de oito dias. Não 
se achando presente esta quarta· parte ficará a reunião adiada 
para outro dia da srguint<) semana, que será logo marcado. 

Art. 24. J\o dia 2;) de Julhu de cada anno se reunirá a 
assembléa geral dos accionistas, para o fim de tornar conl.'ls 
;í Dirccção, c ouvir seu relalorio c parecer da Commissão de 
exame, eleg-er a nova Direcloria e tres Supplentes, Commissão 
ue exame, Presidente, Viee-Presidente, 1." c 2. o Seerctariu~ 
da assemblúa geral, e dcliberat· sobre todos os n~gocios da 
Companhia, conforme julgar mais conveniente aos intcressf's lia 
mesma em conl'onnitlade destes .Estatuto~. 

Art. 25. A assc111bléa !"Cl'al da Companhia súmentc scr;í 
convocada extraordinariamente pela Direcção quando esta julgar 
nccessaria, ou pela I>residcneia da asscmbléa geral á requeri
mento da Com missão de exame, ou de hum numero de ac
cionistas, que represente pelo menos a oitava parte do capital da 
Companhia. 

Art. 26. Nas reuniões extraordinarias não se poderá tomar 
deliberação alguma senão sobre o objccto para que lorf'm expres
samente convocadas; ficando adiados para outras seguintes 
quacsqucr requerimentos ou proposiçõPs que por ventura tenhão 
sido apresentadas. 
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C\l'l1Tt0 Yll. 

Da Direcç<io. 

Art. 27. Cumpre á Direcção: 
S 1. • :Executar tielmente todas as disposições destes Esta

tutos, providenciando para que da mesma sorte o st>jão aquellas 
que especialmente se aehão eccatTegadas ;í outros funceionarios. 

S 2.• H.ealisar as operações da Companhia, descriptas no 
Art. 6. • destes I<:statutos. 

§ 3. o Pmccder {ts chamadas das prestações das acções, se
gundo as necessidades da Companhia. 

§ .i. o A utorisar as rlespczas necessarias para o devido cu m
primcnto dos Esl.atutos, ordens e contractos da Companhia. 

§ 5. o Nomear os empregados nccessarios pam o serviço da 
Companhia, marcar-lhes os ordtmados que devem pereeber 
t;om approvação da assembléa geral. 

S 6.° Cmar e manter em dw hnrna eseripluração rt>gular 
de todas as operaçõés da Companhia. 

§ 7. 0 Organisar no fim de cada anno, terminando em 30 
(le junho, o balanço geral da Companhia com as competentes 
demonstrações, e submettel-o ao exame da respectiya Com missão 
assim como todos os livros e papeis da Companhia. 

§ 8.• Apresentar este balanço, depois de competentemente 
«'xa.rninado, á assembléa geral dos accionistas em 25 de Julho 
de cada anno, ou no seguinte dia se este for santificado, acom
panhado de hum relatorio circumstanciado de todas as ope
raçlíes da Companhia, seu estado actual, lembrando as de
liberações que se devem tomar· para prosperidade da mesma 
Companhia. 

§ 9." Distribuir o balanço. demonstração, parecer e relalorio 
depois de approvados por todos os aceionistas da Companhia. 

Art. 28. A Direcção, logo que tomar conta do seu cargo, 
11scolherá d'entre si hum Presidente, hum Viee-Prcsidente. 
hum Secretario, hum 'J'hesourciro e um Superintendente para 
a regularidade de seus trabalhos. 

Art. 29. No impedimento de algum dircctor servirá o 
~>upplente, segundo a or·dem da votação. Não sendo conside
rado impedido o director ausente em serviço da Companhia. 

Art. 30. Haverá ordinariamente huma sessão da Direcção 
em cada semana, no dia que ella designar, e extmordinaria
nwnte quando o presidente julgar urgente a sua convocação. 
A Dit·e~:.ão póde funceionar achando-se presente a maioria dos 
direclores, mas nada se poderü resolver que ,não SPja com a 
approvação pelo menos de tr·cs membros. 

Art. 31. Os dil·ectores perceberão pelo seu trabalho huma 
cnmrnissão de 5 por cento sobre o lucro liquido qne apparccer 
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no lim de cada amw, garantindo-se-lhes porém hum conto de 
róis a cada hum. 

Art. :12. A Direcçào poder<í enviar annualmente it E•J
ropa hum de seus membros para tratar dos negocios da Com
panhia , nl3rcando-lhe para este fim h uma gmtificação rasoavel, 
IJUC não será paga senão depois da approva«;ão da assemblúa 
geral. 

Art.. 3!1. A Hircc«:fin p{,l.!l~ dmnandar e ser demandada , 
assim eomo JlUSsm· pwemaÇiil's que lhrem de mister; não púde 
porêm resolver definitivamente a venda de terras ou predios, e 
coversão de fundos st~nào com approvação da assembléa 
geral. 

CM'ITl"I.O VIII. 

Da Commi.ssiio de Exame. 

Art. 34-. A Commissào de exame será composta de tms 
membros eleitos em assembléa geral, em conli.lrmidade do 
Art. 24. destes Estatutos. 

Art. 35. Compete-lhe : 
§ 1.0 Vigiat· se a Dirt•cção cumpre ou não fielmente as 

disposições dos Estatutos. 
§ 2.0 Verificar a escripturação da Companhia, quando o 

julgar conveniente, em presença dos Dircctores. 
§ 3." Informar-se sobre a capacidade e zelo dos agentes e 

empregados da Companhia. 
§ :i. o Conferir e verificar o balanço gemi da Companhia, 

que lhe será apresentado pela Direcção até o dia 20 de julho 
de cada anno. 

§ 5.0 Apprescntar no dia 25 do sobredito rncz o seu parecer 
sobre as contas c mais objectos determinados neste Artigo. 

C:.\l'ITUJ.O IX. 

Disposições gemes. 

Art. 3G. Inslallada a Associação, a Directoria que for no- ·'~' 
meada pela assembléu geral dos accionistas representará aos ·I 
poderes do :Estado sobre a continuação da Eompanhia, c pro- ;& 
curará eiTectuar hum contracto com o Governo de Sua Mages-
tade Imperial segundo os termos d'aquelle, que o mesmo Go
verno celebrou com a Associação Central de Colonisação , ad
mittidas aqoollas modificaçiies que jnlgm· rasoavcis ; sem o que 
não cntt·arú em operações. 

Art. 37. Estes Estatutos sómenle serão reformados de
pois de hum anuo de operações pela votação de accionistas 
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que representem dons tcr..:.os do capital da Companhia, com a 
nccessaria approvação do (;ovemo. 

Recife de Pernambu~;o 30 de Julho d.J 1857.- Antonio 
Valentim da Silva Barroca. -Antonio Marques de Amorim. 

DECllETO N .0 1.980- de 28 de Setembro de 1857. 

f oncede á Companhia que incorporarem Luiz de Carvalho 
Paes de Andrade, e outros, prit·ilegio exclusivo, por 
tempo de 66 annos , para con.vtrucção de huma Estrada 
de {'erro, ligmulo o porto de Tamandaré á parte inferior 
do rio lina , com a extensão nunca maior de sete mil 
braças. 

Attnndendo ao que l\Ie rcpresentárão Luiz de Carvalho 
Paes de Andmdc, Antonio Marques de Amorim, e Henrique 
Augusto 1\Iilct, c de confOJ'midarlc com a l\linha immcdiata 
Uesoluçõo de cinco do corrente mez, tomada sobre llarecer 
da Secçiío dos Negocios do lmpcrio do Conselho d'Estado, exa
rado em Consulta de trcs : Hei pm· bem , nos termos do De
creto N.o 6.0 de 26 de Junho de 1852, c crn vistudc do Art. 

da J.ei N. o 939 de ~6 de Setembro do corrente anuo, con
l:cdcr á Companhia queineorporarcm, c que terá sua sédc na 
Cidade do Hecife, privilegio exclusivo pol' tempo de sessenta 
c seis annos pam constrncção de hnma Estr·ada de ferro des
tinada a ligar o porto de Tamandarii á parte inferior do rio 
Una, na Jlrovincia de Pernambuco, com a cxlcnsiio nunca maior 
de sele mil bm~as, mediante as condiçücs, que com este baixâo, 
assignadas pelo 1\Im·qtwz de Olinda , Conselheiro d'Estado, 
Presidente do Conselho de l\Iinistros, Ministro c Sc1~rctario d' Es
tado dos Ncgocios do lmpcrio, que assim o tenha entendido c 
f..1ça executar. Palacio do IUo de Janeiro em vinte Pito de Se
tembro de mil oitocentos rincocnta c sete , trigcsimo sexto da 
lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador . 

.lfarquez de Olinda. 
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Cmulicõt~s a •tne se refere o J)ect•eto desta 
data'_. t•ara n constt·ucç,ião de lnuna t<:strnda 
tle Cet•ro _. que de,·e couaeçar no por•to tle 'l'a
tnandaré _. Pro'\·incia de t•ernaanbuco _. por 
aneio de lnuna Cotnt•nnlaia Cortnada por Luiz 
de Carvalho t•aes de Andt•nde. Antonio llar••••es de Anam•hta _. e lleru•iftue Au~usto llilef. 

1.• O Governo lmpPrial concede á Companhia formada 
por Luiz dr Carvalho l'acs de Andrade, Antonio Marques de 
Amorim, c Henrique Augusto Milet, c cuja sédc será m. Ci
dade do Hecilc, o privilegio exclusivo para a construcçiio dl.' 
'lllllla Estrada dP ferro, que ligue o porto de Tamandaré á 
parte inferior do rio Una com a cxtensiio nunca maior de sete 
mil braças. 

2. • A dura1;ão do privilrgio será de sessenta c seis annos; 
com os seguintes favores e isenções. 

3. • Durante o tt~mpo do privilegio, não se podrrá con-· 
ceder crnprczas de outros eaminhos de ferro dentro da dis
tancia de cim~o leguas, tanto de hnm , como de outro lado, 
H na mesma direcção deste, salvo se houver accordo com a 
Companhia. Esta prohibição não comprehcndc a da cons
trucção de outros caminhos de ferro, que, ainda partindo 
do mesmo ponto, mas seguindo direcções diversas, possilo 
aproximar-se accidcntalnwnte de algum ponto da estrada pri
vilegiada, ou ainda corta-la, com tanto que dentro da zona 
privilegiada não possão rceeber mercadorias, c passageiros. 

4.• Os pontos intcrrnedios da linha contr·nctada ficiio de
pcndentcs de accordo poster·ior entre o Gorcrno c a Compa
nhia, depois que esta houver precedido a todos os exames, 
c trabalhos prcparatorios ,apresentando a respectiva planta, que 
será submettida á definitiva approvaçi'ío do Governo. 

5.• A Companhia podení construir tambem linhas trans
versaes de ferro, de madeira, ou de qualquer outra conve
niente espccic, quando jul~uc de utilidade para facilitar o transito 
de gcneros, c de passageiros para a linha principal; não go-r 
sando porêm dos favorcs p:~ra aquellcs caminhos que á esta 
são concedidos, excepto os que forem expressamente designadOf 
no contracto. . 

6.• A Companhia deverá formar-se dentro de hum anno 
contado da data do presente Decreto; apresentar os planos no 
prazos de seis mczcs; começar os trabalhos dentro de hum 
armo, c conclui-los dentro de tres, sendo os ulti mos tres prazos j 
contados da data da sua formação. 

7.• A falta de eumprimcnto de qualqucr das obrigações ; 
da condirão antecedente limí incorrer na multa de eineo contos 
de róis,· imposta i)('to l;ovcrno. Pa~a a multa, o Governo 
pndení JJroro;.mr os n:c:;mos prazos, nras IHIIH"a por mais de 
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hum anno. Se passado este ultimo prazo, não estiver satis
feita a condição, alêm de outm multa igual, perderá a Com
panhia o privilegio, c todos os favores concedidos, salvo se 

, a mura for proveniente de força maior, reconhecida pelo mesmo 
Governo. 

S. a Quando a Companhia tiver perdido o direito ao con
tracto pela falta da conclusão da obra, conservará a proprie
dade da parte feita, perdendo sómcnle o direito á continuação 
do goso dos favores que pelo contracto lhe tinhão sido con
cedidos i e será neste caso ainda rcsponsavel p1~lo valor dos que 
já tiver recebido i dando-se para este fim a hypoHwca nas mesmas 
obras. 

'9. a Podet·á a Companhia usar do direito de desapropriar 
na fórma das Leis em vigor, o terreno de domínio particular 
que for nccessario para leito do caminho de ferru, rstuções, 
armazens, c mais obras adjacentes, e pelo Gm·erno lhe serão 
gratuitamente concedidos, Jmra os mesmos fins, os hwrenos 
devolutos que houver, c bem assim os eornpt·ehendidos nas 
sesmarias c posses, salvas as indcmnisaç<ies que forem de di
reito. Tambem o (;overno lhe concederá o uso das madeiras , 
c outros matct·iaes existentes nos tert·enos de\'Olutos, e de que 
a Companhia tiver precisão pam a (:onstrur~·ão do caminho de 
fcr·t·o. Os favores deste artigo são extensivos aos caminhos 
transvet•stws. 

to.a Ficão isentos de direitos de importa<:ão, dentro do 
prazo marcado para a conclu~ão das obras, os trilhos, ma
chinas c instrumentos que se destinarem á mesma construc~ão, 
e bem assim os carros, locomotivas c mais objeetos necessarios 
para comet;arem os trabalhos da empresa. A mesma isenção 
be concedida ao carvão de pedra, durante o referido prazo, 
e o de mais cinco annos depois das obras concluídas, ~~ a linha 
aberta ao publico em toda a sua extensão. O goso l!estl's fa
vores fica sujeito aos ltcgulamcntos fiscacs para evitar qualquer 
abuso. 

H.• A Companhia se obriga a não possuir escravos, e 
a não empregar no serviço da construcção do caminho de ferro 
senão pessoas livres, que, sendo nacionacs, poderão gosar da 
isenção do recrutamento, bem corno da dispensa do serviço 
activo da Guarda Nacional, e sendo estrangeiros, participarão 
de todas as vantagens que por Lei forem concedidas aos co
lonos uteis e industriosos. 

12. a Só terão direito de gosat· da isenção do servi~o activo 
da Guarda Nacional, e do recrutamento os nacionaes empre
gados pela Companhia, que estiverem inclui dos em hum a lista 
entregue todos os seis mezes ao Presidente da I•rovincia , e as
signada pelo seu Director; não podrndo, passado o primeim se
mestre, set·nclla contemplado o individuo que não tiver tres mczes 
df." eiTI'clivo ext'l'ririo. CnnvPnl'!da a Companhia dP qualqtH'l' 
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almsn sollm I'Stn importante assurnplo em delrimrnlo do ser
viço publico, podení ser multada pelo Governo na quantia de 
quatro contos de réis, e até perderá este favm· em caso de 
reincidencia, se o Governo o julgar conveniente. 

13.• O caminho de ferro não impedirá o livre transito 
dos caminhos actuaes, c de outros que para cornmodidade pu
blica se abi'irrm; nem a Companhia terá di1'eito de exigir taxa 
alguma pela passagem de oulras estradas, de qualquer natu
reza, nos pontos de intersecção. 

14-.• O Govemo poderá fazer em toda a extensii.o do ca
minho de ferro as consti'Ucções c apparelhos nccessarios ao 
e'ttabclecimenlo de hurna linha teiPgraphica electrica; rcspon
sabilisando-se a Companhia pela guarda dos fios, c apparelhos 
eletrieos, c prestando-se a transportar gratuitamente os agenlt•s 
da tclcgmphia, quo viagem em razão do sc>u emp1·cgo. A Com
panhia terá o direito de fazer setuelhante construcção, se o 
tiovcrno a não quizet· executar JIOI' sua conta; sendo neste caso 
gratuito o serviço pl't•slado ao mesmo Governo. 

15.• As malas do Corrrio, c SPUS conductorcs, bem como 
quaesque1· som mas de dinheiro pertencentes aos Cofres Publicos, 
sm·ão conduzidas gratuitamente pelo caminho de feno. Igual 
vantagem terão dons passageiros ao serviço do (;ovcrno em 
cada viagem, c a carga não excedente de dez arrobas. O (JUe 
demais accresccr a Companhia se obriga a tmnsporlar mediante 
o abatimento de vinte por cento do preço commum. 

16." Se o (;ovcrno mandar tropas para qualque1' ponto, 
a Companhia se obriga a Jllii' immedialamcnlc á sua disposição 
por metade da tarifa estabelecida, todos os meios de trans
porte que possuir, c a empregar tambem nesta conducção os 
pertencentes ao Gon•rno, que forem apropriados ao sci'viço da 
linha. 

17." Por igual preço fan\ a Companhia transportar os 
presos, c seus respectivos guardas, prestando o ()ovcrno os 
carros propl'ios, c com a nccessaria segurança. 

18." Durante o previlegio, a Companhia perceberá os 
preços de tnmportcs de me1·cadorias, e passageiros segundo 
h uma Tabella que o Governo, de accordo com ella, organisará 
conforme as seguinte bases: 

1." Para os gcncros de exportação c de producção do 
paiz se formará huma Tallella cujo maximo será regulado nos 
Estatutos, tomando-se por Lasc que o preço dos tranportes 
nos primeiros dez annos não deverá exceder á metade do que 
actualmente exigem os almocreves, c depois daquclle prato á 
quarta parte. 

2." Para os gcneros de importação o nmximo será de 
30 réis pelo mesmo Jll'SO c distancia. 

3." O preço da eonduc~;üo para os objcctos de grande 
vohlmt•, c LlP JH't!ll''no l"'so, romo St'j<Ío mobilins, eaixõcs de 
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ehapéos, &c. , poderá ser elevada ao dupto. Tatnbem podt>ri'ío 
ser sujeitos a huma Tabella especial os de conducção perigosa 
como seja a polvora &c. , c os que em razão de sua frap;ili
dade, como pianos, louça, vidros &c., ou por seu valor, como 
pmta, ouro, joias &c. , obrigão a Companhia á maior respon
sabilidade; estes preços deverão ser especifieadamentf~ deda
rados. 

19.• Logo que a Companhia puder fazer dividendos de 
12 por cento o preço do transporte será redusido, J'PI':lfmando 
o c;ovcmo as Tabellas, ouvindo para este fim a IIH'SIIla Com
panhia. IJ1~ qualqncr· maneira havení todos os cinco annos 
revisão das referidas Tabellas , para receberem as modificações 
que o hem publico, conciliado com o interesse da empresa, acon
selhar. 

20." s~~ o Gowrno cntcnlPr de convenir>ncia publica eiTe
efuat· o resgate da conePssiio fio caminho de lerro, o 1•odcr.í 
faz1~r, mediante pt·evia illllenn•bação ü Companhia, qu1~ Sf'I'<Í 

t·c~ulada fla mandra seguinl!~ : 
t. • Não poderá tet· lugar Psle resgate, salvo de accordo com 

a Companhia, senão passados \inle annos da dura~ão do pri
vilegio. 

2. • O prrço do resgate será regulado pelo termo medio do 
rendimento liquido dos ultimos trcs annos. 

3.• A Companhia rccebm·á do r.overno huma somma em 
fundos publicos, que dê igual rendimento. 

21." Ficão concedidas á Companhia as seiseentas braças 
de terreno que actualmente estiio destinadas para uso c sct·viço 
da Fortaleza de Tamandaré; sendo porêrn reservada a parte que 
for necessaria para o serviço da mesma Fortaleza, assim como 
para praças, ruas, cáes, c para cdificios publicos, ~:o mo lgr~ja, 
Casa de Camara, Escola, Caóeia, Alfandega, Trapiches, e Offi
cinas publicas: fica entendido qu<~ nesta concessão não se com
prehc ndem os terrenos de marinha. Nos Estatutos se deverá 
assentar a base do maximo preço porque a Companhia poderá 
nlienar esse terreno em favor de terceiros, ou por titulo de 
de venda, ou por titulo de aforamento. 

22. a Para a edificação llt'SSC terreno a Companhia apre
sentará ao Governo no prazo de seis mezes, contados da sua 
formação , a planta do terreno com hum plano de cdeficios 
regulares; e sómente depois da approvaçiio deste he que será 
eiTectuada a concessão. Seis mezcs depois de approvado o plano 
deverão começar as edificações. O Governo poder;í prorogar 
cada hum destes prazos por outros seis mezes: se no fim de 
cada huma das prorogações não for preenchida a condição res
pectiva, o Governo poderá dispor do terreno como bPm en
tender. 

23.a O Govflrno prestar;í <Í Companhia, 
AutoridadPs, toda a prolf'cçiio compalivf'l com 

por meio das 
as Lds, a lilu 
38 
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de que possa e lia n~alisar a arrecadação das taxas estabelecidas; 
e protegerá com nPgulnmcntos espt•ciaes não só a seguran~a 
dos viandantes, eomo a dos eonductores c empregados que a Com
panhia tiver para fiseali~ar a observaneia de seus RPgulamcntos; 
pcrmittindo-Jhe tet' guardas-barreiras, que serão Cidadftos Rra
zilciros morigerados, p;1gos pela Companhia, e que poderão 
andar armados, ma!4 sujPitos á inspccção das .\ uloridades 
loeaes. 

24. a Nos Regulamentos do Goyerno, de conformidade 
eom o§ 14 do Art. 1.' da Lei de 26 de Junho de 1852, serão 
tambem estabelecidas regras de policia c de segurança em favor 
dos proprios caminhos, e do seu uso regular, para prevenir 
qualquer perigo, que ycnha ou de estranhos, ou da propria Com
panhia; impondo o Governo as convenientes multas, c sollici
tando do Corpo Legislativo maiores penas, se por experiPneia 
reconhecer necessario. 

25.a No caso de que o Governo queira que alguus En
genheiros seus se instruão na construcção de caminhos de ferro 
a Companhia os admittirá, para que assistão a todos os tra
balhos da Empresa. 

26. A Companhia não poderá cmiltir ar;ções ou promessas 
de acções negociaveis sem que se tenha constituído em socie
dade legal com Estatutos approvados pelo Governo. 

27. A Companhia terá a faculdade de explorar o lavrar 
minas de carvão, pedra calcarea, de !erro, r:humbo, cobre e 
de quaesqucr outros metaes, ainda preciosos, sem prejuiso de 
direitos adquiridos por outros, devendo, quando as descobrir, 
dirigir-se immudiatamente ao Governo, para que lhe st>jão de
marcadas as datas, e estipuladas as r;ondições do seu g(ISO; 
podendo a Companhia exercer esta faculdade no seguimento 
da linha do caminho de ferro, c na mesma zona de Cilinco lc
guas para cada hum dos lados. 

28. • Podendo, não obstante a clarcsa de todas as esti
pulações do Contracto, dar-se dusaccgrdo entre o Governo e a 
Companhia a respeito de seus direitos c obrigações, reconhe
cendo o Governo a vantagem de huma qualquer decisão, esta 
será dada por Juizes arbitros, dos quaes hum será da nomeação 
do mesmo Governo, outro da Companhia, e o terceiro por ac
cordo de ambas as partes; e se este aceordo não for possível, 
será o terceiro membro o Conselheiro d'Estado mais antigo, c 
em igualdade de antiguidade o mais velho. 

29. a A presente concessão ficará dependente, para seu 
complemento, de ajuste posterior e definitivo entre o Go
verno e a Companhia, depois que cstól apresentar os trabalhos 
e esclarecimentos de que trata a condição r~. •, c então, serão 
determinadas as clausulas c condições, que dcvão regular o 
systema da construcção do caminho de ferro, de carros~· rua
chinas, e locomotivas, de accordo com os ultimos melhora-
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meu los, a bem da segurança dos passageiros c dos transportes 
da economia do custeio, da velocidade da marcha , c de todas 
as mab; cornmodidadcs c vantagens para o publico; devendo 
tal ajuste prcccdCL: ao começo da obra. 

Rio de Janeiro em 23 de Setembro de 18:>7. 

JI arque;; de Olinda. 

DECRETO N.• 1.981- de 30 de Setembro de 1837. 

Altera o Plano, a que se J'efere o Decreto N.• 739, de 25 
de .lVovembro de 1850, sobre a organisação do Corpo 

de Saude d'Annada. 

Na conformidade do .\rtigo quinto da Lei numero oitocentos 
c sessenta e tres, de trinta de Julho do anno proximo preterito, 
Hei por bem que o Plano, á que se refere o Decreto numero 
seLeePntos e trinta e nove, de vinte cinco de Novembro de mil 
oitocentos e cincocnta, para a orgunisa~·ão do Corpo de Saudc 
da Armada, seja alterado, segundo o que com este baixa, as
signado por Josó Antonio Saraiva, do l\feu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios da l\Iarinha, que assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 30 
de Setembro de mil oitocentos e cincocnta c sete, trigesirno sexto 
da lndcpeudencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

José Antonio Sarait•a. 
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Plant~, que aiiC#"U, tlc a5 tle No,elltbi'O 
tle •s5o, e á que 11e ~·ere•·e o Dect•eto 
de ltoje, 11obre o Corpo tle Sa11de da 
At•l'natla. 

'l'l'l'IJLO IJ~ICO. 

Do Uor1•o de Stuule, sua or~anlstu~ão e se•·· 
vi~o ~oral. ~ 

C.\PITULO L 

Da m·aa_nisação. 

\rt. L" O Corpo de Saude da Armada será ~omposlo de 
Cirurgiões, Pharmacculicos e Enfermeiros, conliJrme o Sl'guinte 
quadro: 

§ 1.• Urn Cirurgião mór da Armada, com a patente de Ca
pitão de l\lat· c CJuroJrra. 
~ 2. • Hous Cirurgiões d'Esquadra, com a patente de Ca

pitão de .Fragata. 
§ 3.• Seis Cirurgiões de Divisão, com a patente de Capitão 

Tenente. 
§ 4 .. • Vinte Primeiros Cirurgiões, com a patente de Primeiro 

Tenente. 
. § 5." Quarenta Segundos Cirurgiões, com a patente de Se
gundo Tenente. 

§ 6.• Tres Primeiros Pharmaccuticos, com a graduação de 
(~uarda 1\'Iarinha. 

§ 7. • Sete Segundos Pharmaceuticos, com a mesma gra
duação. 

§ 8.• Uma Companhia de :Enfermeiros, composta de urn 
Primeiro Sargento, um Segundo Sargento, quatro Cabos de 
Esquadra c cincocnta Soldados. 

CAPI'IULO 11. 

Dos Ciruraiões. 

Art. 2.• Ninguem poder;í ser admittido como Cimrgião 
no quadro do Corpo de Sandc da Armada, senão no posto de 
.St'gnndo Tenente, e sob as eondiçi'ics seguintes: 

L" Ser Hontor em l\Iedicina pelas Faeuldades do Irnprrio, 
ou por ellas legalmenlt~ habilitado. 

iU Sct· Cidadão Rrasileiro, estar no goso dos direitos civis 
e polilieos; •-· !t>r meniJ:• de triula annos de idade. 
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s~r bem morigerado. 
Ter a uecessaria robuste;.o; e saude para o serviço 

a." 
4.• 

naval. 
"\rt. 3.0 O~ Officiaes de Saude da Armada serão da es

colha do (~overno, e nomeados por Decreto. 
~ L o Serão sujeitos a todas as re;.:rns ll condiçücs da dis

ciplina militar; e gosarão dll todas as honras, privilcgios, li
berdades, isenções e franquezas, que competirem aos OOiciacs 
combatentes de postos iguaes. 
~ 2. o Perccberiio o soldo correspondente aos seus postos, 

e nas diversas cit·cumstanei:Is do seu s~rviço especial as van
tag-ens designadas na tabclla, .i unta ao presente plano. 

§ :1. o A sua promoç:io se fará, segundo os prindpios es-
tabelecidos, ou que se estabelecerem para a dos Ofliciaes do 
Corpo da Annada, na parte que fôr applicarcl á especialidade 
de sua profissão. 

Na apreeiaç;io do seu merito snl>stituir-s1~-ha a ronllição 
de valor ou bravura pela de cor<~I-(Clll e sangue frio no des
empenho dos deveres, que lhes silo proprios, c se attcndcrú 
tambem ü humanidade com que tratarem dos enfermos. 

Art. 4. o O Ciruq;ião mór da Armada, como Chefe do Corpo 
de Saude, será o primeiro responsavel pela boa tlireeç;io e an
damento do seniço da Hepartição l\lilitar tle Saude. 

Art. 5. 0 O Cirurgião mór será substituído t•m sua falta 
ou impedimentos pelo Cirurgião mais graduado, designado pelo 
Governo. 

Art. 6." Haverá urn Secretario do Corpo de Saude, es
colhido d'entre os Cirurgiões da Armada pelo Cirurgião rnór, 
que podcrü ter mais um Amanuense de sua escolha, quando 
fôr autorisado pelo Governo. 

Art. 7. o O Secretario do Corpo de Saude terá a seu cargo 
o expediente, registros e assenl amcnlos do Corpo, o arranjo 
do respectivo archivo, c tudo mais que fõr concPrnent1~ ao 
bom andamento do serviço da Secretüria, c a correspondencia 
oflieial do Cirurgião mtir. 

Art. 8. • Os Cirurgiões de EstJU<tdra, c os de Divisão 
poderão ser empregados nos Hospitaes de l\larinha, como 
Primeiros l\Icdicos, ou Primeiros Cirurgiões, c nas J~staçõcs 
Navaes ou com mandos de .Força, como Chefes do serviço de 
Saude. Em geral prestarão todo o serviço compatível com a 
sua graduação. 

Art. 9. o Os Primeiros e Segundos Cirurgiões servirão 
nos Hospitaes, Enfermarias, Corpos, Estabelecimentos c Navios 
da Armada. 

Art. 10. Sú terão Cirurgiões os Navios de Guerra, cuja 
Iola{·ão n<lo fOr menor de IJUarenta praças. São exceptuados, 
porem, d'esta rcstrieção os Navios empregados em eommissõcs 
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cst:edaes, 'lue ab.;olutameule exijão a seu bordo o auxilio de 
um L?acultativo. 

Art. 11. Nenhum Cirur;;ião embarcará em Navio, cujo 
Couun:mdante seja de ,,atente inferior á sua. 

Art. 12. Os Primuiros Cirurgiõe5 lambem poderão ser em
pt·egados por com missão, como Chefes do serviço de Saude nas 
Estações Navaes, Divisõt·s, óu qualquer Commando de Força 
Naval. 

Art. l:J. Nas Estacões Navaes, c geralmente em todo o 
Commando de Força Naval , onde não haja um Chrlil do ser
viço de Saudc, servirá, como Delegado dtl Cimrgião mór, o 
Cimrgião mais graduatlo, que fôr designado pelo Governo, 
ou Chclh da E-;taç<io 011 Commandantes de Força. 

Art. tf~. Ao Cirurgiüo múr naCc\rte, caos seus llelegados, 
ou Chcl't~s do serviço d'l Saudc nas Provindas, ou lora do 
Irnperio, compete a direcção, inspccção e fisealisação profissional 
de todo o serviço de Saudc nos Hospitaes, Enfermarias, Esta
belecimentos c Navios da Armada debaixo da autoridade do 
Chefe Militar, a quem estes Navios c Estabelecimentos esti
verem subordinados. 

Comrlctr,-lhes outi'Osim re,:;rular a escala de serviço dos 
Officiaes de Saurlc, que se acharem no districtu de sua im
mcdiata jul"isdicção, e a nomeação dos que lhes forem riquisi
tados pela~ Autoridades militares, pam serem empregados onde 
convier. 

Art. 15 .. O Cirurgião mór no exercício de suas attribui
çüc:; disdplinares potlení prender qualquer Official do Corpo 
de Sattde durante trcs dias, no maximo, em algum Quartel 
on Hospital, c rcpt·chendJl-o verbalmente, por Officio, ou em 
ordem do Corpo. . 

Poderá lambem licenciar até oito dias qualquer dos ditos 
Offieiae.•, mio estando cmbarcad<J, on empregado debaixo de 
ordens immediatas de outra autoridade 

A mesma attribuiçiío, com a mesma clausula, compete fóra 
da C1irtc ao:> Delegado' do Cirn rgião mó r, ou Chefes do ser
viço d1) ~audc a respeito dos Cirurgiões, que se acharem sob 
sua irnmcdiata autoridade. 

Art. 16. O Govemo só completat·á o quadro dos Officiaes 
do Corpo de Saudc, quando fur isso exigido pelas necessidades 
do serviço. 

C.\PITULO JI. 

Dos Pharmacettlicos. 

Art. 17. Para a admissão dos Pharmaceuticos são necos
saria.i as mesmas condiçi'ícs do .\rt. 2.", em relação á arte c 
a individualidade do candidato. 
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Art. 18. 0:; Primeiros e Segundos Pharmaccutieos podet•ão 
obter a gradua~ào de Segundo Tenente, depois de quatro annos 
de embarque, ou de oito ao nos de sen·iço nos llospitaes. 

Os Primeit·os poderão ser promovidos á graduação imme
diata de Primeiro Tenente, depois de oito annos de serviço 
no posto antet·ior á bordo dos Navios da Armada, ou de deze
seis annos nos Hospitaes. 

Art. 19. Os Pharmaeeuticos servirão nos Ilospitaes c En
fenuarias da Armada, c nos Navios de r.um·ra, de CorYela de 
t.• ordem para cima. A ex.cepção do At·tigo 10 é applicavel 
aos serviços dos Phannaceuticos em Navios, a que não rm·
responde esta praça. 

Art. 20. Os Pharmaceuticos pcrcebet·ão os vencimentos, 
gratitieaçiics c vantagens corresponllcnb•s á fabella juntu. 

Art. 21. Os Jlharmaceuticos tt•rão di !'Cito <Í rdorma, 
quando contarem mais de vinte cinco annos de scrvit;o, 11 su 
acharem impossibilitados de continuar n'cllc. 

CAPI1TLO lll. 

Dos Enfermeiros. 

Art. 22. A Companhia dos Enfermeit·os terá o seu quartel 
no Hospital de Marinha da Côrle, e ficará, como as demais 
praças d'este Estabelecimento, sob a administração c ordens 
immediatas do respectivo Directot·, que propor;i ao Cirurgião 
mór os que devão ser nomeados para embarcar. 

At't. 2:1. Os Enfermeiros sct·ão classificados em Enlcr
mciros móres, I~nfermcit·os, e Ajudantes de Enl~·meiros. 

0:; l~nfcrmeiros móres terão a graduação de Segundo Sar
gento, c os F.nfcrmeiros a de Cabo de :Esquadra. 

Os Enfermeiros c Ajudantes terão accesso de ratrgoria c 
graduação correspondente á sua praça, quando se tornarem 
merecellores, pelo S«'U zelo, aclividade c caridade no desf•m
penho dos seus deveres. 

Art. 24. Os Enfermeiros móres e Enfermeiros serão pro
postos pelo ])ircctor do Hospital de l\Jal'inha da Ctktf', e appro
vados pelo Cirurgião rnór. 

Os Officiaes inferim·es da administração da Companhia serão 
nomeados pelo Direclm· do Hospital. 

Art. 25. Para ser Enfermeiro mór exige-se saber ler e 
escrever, as quatro opera~:õcs de arithmetica, as particulari
dades do scrYiço de :Enfemwiro, e nomenclatura do material 
dos llospitaes e ambulancias. 

Art. 26. Os Enfermeiros m6rcs, Enfermeiros e 1\judantes 
de Enfermcit·os perceberão, alem dos vencimentos de Soldado 
do Batalhão Naval, a ~-t•·at.iti<'l.ll:lío, que lhes i~ marcada na ta
brlla junta. 
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Os Offieiat~s ini"Prion•s e Cabos da adminislraçilo da Com
panhia pcrceberf1o os mesn~os vencimentos, que teem íguat>s 
praças no sobredito Corpo. 

Art. 27. A Companhia de Enfermeiros é destinada a 
fornecer as praças d' esta classe aos Hospitaes, Enfermarias e 
Navios de t;lll~rra. O seu numero poderá ser devado, segundo 
as neccssidat1t~s do serviço o exigirem. 

CAI'ITUVl IV. 

Dos alumnos pc11sionistas. 

Art. 2R. St>rfio allmittirlos no Hospital tlc ]\farinha da 
Ct'irll' alt\ sds altJHIIIOS pensionistas onlinarios, st•ndo 'luatro 
para o serviço dt~ medidua c eirurgia, c dons para o de phar
rnaeia; bem como tres eüranumerarios, dos quaes dons para 
o primeiro sen~iço, t' um para o s<'gundo. 

Art. 29. J\mt ser adrnittido, como alumno pensionista, 
requer-se: t.o, approvaçfio nos tres primeiros annos do curso 
medico, ou no primeiro anuo do curso de pltarmaeia das .Fa
eu1dades de Medicina do lmperio; 2.", attestados de bons cos-, 
tumes, dados pelos respectivos Lentes. 

Nenhum alurnno serí1 admittido, depois de approvado no 
quarto anno do curso nwdico, ou no segundo do pharrnaceu
tico 

Art. 30. Os al11mnos pensionistas srrão empregat1os no 
Hospital e Botica do Hospital, segundo em Hegulam('nto fôr 
detenn i nado. 

Art. 31. Os alumnos pensionistas ordinarios residirão no 
Hospital, e terfio uma gratificação igual ao soldo dos Guardas 
Marinhas, cama, luz, e ração de comida. 

Serão tratados, ![fiando adoeção, nas enfermarias dos 
Olficiaes, se não preti.•rii'Pm curar-se em suas casas. Em ambos 
os casos perderão a gratificação e mais vantagens, que perce
berem. 

Os alumnos pt'nsionislas extraordinarios !•ntrarão nas vagas 
que deixarem os ordinarios, sPgundo sua intelligencia, aptidãlt 
e bom comportamento. 

Art. 32. Em compensação do auxilio, que se presta all!l 
alurnnos pensionistas ordinarios, para concluirPm seus estudos, 
serão elles obrigados a servir 110 Corpo de Saudc da Armada 
por tanto tempo quanto houverem sido pensionistas, uma vrz 
que ao tempo de terminarem os seus respectivos cursos haja 
vaga 110 quadro do dito Corpo, ou occorra até um anno de
pois. 

Se, porem, findo o sobredito prazo de um anno, não forem 
admittidos no CoqJO rlt' SandP, por falta dt' vagas de St•gundn 
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tracão e servico dos Hospilaes 

ta data, sont·e os ~eucuuemos e vamagcus, ttuc unto pet'cenenuo us Ullltr.its 

~ados em Navios de guena e de trauspol'le, e os empregados na adminis
Enfermarias, ou em qualquer commissão pela Ueparlicao da ~larinha. 1 

CORPO DE SAUDE DA ARMADA. 

VENCIMENTOS E I tANTAGENS DE EMBARCADO EM NAVIOS ARMADOS 
EIW GUERRA OU EM TRANSPORTES. 

VENCIMENTOS DE SERVIÇO EM TERRA. 

" 
Vencianentos. 

POSTOS. 
V anta;;ens. Aos que serdrean nos Dospl

tael!l e nnl!i Enfermarias. 

Sl)l.dos por l1Jla.ioriasl Cumedo~1'as I Gratificações 
me.;. por me.:. 110r dta. por me;. 

~ --------------~ '------~- -----
Soldos por I Jllaiorias I Comedorias Grati/icações 

me.:. por me;. por dta. por me.=. 
Raçõ~s por I Creados por I Cer~ por 

dta. mez. dta. 

Cirurgiiio-mór (Capitao de Mar c Guerra).......... 120S030 70$000 33600 ~27HIOO 3 a 400 réis 
rada uma. 2 a IOSOOO 2 velas. 1~0$000 70$000 

Cirurgião d'Esquadra (Capitão de Fragata) ..... --.. 96$000 60$000 I 8600 1728000 2 idem. 1 idem. 1 " Uo$000 60$000 
Dito de Divisão (Capitão Tenente) ...... _.......... 848000 ~osooo 18~00 167SOOO ~ idem. i idem. 1 " 81$000 óOSOOO 
Primeiro Ciwrgiao (Primeiro Tenente) ...... _ .. -... 608000 30$000 · 88110 145SOOO ~ idem. I o 7$0110 f de ,·ela. tiOSOOO so;noo 
Segundo ditJ (Segundo Tenente) ......... -......... 4!.1000 2~$000 S~OO llóSOOO 2 idem. I idem. ~ " 428000 2oSOOO 
~rimeiro l'harmacculico (Segundo Tenente) • . • . • . . • 428000 1 258000 88110 76$000 2 ~tlem. 1 idem. i » 418000 2580011 
Segundo doto !Guarda Marmha) ... - ..... _ ... -...... 36$000 11 SO.OO HSOO 4 >5000 2 odcm. 1 tdem. f » 368000 11 SOOU 

~HiOO 
fl800 
8600 
$100 
~400 
$400 
$400 

Alunu1os PensJOUIStas ................ : .. •...........•..•....•............. 1 •• •• • ••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• , ••••••••• ......... _.1 

• 

EMPREGADOS NOS HOSPITAES E ENFERMARIAS DE MARINHA. i 
Er111Jregos. I Ot•denados. I Gratificao;ües. 

Director . ..•........................ , , .................. , ................. . 
Almoxarife- .. - ...................... - .................................... . 
Es·;rivão- ....... -- ...... - •.... - ... - ..................................... , . 
Escripturario .•. ..•....•..............................•................... •• 
Enr{~r•neiro-ntór . .............••.....•..•....................•....•......... 
Comprador e Fiel.. .....••• - .•. - ............. - ....... - ........ · .... · ...... · 
Porteiro . ..• , ..•..................•......•............................. 
Prin1eiro Eufern1eiro .................•............ , .................... ... . 
Segundo dito .... - ...... - ................. -- ·.- ............. · · · · • • .. • .... · 
Cozinheiro ••••..... - ........................ - ................... - .• · .... ·. 
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11.• O Cirurgao-mór da Armad3, em quanto C3tiver em activo serviço, perceberd os vencimentos que milrra a ta
bella para os Officiacs do Corpo de Saude que servirem em terra; c, quando embarcar, poderá perceber, alem 
dos vencimentos e vantagens, de que trata a tabella, huma maior gratiftcaçll;l arbitrada pelo Governo. 

4..a o_, Cirur~iões, que forem nomeados para senir em qualquer Commissão fóra da Cõrte, terno direito a huma 
ajuda de custo, arbitrada, segtmdo a natureza do serviç 1, que forem t>restn , sem direito a passagem por 

1,.. Os Cirurgioes, que servirem nos Navios em disponibilidade, nos Corpos, e~e:n outros servitos em terra, per
ceberao os vencimentos, qne v ao mareados na tabella sob a dosignoç1o «E. terra»« Em outra qualquer Com
missa.o )). 

3.a Os Cirurgiões, que servirem de Chefes de Saude nas Esq\ladras, Divisocs, Estações Navaes, terão, a1êm dos 
venci mentes e vantagens, que lhes competirem , como embarcados em navio rmados, as maioriu e comedorias 
do posto immediatamente superior. 

(Dec. N.• 1V81). 

conta do Governo. 1 
!J.a Os Cirurgiões, que embarcarem nos Navios ar1nados c transportes, tiUC estiverem em paiz estran~ciro, perccborao 

as mesmas comedorias, que se abonio oos Officiaes da Armada de iguaes Patentes, pela Tabella de 15 de Abril 
de 1851. · 

6.• Quando se abonarem as vantagem a dinheiro , se terá em vista o desconto para o Asylo de In validos nos soldos 
dos criados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Setembro de 18;7.- José .tntoHio Saraiva. 

.. 
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(;il'l!rgiiío ou Pharmnreuliro, ficarão ist•nlos da ol)ri~om~;ão, qw· 
•·ontnihírão, quando pedirão e nwil;írilo o h~gar de alunmo 
pensionista. 

Art. 33. Os alumnos pensionistas, que entran•m para o 
quadi'O do Corpo de Sandc, contarão para a rclonua o l•~mpo, 
IJlte sl'rvircm nos Ilospilacs como rrnsinnistas. 

A rl. 34.. l\lrderão o lugar os alumnos pensionistas, que 
fm·em n•provados em algum anno do fUrso m~dico ou phar
maccutico das Faculdades de l\Jcdicina. 

f..\PUTLO Y. 

Disposições diver.ças. 

Art. 33. Se o srniço da Armada e"igi1·, «'111_ l••mpo ti•~ 
guerra , ou Pm cirrnmslaneias Pxlraordinarias, IIJawr IIUilll'ro 
de Facultativos nu Jlharmacculicos, do que o lixado 110 A1 f. 1. ", 
o {~ovcrno podm·á empregar tcm1 orariamcnle Cirurgiõ«·s e 
l,lwrmaceulicos eivis, dando-lhes os vr.ncimrntos t• ,·antap;Pns 
dos Segundos Cirurgiões c Pharmacrulicos ~lilitarrs; lcnm
do-sc-IIH'S t•m conta o tempo, fJUC assim servirrm, qtHlndo 
venhão a prrtcnccr ao quadro do Corpo de Saudt' da Armada. 

Esta medida , llOI'em, deverá cessar, logo <JUP ccssr a ne
crssidade que a tiver detrrminado. 

Art. 36. Os nrtuacs Primriros Cil'urgiõr.s, que trrm a 
patPntc de (;apítão Tenente, entrarão na eaft•goria, fJIW lh<•s 
eorrcspoude pela presente organisação do (;orpo de Sande, n 
ns demais vagas serão preenchidas pelos Cirurgiões das classps 
immctliatamcntc inferiores, a quem a p•·omoção c~omprtir. 

Art.. 37. t.:ontinuão em ligo r as disposi~ões da Lt'i N. • 
866, de t3 de J\gosto de 1856, que faz extensiro o l\lonle Pio 
da l\larinha aos Offieiars de Saude; e hem assim a do Art. 
7." da Lei N.• 86, de 26 de Setrrnbro de 1839, na parte Cllll 

que declam os mesmos Officiaes comprehPIH.Iidos nas disposi
çiíes do Alvaní de 16 de Dezembro de 17UO. 

Art. 38. Os princípios de prccedencia, prioridndl' e su
bordinação entre os Officiaes do Corpo de Sautle um aeto de ller'

viço, meramcnlt~ disciplinar c administrath·o, sl'rfio os mesmos, 
que dirigem taes relações entre os Officiaes combatentes da 
Armada, c as dirigirão lambem rntre estes, c aquellt's rrn 
prorniscuidadfl, salvo o caso de maim· autoridade, pron•nienlc 
do exereicio de funcçiíes rspeciaes do emprego que a eonfcrir. 

Art. 39. No Uegulamenlo, que o Cirurgião IlliÍI' deve 
submettcr á approvação do Ministro da Marinha, em virtude 
da responsabilidade, que lhe é imposta pelo Art. !h •, se de
claraní todas as obriga{:ões dos Officiacs, e mais prnçrs do Corpo 
de Saude nas divNsas cireumstandas de seu seniço e;;peeial, I' 

3!) 
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o modo por que esse serviço se fará nos llospitacs, c a bordo 
dos Navios. 

Art. 1~0. Fi cão revogadas todas as disposições em contrario. 
Palacio do lHo de Janeiro em trinta de Setembro de mil oi
tocentos e rineornla e sete. 

José Antonio Saraiva. 
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DECllETO N.o 1.982- de 3 de Outubro dt' 1857. 

Co11crde a Josi Berna,.do Teixeira privilegio para eg;pforar 
e lavra,. na Provineia do Ceará as minas de mineraes de 
di(fereules qualidades que descobrio, c as que houver de 
descobrir. 

Allcndcndo ao que 1\Ic representou José Bernardo Teixeira 
sobre ll existencia dg minas de diiTcrPnlcs milwrut•s em alf>uns 
terrenos da Província do Ceará; c ])esejando promoycr quanto 
for posshcl o desenvolvimento da industria 1'111 lodos os seus 
ramos: Hei por bem Conceder á Companhia que o suppli
eanle formar para aquellc fim privilegio por cinco annos para 
explorar, o por trinta para lavrar as referidas minas, sob 
as eondicçües que com este baixão, assignadas pelo 1\lan(lrez 
de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Consnlho de 
1\linistros, 1\Jinistro c Sccrdario d'E~tado dos Nt~gocios do llll
perio que assim o tenha entendido, c fa<:a executar. l'<•lacio do 
Hio de Janeiro em tres de Outubro de mil oitoel'ntos ein
coenta c sete, trigcsimo sexl'J da lndepcndencia e do lrupt•rio. 

Com a ltubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

RI arquez de 01 inda. 

Contli~ões ''que se refe••e o Decreto l'\'.• :1.. DS2 
tlcsta thdaa. 

:1.• No praso de hum armo, contado do <lia do enntr11eto 
<111e será celebrado com o ernpresario .José Remarrlo Tl.)ixeira, 
de conformidade com o~ a.• do Art. 5." da Lei ele 8 dn Oultrhro 
de :IS:I:J. deverá estar formada a Corupanhia mrlorisada pelo 
Ikcreto N. • 1. 982 desta data, sob pena de h uma mulla de quatro 
contos de réis, que será paga pelo emprcsario, sair os os calio~ 
de for~a maior f!ouvcuicntcnrentc provados, c reconhecidos pelo 
Gmcrno. 

2. • O Governo poderü· pro rogar o praso da condi~ão ::m
tccedente por mais seis mczes; c se, finda esla pro roga
ção, nlio estiver formada a Companhia o Empresario ineor
rení em outra igual multa ; c o Governo podcní rescindir 
o contrato, sem que o Emprcsario knha direito a indemni
sa<:ão alguma pelos trabalhos de explora<:ão que houver feito. 

3.• A esta Companhia fica concedido o praso de hum anno, 
wnlado do dia da sua formação, para, livre de coneurrenria 
de <1ualquer outro ernpleheudedor tlU J•rdt:nd•·nle, e.\J'lor<ll', 
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c dc.;i.gnar os Iugarc~> da l'rovincia do Cearú, em <tue lhe con
vier mincmr. 

4. • I~scolhidos c designados pela Companhia os lugares 
para seus trabalhos de minerac:ão, scr-lhc-hào nelles conce
didos, salvo os direitos de terceiro, até 150 datas mineracs, as 
quaes scnlo medidas c d<>marcadas debai%:o ô'a inspccção daRe
partição Geral da> Terras Publicas, correndo por eonta da Com
panhia as despezas respectivas. 

5.a Sl~ a mina for <In ouro, prata, cobre on chnmln, cada 
h uma data será de 1 í1 ,750 brac:as quadradas, segundo a base 
de 225 braças quadradas por tmbalhador, estabeleeida no § 
3.• do Art. ü." do Alrani. de 13 de Maio de 180:J, tomando-se 
o lermo meclio de lrabalhadon~s segundo o % 2." do Art. 7." 
<lo mesmo Alvar;í. SP for de outro qnalqw~r mi1wral, n data 
tení o dobro deste numl'ro d<~ braras. Na concessào de datas 
d~ trrras diamantinas se oh!i<~rrará' a lrgislação geral. 

G. a Expirado o pmso de que trata a Condição 3. ", se a 
Companhia não tiver preenchido o nunwro das 150 datas dentro 
do mesmo praso, niío podPrú mais ohtc1· a concesslio das f(IIC 

faltarem para prccnelwr ; salvo se dentro do dito praso as tiver 
requerido, indicando os lngan•s que houver explorado, fi
cando obrigada a demarca-las dentro de hum anno, eonlado 
do dia que lhe lorom en·Prlivamrnte roneerlidas. 

7. • Nas da las assim <:oncrdidas a Companhia ll'rú a fa
culdade de cxelnsiranwllle lanar as minas <{Ue de:;cobrir. Esta 
faculdade durará por espaço de trinta annos, os quaes princi-
piarão a eorr<'r da ronrPssiio de cada huma das datas. · 

8." A ninguPm ser;\ licito aproveitar-se dos lrabal h os 
feitos pelo l~mpn·sario, on pela Companhia, antPs ou ckpoi s 
desta coneessiio, nem tão pouco {l<'rturl.Ht los, ou mi1wrar dentro 
da área das datas cone<'didas. 

9. • A Companhia poder{t aprovPilar-se de todas as ma- : 1 

deiras existentl~s nos lrJT<'nos dcrolutos, eomprehendidos nas 
datas, de que precisar para construcção de edifieios, pontes 
c estradas que forPm nPc<'ssarias para seus trabalho~ de mine
ração; assim eomo pnd<'l',Í desapropriai' os lcrnmos de domí-
nio particular em quP SP deseoLrirPm minas de canão de 
pedr~. 

to.a Quanto {ts minas de onro, prata, cobrecchumbo, 
a Companhia ficaní sujeita aos irripostos actuaes, c aos que 
por Lei forem decrdados. . 

Quanto 1í outros mineraes, ou produetos chimieos natu
racs, lieat·á sujeita aos onus que forem impostos po1· Lei, excepto 
nos primeiros einco annos, durante os quaes não pngará im
posto nenhum, ou para (~X piorar, ou para lavrar; tirando porêm 
entendido que será sujei! a, assim nesses mesmos cinco annos 
como em todo o tempo, 1is disposiçües de Lei ou de Hegula
menlo do Governo no (ple liJr conccmentc a regular essa mine-

l 
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rac;i'ío, ou esta seja nos terrenos devululos, ou nos de domínio 
particular. 

11.• A Companhia não emprcganí nos trabalhos das minas 
scni.\o brac;os livres. 

12. • IMa concessão ficará dependente da Asscrnbléa Geral 
Legislativa. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Outubro de 1857.
Marquez de Olinda. 

DECHETO N." 1.983- de 3 de Outubro de 1857. 

Concede a Thomaz Dixon Lotrdcn 7Jriri/t•gio pm· e.~paro de 
50 amws, para a construcção de lmma c.çtrada de fi·n·o 
entre a barra do 1·io Camoci e a Cidade de' Gra11ja, 1w 
P!~o~incia do Ceará, e ct Cidade do fp{t da mesma l'ro
vwcta. 

Attendendo no que l\Ie rPpi'!'Scntou Thomaz Dixon Lowden 
ilcPrca da conwnienl'ia de huma estrada de ft'I'ro nn l'rovinria 
d(} Crará, que partindo da barra do rio Camoei, c illlllJedia~lics 
da Cidade da 1:ranja ,.á terminar na Cidade de l{ltÍ, stmdo k-

fvada á do Sobral, c llcst~ando promoYcr, quanto for 11m;sivd, 
em benPiido d'agrieultum c do commcreio da mesma Provinl'ia, 
os meios de mais racil cormnunicac;ão entre os pontos do seu 
tcrrilorio, 1111•~ pelo 11!-senvolvirncnlo de~ sua induslria agrimla 
podl'm ndmitlir desde jil tão iiiiJJOrlanll~ mr.lhoranwnlo: Jll'i 
por bem, na conformidade da Lei de 26 de .lunho de IS:i:!, 
Conceder á Companhia que o Supplil'anle fbrrnar, privile~io 
cxclusi\'o por espaço de eineoenta annos para a eonstmc~;fto ~~ 
uso da referida I'Stmda, sob as condi~;õcs que com csle haixão 
assignadas pelo :Mnrqucz de OI inda, <:onsclheiro d'Eslàdo, l'rc
sidt•nle do Cousl'lho dP l\1 inislrns, .l\Iinislro c Secrclurio 11' Es
tado dos N1•gocios do lmperio, que assim o lenha entendido e 
fac;a executai·. Palacio do Hio de Janeiro em trcs de Outubro 
de mil oitocentos cinc<lenla c sele, trigesimo sexto da lnde
pendencia c do lrnperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Jllarque;:; de Olinda . 

.. , 
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fac;a executai·. Palacio do Hio de Janeiro em trcs de Outubro 
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pendencia c do lrnperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Jllarque;:; de Olinda . 

.. , 



( 310 ) 

t..:otuli~~õe~ '' qut'\ ~m a•e.fm•c o Deca•eto N." 1.083 
clcstu duto. 

t,a Fica eonccdido á Companhia que o r~tfet·ido Thomaz 
Dixon Lowden formar, privilegio por cspáço de cincoenta annos, 
rontados da data da formação da mesma Companhia, para a 
t~onsh·nm:ão, c uso exdnsivo de lmma estrada de ltli'J'O que, 
Jlai'I.indcl das apmximac:ües da barra do rio Carnoei, c imme
diações dn Cidnde da li ranja, na l1rovincin do Ceará, ni ler
minar na Cidade de lptí, sendo leYada ás ,·isinhauc;as da do 
Sobral. 

2. • A formação da Companhia se rcalisani dentro de hum 
anno, contado da puhlka{·ão deste contracto, sob pena de quatro 
contos de r{•is de muHa paga pelo conc<'Si'iiouario. 

O (Jovem o podení prorogn r este prazo por mais seis mczcs; 
c se não se realisar dentro deste tempo, o concessionar·io pa
gará igual multa, c perderá o direito á coucessfw, sem indem
nisação alguma por qualquer titulo que Sl'ja, ficando o Go
''erno livre para contraclar com quem culendcr. 

3.• A Companhia se formará com capitaes cslmngciros, 
pelo menos nas duas terças partes do sou capital. 

1~. • A Companhia mandará fabricar wagons, c carros de 
f)tmtro rodas, que possão sm· puxados por animacs sobre enwas 
de feno; isto llc, fará construir h uma estrada de ferro, euja 
lor~a motriz seja animal. 

5.• Se, durante o tempo do privilegio, a Companhia em
Jll'rgar o Yapor como for<: a motriz das locomotivas, o pn1zo: 
do privilrgio sení prolongado a noventa annos. 

G.• Durante o tt•mpo do pririlegio, não se poclrní con
ceder autorisaçõcs para empresas de outras estradas da uwsiiHI 
natun•za, dentro da distancia de einco lcgoas de hum c outro 
lad('J, c na mesma direcção desta: sah·o mediante previ o necol'(lo 
com a Companhia. 

O mesmo sn entenderá no caso de ser admittido o vapor 
como motor. 

Esta prohibição não se rstcnde <ÍS <'strmlas de ferro com 
motor animal ou de vapor, cujas dirrcçúcs sendo diversas, poslo 
fJUe o ponto da partida seja o mrsmo, possão aproximar-se 
accidcntalnwnte de algum ponto desta estrada, ou mesmo cor-: 
ta-la, com tanto que dentro da área pri\'ilegiada uão rccebão· 
nem passagcii·os nem n.erwdorias. 

7.• Os pontos intermcdios da linha privilegiada ficão de
pendentes de accordo J)Ostcrior entre o Govci'no c n Compa
nhia, depois que esta houycr procedido á todos os exames, e 
tmbalhos prrpamtorios, ª apresentado á definitiva approvação 
do mesmo Govcmo a respPdiva planta. 

8. • A Companhia poderá construir, de ferro, mackh·a, 
ou de qualttuer t.lulru rouyenienlc substamia, as linhas trans-
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vcrsacs, que julgar necessal'ias para facilitar o transporte de 
passageiros, e de generos para a linha principal; não se es
tendendo porPm a estas os favores concedidos pelo presente 
contracto á linha principal. 

9. • A Companhia se obl"iga, sob pena de quatro contos 
de réis de multa: a principiar os tmbalhos (}a conslrur~;ão da {'S

trada dentro de dons annos, que começarüo a correr da data 
da forrnaçüo da mesma Companhia; n leva-la atú á Cidade do 
Sobral dentro de cinco annos contados do couJeço da obra ; n 
á de Ipü no fim dn mais tres depois dos referidos cinco annos. 

No caso de imposiçüo desta multa, o (iovcrno conccdcní ;i 
Companhia hurna prorogação razoavel daquelles prazos, finda 
a qual a Companhia pagará outra mul!a da mesma quantia, 
c ficará sugcita á rescisão deste contracto, se o Go\·crno assi111 
o resolver, sem que por isso tenha direito a qualquer inderu
nisnção. 

10." Pela rescisão do presente contracto, a Companhia 
não perderá a propriedade da porção da estrada que estiver 
feita, mas sirtt o direito á continuaçüo do privilegio, c dos 
favores conct'didos pelo mesmo contra cio, ficando responsavel 
pelo valor dos que já tiver nlcebido, h)'pothecada para este 
fim :1 porção da estrada feita. 

11." A Companhia poderá, na fórma das Leis em vigor, 
ewreer o direito de dempropriar os ten·cnos de domínio par
ticular, que forem necessarios tanto para o leito da estrada , 
como para as estações, fazendas, armazens c mais obras adja
centes, precedendo licença previa do Governo, depois de ve
rificar a necessidade da desapi'Opriaçüo; sendo-lhe pelo mesmo 
Governo gratuitamente concedidos para o dito fim os terrenos 
devo lutos, que houver. 

Fica declarado que nesta conccssiío niío são incluídos os 
predios c quacsquet· proprios nacionaes; quando o tioverno 
entender que se clles podem eeder, se procedení á conveniente 
indemnisa~·üo por parte da Companhia. 

12." Tambem ser-lhe-ha concedido o uso das madeiras, c 
outros maleriacs existentes nos terrenos devolutas, de que a 
Companhia precisar· para a constmcção da estrada. 

13." Ficão isentos de direitos de importação, dentro do 
prazo marcado para a conclusão das obras, os trilhos, ma
chinas, c instrumentos destinados á construcção das mesmas 
obras ; bem como, por espaço de mais seis mezes, os carros, 
locomotivas, animaes, e outros objectos neccssarios, para que 
a estrada possa ser aberta ao serviço publico. 

l~sta isenção he lambem concedida ao eaniío de pedra, du
rante o primeiro dos referidos prazos, e por espaço de mais 
ciueo annos, contados da conclusão das obras. Logo que forPrn 
eslabelel'idas locomotivas por vnpor, o pra:t.o se eslemleni a 111ais 

'" 
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oUll'os cinco annos, fJil<' rom<'~arão a correi' do cmprrgo do 
Yllpor. 

1 ~-. • Os mwios que ll'ansportarrm os ohjcctos l.'spccificados 
uo Artigo antecedente, terão liHc entmda no porto de Ca
moci. Fica-lhes porêrn prohibida a importação de objcdos de 
comrnercio, e bem assim o exercício, naquelle porto, de qual:-
quer acto ·mercantil, que não tiver JlOI' fim Hbastece-los d3s 
vitnulhas necessat·ias para seu H·grcsso para· o porto de sua rn·e
cedcncia, ou para qu:~lquer outro. 

15.• Para a llscalisaçno dos favores concedidos nos Artigos 
anteriores, deverá a Compunhia, logo que tenha frt>lado <'111-
harcação para o transporte dos ditos objeetos, ou logo que lhrs 
haja dado este dnslino, sendo de sua propt'it>dade, comrnunica
Jo ao Consnl lll'asill'iro n•speetim, por intm·medio dos SI'US 

agl'nles, e ao Presidenh~ da Pro\· inda, por inlcrmetlio da sua 
lJirectoria. 

16.• O dito Consnl liscalisará de modo que, á hordo dos 
navios empregados neste transporte, não Sf'jão recebidos outros 
ohjectos alêm dos declara dos na condição 13. •; c disto pussará 
attestado com a conveniente individuação, remettendo, logo 
que puder , duas copias delle, h uma ao GoY~rno, outra ao 
!,residente da Província. 

17. • O lnspector da Alfandega da Província do Ceará no
meaní, com approvação do Presidente, hum empregado da 
dita Alfandega de sna inteira confiança para presidir á desearga 
dos navios; corrr.ndo por conta da Companhia a despcza que 
este empregado llzet· na viagem de ida, e de volta daquelle 
porto, c estada nelle, segundo for estipulado Jlelo rcfct'ido 
Presidente. 

18. a A embarca~ão que não aprcsentm· á este empregado, 
aMm do manifesto, o altestado do Consul , não poderá des
carregar senlío na Alfandcga da Província, c a que tt·ouxPr 
ciTeilos prohibidos ficará alêm disto sujeita ás multas c pPnas 
impostas pelos regulamentos das Alfandegas do Impcl'io aos 
que importão objectos não compreheudidos no manifesto, ainda 
.mesmo no caso de virefn nellc declarados, por qu<tnlo serão 
considerados como se não viessem. 

Além destas penus a Companhia perderá immcdiatamente 
o favor da condição 1 '~.a 

19.• A Companhia se obriga a não possuir escravos, e a· 
empregar no serviço da estrada unicamente pessoas livt·es, na
cionaes, ou esb·angeiras: aquelles poderão gosar da isenção do 
recrutamento, c da dispensa do serviço activo da Guarda Na:
cional, e estes participar de todas as vantagens, que por tei 
forem concedidas aos colonos utcis e industl'iosos, enb·e as 
quaes nlio são comprchendidas qua(lsquer p1·estações pccuniarias 
Cflll' Sf' disprns~'m aos colonos. 
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20.• Só terão direito de gosar da isenção do serviço acth·o 
da Gum·da Nacional, e dQ recrutamento, os nacionaes empre
gados na Companhia, que forem incluídos em h uma lista as
signada pelo seu Director, que será sem,•stralmente entregue ao 
Presidente da Província; não podendo, passado o primeiro semes
tre, ser nella contemplado o empregado, que não contar tres. 
rilezes de serviço effectivo. 

Convencida a Companhia de qualquer abuso em tão im~ 
portante clausula, com detrimento do serviço publico, poderá 
ser multada pelo Governo na quantia de quatro contos de réis; 
e na reincidencia , alêm da multa de igual quantia, pcrdcr·á 
este favor, se o Governo assim o julgar conveniente. 

21. • A estrada não impedirá o livre transito dos caminhos 
actuacs, c dos outros que, para commodidadc publica, forem 
abertos; nem a Companhia tcr<í o direito de exigir rwnhuma 
taxa pela passagem de outras estradas de qualquc•· naturl'Za 
nos pontos de intersecção. 

22. • O Governo poderá fazer, em toda a extensão da 
estrada, as construcções c apparelhos necessarios para o esta
belecimento de h uma linha telegraphica clccb·ica, responsabl
lisando-se a Companhia pela guarda , c conservação dos fios , 
postes, e apparelhos electricos a expensas suas, e prestando-se 
a transportar gratuitamente os Agentes da telcgmphia, que 
viajarem por necessidade do seu emprego. 

A Companhia terá em todo o tempo a prefcrencia para 
fazer semelhante construcção, se o Governo a não quizcr exe
cutar por sua conta ; sendo, em tal caso, gratuito o servico 
prestado ao mesmo Governo, á ordem do qual terá a Corn
panhia hum fio clectrico disponível. 

Mas ou a construcção dos telegraphos se faça a expensas 
do Governo, ou da Companhia, a administração do fio per
tencente ao primeiro correrá por conta delle, que nomear;i 
quem a deva exercer. 

23.• As malas do Correio, e seus conductores, bem como 
quaesquer sommas de dinheiro pertencentes aos Cofres publicos 
serão gratuitamente conduzidas pela Companhia. 

Em cada viagem gosarão de igual vantagem dons passa
geiros por conta do Governo , e h uma carga que não exceda 
de cinco arrobas. O que demais accrescer, a Companhia se 
obriga a transportar mediante o abatimento de vinte por cento 
d<l preço commum. 

24. a Se o Goyerno mandar tropas para qualquer ponto, a 
Companhia se obriga a pôr immediatamente á sua disposição, 
por metade da tarifa estabelecida, todos os meios de transporte 
que possuir; c a empregar tambem nesta conducção os per
tencentes ao Governo, que forem apropriados ao serviço da 
linha. 
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23. • Por igual pr~o fará n Companhia transp«:ll'lar os 
p1·ezos, é os respectivos ~uardas, prestando o Governo os earros 
proprios, e cmn a necessaria segurança. 

26.• A Companhia transportará tambern gratuitamente, 
em qualquer tempo, e para qualquer direcção as Irmãs de Ca
ridade, em wangons de p1·imeira classe. 

Outrosim, durante os primeiros quinze annos, mediante 
aviso previo do Govcmo, tmnsportará da mesma sorte, da 
costa para o interior, em wangons de terceira classe, dous mil 
colonos; que obtiverem concessões de terras distribuídas em 
porções convenientPs, sendo quinhentos colonos no p1·irneiro 
período de cinco annos, spisccntos no segundo, noyecentos no 
tereeiro período. 

27. • Durante n priviiPI-{io, a Compnnhia perceberá os preços 
de tmnsporle de passag1•iros, c mercadorias, segundo h urna Ta
bella, que de accordo com o Governo será organisada sob1·e 
as seguintes bases: 

1. a Para os genel'OS de exportação' e de producção do paiz' 
o maximo do preço não I'Xcedcni. de Yinte réis por arroba e 
por lcgoa de vinte ao gnio. 

2. a Para os gencros de importação, o rnaximo serü de trinta 
réis pelo mesmo peso, c distancia. 

Em ambos os casos os pl'eços serão regulados na Tabella 
segundo as distancias de modo, que se não cstabelcc;a hum só 
para toda a linha. 

3. a O preço da condncção de objcctos de grande volume, e 
de pequeno peso, como mobilias, caixas de chapéos, <.'ire., po
dení ser elevado ao duplu. Poderão ser sujeitos a huma Ta
beiJa especial os objectos de conducção perigosa, como polvora, 
&c., c os que, em razão de sua fl'agilidadc, como pianos, 
lou~·a , vidros, & c. , ou por seu valor, como prata, ouro e 
joias, obrigão a Companhia á maior responsabilidade. 1~stes 
preços porêm dc\'CI'ão ser (•specilicadamente declamdos. 

28. a Se o Goyemo entender de conveniencia publica eiTc
ctuar o resgate desta concessão, pode-lo-ba fazer mediante 
p1·eyia indemnisação da Companhia, que será regulada da rna
ncim seguinte: 

1.• O resgate não poderá ter lugar (saho no caso de accordo 
com a Companhia) senão depois de vinte annos de duração do 
privilegio. 

2.• O preço do resgate será regulado pelo termo rnedio dQ 
rendimento liquido do ultimo tl'iennio. 

3. • A Companhia receberá do Governo, em fundos publicos, 
huma sornrna que dê igual rendimento. 

29.a O Governo prestará á Companhia pm· intermcdio das 
Autoridades locaes, toda a prolccção compatível com as Leis, 
a lim de que clla possa realisar a arrecadação das taxas. esta
belecidas; c por meio de 1\egulamentos, protegerá não só a 

.. , 
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so,;;-nrança dos viandantes, como os conductores e empre•gados, 
que a Companhia tiver para fiscalisar, a observancia dos seus 
ltegulament<ls, perrnittindo-lhe ter guardas barreiras, que serão 
Cidadãos Brasileiros morigerados, pagos pela Companhia, e que 
podc1·ão andar armados, sujeitos porêm á inspecção das Auto
ridades locaes. 

30." Nos ltegulamentos do Govemo, de eonformidade 
com o disposto no § H. do Art. 1.• da Lei de 26 de Junho 
de 1852, serão tambem estabelecidas regras de policia, n de 
segurança em favor das proprias estradas, e do seu uso regulat·, 
para previu ir qualquer perigo, que venha ou de estranhos, 
ou da mesma Companhia; c nelles imporá o Gov-.rno as conve
nientes multas, solicitando do Corpo l,egislativo maiores penas, 
se por cxJ.:wicncia o reconhecer neccssario. 

3t.a A Companhia não poderá emittii' acçtit•s, ou pm
messas de acções negociavcis, sem que se tenha constituído 
em sociedade legal com estatutos approvados pelo Governo. 

32. • A Companhia terá a faculdade de explorar minas de 
cm·vão, pedra calcarea, ferro, chumbo, cobre, c de quaes
quer ouh·os metaes, ainda preciosos, sem prejuízos de direitos 
adquiridos por outros; podendo exercer esta faculdade no se
guimento da linha da estmda de ferro, e na mesma zona de 
dnco legoas para cada hum dos lados. 

33. • No caso do Governo resolver que alguns dos seus En
genheiros se instruão na construcção das estradas de ferro, a 
Companhia os admittirá para que assistão a todos os trabalhos 
da cmpreza. 

34..• A Companhia se cot·responderiÍ. com o Presidente da 
Província, ou com o Governo; não o 11odendo fazer neste caso, 
senão por intcrmedio do mesmo Presidente. 

Para isso he competente tão súmente a J)ircctoria da Colll
panhia estabelecida na Província ; ou a dita Directoria sn com
ponha de hum, ou de muitos membros, segundo for regulado, 
devendo, no ultimo caso, fazL'-Io po1· intermcdio do seu Pre
sidente. 

J~xceptuão-se desta regra os casos imprevistos acontecidos 
em grande distancia da Ca}Jital, em que for necessario recorrer 
tís Autoridades locaes para dar qualquer providencia. 

35. a Podendo, não obstante a clareza das estipulações 
deste coutraclo, dat·-se desaccordo entre o Governo e a Com
panhia á respeito de suas disposições, ou no caso de desinl.el
ligeucia ácerca de algum ponto não previsto no mesmo eon
lracto, reconhecendo o Govemo a vantagem de qualquer deeisiio, 
será esta dada por Juizes arbitros, dos quaes hum será da no
meação do Governo, outro da Companhia, c hum tr~rceiro sení 
nomeado pm· accordo de ambas as partes, e se niio for pn~si\"d 
dicgar a esse acconlo, sPrá o terceiro arbitl'l.' o CousdhPirn 

.. , 



( 316 ) 

d'Estado mais antigo, e em caso de igualdade de antiguidade, 
o rilais velho. 

36.• O presente conlracto fica dependente, para seu com
plemento, de ajuste posterior e definitivo entre o Governo, e 
a Companhia, depois que esta apresentar os trabalhos, e escla
recimentos de que trata a condição 7. •, sendo então declaradas 
as clausulas, c condições que deverão regular o systema da 
construeção da estrada de ferro, dos carros, machinas, c loco
motivas, segundo os melhoramentos que tiverem sido feitos á bem 
da segurança dos passogeiros, e dos objectos de transporte, 
da economia do custeamento , da velocidade da marcha , e de 
todas as mais commodidades, e vantagens para o publico, de
vendo tal ajuste preceder ao começo da obra. 

Rio de Janeiro em 3 de Outubro de 1857.- Marque: 
de Olinda. 

DECRETO N.• 1.98í- de 6 de Outubw de 1857. 

Crea a Repartição Especial das 1'erras Publicas na Provincia 
de São Pedro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. • f.ica creada na Província de S. Pedro a Repar

tição Especial das Tcnas Publicas, de que trata o Art. 6.• do 
Itegulamento N.• 1.318 de 30 de Janeiro de 1854.. 

Art. 2. • A Repartição sen\ composta de hum Delegado 
do Director Geral das Terras Publicas, hum Fiscal, que será 
o da Thesoumria da l'rm·incia, hum Official, hum Amanuensc,_ 
c hum Porteiro Archivista. 

Art. 3." Estes Empregados vencerão annualmente : o De
legado doos contos de rí•is, o Fiscal trcsentos mil réis , o Of
ficial hum conto c quatro centos mil réis, o Amanuense seis
centos mil réis , c o l'orteiro Archivista setecentos mil réis. 

O Marquez de O linda , Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 1\linistro e 
Secretario d'F..stado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palàcio do Rio de Janeiro em seis 
do Outubro de mil oitocentos cincoenta e sete, lrigesimo sexto 
da Independench1 c do Impcrio. 

Com a Rubriea llc Su:t l\Iagcstadc o lmiJcrador. 

Jlarqtte; de Olinda. 

1 



( 316 ) 

d'Estado mais antigo, e em caso de igualdade de antiguidade, 
o rilais velho. 

36.• O presente conlracto fica dependente, para seu com
plemento, de ajuste posterior e definitivo entre o Governo, e 
a Companhia, depois que esta apresentar os trabalhos, e escla
recimentos de que trata a condição 7. •, sendo então declaradas 
as clausulas, c condições que deverão regular o systema da 
construeção da estrada de ferro, dos carros, machinas, c loco
motivas, segundo os melhoramentos que tiverem sido feitos á bem 
da segurança dos passogeiros, e dos objectos de transporte, 
da economia do custeamento , da velocidade da marcha , e de 
todas as mais commodidades, e vantagens para o publico, de
vendo tal ajuste preceder ao começo da obra. 

Rio de Janeiro em 3 de Outubro de 1857.- Marque: 
de Olinda. 

DECRETO N.• 1.98í- de 6 de Outubw de 1857. 

Crea a Repartição Especial das 1'erras Publicas na Provincia 
de São Pedro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. • f.ica creada na Província de S. Pedro a Repar

tição Especial das Tcnas Publicas, de que trata o Art. 6.• do 
Itegulamento N.• 1.318 de 30 de Janeiro de 1854.. 

Art. 2. • A Repartição sen\ composta de hum Delegado 
do Director Geral das Terras Publicas, hum Fiscal, que será 
o da Thesoumria da l'rm·incia, hum Official, hum Amanuensc,_ 
c hum Porteiro Archivista. 

Art. 3." Estes Empregados vencerão annualmente : o De
legado doos contos de rí•is, o Fiscal trcsentos mil réis , o Of
ficial hum conto c quatro centos mil réis, o Amanuense seis
centos mil réis , c o l'orteiro Archivista setecentos mil réis. 

O Marquez de O linda , Conselheiro de Estado, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, 1\linistro e 
Secretario d'F..stado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palàcio do Rio de Janeiro em seis 
do Outubro de mil oitocentos cincoenta e sete, lrigesimo sexto 
da Independench1 c do Impcrio. 

Com a Rubriea llc Su:t l\Iagcstadc o lmiJcrador. 

Jlarqtte; de Olinda. 

1 



( 317 ) 

DECRETO N.• 1.985- de 7 de Outubro de 1857. 

Autorisa a organisação e approva os Estatutos da Com
panhia intitulada Associação Nacional llatlu(actureira 

de Moveis. 

Attendendo ao que l\Ic rcquereo Custodio Carlos Dias Netto, 
e de conformidade com a l\Jinha immcdiata Resolução de 30 de 
Setembro findo, tomada sobro parecer da Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho d'Estado, exarado em consulta de 21 do 
dito mez: Hei por bom Autorisar a organisação da Companhia inti
tulada-Associação Nacional :Manufactureira de Moveis-, a qual 
tem por fi;n estabelecer em ponto grande officinas destinadas ao fa
brico de moveis de todas as qualidades de madeiras do paiz e 
estrangeiras; c bem assim Approvar os respectivos Estatutos, que 
com este baixão. 

O l\larqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Nc
gocios do lmpcrio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em sete de Outubro de mil oito
centos cincoenta c sete, trigcsimo sexto da lndepcndencia c 
do Imperio. 

Com a Rubrica do Sua l\lagestado o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

~tatu i os da Companlala, ou Soeieclade 
anonln1a. 

CAPITl"LO 1. 

Da Sociedade, seus fins, capital, e durarão. 

Art. 1. • Fica estabelecida nesta Côrte h uma Companhia, 
ou Sociedade anonima, com o titulo de-Associação Nacional 
Manufactureira de 1\Ioveis.-

Art. 2.• O capital da Sociedade hc de mil contos de réis 
repartido por dez mil acções de cem mil réis cada huma, trans
·ferivcis por via de termo de cessão. 

Art. 3." O fim da Sociedade he estabelecer em ponto 
grande officinas completamente montadas com os mais mo
dernos aperfeiçoamentos, nas qnacs se fabriquem com madeiras 
do paiz e estrangeiras todas as qualidades de moveis, c em 
~cl'UI todos os productos de marceneria • e todos os ramos para 
isso ncccssarios, inelusivc a "f:arpinlaria fina . 

.. , 
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Art. 4. 0 Para o eslabclecimcnto cede o Empn•zario C. 
C. D. Netto a sua ollicina, estabelecida na Uua da Ajuda n.• 
30, com todos os seus pertences, constantes do inventario por 
elltl assignado pela quantia que for estipulada por arbitros no
meados pela Assembléa geral em sua primeira reunião. 

Art.· 5. o A Sociedade duraní pelo espaço de vinte annos, 
em que terá lugar a liquidação. Este prazo , porem , podení 
ser prorogado á contento da maioria absoluta dos socios que 
representarem mais de metade do fundo social. Para este fim 
se fará hum a reunião extmordinaria no 19. o anno. 

CAPITULO 11. 

Da realüação do capital, c seu emprego. 

Art. 6. o As chamadas até 25 por cento serão feitas para 
a compra do terreno , constmcção do cdificio, acquisição do 
estabtllccimcnto do empresario , compras de madeiras para 
deposito, &c. Estas chamadas poderão ser feitas no espaço de 
de .f mez~s, segundo exigirem as urgcncias. 

Art· 7.0 As restantes só poderão ser feitas na razão de 
5 por cento, segundo as necessidades, por~m com intcrvallos 
nunca menores de 2 mczcs. 

CAPITUI.O Ill. 

Dos direitos e obrigações dos socios, c do fundo de reserva. 

Art. 8. o A Sociedade considerar-se-lia incorporada, c 
principiará a funccionar, logo que se acharem subscriptas (lUi
uhentas acrõcs. 

Art. 9:0 As acçõcs dão direito aos bens de raiz, machinas, 
instrumentos, assim corno a todos os bens moveis, c sem o-· 
ventes que forem concedidos á Companhia, ou pm· clla ad
<JHiridos, c finalmente aos lucros verificados pelo balanço se
mestral. 

Art. 10. Todo o accionista que deixar de fazer a sua 
primeira entrada até a época marcada, sem motivo justi
ficado, perderá o Jircito ás acções com que houver subscripto, 
c a Companhia disporá dcllas como lhe parecer conveniente; c· 
aqucllc que tiver feito h urna ou mais entradas, c não fizer 
as subsequentcs, perderá a importancia dcllas em beneficio 
da Sociedade, salvo caso de força maior, provado c apreciado· 
pela J)irectoria. 

Art. 11. As aq·õcs constarão dos registros da Soeiedadc, 
~~ só dcpoi:; de rcalisada a primeira entrada poderão ser trans
l'eridll:;; por 1\'rmo lauçlldo no~ ll!e:>!IHJS rrgi-;lros. 



( 319) 

Art. 12. Os accionistas não são rcsponsavcis pelos pre
juízos, ou pm·das sociacs senão até o lalo•· de suas respectivas 
acçõcs, na lorma do Art. 2!}8 do Codigo Commcrcial. 

Art. 13. Dos lucros verificados pelo balanço semestral , 
de que trata o Art. 9. 0 , se deduzirão 6 por cento para fundo 
de rcsm·va até prefazer hum quinto do capital da Companhia, 
c o producto liquido que restar constituirá o monte devidendo, 
que se dcstribuirá por todos os accionislas na propor~·ão de 
suas acçõcs. 

Art. H-. O fundo de reserva será depositado no nanco 
que estivet· em conta corrente com a Sociedade, c só poderá 
set· retirado por deliberação da assemhléa geral , que Jloder;í 
delibera•· outro qualquer emprego que seja mais lucrativo. 

CAPITULO IV. 

Da adminislmção da Sociedade. 

Art. 15. A Sociedade será dirigida em seus trabalhos por 
hum Conselho :Fiscal, composto de 3 membros eleitos annual
mente por maioria de votos em assembléa geral dos accionistas, 
sendo o Presidente o mais votado, f. o Secretario o imme
diato em votos, o 2.0 dito o seguinte na ordem da votação. 
Se1·ão igualmente eleitos 3 Supplentes para suppril· as faltas, 
ou resignação. 

Art. 16. A' este Conselho pertencerá a administração su
perim·, e superintendcncia do e&tabelecimento. 

Art. f7. No impedimento do Presidente fará suas vezes 
o Secretario immediato em votos, o que se praticará tambem 
no caso de impedimento do 1. o Secretario, ou o impedimento 
seja temporario, ou perpetuo. 

Art. 18. l,ertence ao Presidente presidir a todas as Ses
sões, quer do Conselho, quer da assembléa geral, autorisar por 
despacho escripto toda e qualquer delib~ração do Conselho, ou 
da asscmbléa geral. 

CAPITULO Y. 

Do Gerente; Administrador, Fundador e Emprezario. 

Art. 19. O Instituidot· desta Sociedade C, C. D. Netto,. 
será o Gerente e Administrado•· geral do estabelecimento, das 
oficinas e do todas as suas dcpendcncias. 

Art. 20. O Gm·ente Administrador, de que trata o Artigo 
antecedente, só poderá ser substitui do no caso de impedimento 
physico ou moral de duração prolongada, ou de malversação 
provada. Nestes casos servirá de Gerente quem for designado 
pela assembléa geral em reunião extraordinaria pam isso espe
cialmente convocada. 
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Att. 2t. O mesmo (;crente se1·viní pelo tempo que durar a 
Sociedade, salvo o caso de força maior, c os previstos no Artigo 
antecedente, ou quando circumstancias supervenientes o privem 
de continuar: o que communicará ao Conselho Fiscal, que 
deverá leva-lo ao conhecimento da Assembléa gm·al para pro
videnciar a respeito. 

Art. 22. Se o Gerente se retirar da Sociedade, sem ser 
por accordo ou deliberação do Conselho :Fiscal, perderá todas 
as acções, que, em virtude do Art. 25, deverão pertencer-lhe. 
ficando taes acçõcs em deposito em quanto durar a Sociedade; 
sujeitando-se mais a qualquer pena em que possa incorrer pelos 
prejuízos que causar com sua retirada. 

Art. 23. O Gerente terá os empregados c operarios neccs
sarios , pagos á custa da Sociedade para o manejo de toda a 
empresa, excepto o que for encancgado da cscriptura~ão geral 
da Sociedade, os quacs púdem ficar exclusivamente, a sua escolha 
a cargo da Directoria: esses empregados e opera rios serão de 
livre nomeação do Gerente, devendo ouvir o Conselho a respeito 
da demissão dos empregados de ordem mais elevada. 

Art. 24. O Gerente pelo seu trabalho terá mensalmente 
a quantia de 500~00, c, alêm disso, lhe serão conferidos 5 
por cento dos lucros líquidos annuaes. 

Art. 25. A assembléa geral, em sua primeira reunião, 
fixará o numero de acções que ficarão pertencendo ao insti
tuidor da Companhia C. C. D. Netto, como premio de seus 
esforços. Estas acçõcs gratuitas terão o mesmo valor que as 
de mais incluídas no numcm das dez mil que formão o capital 
social. 

Art. 26. A casa ou casas de depositos serão escolhidas 
pelo Gerente, e administradas por pessoas nomeadas á maioria 
de votos pelo Conselho sob proposta do Gerente, com ou sem 
fiança, segundo entender o mesmo Conselho, c mediante as 
condições que melhor convier. · 

CAPITULO VI. 

Da Assembléa geral. 

Art. 27. Haverá hum a assembléa gemi de accionistas 
para inco1·porac;ão da Sociedade logo que forem approvados os 
pn~sentes Estatutos pelos Poderes do Estado, e nessa assem
bléa terá lugar a eleição do Conselho. 

Art. 28. Haverá mais duas reuniões ordinarias em cada 
hum anno, sendo a primeira para prestacão de contas e a 
segunda hum mez depois para apresentação, discussão ~ de
Jibera•;ão sob1·e parecer da commissão que houver examinado 
as mesmas contas. 

,,q 
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Art. 29. Haverá lambem tantas reuniúes exlraordinarias 
IJUantas parece1·em necessarias ao Conselho Dircclor, e as que 
forem requiridas por accionistas que representem hum terço 
do capital social ou a pedido do G1•rcnte C. C. D. Netto. 

Art. 30. Julgar-se-ha constituída a Assembléa geral 
quando se reunirem socios que representem por si, e pPias pro
c~uraçõf's que apresentarem , o eapital de 2.500 acçiies. 

Art. 31. Os votos se contarão em razão das acções que 
•·epresentar por si ou com procurado•· d'outrcm. 1\l'nhum 
sodo, porem, poderá repri~St~ntlll' por si ou como procnmdor 
por mais de 10 votos, qualquer que seja o numero de :wçues 
que tive1·: os votos serão contados 1 até 5, 2 até 10, e assim 
por diante alé 10 votos. 

Art. 32. O accionistn que não poder comparecer ás reuniõe~; 
se fará, querendo, represenlar por procurador, fJUC dcwrá sm· 
accionista. 

Art. 33. Nas Assemblí-as geraPs se dl'eidirá á maioria 
absoluta de votos tudo quanto for á bem da Sociedade, o de 
accordo com o determinado nos prf'sentes Estatutos. 

CAl'ITUI.O YII. 

A1t. 3L Se o numero dos socios reunidos em assembléa 
~era I não representar a maioria absoluta, exigida pelo Artigo 
nnteccdente, do novo se fará a convocação; c se ainda assim 
se não reunir numero sufficiente terllo não obstante lugar as 
deliberaç•ies da Sociedade com o ntnnei'O que estiver presente, 
inserindo-se porêm esta mndição nos respectivos annuncios. 

Art. a5. A Sociedade se obriga a admittir gratnitamcutc 
ú aprendizugem nas officinas do cslabeleeimcnto o numcm de 
meninos livres, que a Assembléa geral na sua primeira rrunião 
designar, não sendo este numero inferior de 50, os quaf's deverão 
ser sustentados, tratados c educados pela Sociedade; até que 
possão rara isso ganhar. 

Art. 36. O Conselho organisará hum Regimento interno 
de accordo com os Estatutos, l'slabelccendo o modo pratico 
de se elfectuarem as opemções; marcando os deveres de cada 
empregado. bem como provisoriamente os ordcnndos que dcvão 
pcrc~.Jber, e ns françns que devem prcstm·; Este Hcgimento não 
sení considcrndo permanente senão depois que ror apprm·ado 
prla assembléa geral, <Í quem devet·á aprescnlar 1'111 primeira 
reunião ordinaria que houver lugar, rrnbora sohrc r·IIP se não 
possa logo delibera r. 

',I 
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Tran.~itorio. 

Art. 37. 'l'cndo sido o Gerente C. C. n. Netto quem 
pede ao Governo Imperial a approvação destes Estatutos, a 
cllc compete promover a distribuição das acçõcs, bem como 
convocar a pr·imcira reunião de accionistas , na qual tem de 
ser eleito o Conselho Fiscal, c proceder em tudo o mais de 
conformidade com o que dispõe os pl'l~scntcs Estatutos. 

Rio de Janeiro 25 de Agosto de 1857. 

Seguem-se as assignaturas dos accionislas. 

1lECRETO N." 1. !J8G -de 7 de Outubro de 1857. 

Approva o contracto celebrado entre o Governo lmpe,·ial e 
a Associa,·ão de Colonisaçào para as Províncias de Pe,·
nambuco, Parahyba e Alagoas, estabelecida na Cidade do 
Recife. 

Attendcndo ao que Me representou a Associação de Co
lonisação para as Províncias de Pernambuco, Parahyba c Ala
goas , estabelecida na Cidade do ltccifc, c de conformidade 
com a l\linha immediata Resolução de 12 de Setembro ultimo, 
tomada sobre parecer da Secção dos Ncgocios do lmperio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 9,- Hei por bem 
Appl'Ovar o contmcto celebrado em seis do corrente mcz entro 
o Governo Imperial c a mesma Associação. 

O Marqucz de O linda, Conselheiro d'Estado, PI'Csidcntc 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do lUo de Janeiro em sete de Outubro de mil oitocentos 
cincocnta c sete, trigcsimo sexto da lndependcncié!. c do Im
pcrio. 

Com a Uubrica de Sua ltlagcstadc o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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1'et•nto de eoutt•aeto, que faz o Ge,·et•uo In•· 
perlal Jtor intet•tnedio da llepat•ti~iio Geral 
das 'l'errns PublieaN eotn a AN~oc.•iaeiio de 
Colonisa~iio para as Proviucias de t•et·nan•
bueo, Parahyba e Ala~oas, estabeleeltla na 
Cidade tio Recife, para importaeiio e rece-
bimento tle 2:..000 eolottoH. · 

Aos seis de Outubro de 1857 nesta Repartição r.eral das 
Tenas Pnblicas, achando-se presente o Direl'tor delln, o Con
selheiro l\lanod Felizardo de Sousa e l\Jello, e o Fiscal in
terino nr. Sebastião Machado Nunes, comparaceo o Consl'lheiro 
Sergio Teixeira de l\Jncedo como procurador da As!'ociação de 
Colonisação para as Provinc1as de Pernambuco, Parahyba o 
Alagoas cstabeleeida na Cidade do Recife, c declarou que em 
nome da refe1·ida Associação se obrigava a cumprir o contracto 
constante das condições seguintes, para importação l' recebi
mento de 25.000 colonos nas ditas Provincias. 

C.\PlTUI.O I. 

O r.overno assegura á Associação de Colonisa\;io para as 
Provincias de Pcmarnbuco, Parahyba e Alagoas, estabelecida 
na Cidade do Recife, os favores seguintes, em compensação 
dos onus á que clla se obriga, e que constão do Capitulo 2.• 

Art. t. • A venda de tenitorios, ou de suas quotas partes, 
de terras devolutas, á razão de meio real a braça quadrada, 
em qualquer das tres referidas Provincias, quando por ini
ciativa do ~~overno, ou a pedido da Associação, for julgada 
necessaria para centros coloniaes, ou depositos de colonos. 

A localidade dos territorios e de suas frar·ções, a extcns~o 
da <Írea respectiva, bem corno o reconhecimento da nPct·~
sidade e conveniencia do Estabelecimento, dependem da deli
ber·ação dos Presidentes das respectivas Províncias, com ap
prova~ão do r.overno. 

§ L o Das terras que forem vendidas pnra crntros coloniaes, 
deduzidas as que forem precisas para os edifidos de uso com
mnm, como Igrejas, Escolas, &c, &c., c para uso particular 
da Associação, será o restante dividido pelos colonos a titulo 
do venda, ou aforamento perpetuo, ficando a Associação obri
gada a dentro de dons annos, depois de realisada a compra 
das ditas terras, estabelecer ncllas corno proprietarios indepcn
dnntcs de quansquer onus, ou cQ.mO fOreiros pPrpctuos, pelo 
menos tantas familias compostas, termo mPdill, de 5 indi
vidnos, quantas secções de 250.000 braça:; quadradas conti
verem as ditas terras. 
~ 2. • Nas referidas scrr;ões de 2:;0.000 h raças quadradas po

dPr<í a .\ssneia~ã'l eslahelecer até 8 familias, com tanto que á 
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cada h uma não toque menos área do que a de Jt. 250 hr<H:as 
quadradas, equivalente a do retangulo de 125 hra.-:as de base 
e 250 de altura. 

§ 3." Antes de seguirem os colonos para as terras de que 
tratão este Artigo e seus §~, a Associat:ão providenciará de 
modo que encontrem logo iÍ sua •~hegada casas, ou ulojamentos 
provisorioc; e abrigados, onr!P st·jf\o recebidos, c cnli·rmarias 
munidas de tudo !}ltanto for llt'et·ssario para que sejlio tratados 
os que adoecerem, rnanlt•11do á sua custa a mesma Associação 
os l\Iedicos e Enfermeiros que torem precisos. Dará alêm disto 
previamente todas as providenui<Js para que os colonos não sol'
friio privaçi'ít'S em seu printeiro eslaLelecinwnto. 
~ !~." Nas divisfíes dos krritorios e secçiit•s serão observadas 

(lanlo quanto for possivd) as n·gras presuiptas nos HPgnla
nwntos de :30 de Janeiro de lH;)'~ e 8 de Maio do mesmo anno 
para a medi~·Jo e demarcação das t\'l'ras publicas. 

Art. ~." ,\ concessf.o gratuita dos terrenos de marinhas 
que lwU\er dmo!utos em frente das localidades, em que a As
sociação eslabelecet· deposilos de rolemos, arrnazens, trapidH·~ 
rle embarques c desembantw·s, e lit.er quaesr(uer outras obr<~s 
de cdiliea,;i'ír.> necessarias para a n·alisaçúo do seu lim, sendo 
a respectiva extensão rt•gulada pdo Govemo, ou pelos Presi
dentes das releridas l'roviudas. 

Art. 3." A isenção rlo imposto de siza de quaesqncr 
bens de raiz comprado:; pela Associação par:~ deposilos de co
lonos, hospedarias, armazens, trapic~lte:;, embarques e deserll
harques, e de todas as propriedade.> neccssarias para o rece
bimento o tratamento dos colonos. Cessará porem este l'amr 
Sll tars ben.>, ou propriedade:> passarm11 a ler uso diverso do 
úcima indicado, caso em <JIIIl ser<Í indl'mnisada a Fazenda l'u
hlic:l da (ruanlia correspon1lente á siza que deixou de receber. 

Art. f1." A prefereneia de arrendamento de proprio:; na
donJes que não forem uece.;sarios ao serviço do Estado, para 
nelle,; fundar a .\ssocia1;<'io depositos de colonos, ou quaesqucr 
estabelecimento:; que forem precisos para a execução deste 
contracto. 

Art. 5." O direito precedido de delihera~·ão ~~ aceordo 
dos Pn~sirlentt~s das respectivas Provindas, de desapropriar os 
terrenos publicos, ou parlit~ulan~s por onde haja necessidade de 
e:.;tabeleecr con11nunieações e servidões aos centros coloniaes. 

Art. ()." O auxilio [IPI'Uniario que ao (~overno ou aos Pre
sidentes das t'espeetivas Províncias parecer razoavcd , para as 
estradas e as vias de communic<tr,'àO, que a Associat;lio tiver de 
abrir ou Jllelhorar· entre os centros e dnposilos coloniaes, ou 
Céllll ôirecç.ão ao liltoral, a rios navc;.{avcis e e-;lradas gPraes, 
e :1 (irlafles e Villas imporlault•; lllili:> pnnimas . 

. \r!. 7." O cmpreslinw de •tninhentos conto:; tle ri-is !'>t'lll 



( 325) 

os gastos de lransporles, ou d'~ seu eslilheledrnenlo. Os tlous 
quintos restantes 1wrtencerão á Assoda~:ão. 

O Governo paganí estes dous quintos no oilavo dia da 
partidpat:ão da sahida de navio importador; c para esse firrr 
deverá a participação ser authenticada pelo Agente Consular 
ou Commissario que for designado, ou approvado pelo Governo 
ou pelo Presidente da Jlrovincia dn Pernambuco. Os trcs 
quintos pertencent!·S aos colonos serão pagos na TIH~souraria 
de Pernambuco, oi lo dias depois da COIIllllUilicill;ào do !k
sembarque no porto de qnalquer 1las tres l'rovilu:i<ls údma 
mcncionarJas, em tllte a Associaçiio ther feito dt·positos, ou par<t 
onde houver de dirigir colonos, já em virtude dos ajusl,:s l'Pilos 
com os parlicularl's, já con1 o li111 de fundar t:t:n!ros !'o!oniaes 
qne teu hão sido autorisados pelo ~ ;m·erno ~~er;\1 , ou 1wlos Pn·
sideutc.-; das mesmas Provindas. N•: falta dt· ['ill'l.icipat;iio dt~ 
que traia este Artigo, as nJeri1las whvPw;fít·s de U0-::000 e ck 
~l)f;>OOO, serão pogas intP;.(ralmPn1t~ no 8.'' dia !h~JHtis ela rom
llllli1Í!'at;üo do desemban11W, c de st~ h<ncr prmado !Jlle os 
cólouos vit~rão por cont11 da Assoeiat:fw. 

As participat;üc.; de clesemharque serão autlwnliradas pl'la 
Autoridade que o Governo, ou os l're~idenlcs das rcfl'ridas Pro
vindas designarem. 

§ L" As ditas subvent;õ•'s ele 3f)C"Otf:l c :w~cuo snüo utan
litlas durante o prazo de einco anuo.;, contados rla appronu;flo 
do presente conlraclo, com a condit:ilo pore111 de introduzir a 
As.mciar;ão o uumero de famílias 011 de indivíduos, que lhe 
forem cnconrrHC!H.Iados, corH lauto que no l." anno o seu 1111-
nwro nüo seja menor de 400 farnilias ou 2.000 indivíduos; no 
2." GO() familias ou 3.000 indivíduos; em n11la hum dos 3." 
~~ .L" anrws 1.00~ tarnilias, ou 5.000 indivíduos; e no 5." e 
ultimo anno as famílias IIIIC faltarem para contple!ar o lllllll!'m 

de 5.000, ou 23.000 indivíduos. 
Fic.I todavia pcrmittida a import;u:iío dn maior munem 

de famílias e de indivíduos, q1w o~ iÍdma apontados, h uma 
vez tflte a Assodação se sujeite á ohriga,;ão imposta na par\1~ 
~." do Art. 27 deste contrado. 

Nas famílias c indivíduos, cujo mini mo he lixado neste 
Artigo, não se incluirão os que a Associação mandar vir por 
conta das empresas subvencionadas pdo (;overno Geral ou Pro
vincial, ou favorecidas de qualquer outro modo com auxilios 
pecuniarios. Por estes intlivitluos não rcalisar;í a mesma Asso
daç<io <1:> subvenções de t{UC trata este Artif{o. 
~ 2." A totalidade das subvenções crn cada hum dos l. os!~ 

amws não podení exceder a 1:35 contos de réis, qualquer IJlW 
S~>ja o IIUillt~ro de familias introduzidas, e o (;ovenw não 
suhvt~ndonaní no fim de 5 annos por ntais de 5.000 familias, ou 
2:).000 indivíduos. 
~ :J '' Us tui•Hws (lt• '111'! \r 1l:J. este .\rli;_;o :;er[lq ''1!1 l;nctl 



juros por espa<;o lll~ einco ànnos, fintlos os qnat•s scní resti
tuído por fW'!Sta~•ies iguaes, c seruestnH'S de 10 por cento. 

A sua mstituição comcçar·<í a dfeiluar-sc do dia em que 
se completarem os cinco annos do recebimento de cada buma 
das respectivas som mas, c sempre por prcsta~ões semestraes 
de 10 flOr cento da quanti11 adiantada. 

A som ma, de que trata este Artigo, não poderá ter outro 
destino que não sPja o adiantamento, com as convenit'ntes 
cautelas, a fazendeiros c a lavradores de conc.eito para as dcs
pezas de parte ou de todo n transporte de colonos, c avanços 
a estes para subirem de seus antigos dcmicilios; não rodendo a 
Associvcão perceber por taes adiantamentos mais do ([Ue o juro 
de G pÓr cento ao armo , ou o corrPntc na pra<;a do llecifc, 
se for menor do que os ditos (i por rrntn. 

Art. P. o A suln•·n~·ão de :Jl':t;\000 t;nr carla colono maior 
de lO annos c menor· de ~5, c a d•~ 20:t-Of0 r•or •·olono menor 
de 10 annos, c maior de 5, com tanto que fa(,'a parte das fa
mílias introduzidas por conta dn As~ocia(,'iio. Tres quintos desta 
subvcn(,'ão reverLmão l'm favor dos colonos, cr.mo auxilio rara 
lavmdor<'s, pcrmittindo-se á Associação sómente introduzir até 
10 por cento de officiaes mechanicP~, como machinistas, pe
dreiros, carpinleiros, fcrrPiros, &c. &c. 
~ 4.• Se por motivos justificados perante o Governo GPral 

ou l'rovineial, c por clles attcndidos, a Associação não poder 
em hum ou outro anno importar o numero de colonos indi
cados no § 1 o deste Artigo, será obrigada no anno immcdiato 
ao em que se der a fulta, alem da quantidade que conespon
dcr a este anno, a transportar a que no antecedente de menos 
houver introduzido, sob pena de 10~000 de multa por cada 
colono que faltar para completar o numero exigido. 

§ 5. o As subvençô<'s de 30~000 e 20:ti\OOO estab('lrcidas por 
este Artigo, serão elevadas atn 50~000 c 30.: 000, se o dividendo 
annual da Associação não cofl'esponder a 7 por cento do fundo 
rcalisado. 

Neste caso, o excrsso sobre as quanlias de 30!1;000 c 20~000 
s('rá dividido tambcm de 3 para 2 cntl·c os colonos c a .\sso
ciaçiio. 

Art. !J. o A prefi·rcncin á .\ssoeia~ão, ('m igualdade de cir
eumstancias, para o contr·aeto de colonos por conta do. Go
verno, nas Provincias das Alagoas, Pernambuco e Parahyba , 
seu transporte, alojam ente, sustento c fornecimento de tudo 
o que for neccssario, e puder ser prestado pela mesma As,. 
sociação. 

As subvenções, com missões c mais vantagens, e obrigações 
concernentes a esses contractos, c ás outras opera~õl's de que 
for incumbida pelo l;ovPrno (~era! ou Provincial, farão ob
jeclo de ajustt's cspccial'3, ficando a .\ssocla!:ão obrigada n sa-

.. , 
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tislüwr com prcli~reneia quaesqucr incumbeucias IJUP receber 
do Governo. 

§ 1.0 Nenhum colono invalido, ou incapav. do serviço a 
que se destinar' poderá ser conlractado pela Associação, por 
sua propria conta, pela do Governo c pela de particulares ou 
Companhias. -

Se porêm os colonos se destinarem a formar, ou augmcntar 
empresas agricolas, será tolerada a vinda de hum ou outro 
individuo que esteja naquella circumstancia, se fizer parte das 
famílias coutractadas Yalidas, c aptas para o trabalho, e se as 
mesmas farnilias gilrantircm sua manutenção; com tudo por 
tacs indivíduos nenhuma subvcução receberá o Associação, 
nem elles entrarão no numero dos q uc tr~ta o Art. 8." ~ 1." 
A robustez c aptidão para o trabalho serao atteslados pelos 
Consulcs Brasileiros, ou pM quem for determinado pelo Go
verno ou pelo llresidente da llro,·incia de Pernambuco. 

§ 2. o !\os contractos que se houver de fazer com os colo
nos contractados pelo Governo Geral ou Provineial, lt<n-erá de
claras·ão expressa de cumprirem Hclmenlc as obrigações a 
que se sujeitarem, e de empregarem-se com zelo e actividadc 
em qualquer trabalho de sua pronssão, que pelo mesmo Go
verno for marcado. 

Art. 10. Todos os favores relativos a isenção de direitos 
c impostos, que pelo Decreto N.• 537 de 15 de l\laio de 1850 
forão concedidos á Sociedade Colonisadora de 1849, em Ham
burgo, para a fundação da Colorria D. l•'rancisca, na llrovincia 
de Santa Catharina, inclusive o lastro de carvão de pedra, 
sal e ferro nos navios , que transportarem colonos para os 
centros coloniacs , c depositos de que trata o Art. 1. • deste 
contracto , c em geral todos os favores c isenções que por 
quaesqucr disposições Legislativas, ou Administrivas tem sido 
ou forem outorgados á mesma Sociedade Colonisadora de Ham
burgo, e quacsqucr outras Companhias ou Em prezas de Colo
nisação, h uma vez que não contrariem as cireumstaneias es
pcciaes das localirladcs c as convcnieneias administrativas. 

Art. 11. Toda a protccção, auxilio c upoio moral de 
que a Associação carecer, e que dependerem do Governo, com
prehendcndo-se nestes favores instruc<:"õas c rccommendações 
expressas ás Legações e Consulados Brasileiros, o pagamento 
de Mestres de primeiras letras, c Sacerdotes da Religii!o dos 
colonos, logo que se ache reunido em certo numero de fa
mílias, que será marcado pelo Governo, as facilidades possíveis 
e tendentes a rcmoYer quacsqucr embaraços, qnc se opponhão 
á marcha regular das legitimas opera<:"ões da Associação, c fi
nalmente a coadjuvação das Autoridades do paiz, c auxílios de 
destacamentos militares, precedendo reclamaçüf's dos Ag('flll's 
da Associa~ão, ficando a ncrPssidadP ou l'Oil\'Pnicncia clt-sla 



ultima mc•dida depemll•nte da veriliéaçiio, que houver de fazl'r 
o (ioVf•rno, ou as Autor·idadt~s qutl formn pm· 1•sle designadas. 

Art. 12. Se a durat;.ão da Associação for prorogada por 
mais 10 annos na fórma do Art. 4. 0 dos t'espcctivos Estatutos, 
fica-lhes desde já assignada a npprovação do Governo, salvas 
ns modificações que forem julgadas necessarias. 

I:AI'ITULO 11. 

A Associação de Colonisação para as Províncias de PBr
nambuco, Parahyba e A lagoas se obriga: 

Art. 13. A tm· dentro de s1•is nwzt~s, contados da appro
vação deste contracto, hospeda_rias c dcpositos provisorios nos 
lu~an•s que forem appn•vadns pelos Pn~sidenlcs das r1•spcclivas 
Províncias , para alojamPnto ~~ sustento, qm·r dos colonos que 
importai', quer dos que espontaneamente ,·ierem Jllll"ll o lm
pcrio sem contracto com Empresa alguma, com tanto que 
estes tcnhão meios para pagar as despezas que tiverem de fazer. 

§ t.o No 1.0 trirnnio, depois deste contracto, deverá a 
Associação ter prompta, }Jclo menos, huma grande hospedaria 
diiTinitiva sendo a planta do edificio, suas condições hygienicas 
e regulamentos internos dependentes da approvação do I,rc
sitlente da l11'0vincia de Pernambuco. 

§ 2. o ·O preço do alojamento c dos comestíveis será de G 
mn 6 mez.cs fixado pela i\ssociação, c· approvado pdo Prt•si
dentc de Pernambuco. H uma relação de todos os preços, 
escripta em porluguez, francez, allcmão, hcspanhol e italiano 
SCI'Ú allixada em diversos lugares dos mais frequentados das 
hospedarias c depositos pat·a conhecimento dos colonos. 

A1't. 14. A fixa1· tambem de 6 em 6 mczes, c submct
tendo á appmvação do Presidente da respectiva Província, a 
quantia por que tiv.cr de fazct· o desembarque dos colonos fl 

de suas bagagens dos navios irnportadm·es para as hospedarias 
e dcpositos, e a intervir com quacsquer 1~mprcsarios de Co
lonisação pam que o transporte, desde os ditos dcpositos e 
hospedarias até o lugar do destino dos colonos, se thça pelo 
preço mais favoravel, e sej;to razoavds as condit:<ies dos res
pectivos contmctos. 

Art. 15. A regular por maneira convcnient11 a distribuição 
c engajamentos dos colonos que se destinarem ao serviço domes
tico, e outros misteres nos Capitaes das tres rcl'cl'idas Províncias .. 

Art. 16. A reservar huma parte das terras compradas em 
vit·tudc do Art. 10 deste contracto, c com as clausulas ncllc 
declaradas, para ahi se estabelecer as famílias dos colonos, 
,:1;cnte de campo, c trabalhadores que o Governo enviar para · 
os centro:• eoloniaes, nwdiante rasoavcl rctribuiçiin prlos tra-
uallws (' dPsp;•zas ((llf' tÍ\1'1' <fp titwr pal'~l I'SSP lilll. 
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Art. 17. A' tnndar. tk aceordo t'OHJ o Governo (~eral oil 
l1rovincial, aiêut das hospeda rins n depositos de que tra"ta · o 
art. 13, Agencias de Colonisação 11115 Prm in~:ias de Parahyba 
e Alagoas , e abrir correspondencia com a Associação Central 
da Côrte, c com outras Companhias c Sociedades, que com 
approvação do Governo forem funda~las nas mais l'rovincias, 
á fim de auxilia-las 110 que dt•pender de lia. 

Art. 18. A' organisar, tPmlo em attcnção as disposições 
legislativas c regulamentares conccrnenlt'S <Í emigração dos 
paizcs á que os colonos pcrltmccrcm , ou llos portos de l'm
barquc, e as do Imperio, instru~:•.:fil's convenicHtr~s para os 
engajamentos, cmbarqurs e viagnns, submeltcndo-os, antes de 
publicados ou expedidos, ;í npprovação do Governo Geral ou 
l'rovineial; devendo as ditas in:;trueçõcs ser sempre fritns, 
salvo as cspPeialid<Hles loea!':;, dn ar:cordo 1~om as que o (;o
VPI'llo livPr approya<lo, ou <lJlJli'OY<U p:n·a ontr<~s ~IH'iPdmys fla 
lllf'SIIlil 11atnn•z:J. 

Art. 19. A' rs!ahrlt'l'l'r, quanto anlPs, na Europ;1 Agentes 
cll' Colonisação, c il impor semprP nos t"OIIIrado~ qnr lizr•r 
eom os armadon~s dt~ navios iruporliHiurPs d!' colonos, a ohri
gaçilo ele !iearclll os JHesluos navio,; e Sl~lls Cou11naudautes su
jeitos ao3 regulamentos que n~gerem os traHsporlt•s dP emi
grantes, se os que a Sociedade Cr•ntral flP 4 :o!o11isru;ão lw obri
gada a estabelercr não forem su!fieiPniP~, ou não enmprircm 
satisfactoriamentc suas obrigações, ou sp houwr 11l't'essirladc 
de serem cstahclcl~idos em lugares cspeeia!'s. 

§ J.o Aos AgPn!l'S c armadores farit a .\s,;oei:H;ão t'.onhel'l'l' 
as dctc1·minaçnes n~gularnentares cont·PrnPntes ú t:onducçiio dn 
eolonns; eslahelecendo, nJt\m das f[liP forem pelo l:overno 
impostos nm n•gnlamcnlos genlt's, mnllas pel:l infracr<lo 
destas condições , c d(~ outras que IHIU VI' I' de formula r para 
que observem os eontraetos, P st~ f<lÇa por manPira t·onwniPnl~ 
o transpMln de colonos. 

§ 2. n Os Agenlt>S (]C l.olonisat.:ão SI~ (•;fon:ariio para em i ar 
gente moralisada, v;ilitla t• laboriosa, P lilt•s I! e ahsnlulanwnlt~ 
vedado illwlir 03 colo!los, far.cndo-lhPs I 1'1" itlPias fabas dPstn 
paiz, e nutrir cspPranças rle vant.agcns e\ag:,•rauas. 

O Agente da Assoeiação, qur infringir c;te preceito, ser;í 
pela Associação, c em sua falta pt~lo Connnissario do Governo, 
multado em som ma numa nwnor dP 2!1·71'00() po1· l'olnno, c 
demittido, dcelarando-sc e fawndo-st~ eo11Slar d1~11lro c ftÍra 
do lmperio, o motivo da demissüo. 

Art. 20. A' fazer conlradar, seiii{JI'(' que for delt'l"lllinallo 
pelo Governo Geral ou Provinda!, Sa~:enlo\t•s catllo!kos c Pas
tores protestantes, para prcstan•m anxilios t•.;piritu,ws aos colo
nos, logo que nas respectivas Ioralitladcs clwg-arem cliPs ao 
numero que for determinado pPlo Govcmo tJcral ou ProvinciaL 

Art. 21. A' ter nas hosplld<trias n dcpositos inll'rpi·etes 
4:! 
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allemles, rrancezes o do outras nações, que posslo ser con· 
ttaçtados pelos que receberem colonos , ou seja para fúndaçio 
de centros coloniaes que tenhão por base a propriedade' ót1 
par~ scrvir~m ~c trabal~adores. 

Art. ~. 4' importar os colonos quo lhe forem· enwm
IPfD~J)os por Empresas particulares, ainda quando haju êorq
pleiado a iníroducc;ão do numero á que he obdgado pelo art. 
8 o § 1.0 deste contracto. 

§ t ~o Se todavia as despczas dos ajustes, transporte, alo
j.!meQto e sustento dos colonos assim importados, desfalcarem 
o capital da Associação, e mesmo reduzirem o seu dividendo 
4 menos de 7 por cento, poderá a Associação deixar de im
~umbir-se das encommendas particulares, se por ellas tiver 
de introduzir maior numero de colonos do que o determinado 
pelo citado art. 8. • § 1. o deste contraclo. 

~s circumstancias excepcionacs deste § serão verificadas 
pélo Commissari:>. 

§ 2. o Se os colonos encommcndados excederem aos nu meros 
fixados no art. 8. o § 1. o deste contra elo, e se os meios da 
Associação t)ão forem sufficientes para satisfazer os pedidos, se 
dar! preferencia, salva a disposição do art. 7. 0 : 

t.o A's Empresas Colonisadoras por grandes nucleos. 
~.o A's que em menor escala formarem Colonias pelo sys

tema de pequenas propriedades, livres, ou com onus de fôro. 
3.• A's que formarem colonias por meio de arrendamentos~ 
4. • Aos fazendeiros que pretenderem colonos pelo systerua 

de parceria ~u salari~. 
õ. o Aos Empresanos de quaesquer obras publicas , ou par

liculares. 
Art. 23. A' garantir os emprestimos e avanços que o Go

'Verno lhe fizer, com fiança idonea ou hypotheca dos nnmoveis 
dá Associação. 

Art. 24. A' pagar as multas em que incorrer pela não 
execução dos contractos pelo Governo (ieml ou Provincial. 

Art. 25. A' promover desde logo a composição de me
morias, que fará imprimir e publicar, ácerca da ColonisaçilO, 
para servirem de guia pratica aos colonos sobre seus devere~ 
~ direitos, e sobm a cultura dos generos Jlrincipaes de pr(>.; 
d,ucção do paiz. . 

Estas memorias, escriptas em francez ou em outras linguas, 
~nforme a Qacionalidade dos colonos cuja importação se pro-: , 
mover' devem ser distribuídas pelos colonos contractados. o 
Go'l[ern~ Provincial ou ~eral poderá auxiliar a impressão, 
~is de mam~ar examinar as ditas memo1·ias, e de reconhecer 
que estilo 1\<J caso de ser impressas. 

· Art. 26. Fica prohibido á Associação mandar vir ({Qlonoa 
I!~ das eliJenciilS <ta cultura , ou de qualquer outra •n4tM
fn•· A~s qqe ma._dar rontractar • alêm de taes nêêessidades 
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~f~ obti~P.~I\ a sustenJar á sua custa, o dar trabal~o á q~Je 
e9tej~o hal;l~tuados, ate que tenhão o conveniettte d~stino. 

Art. 27. Os colonos contractarlos devem vir munidos d~ 
attestados ou passaportes dos Consules, ou Agrntr.s do Gover
il(), óit de pessoas por este designadas, sobrP sua rPsponsahili· 
dade, dos quacs conste sua moralidade, r que sito arostumndo~ 
aos trabalhos agrícolas, ou aos offieios industriosos para quP 
forem ajustados, guardada a proporç1io do art. 8." § 2. • de~te 
contracto, e que perante os ditos Consulcs, Agentes, ou Dt>
legados de~tes , declarárão sujeitar-se ás condições dos rPspP
ctivos ajustes, que préviamenle deveriio ronhecPr. 

CAPITUJ.O JJJ. 

Düpo.~içõe.~ geraes. 

Art. 28. A Associação submelterá eom antecedencia á ap
provaÇão do Governo Geral ou Pmvincial, as condições geraes dos 
contractos que houver de fazer com os colonos que mandar con
tractar, fizer transportar , e n~cebPr nns suas hospedari:~s c 
depositas. 

§ t. • Entre as condições geraes de taes contractos, haverá 
sempre a de sm:em todas as questões que suscitarem-se Pntre 
a Associação e os colonos, e entre estes e as pessoas que 
depois os contratarem, ou por cuja conta vierem, deddirlas por 
~rbitros, havendo recurso da decisão destes para os Presi
dentes das respectivas Províncias, ouvido o Delegado da !te
partição das terras, ou em falta deste o l)rocurador Fiscal da 
Thesouraria Geral. Das decisões dos Presidentes pod1 ní ainda 
haver recurso para o Governo Geral na Côrle, mas SPIIl cffeit() 
suspensivo. O recurso neste caso derc Sf~r interposto dPntro 
de 10 dias, contados do que for intimada a decisão. 

§ 2. o na mesma maneira se rito deeididas as q tH'slõcs enlrP 
os colonos e os Agentes da Associação, Armadores, Capitães 
de navios e quaesquer outros indivíduos ((Ue intervirem n·t exe
cução dos contractos dos colonos. 
~ 3.0 As condições geraes dos contractos, depois de ap

provadas pelo Governo, serão publicadas nos jornaes mais lidos 
da Europa e do Brasil. 

§ 4. 0 Os colonos contractados por intermedio da Associação 
durante o tempo em que se acharem, quer sob a protecç1io della, 
quer sob a das pessoas que depois os receberem, terão hum 
pequeno caderno, em que se lançarão todas as quantias re
cebidas da Associação, ou das pessoas que os contractarem , e 
bem assim as que forem entregues pelos colonos, de modo que 
estes tenhão sempre diante dos olhos a conta corrente do seu 
acUvo e passivo, e saibão as circumstancias em que se achio. 

§ 5. o O caderno de que trata o § antecedente, cujo mo-



delo gerai e unífol'me tleH· ser apresentado pela Associação, 
e approvado pelo Governo, e cujas primeiras folhas conterão 
o respectivo r.ontracto, tlewrti Sf'J' f'srripto sem raspadura, 
entrf'linhas c emendas; t' as diversas verbas de debito tl cre
dito serão claras, lant.:adas por PXtcnso c assignarlas prlas 
partes interessadas. 

Os possuidores de tacs cadernos serão obrigados a apre
sentai-os á Autoridade tpw o (;oyerno designar para fiscalisar 
a maneira porque os contractos são cu111pridos. 

Art. 29. Os Agentes que a Assoeiaç.ão pelo Art. 19 deste 
contracto se compromcttc a ler na Europa, são de sua livre 
escolha c demissão, mas o Governo r.eral ou Provincial po
dcra, sernprt1 que julgar conVI~••icntc, dPlerminar que st•jão 
dPmiUidos. 

Art. 30. O Presidente de l'er\lalllhuco nomeará hum Com
missario, que tení o direito de assistir ás reuniões ordinarias 
e extraordinarias da AssemLira geral dos accionistas, c ás sessões 
do Conselho administrativo P o da ])irectoria, bem como O' 
de examinar toda a corrcspondencia c cscriptnraçüo , os de-· 
positos c hospedarias, á fim de> adqu;rir por este meio, e 
pelos esclarecimentos, lfiW podcní exigir, pf'l'fl'ito c cxar.to 
eonhecirnento da marcha dos ncgoeios da Associação. 

O Commissario deverá indicar ao Presidente da Associaçi'lo 
as medidas que julgar mais convenientes para previnir e des
truir abusos, c facilitar a marcha do serviço, e rcpresentarã 
ao Governo, quando entenda que o andamento da Associação 
não be conforme ao presente eontracto, ou que trm Yicios tacs, 
que embaração a corrente da emig•·ação, ou que as delibera
ções to~nadas pela Asscrnbléa geral, Conselho administrativo 
ou ])irectoria, tem tal alcance que provavelmente importarão 
a rui na da Associação, ou descrcdilo da Colonisação. Poderá 
nestes dous unieos casos suspender as dcliberaçües daquelles 
corpos, levando porêm tudo sem pera a de tempo ao conheci
mento do Presidente de l1ernambuco, para determinar se deve 
subsistir a deliberação , suspensa provisoriamente, ou ser an
nullada. 

Art. 31. O Commissario do Governo sempre que assistir 
:í Assembléa geral, c ús secções do Conselho administ1 ativo 
o da Dircctoria, tení. assento igual ao Presidente, c á direita' 
deste. 

Art. 32. Se Associaçlio praticar netos, que contribuão para 
o descredilo da emigração, c se reincidir pm· muitas vezes em 
fnllas de obrigações, á que pelos Estatutos c presente contracto 
SP nchu lignda, lica lilre ao mesmo Governo, ouvido o Con
selho d'Estado, iwpor a pena de caducidade do dito contracto, 
c reti~·ur lodos os favores que houver concedido, podendo trans· 
teril-os livremente ú outra f.ornpan bia que se forme para au
xiliar a Associação. 
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zcnd ArNt. ~3. 
1
Em qua11to a Associação for devedora á }'a-

a aetona , ou receber sub,'encões p . 1 J>O•·tes e tralamentos de I • - aw con netos, trans-
...,.,.. C0 on••s, nao poded faze•· 
"""' de que trata o art. 6 ' §§ 6 • 10 ' as opcra-

~:fo ~·é~!·~cc~r~~:rti~aenCoto d0~ Govert~o ~ernl d~J ;;~vi~:::,ut~~~ r a. 
Art •. 31. Logo que o Govcmo Pmvincial G . l . 

qulc as Clrcumstancias })crmittem á Associação o~st;c~a . JUlg~? 
cu o de suas oper't<"ões us l d r n m o cu
art. 6.• § G' •· io .. : '., amo ·~ a~uhl~des concedidas pelo 
pol-os em . ra~ica J~ ~~ados, ~~~~- licito u . nu.~sma Associt,ção 
os favol'es Eu rcstrlc(•õc~slqau o~cLtlsiao podcru_ o G. oye t·no fazer 

... c JU gar convementcs. 
Art. 35: O presente cont' aclo' com toda . h.· •- •. 

qu~ d~ellc dnnanão ' tanto para o Govt~r s as o ugaço~s 
soctaçao Central, tlm·ará por 5 annos i}f~fl!ráco~~~'\ para a As
l'Ogado por outro tanto tempo com ~odific~"õJ-s oeurns ser pllro
stogundo fot· acco•·d d 1 ' ' em c as 4 rt ':'tA a o mm mmn ant(~S de lind;Jr o & G ..... , 

sodaç-0 No fim rlo prazo mm·cado n:n'"' · ~o _r a sua 
!lisso (I ~ ou em qualque .. temrJfl e ~~ uum ou malS Com
lnis ·al~ção' poderá o t::'l"" '-'vmpclcnte liquidação, e pugnat•cm 

1~ ~.~~~ Jl.~ dC (Juaesquer quantias que a mesma Associação 
~~~er devendo á l~azenda Naclonal, em vh·tudc deste c de 
outros contrac\.os celebrados entre clla e o Governo. 

Art. 37. Alem <la muna estabelecida "''art. 8."% !, ... , 
fica u Assoc.iaçuo sujeita ás em quo incorrer {Jela inft·acção 
das diversas obrigações cnutrahit\as por este contru.cto. com 
tanto que o importe de ca<ia huma das multas não exceda á 
1.500~000. As questões que se suscitarem enti·e os Govemos 
Geral c Provincial c a Associação, sobre a execução deste con
tracto, serão decididas pela Repartição das Terras em Per
nambuco, com o recurso para o Governo Geral e Conselho d' Es
tado. 

Os recursos scriio interpostos dentro ct1~ Ui dias, ';ontados 
da intimacão. 

Art. 38. O presente contracto serit submcttido á consi
deração do Poder Legislativo na parte que delle ror dependente. 

E para firmeza do pl·cscntc t•ontracto mandou o DlrectêJr 
fleral ácima mencionado lavrar este t~·rmo que assigna com o 
Fiscal interi.no, c o Procurador da Associação de Colonisação 
para as Provincias de Pernambuco, Parahyba c Alagoas, o 
Conselheiro Sergio Tcixcil'a de Macedo. 

Repai'tição Geral das Terras Publicas em 6 de Outubro 
de 1851.- Manoel Felisardo de Sousa c Mello, Sebastino Ma
chado Nunes.-Sm·gio Teixeira de Macedo. 
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DECRittO N.• 1.987- de 7 de Outubro de t8S7. 

Crêa uma Companhia de Aprendizes Marinheiros na Pro• 
vincia de Mato Grosso. 

Hei por bem , Usando da autorisação dada no Artigo ler~ 
eeiro da Lei nummo novecmttos e quatro, de oito de Agosto ul~ 
ti mo, t:rear uma Companhia de A prcndizes Marinheiros na Pro
víncia de l\Iato Grosso, conforme o Regulamento, que baixou 
com o Decreto numero mil quinhentos e dezesete, de quatro 
de Janeiro de mil oitocentos cincocnta e cinco, para outra igual 
Companhia na Provinl'ia do Pará; devendo, porem, em lugar 
do Escrivão e do Encarregado, que designa o Artigo primeiro do 
sobredito Regularrwnlo, -haver um Commissal'io e um Esçrivãó 
de terceira Classe, em eonscquencia da nova organisação do 
Corpo dds Offieiacs de Fazrnda d' Armada. José Antonio Sa-
Palaci -'(JJ'll(Y, Conselho Ministro c Se(l!·otm·io d' "'~h • .ln ri.-.~ Ne-
cinooe~ta "~- t :·o~i~n o tenha entendido, e faça ~xtccut~:-

.· e sete, ngcsnnu '''-""·~ "'' Outubro de mil 01 ocen..,., 
peuo. --<~ .. ncia e do lm· 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperado!' . 

.José Antonio SaraitJà. 

DECRETO N." 1.U8S de 10 de Outubro de 1857. 

lnnova o contracto celebrado pelo Governo lm . l -
Companhia de Navegação e Commerc-t·o do Aperta com t.e 

mazonas. 

Tomando t•rn eonsidcrw·a· o 11 "Ut' .,,( d M · . ' " -. . "' e representou 0 H • 
c ; aua' ped~udo in novação do conlraclo celebrad I aGrao 

verno eom a C<nnpan h ia de N 'lVt'"<W'io P C .o pe o JO
io nas- .Hei por bem 1'111 virt d ~' ·.' . J ?rnmercw do Ama
Decreto N.• 934 de 2U dl' A 'o~toe dl,~· cluton_sação concedida no 
contracto, segundo as concÍiçõ~s que u. uno 't J~n?v!!r o referido 
pelo l\Iarquez de Olinda Co~s -com .es c aJXao, assignadas 
Con_selho de Ministros, ~lir;istr~ll~eS~~r~t!~~a~?E Pr~si~nte do 
gocws do Impcrio' que assim o tenha entendido e ~a~aoex~~u~~: 

1 



·tataeio do Rio de Janeiro em dez d~ Outubro de mil oitd
eéritos cincoenta c sete, trigesimo sexto da Jndependencia ~ 
do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Uondieões á que SCc~ a•efere o l)eet•Cc.,to 
~ desta data. 

A Companhia de Navegação e Commcrciv do Amazonas 
obriga-se a manter a navegação á vapor nas tres linhas de que 
trata o presente contracto , debaixo das condições seguintes: 

1. a Haverá huma viagem mensal na primeira linha, que 
pr!ncipiará em Belem, Capital da Província do Pará , c ter
minará em Manáos, Capital da Provincia do Amazonas, com 
escala por Breves, Gurupá, Prainha, Santa rem , Obidos , Villa 
Relia e Serpa. 

Os vapores empregados nesta linha terão capacidade para 
duzentas toQelladas de carga, alêm do combustível nccessario 
para viagem , c accommodaçô~ em beliches para sessenta paS.. 
sageiros. Sua marcha regulará doze milhas por hora, salvas 
as contrariedades provenientes das correntes do rio, ou outras 
de naturc~a semelhante. 

2. • A segunda linha será de Manáos até Tabatinga, com 
escala por Coary , Telfé, Fonte-boa, Tocantins, e Silo Paulo; 
emquanto porêm a Companhia tiver contracto com o (ioverno 
Peruano chegarão os vapores desta linha até Nauta, na He
pu"'1•''l do Perú. Nesta linha haverá seis 'iagens redondas 
em cada anno. 

3.• Na terceira linlw, I[UC será de Hclem á Camctá, ha
verá duas viagens mens<H·s. 

4.• O Govrrno Imperial pagará mensalmente ;í Compa
nhia pelo serviço das tres linhas a quantia de trinta e cinco 
contos de réis, cujo pagamento sPriÍ realisado no Thcsouro 
Nacional nos primeiros seis dias de cada rnez. Pdo sp.rviço 
da segunda linha recebcr;í mais a Companhia a subvenção que 
der o Governo do Perú, em quanto durar o contraclo actual, 
garantindo o Governo Imperial o seu pagamento até a quantia 
de quarenta contos de réis por armo. 

5. a A quantia de trinta e cinco contos de réis da con
dição antecedente poderá ser reduzida, passados quinze annos, 
contados desta data, conforme as cireumstancias em que se 
achar a Companhia. Mas a reducção deverá deixar sempre 
salvo o dividendo de 12 por cento; ficando entendido que qualquer 

l 



( 336 l 

que seja a hypothesc, o Governo não será obrigado nem a aug .. 
mentar aquella quantia, ~~ nem a fazt•r· bom aquelle divi
dendo. 

6.• Quando, em consequenria de sinistros, ou de incon
venientes de força maior, os paquetes da Companhia não com
pletarem a viagem redonda, o (;overno pagm·á sómente a quantia 
correspondellte á distanda navegada , caleulada pelo numero 
de milhas em relação ao prc1:o -da viagc~m redonda. 

7. • Se a Companhia deixar de rcalisaJ' o numero estipu
lado de viagens, e nos, per·iodos designados, salva a disposição 
da condição antecedente, não só per·der<í a quantia corres
pondente ás viagens que de menos fizer, mas lambem incor
rerá na multa, que lhe scní imposta pPio Govemo Imperial. 
" cobratla adminislr:JthamcntP, d1~ hum á quatl'O contos de 
réis por cada falia , c na pena de pm·da da subvenção, se a 
navegação ror interrompida por 111ais de seis mezes. 

8. a Os paquetes da Companhia serão nacionalisados B•·asi
leirus, seja qual fiw o lugar· d1~ sua construcção, ficando isenta 
a acquisição dellcs pela Companhia de quacsquer impostos por 
transfel'Cncia de propriedade ou matricula: á respeito de suas 
tripolações se observan\ o mesmo que se pratica com as das 
embarcações de guerra nacionaes. 

9.a Os paquetes da Companhia gozarão das mesmas van
tagens c privilegios, quo tem as embarcações de guerra na
cionaes, ficando com tudo sujeitos aos regulamentos policiaes 
e devida fiscalisação nos pontos para onde conduzirem passa
geil'Os ou carga. 

10.• Não será 11ermittido aos paquetes da Companhia 
demorarem-se nos diversos pontos de escala mais do que o 
prazo estipulado em huma tabella approvada pelo Governo. 

11.• Os prazos de dcmom marcados na referida tabella 
deverão contar-se do momento em que fundearem os paquetes, 
quer seja em dia util, qnct· leriudo ; cnt':lndendo-se porêm que 
o maximo tempp de demora não he obr·igatorio, devendo as au
toridades locucs despachar os pacJttclcs :mles de findo elle, 
sempre que seja possiwl. 

12 a Qunndo occorrer demora maior, a qual nunca terá 
lugar por parte do Govemo sPm ordem 11or escripto da auto
ridade competente ao agente da Companhia , ou ao comman
daote do paquete no impedimento ou falta daquelle, a parte 
que occasionar semelhante demora pagará à outra a quantia 
de dUJoentos C cincoenta mil rris flOr cada prazo de doze horas, 
que a hora da partida efl"Petiv11 ex~'eda á da pm1iila ordinaria, 
salvo se por parte da Co111panhia se der a demom e ella provar 
que á isso roi obrigada por força maior, e se por parte da 
autoridade se l·erilicar motivo de natureza transcendente que 
exija a demora. 

1 
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A mesma pena, e pela mesma fót·ma, fet·il lugar reJa ti • 
vamente á sabida dos paquetes dos pontos d1• }Jar·tida das Ires 
linhas, quando clla se não realisar nos dias marcados. 

Só se contará cada prazo de doze horas pam imposição da 
multa estabelecida nesta condjção quando o excesso da dcmot·a 
passar de tres horas. 

13.• Os puquetcs da Corupuuhia transportarão gratuita
mente as malus do Correio, c a correspondencia ollidol, sendo 
os respectivos rommandantes obrigados a reeebd-as, e entre
gal-as nas estações compctent<'s, dando os conn•ni<·ni•·s l'<'l'ihos. 
e exigindo-os por sua pm·te das agencias ou pessoas por estas 
devidamente autorisadas. 

As repartições dos Correios deveríio sr.mpm ter as suas 
malas promptas a tempo de níio retardar a viagem dos pa
quetes alêm da hora marcada para a sabida, c quando por sua 
culpa haja demot·a, solfrerá a mcs111a repartição a multa d" que 
trata a condição antecedente. 

H.a Seni tambcm gratuilo o transpm·te rm cuda viagem 
dos ditos paquetes: 

L o Até o numero de qualro passageiros d' Estado, mas 
sem comedorias; 

2.• Até o numero de dez praças de pret, recrutas, ou vinl1~ 
colonos, tambern sem co medo rias: 

3. o De quaesqucr som mas de dinheiro pertencentes aos eo
fres publicos, correndo por conta _do Governo os riscos d1~ 
embarque e desembarque desses dinheiros. 

4. • De h urna carga por conta do Governo, não exce
dendo a duas tonelladas. 

Quando os passageiros, tanto de h urna como dP outm dass1~ 
ácima referidas, forem em numero superior ao que fim PS

tipulado, serão suas passar~ens pagas com o abutimcnto da 
quarta pat·te do preço ot·dinario, segundo a IJUalidadl~ dos 
mesmos passageiros. _ 

E bem assim por tudo quanto lo r pot' ordem do I iowrno eon
duzido pagará este dez pot· cento menos do que o pn•ço esti
Jmlado para os particulares. 

J 5. • A importancia dos freies c passagens que a Com
panhia tivet· de havei', em conformidade com a disposição linal 
da condição antecedente, será paga pela Theson'rar·ia da llt·o
vincia em que a dcspeza tiYcr ~ido autorisada, no prazo de 
hum mez, contado da apresentação da rl'l'crida !'nnta, Yenecndo 
o juro de seis por cento ao armo, se essP prazo for exePdido 
por mais de seis mezes. 

J 6.• O Governo Imperial autorisaní aos l'resid!•ntes uas 
Províncias do Pará c Amazonas para, de aecordo com o ge
rente da Companhia , reverem respcetivamente as tabellas de 
passagens e ft·etes das cargas de particulares nas lrcs linhas d1~ 
nave~açilo, organisando as labellas, que ronw•:ari'io Jogo ;~ 
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pór-se em pratica, mas dependendo da approvaçfto do Governo. 
Para a organisaçao das tabellas de fretes da 1. • linha se tomará 
por base as que forão approvadas em 25 de Abril de 1854 
pela Presidencia do Amazonas, não devendo as taxas das novas 
tabellas ser inferiores ás daquellas, nem augmentados os pontos 
de escala actuaes senão por mutuo accordo. 

17. a O Governo poderá permittir que os Officiaes dn Ar
mada Nacional e Imperial commandcm os paquetes da Com
panhia; ficando, porém a cargo desta o pagamento· das grati
ficações que convencionar eom os referidos Officiacs, os quaes 
perceberão da Fazenda Publica sómente o soldo d~ suas pa
tentes, sem prejuízo de suas antiguidades, em quanto por Lei 
ou Regulamento ni'ío se determinar o contrario. 

18.• Siio conf·crlirlos gTat.uilamente á Companhia os terrenos 
de marinha que honvm· dovolutos mn f1·cntc dos terrenos ou predtos 
que a mesma Companhia possue na Cidade de Belem , e em 
quacsquer povoações, ou outras localidades do alto ou baixo 
Amazonas, em que tocarem os paquetes, para nelles edificar 
as pontes telheiros, e cdificios que julgar necessarios ao abrigo 
dos passageiros, acondicionamento, embarque e desembarque 
dos generos que transportar, devendo a extensão de taes ter
renos ser regulada pelo Governo. 

He igualmente concedido á Companhia na praia denf?mi
nada Porto do Sal, no Pará, ou em outra qualquer localidade 
apropriada nos portos do Pará ou Cametá, o terreno de ma
rinha necessario par·a a construcção de hum leito onde os pa
quetes possão limpar o fundo e fabricar; e bem assim hum 
terreno de 12 braças de frente e 30 de fundo, em Tabatinga, 
p11ra constr;:cção de hum telheiro com ponte de embarque na 
f1·ente. 

19.• A Compnnhia poderá mandar cortar a lenha neces
saria para eornbustivcl dos va:"'I'CS em teiTas drv0!•·!~: rl·_nt~·~ 
de hum raio de duas milhas dos pontos de escala. 

20.• O Governo Irnpet·ial mandar1í quanto antes Jlroccder 
á collncaçi'ío dus boias c ph<,rolctPs ncressurios á scguança da 
naveg-a~:ão do Amazonas. 

2f. • Ficando a Companhia Pxonerada das obrigaçõrs dos 
contractos anteriores, eonsm·,·ará todavia em plrno domínio 
os terrenos que jtí lhe foriio concedidos por Avisos de 6 de 
Outubro de 185!~, 23 de Outubro e 12 de Novembro de 
1855, e 3 c 19 de Janeiro de 1856. 

2~.· O presente contracto durará por espaço de vinte 
annos, contados da data em que começar o serviço pela fórma 
nel1e exarado, ficando desde logo de nenhum eiTeito os con
tracLos anteriores. 

Palacio do Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 1857.
Marquez de Olinda. 
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DECR:ttO N.o 1.989-de 10 de Agosto de 1857. 

EltvtJ a oito o numero dos Correctores geraes da I•raça dó 
Commercio da Provincia de Pernambuco. 

Hei por bem, sobre Consulta do Tribunal do Commercio 
da Provincia de Pernambuco, Decretar que na Praça do Com
márcio da referida Provincia haja oito Correctores gcraes fi
e~ndo para esse fim revogado o paragrapho primeiro do D~
crélo ilinnero oitocentos e oito de vinte oito de Julho de mil 
llÍtocentos cincoenta c hum, na parte que designou súml]ntc 
cliico Correctores para aquella Praça. 

Francisco l>iogo Pereira de Vasconcellos, do l\leu Con
selho, Ministro e Secretario d' Estado do Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e sete, 
ttigeslmo séxto da Independcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco Díogo Pereira dtJ Vasconcello.~. 

DECRETO N.o 1.990-de 10 de Setembro de 1857. 

Desanexa o Termo de Santa Luzia do Norte do d'Alagoas, 
e o 1·eune ao de Maceió, na Provincia das .Jlagoas. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. O Termo de Santa Luzia do Norte liea des

auexado do de Alagoas, c reunido ao de Maceió na Pro
vinda das Alagoas, revogadns as disposiçõPs Pm e<;ntrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\lru Con
selho, 1\.finistm e Secretario d'Estado dos Ncgocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Rio de 
Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos cineoenta e sete, 
trigesimo sexto da Jndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N." LU91-de 10 de Outuhrode 1857. 

Designa ·vencimentos a Empregados do Arsenal de Mat·inha 
da C()rte. 

Hei }JOf lJem que os l~mprrgarlos do Arsenal de Marinha 
«la Ü}rtn, IIJCIH'iouaúos ua IH h dia, que eo111 este baixa as
signada for .los(\ Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Mlnis
tro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da l\lal'inha tenhão 
os vencimentos designados w1 mesma tabella. O m~smo l\Ii
nistro o tenha assim entendido, n lil~·n executar. l'<tlacio fio 
Rio de .Janeiro rn1 dez dP Ontuhro dn mil oitocentos e cincoenta 
e sd(', trigesiwo se\l" da JndPpendeneia e do Impt•rio. 

Coru a Hubriea !In t'l!a ~fag·estade o lntperador . 

.José Antonio Saraiva. 

'l1abella dos veuebueu~o!iô, tn•«>- ·•~·-·~--- .--- __ ,....._. •. 
os lil•ttlt•· .. ~.......... do i\.!•senul d«.~ Jil'Jat•inbn da 
(''õrte .• ii ttne se t•ef'l•J•e n Dt•cll·t~~•• •l~estu duta, 
e são uutori§udtes J•~·lu ILei n.• 9:19, tle 28 de 
Seteaubro do mn·rente anuo. 

YENCilUJ>NTOS. I 
~;;;d::;; ~~:.1 

---------1--·--1-·--1 
I nspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 
Ajudantes................... !b ~ 
Comrnandante da Companhia de 

Aprendizes menores ........ . 
Engenheiros J)irectores das Of-

lic:inas de maehinas ....... . 
Primeiro Couslruclor ........ . 
Segundo dito ............... . 
Capellão .................. . 
Pa.trão múr ••........••...... 
Pa trilo das lmperiaes Galf)olns .. 
Apontadores ................ . 
Porteiro do Arsenal .......... . 
Ajudnntc do dito ............ . 

~ 

" 7:20~000 
500~000 
soo;pooo 
600:;')000 
700~000 
.1QOtpOOO 
210::Pü00 

4.000~000 
3.U51l:t~~OOO 
1.6b0~000 
500~000 
800!/POOO 
600~000 
700:ti~OOO 
/~OO!tl\000 
240~000 
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Oltsei-.,-a~ôc-:". 

L• O Íi1spectot· lerá os w·ncimcntus l' \üulagens, quo 
competem aos Commandantes das Estaçõt~s i\'ay;ws crn cnecti
vidade de serviço, na eonfonnidadn do~ 3.• do art. 17 da 
lei n.• 9:m, de 2H !le Sdernbm do cotTcBle a11no. 

2. a Os Ajudantes terão os vencimentos c Yalllagens inhe4 

rentes aos seus postos, corno elfcclivamente cmbarcaelos Clll JH\4 

vios armados em guerra. 
3.• O Commandantc da Companhia de AptendizPs IPní os 

vencimentos c vantagens, segundo SHl posto, como Comman4 

danln l'lfectivamentc embarcado em brigue a:·mado em ~nerra. 
4." Os Primeiros Enge11hciros, Hireclorcs das OUI<:inas dB 

mae~hinas, e os Primeiros Constructorcs do Arsenal da Cc\rte 
wnccrào, alem das gwtilicações mencionadas na pn•sente ta
bclln, c prescriplas no art. l7 da lei n.• U:J!I, elt~ iti de Sn
temhro do cot'l'cntc at111o, os soldos eorrespondenll's a seus 
postos, on o ordenarlo, que tiven'm, e·omlanto 11ue 11111 "onlrn 
Yr~n~iau'lnto não Pxced<lo ele fL80U:;:;OOU. 

!i." Os J~ngcnheiros e Conslruclorc~ estrangeiros, on na
dcmacs, engajados para servirem em qnalqtH'r dos A1·senacs 
elo Impcrio, terão os vencimentos e v:111tagens f'slipnlarl:Js f'm 
seus contra~tos. 

G.a U Capcllão, se flir da Armada, pen~cherá os ''emci
mcntos c vantagens, eomo CiubarC'ado em na,-io Hl'lll<Hio r•m 
guerra. 

7 ," o Patrão mÓI'' se ror OITicial da 1.• Classe da AI';... 
ma da, terá os vencimentos c yantagens de em harca<lo c•rn na
lio armado em guerra. 

8." Os cmpt·cgados da Casa da ancc<Hl:J•;ão elo Arscna( 
continuarão a pcn·e~bet· o mesmo qtw lhrs foi IIWJT<Hlo pelo· 
Deeteto n. • 1. !J{jjj, rlc 2(i de Agosto do eorrcnte anno, que 
se refere ao de n.• l.7G!I, de 1G de .Junho de W:)!i. 

!J. a As gratilicaçües marcadas na presente tabella só serão· 
devidas pelo exercício cll'ectivo do emprego: nos easos, porrm ,. 
dfl molcslia, ou licença, para rcstallelcciml'nlo uc saudc, os 
Pmpregados perceberão metade das referidas gratiliraçürs. 

to.a A accumulação de Pxcrcicio de dons empregos não· 
dá direito á accumulação de Ycneimenlo. 

11. a Os empregados, que por molestia não exercerem 
os seus empregos por mais ele um anno, c não forem substi
tuídos, em attcnção a seus scniços, n:io podPrão vencer .. 
senão o m·denado , c perderão este mesmo vencimento, se a 
impossibilidade de scrrir continuar pot· mais de seis mczes, e 
não forem aposentados. 

12.a Os empregados, que deixarem de cxet·cet· os seus 
empt'Pgos por mais clt~ lJ't•s Hwze•s, sPm sr.r po1· motiyo ele molf's~ 
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tia , e cumprimento de ordens do ~o vemo, niio perceberão 
vencimento algum designado na presente tabella. 

13. a As regras acima estabelecidas são ªppUcavejs só
mente, por ora , aos empregados do Arsen~l da' Cõ~, e na.o 
se referem aos que forem OOiciaes de Marinha , os quàQS, Qo 
caso de molestia e licença, terão as vantagen~, que ~lí~~ fot!n1 
conservadas pelo Governo, em quanto não f~)fei(l subsht~idos. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Outubró de 1851.-
José Antonio Saraiva. · 

--
DECRETO N.o 1.992-de 10 de Outubro de 1867. 

Separa o Termo da Divina Pastora do de l..qrangeitf#, if~ 
Provincia de Sergipe , e créa nelle ht4m. lug(lt <f' Jij{$ 
Municipal, que accumulará as funcções de Jui• ife 
Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Fica separado o Termo de Larangeiras do de Divina Pas

tora, na Província de Sergipe e creado nesta o lugar de Juiz 
Municipal, que accumulará as funcções de Juiz de Orpbãôi, 
revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Geil
selho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Ju'~ti~, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Outubro de mil oitocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da lndependencia e do Imperio. • 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de VasconeelloB. 
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DECRETO N. o 1993. - de 12 de Outubro de 1857. 

Concede ao Barão de Mauá. ao Conselheiro Luiz Antonio 
Barbosa e ao CommendadÓr Luiz Alves Leite de Oliveira 
Bello privilegio por 30 annus para, por meio de huma 
Companhia, lavrarem a mina de carvão de pedra do 
arrow dos Ratos, e outras que descobrirem no Município 
do Triumpho da Província do Rio Grande do Sul; e bem 
assim faculdade por 5 annos para explorarem terreno.~ de 
outros mineraes no dito Município, e de carvão fossil em 
toda a referida Província. 

Attendendo ao que Me requerê rã o o Darão de Ma11á, o Con
selheiro Luiz Antonio Barbosa o o Commendador Luiz Alves 
Leite de Oliveira nello, e de conformidade com a Minha imme
diata Resolução de 10 do corrente mcz, tomada sobre Parecer 
da Secção dos Negocios do lrnperio do Conselho d' Estado, exa
rado em consulta de 5, -Hei por bem conceder-lhes privilegio 
exclusivo por tempo de trinta annos para, por meio de huma 
Companhia que licão autorisados a formar, lavrarem a mina 
de carvão de pedra do Arroio dos natos da Província do Rio 
Grande do Sul , explorada á expensas dos cofres publicos, no 
perímetro comprehendido nos !emites actuaes do Municipio do 
Triumpho, á margem direita do Rio Jacuhy, e quaesquer outros 
jazigos carboniferos que descobrirem no mesmo perímetro; ou
trosim faculdade para por tempo de cinco annos explorarem 
terrenos de outros mineraes dentro do referido perímetro, e 
de carvão fossil em toda aquella Província, mediante as con
dições que com este baixão, assignadas pelo l\Iarqucz de OI inda, 
Conselheiro, d'Estado, Presidente do Conselho dn 1\Iinislros, 
Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do 1 mperio, que 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de 
Janeiro em doze de Outubro de mil oitocentos cincocnla c sete, 
trigesimo sexto da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Uondl~iies á que se refet•e o Decreto n. • J.. 983 
desta data. 

1. • Fica concedida á Companhia que organisarem o Barão 
de Mauá, o Conselheiro Luiz Antonio Barbosa e o Commendador 
Luiz Alves Leite de Oliveira Helio a faculdade de lavrar pores
paço de ti·inta annos a mina de carvão fossil, denominada do 
Arroio dos Ratos, descoberta e explorada á expPnsas dos eofrt•s 
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}mhlicos na Provi nela db Rio Gmnde do Stil, no perlmetto com~ 
preJumdido nos limites act.uaes 1lo i\lunicipio do Tt·iumpho á 
margem direita do L\io Jaeuhy ; c bem assim quaesquer outros 
jazigos carbonifm·os que descobrirem no mesmo perímetro, não 
excedendo o numero das datas o maximo marcado na Con
dição 5.• 

2. a Serão entregues ti Companhia os instrumtlntos e uten
silios empregados na exploração da mina do Arroio dos natos, 
pagando-os a Companhia pelo preço que valerem, sendo ava
liados por dons Pngenheiros nomeados pelo Presidente da Pro
Yincia. 

3. • Para pagamento das despesas feitas pelos cofres pu
JJiiros, a Companhia fornecerá ao Govcmo o carvão de pedrà 
que lin· preciso p;H'a o Het·,·iço puhlico, alé se prefazet' a som ma 
despendida. Para esse fim o •~al'Vão será tomado pelo termo 
medio do semestre anterior hqnrllc <'m que se fizm· a requi
sição. 

4 .. • l<'ica coneedido ú Companhia a faculdade d-e explora•· 
por espaço de cinco annos quaesquet· mineraes dentro dos 
mesmos limites tlo Mnnicipio do Triumpho, srgundo a condil,:ão 
1. •, c a de no mPsmo espaço de tempo cxplm·ar minas car
boniferas em toda a I>mviueia. 

!). • Indicados os lugHres, se conccdtwfio atú cem datas 
de tel'l'as mineraes. 

fi. • Concedidas as datas, a Companhia as poderá lavrar 
por espaço de trinta annos, contados das conrcssõ<'s das mPs
mas cintas. 

7." Cada hnma data será de H1.750 braças quadradas, 
segundo a base de 225 braças quadrnrlas por tt·ahalhador, 
estabelecida no § 3.0 do art. f.i." do Alvará de 13 de Maio de .1803, 
tomando-se o lermo wcdio de !.rahalhadm·cs segundo o ~ 2. • do 
mt. 7." do mesmo Alvará. Se porêm fm· de carvão de pedra 
terá o dobro deste HHm<·ro rlc braças. ~a conecssi'io de datas 
<le lPrras diamanlinas se ohsPrvani a legislação gel'al. 

8.• A Companhia podení •lcsapropriat· os lrrrcnos da mina 
do Anoio dos Halos, c aqnellrs Ptn que descobrir minas car
bonifcms e se rropozer a laHar, c terá isenção de direitos 
pai'il todos os instrumentos e machinas que mandar vir de fóra 
pat·a os trabalhos das mesmas minas; a'isim como, quanto a. 
estas mesmas, terá ise11~'ão de qnaesquer dit·eitos por espaço de 
cinco annos. Passado esttl prazo a respeito das minas de cat·vão 
di) pedra, e em qualquér tempo a respeito dos de outros quaes
IJU<'r, fieará sujeita aos OIIIIS que forem impostos por Lei. 

H. a Estas condições firão dependentes da appl'Ovaçilo da 
;\ssPmbléa Geral Legistati\'11. 

Palario do Rio de .Janeiro Pm 1211c Outubt•o ~~~ 1R57.
Afarquez de O/inda. 

-

1 



( 345 ) 

DECRETO N.• 1.991-de H tk Outul)t'o dl' 1857. 

Divide em duas a Aula preparatoria de Francez e lnglez 
da Faculdade de Direito da Cidade do Recife. 

Attcndendo no que Me .representou a Congr<'gação da Fa
culdade de Ilireilo da Cidade do Recife sobn~ n convcniencia 
de serem ensinadas, em Aulas distinctas, as línguas ft•ancpza 
e ingleza,- Hei por bem que nesta ('onformidade, sPja divi
dida em duas a Aula prcparatoria da mesma I<aculllade, l[liP 

comprehcndc o ensino das ditü~ línguas. 
O Marqucz de Olinda, Conscllwiro d']~stado, Presidente 

do Conselho de Ministros, Ministro c ~ccrctario d':Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o t1 nha cu tendido e faça executar. 
Pnlacio do Hio de .Janeiro 1)111 quatorze de Outubro dt) mil 
oitocentos cincoenta e sele, trigcsimo sexto da lndPpPudf'tH'ia e 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o l111p•~rador. 

Marquez ele O/inda. 

DECRETO N. • 1. 995- de 14. de Outubro dt' 1857. 

Regula os vencimentos elos Empregados de Fazenda 11os- casos 
de substituição e exercício interino. 

Hei por bem ordenar que nos easos de substituição c exer
cício interino dos empregados de Fazenda se obsPrvc o se
guinte: 

Art. 1. o Os vencimentos inhct·cnles á qualquer emprego 
de Fazenda vago serão abonados inlcgraltucntc ao empregado 
que o exercer interinamente, ou sPja estc da mcsma ou do 
diversa Repartição do l\finisterio da Fazcnda. ExrPptua-sc 
desta regra o caso de accumulaçiío ou exPrcirio simult:mro de 
dous empregos, no qual o empregado que os Pxcrccr [lf't'cPherá, 
nlêm do vencimento do Sl'U emprego, a quinta pariP do cor
respondente ao do que servir interinamente. 

Art. 2." As dispos!çües do Artigo anlPecdPnlc fidio ex
tensivas a todo5 os cl)sos de exercício interino de qualquer em
prego, em virtude do impedimento do respectivo proprictario, 
nos quacs este não tenha direito na fórma da Lri a wnci
mento íllgum do S~\l emprego. 
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ÀrL 3." Nos tll'mai!! casos de exerciclo interino, ou subs~ 

til.uição de lugares de Fazenda não especificados nos dous Ar
tigos antecedentes, o substituto terá direito sómente á !).• Pllfl!t 
do venCimento do proprietario, paga á custa da Fa~eQc,la; não 
devendo porêm em caso algum exceder o vencimento total ao 
do lugat· substituído. 

J•'icão todavia exceptuados : 
§ 1.0 O caso em qur. o vencimento do proprietario se com• 

1 :tzer de ordenado e gratificação, devida unicamente pelo ef .. 
1 ~ctivo exercício, no qual o subitiluto perceberá sómente a 
mesma gratificação. 

§ 2. • O c·aso de molestia do proprietario por mais de ses
senta dias, no qual perderá a quinta parte de seus vencimento& 
c~rr• l)(~nnlic:io elo suhslilnlo cJpssa data !'111 diante, requerendo-o 
este deni.J·o diH(UeiiP lcmpo, ou, passado clle, desde o dia em 
que o fizer. Se o substituto não quizm· pet·ceber a quintil 
parte~ , e o seu immedialo exigir a que lhe compete, será es~a 
dnduzida directamente do vencimento do empregado doente. 

Art. 4.• A disposição do§ 1." do Art. 3.0 nãocomprehende 
as commissõt?s que se abonão em virtude de cobrança ou ar
recadação aos Juizes dos Feitos, aos CollectoreS: e outros em
pregados semelhantes, e bem assim os emolumentos que são 
devidos pelos actos pm· clles praticados. 

Art.. 5. o As pessoas que não forem empregados publicos, 
e os empregados de Repartição cstmnha ao l\linisterio da Fazenda, 
que por qualquer motivo exercerem interinamente algum em
prego de Fazenda, alêm das commissõrs de cobrança, arreca
dação ou porcentagens e l'molumentos que lhes possão com
peti!' pelos actos que praticarem, tm·ão direito á huma grati
flcação igual ao ordenado consignado para o mesmo emprego. 

Exceptuão-se desta regra : 1. o, as pessoas nomeadas para 
Sl'l'Virem de Procuradores Fiscaçs ou da Fazenda nos casos de 
suspeição averbada ou declarada na fórma da Lei, ou de 
qualquer outro impedimento, as quaes continuarão a perceber 
as vantagens marcadas no Art. 3i do Decreto de 22 !le No
Vt'mbro de• 1851 N. o 8i0, c nas Instrucçõcs de 5 de Outubro 
de 1852 N." 22!J: 2.•, os Juizes, empregados, e maisOfficiao~J 
do Juizo dos Feitos, aos quaes, alêm das com missões que lhe$ 
compt~tirem, poderá ser arbitmda pelo Ministro da Fazenda, 
medlante informação do lnspector da respectiva Thesourari'
de Fazenda, hum a gratificação razoavel, attento o trabalho ., 
importancia do negocio. 

Art. 6. • Reputar-se-ha unicamente substituição para o 
efTeito dos Art. 1. o , 2. o e 3. • o exerci cio interino de emprego, 
cujas runcções forem divet·sas das que ao empregado substitu.t• 
competit·em no seu proprio lugar, em virtude das Leis e R~· 
gulamentos em vigor. 
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Art. '7.0 Os empl'egados de Fazenda aposf'ntados, que 
for~m providos em lugares ou commissões alhPias ao }'linislerio 
da FazPnda, tem direito ao VPncimento tla aposentadoria, pn
dendo accumula-lo com o que lhe competir pelo novo elliJII'PIW 
ou commissão. 

Os empregados apost~ntados de Hepartição alheia ao .Minis
terio da .Fazenda, os Militares rr-lormados e os pensionistas do 
Estado que forem nomeados para servirem ({Ualquer t>mpn•go, 
ou com missão de Fazenda, tem igualmente dirdto t.k accumnlar 
seus vencimentos de aposentado, reliJrmado, ou pensionista 
com os do novo emprego ou com missão. 

Art. 8. o Os empregados de Fazenda cneancgados dP com
missões alheias ao l\finisterio da razenda, perdem o dil·riln 
aos vencimentos de seu emprego emquanto estiverem no exer
cido d:1s eornmissões, salvo se forem chamados p;ara desem
penhar funcções gratuitas, ou tivt>rem opção por virtude tlt• 
Lei. 

Art. 9. 0 fj,cão revogados o I>ecrPto de 27 de Julho de 
184.6 N. 0 459 e todas as ordens c instrucções em 1;ontrario. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios da Fa
zenda, e Presidente do Tribunal do ThPsouro Nadonal , 
assim tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio tl~ 
Janeiro em quatorze de Dntubro de mil oitoeentos rine.oenta 
e sete, trigesimo sexto da lndcpenclencia P rlo I mpt•rio. 

Com .11 Rubri,ca de Sua 1\Iagestade o lmperMJor. 

Bernardo de Sousa Franco. 

--
DECRETO N." 1.996-de 17 de Outubro dc1857. 

Concede a Roberto Milligan privilegio exclusivo por dez 
annos para o systema de rodas d' agua , pás, ou alca
truzes de ~ua invenção, de.çtinadas a mover carro.ç em 
trilho.ç de ferro. 

Attendendo ao que l\Ie rcquereo Robt>rto :\Iilligan, por 
seu procurador nesta Côrte Manoel Conêa de Aguiar , e de 
conformidade com a Minha immediata Resolução de 22 de 
Novembro de 1856, tomada sobre Pat·ecm· da Secção dos Ne
gocios do lluperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta 
do 14. do dito mez: Hei pot· bmn conceder ao supplicante, 
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nos lermos da Lei tln 2R de Agosto de 18:10, privilegio f'X~ 
clusivo po1· dez annos para o systema de rodas d'agua, pás 
ou alcatruzes de sua invenção, destinadas a mover carros em 
trilhos de ferro, principalmente em planos inclinados, de con
formidade com o desenho e descripção que apresentou, c ficão 
archivados. E, para que possa gosar do mesmo privilrgio, 
se lhe passará a competente carta. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o trnha entendido c faça exccutat·; 
Palacio do llio de Janeiro !'rll d(~zcsscte de Outubro de mil oito
centos cincocnta e sPIP, lrigrsimo sexto da lndependeneia e 
do I mpPrio. 

Com a Rubrica (fp Sua 1\laR"Psladl~ o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

DECRETO N. • 1.997- de 2i de Outubro de 1857. 

A utorisa a encorporação da Companhia m·ganisada pelo 
.Barão de Nova Friburgo, Candido José Rodrigues Torres, 
e Joaquim José dos Sautos Junior, para a construcção e 
exploração de huma estrada de ferro do Porto das Caixas 
á raiz da serra de Ft·iburgo , e approva os respectivos 
Estatutos. 

Attendendo ao que 1\Ie requerôrão o llarJo tle Nova Fri
burgo, Candido José Hodrigues Torres, e Joaquim José dos Santos 
Junior, c de conformidade com a Minha immediata ltcsolução 
de 17 do eonenlc mez, tomada sobre parecer da Secção dos 
Ncgocios do Jmperio do Conselho li' Estado, exarado em consulta 
de 9,- Hei por bem Autorisar a encorporação da Companhia 
organisada de conformidade com o contracto celebrado com a 
Presidencia da Provincia do ltio de Janeim, sob a denominação 
de-Companhia da estrada de Cantagallo-, para a construcção 
e exploração de huma estrada de ferro do Porto das Caixas á 
raiz da serra de Friburgo, e a Approvar os respectivos Estatutos 
que com este baixão. 

O lVlarquez de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho d() Ministros, Ministro e Secrdario d'Estado dos Ne-
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gocios do Impcrio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte hum de Outubro de mil 
oitocentos cincoenta c sete, trigesimo sexto da lndependepcia e 
do lmperio. 

Com a llubrica de dc .. Sua Magcslade o Imperador. 

Margucz de Olinda. 

Estatutos da eompanlaia- Estt•udu, tle Can
tagallo. 

Art. 1." A Companhia organisada sob a denominação de
Companhia da nst•·ada de Canlagallo-, tem por ohj1~eto c fim 
a realisa.;ão do conlraclo que n~lcbr;ínio o Barão 1le Nova Fri
burgo, Candido .Josó Hodrigues Torres, c .Joaquim .los{~ Santos 
Junior, com o Governo Provincial do Hio de .landro em data 
de 8 de Julho, para a construc~·fio e cxplora~.ão de hum a estrada 
de ferro do Porto das Caixas <Í raiz da serra de Friburgo. O 
mencionado conlracto fórma a base dos presentes Estatutos. 

Art. 2. 0 A duração da Companhia será a dos mencionados 
privilcgios, c por mais tempo se, findos os prazos estipulados, 
entrar em novas condirões com o Governo da llrovincia. 

Art. 3." O capital da Companhia será de Hs. 2.000.000~000 
diYididos em dez mil acções de 2.000:t~OOO cada h uma, podendo 
ser este fundo augmentado por deliberação da assemhléa geral 
dos accionistas, tomada por votação unanime de dous terços 
das acções. 

Art. i o As acçõcs serão realisa<las em prcstaçõPs; sendo 
a 1. • de 15 pm· cento, e as seguintes :í medida que forem exi
gidas pelo Conselho Dircetor por nwio de annunrios publicados 
com antecedencia de J 5 dias pelo menos; não podendo cada 
huma exceder a dez por cento do capital. 

Art. 5. o A falta de pontualidade na l'Palisação das quotas 
chamadas nos prasos estabelecidos pelo Conselho Dircclor será 
punida com a exclusão do accionista impontual, que perderá 
em beneficio da Sociedade as entradas anteriormente verifica
das; salvo os casos justificados á satisfação do Conselho Director, 
qu!} poderá mandar receber posteriormente as entradas impon
tuaes, exigindo nestes casos juro pela mora nunca menor de 
8 por cento durante o período em que occorra a impontuali
dade. 

Fica entendido que o Conselho Di redor tem o direito pleno 
de declarar em commisso as acçües sobre que occotTa impontua
lidade, devendo publicar que ficão nullas e de nenhum clfeito 
~>emelhantes an,fít\s; ~~ rffe,,tu;u· a nmissiío d1l outras q1w as snhs
tituão. 
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1\ i·t. (j," Scrilo nccionistus da Campanbia os que subscr~ 

"rrem os pt"esenles Estatutos. Todo o accionist~. pód.S dispôr 
Jivrertlfmtc das suàs acções, com tanto que as trânsferehdàs SfUÃ,o 
devidamente registradas em livro competente no escriph:Jrio da 
Companhia. 

Art. 7. • Os accionistas só respondem pelo valor de suas 
acções. . 

A i·t. 8. o A totalidade dos accionistas será representada pela 
assembléa gemi , fJUe se julgará constituída sempre que por 
I'Onvite do Conselho llireetor, publicado lres vezes consecutivas 
com antecedencia de 15 dias, se reunão accionistas que repre
sentem dous te1·ços do capital da Companhia; e quando acon
tecer que se não possa deliberar 11or falta de numero , se fará 
no\·a conl"ocação, com as mesmas formalidades, na qual as 
uc<;ões representadas, qual<jueJ· que seja seu numero, t·.onstituem 
assembl~a geral. 

Art. H.• A assemblúa ~owral se reunirá huma vez por ahno 
e no mez de Junho, para lhe ser presente o relatorio expli
cativo da administração; o qual será submettido áo exame de 
hum a com missão de tres membros' então nomeada' que cni 
outra. sessão apresentará o seu parecer; havendo, alêm dessa 
assembléa geral ordinaria, as l'Xtraordinarias que julgue neces
sai'io o ·Conselho Di rector, tanto expontaneamente, como qliahdo 
provocado por accionistas que repn•sentem hum quinto do fundo 
da Sociedade; mas nestas asscmbléas extraurdinarias sómente 
se tratará do objecto da convocação. 

Art. 10. O accionista de cinco acções terá huin voto, e 
assim por diante atú completar dez votos, maximo que podeJ'á 
ter qualquer accionista por si, ou como procurador de outi'O. 
A Província tm·á cincoenta votos em quanto possuir de 1. 000 
acções pam cima; 25 desde que possua hum numero superior 
a 500; 20 desde que possua mais de 250; c 15 desde que posslla 
mais de 100. 

Art. J 1. A Companhia scJ'Ú administrada por hum Con
scJIIO Director, que será composto de 5 membros que cada 
hum possua, pelo ml'nos 50 acções; sendo doas escolhidos 
pelo Presidente da Pro\·incia, e os outros tres nomeados por 
maiol'ia absoluta de votos da asscmbléa geral dos accionistas, 
eonvocada para esse fim. 

Tres -Directores presentes constituem maioria c poderão de
Jiberar em todos os casos , segundo as regras estabelecidas fió 
contracto. 

Art. 12. O Pn•sidc~ntc do Conselho Jlirector, e da assem
bléa geral será nomeado tJelo Presidente da Província d'-entre os 
5 Dircctores, em quanto a mesmn Província possuir acc;ões; 
e o v1ce-Presideóte e o Seerelario se-lo-hão pelos mesmo~ .1)(
rco,·torcs d'entrn si . 

. \1'1 13. Os memhros da primeira administração noméada 

"' 

l 
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exercerâó snas tuncções pí>lo tt>mpo de 3 annos, c desse C'm 
diante serão eleitos annualmente: na falta, JlOJ' morte ou dt~
ml!lsllô de algum dos Directores nomeados pelo Presid<'nfe da 
ProYincia, este riómeará outro d'entrc os Dircctores eleitos pelos 
atcionistas, e entrará para a vaga daquelle o immNiiatn em 
votos da ultima eleição. 

Art. 14. Sob as ordens do Conselho Dircclor tunerá hum 
Gerente, o qual, em nome do n1rsmo Conselho, exeJTt·rá as 
attribuições da administração: durante os 5 primeiros annos 
será o fierenle o Visconde de Rarbacma. 

Art. Ui. Compete ao Conselho Diredor: 
1. o Nomear e demittir os empregados. 
2. o Celebrar todos os contractos para a rralisa('fi() dos ohjl't.:los 

a que se propõe a Companhia, assim no que toca ú acquisic;ão 
do pessoal, como na de tudo quando for mister panJ n exe
cução dos con tractos de que d~'pcnde a clli-clhidadc• dos pri
vilegies obtidos. 

3. 0 Determinai" e regular o methodn dat•scriplur;u:iio IJIIC 
será feita com toda a clareza, e conservada rigorosanwnle t·m dia . 
. 4. o Fazer os regulamentos nl'cessarios para os em1n <'tmdos 

da Companhia, que fará desde logo executar. 
5." Representar a Companhia em todos seus din·ilos ,. in

teresses, exercendo livre c geral administrac;ão com plenos 
poderes comprchcndidos c outorgados srm rrsPrn algnnlil. 

Art. 16. Ao Gert~nlt• da Companhia, o YiscondP tiP Bar
bacena, compete-lhe pelos seus trabalhos a quantia do hum 
conto de rúis mensal; não podendo ser exonerado durautp os 
primeiros 5 annos salvo se dPsobedecer ás ordens do Conselho 
])ireetor. nepois dos 5 annos podeni este eontimwr de aeeordo 
com o mencionado Conselho Director, e t.'OJJI Jll'l'\·ia ddilw
raç.ão da assembléa ~eral dos aet~ionislils. 

Art. 17. Alem tia assembléa geral dt~ qw· I ral;• o .\ri. !I", 
o Conselho DirPclor rla Comranhia a wmonmi qna11do (Pnliiio 
de-ser abci·tas ao transito puhlien as sect,:õc•s da esl.rada, ~'·hu:cl
tendo á considet·ação da mcsrnu os aclns pratieatlos: pruj.ondo 
as alteJ·ações nos prescntt•s .Estatutos que julgar utPis a bem da 
Sociedade para serem submeti idas iÍ approvação do (;onwno, 
e bem assim os Regulamentos ttue precisos fort•!:l p::ra bum 
desempenho do l>et·viç~o a cat·go da Companhia. 

Art. 18. O dividendo semt•slral da Colli i ·anil ia ··t·' [I 111'
tern~inado pelo'Cónselho Director, tendo em vista a con~t·ry;wiio 
de ·hum fundo de nlserva de 1 por cento ao lJnt·o tio rl'ndi
mento bmto. 

A1t. 19. A assemblt-a geral dos arf'''llistas po!léní ll!;ti'C:.l" 

buma graHHcac;ãu annual aos membros do Cousdho llim('tot·. 
ltio de Janeiro em U de .lulbn de 1857.- Approw. l'; ·· 

lár.io do Rio de !;melro em 16 de Julho de 1857. --,lniio i\1:-t·· 
tHlé'l Pl'rtlra da Rilvn. (Seguem ns aj;signnt uras) 
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DECRETO N." 1.0!!8- de 21 de Outubro de 1857. 

Manda executar as condições de novação do contracto cele· 
brado em 7 de Agosto de 1852 com Mariano Procopio 
Ferreira Lage, incorporadm· da Companhia União e In· 
dustria. 

Usando da autorisação concedida ao Governo pela Reso
lução N.• 897 de 11 de Julho do corrente anno,-Hei por bem 
Mandar que se executem as condições que com este baixão, as
signadas pelo l\leu Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios 
da Fazenda, c pelo representante do incorporador da Compa
nhia União c lnduslria Mariano Procopio Ferreira Lago, em 
virtude <' de conformidnde eom as quaes fira innovado o con
tracto celebrado e publicado com o ]kcreto N. • 1.031 de 7 de 
Agosto dl• 1852 pnra a ('onslrun;ão de huma estrada de canos 
tirados por animaes na Provinda de .Minas Geraes. 

Bernardo de Sousa Franco, do l\IPU Conselho, Senador du 
lmperio, Ministro e Seerdario d'Eslado dos Negocios da Fa
zenda, c l,residente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça ('XPcular. JlaJacio do Rio de Janeiro 
em vinte hum de Ontuhro de mil oitoeentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da Indepenrlcneia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagcstadc o Imperador. 

Bernardo de Sousa Franco. 

Condieões á •Jue se t•efcre o Decreto desta 
da-ta·, e cona que na fót•tua da Lei n. • 807 de 
:lt de .Jullto do t.~ort·t~ntc anno, e dos Officios 
do Vict·-Pt•esiclt~ntc clu Pt•ovincia tle Hinas 
Gt.~t·aes de 25 d .. tnestuo tncz, fica innovado 
o coutt•acto celebt•aclo ena 'J de Agosto de 
:1852 cotu Jtlariauo Procottio Fert•eira La3e, 
incorJtot•a•lot• da~ Co•ntuutllia tJnião e In• 
dustt•ia. 

1. • A Companhia União e Industria obriga-se: 
§ 1.• A construir, melhorar e conservar huma linha de es

trada que, começando á margem do rio Parahyba, entre a 
Villa deste nome e o Porto Novo do Cunha, no ponto em que 
melhor puder entroncar corJ.' a que a mesma Companhia construi' 
na Provinrin rlo Rio dfl .Tant11;ro, passe pela Cidade de Barba.., 
cena c vá lnrminar na margQill, do Rio das Velhas: com dous 
tamans: hum q11n. JK!rlimlo rla e:>~'açi.'ío do Juiz de Fóra, &O d{ .. 
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rija pelos Mnnicipios do Mar de Hespanha c Pomba alé o do 
Ubá, e outro da Cidade de Barbacena á de S. Joiio d'EI-1\ei· 

Tanto a linha principal da estrada como os seus ramaes 
deverão oiTerecer, em qualquer estação do anno, com modo c 
seguro tran!.ito a vehiculos de quatro rodas. 

§ 2. • A estabelecer e manter hum serviço regular de dili
gencias para passageims, o qual deverá começar a funccionar, 
o mais ta1·dar, seis mezes depois da conclusão de cada sPrção 
da estrada que a Companhia construir, ou melhorar. 

2.a A 1.a secção da linha principal, isto he, da margem 
do rio Parahyba até á Cidade do Parahibuna (ou estação do 
Juiz de Fóra), deverá ficar concluída c entregue ao uso pu
blico dentro de dous annos, a contar do L" de Janeiro de 
18!l8. 

3.a A Companhia fica obrigada a apresentar tPrminados 
c entregues ao uso publico dentro de oilo nnnos, eontados da 
data indicada na preeedente eondil,~ao, os dons ranwes de qtw 
trata a condição 1.•, sendo o primf'iro ddles na cxlensiio de 15 
Jegoas pelo menos. 

4.• As obras qnc se homcr dn executar na 2.• st•eção da 
linha principal, isto h e, da estação do Juiz de F tira ti Cidade 
do Barbacena, p1·ogredirão simultaneamente com as dos men
cionados ramaes, c sem prcjui:w dclles, quer consisliio em aper
feiçoamento da estrada, quer em mudança de SI'U leito ou 
direcção. 

5. • Em cada hum dos annos que se sPguirPm á eonelusiío 
dos sobreditos ramacs, a Companhia será obrigada a eonslruir 
c a franquear ao uso publico pelo menos seis legoas de estrada, 
na direcção que mais convier pam ganhar a nwrgcm do lHo 
das Velhas; cornprchendendo-sc nesta clausula hum ramal, que 
deverá construit· para communicar a Cidade do Ouro Prelo com 
a linha principal da csh·ada, na Cidade de Rarbacena , ou no 
ponto que mais conveniente part'cel' ao c:oYcrno da Província 
de 1\linas Geraes, se até cntiío não <'sliver f<'ita pelo nu'smo Go
verno ou por qualquPr outra empn~sa lmma Pstrada de rodag•~m 
para esse fim. 

6. a A faltá de cumprimento de qualquer destas obrigações 
sujeita a Companhia <Í huma mulla de 2.000:tt000; c excedendo 
a demora a seis mezes, perderá o dirl'ilo de continuar as estradas 
o de gosar os fawres que lhe siío concedidos, saho os casos 
de força maio1·. 

A imposição das multas c de qualquer das penas deste 
contracto scrti determinada pelo Governo Imperial, precedendo 
audicncia da Companhia sobre suas faltas, as quaes serfio pro
vadas administrativamente. 

7.• O Governo lmpcl'ial garante á Companhia: 
§ t.• Por espaço de 50 nnnos contados do dia em que for 

Jtbertt\ ao uso tmhlkn a 1 ." !WI'I,;lto 1la linha prindpal, o dt · 

"~~ 
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rcit.o : -1. o, d~ ~·slabclrePr bmTPiras nas estradas que ronsl ruir, 
melhorar c conservar segundo este contracto para a cobrança 
de taxas itincrarias dos animaes e carros que por ellas pas
sarem, devendo de 5 rm 5 armos sujeitar á approvat}ão do 
Governo as respeetivas Tabcllas; 2. o, de cobrar a taxa de 10 réis 
por Iegoa de cada arroba dt~ mercadoria que transitar nas mesmas 
estradas. I.ogo que o dividPndo da Companhia exceder de 12 
por cento, o Govemo podeni diminuir esta taxa. 

§ 2. o O privilegio Pxclusivo para que só ~na, por cspa\'O 
de 30 annos, possa IPr crnpreza publica regular dl• diligencias 
para transporte de pa~sagPiros nas ditas estradas, sendo este 
prazo contado do dia em qne for cntrrgue ao uso publico a 
t.a seeção da linha principal. 

§ :l. • O direito de desapropriar na fúrma da Lei os ter
renos parlieulnrt•s que l'on·Ht twcessarios para Irito da estrada 
e para estubeleeer as t•stnçôt•s e armaze11s, quando os não poder 
obter por accordo eom os prnprictarios, e o usofmcto dos de 
domínio publieo dt~ q LW a Companhia possa precisar para o 
mesmo fim ; pagando vor seu justo valor as bem feitorias que exis
tirem em h uns c outros, e indemnisando os prejuízos que causar. 

§ /L o O juro de 2 por cento, por espaço de 20 annos, con
tados do dia 11 de Julho proximo findo, sobre os capitaes já 
despendidos pela Companhia e sobre os que continuar a des
pender bonn fide com os obj1~etos de que trata a condição 9. • 
até a somma de 3.000.000~000. 

Para satisliuer esl<~ jmo, c o de 5 por cento que tambem 
garank a Proviuda de Minas ( ;eraes, em quanto a estrada não 
forneccr renda, a Companhia receberá do Thcsouro Nacional 
qnantiil !Hrtwa excNlentc a 2 por cento do capital dcspendidó, 
e nus Col'i'<'S Jlrovinciaes de 1\Iinas a correspondente aos 5 por 
cento; coHtl<mlo que em virtude desta disposição não venha 
a recallir sobre os Cofres da dita Provineia encargo superior a 
103.000~000 annuaes, alt\m da somma que a Companhia estava 
obrigada a pagar annualmcnte por contracto com o respectivo 
Jlrcsidente, e de qw~ SP aeha e continuará desobrigada. 

Quando a Companhia come•.:ar a obter renda de qualquer 
das estradas eontraetadas, a conta dos juros garantidos pelo 
Governo ncral e pelo l'rovineial seril feita de modo que os 
CofrPs Publicos só contribuão cada hum na devida proporção 
com o que for preciso para que a Companhia possa distribuir 
hum dividendo de 7 por cento a seus accionistas. 

8. • Se a Companhia tiver de despender mais de 3. 000. 000~ 
na construcção das estradas designadas neste contracto, e, depois 
de concluída h uma secção, quizer desistir da garantia de juros 
em relação ao capital nclla invrstido, poderá a mesma garantia 
reverter em favor elo que se haja de despender em outras 
sceções pelo tempo que filHa r pnra completar os 20 annos, 
I'Omtanto 1111t1 o capital garant.id.t nnuca exceda dos 3.000.~, 
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9.• O capital a que se garante juros compor-sc-ha unira
mente das seguintes verbas : 

t:• Das dcspezas feitas com plantas c planos, confecção de 
otçamentos 1 ordenados do pessoàl de engenharia, escriptorios, 
annuncios, impressões, li~ros, mappos e gazetas, porte de 
ollrtas e viagens necessarias para dar começo e sllgulmento aos 
trabalhos. 

2.• Da somma despendida com a acquisição de tPrrenos, 
indetnnisação aos proprictarios ou outros prPjudicados, c com 
todas as obras proprias das estradas dt•signadas neste controcto. 

3.• Da despeza de administracçiio durante os trabalhos de 
construcção de cada hum a das secçõt·s, até ser abe1·ta ao transito 
publico. não excedendo a 3 por cento do rapital despendido. 

4.• Do que se houver despendido até agora com o estlibele-
cimento de carros para transporte de cargas e passageiros. 

10. • Não farão parte do capital garantido as verbas se
gUintes: 

1.• As quantias despendidas rom o )Jagamenlo de multas 
em que a Companhia possa incorrer. 

2. • As que se despendcrem com preterição dos planos e 
plantas a pprovadas pelo Governo. 

3.• As que se fizerem d'ora em diante com os objectos de 
que trata a verba 4.• da precedente condição. 

4.• As que não se acharem comprehendidas ua mesma con
dição. 

11.• As despezas á que se refere a condição 10.• não serão 
tambem attendidas nas contas scmcstraes da receita e dt•spcza 
para effeito de se diminuir os dividendos. 

12.• A Companhia prestar-se-ha a conduzir gratuitamente 
nos seus cal'l'os c diligencias as malas do Correio até o peso 
de huma af!'oba diariamente ou de trinta mensaes. 

Se ao Governo porêm convim· transporte mais rapiclo , fr·c
quente ou mais regular, a Com}Janhia se prestará a elltl, me
diante rasoavel indemnisação, ou o GovPrno o estabelecerá por 
sua conta c por seus proprios agentes, independente de qual
quer onus de barreiras, á que nunca estarão sujeitos os que 
viajarem em serviço publico. 

13. • A Companhia submetterá á approvação do Governo 
as Tabellas das passagens nos seus carms e diligencias, o plano 
ou modelo destas, c bem assim os regulamentos para garantirem 
a regularidade e celeridade das viagens, c o eommodo dos pas
sageiros. 

1ft.. • Os preços das passagens nas diligencias serão fixados 
de cinco em cinco annos , segundo as classes das mesmas , c 
o seu maximo se1·á de 1~500 por legoa para as de primeira 
classe, de 1~0 para as de segunda , c de 500 réis para as de 
terceira. Os do transporte em carros espcciacs e extraordinarios 
dependerão de »juste entre a!' partei. 
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A Lodos os Jlassa~eiros sení pct'mittido lcv:~r comsigo ba
gagem nüo excedente ao peso de huma arroba: c os passa
geiros c objectos do Govemo pagarão 10 por cento menos do 
que os particulares, tendo alêm disto a preferencia quando 
forem previamente avisados os Agentes da Companhia, os quaes, 
mediante a eompctcnte requisição , porão todos os meios de 
conducç.ão á disposi~_;ão das Autoridades para o serviço de ur
gcncia. 

15. a Será livre nas estradas da Companhia , guardados 
os preceitos que forem estabelecidos para a sua conservação e 
policia, o transito de quaesquer vchiculos de conducção de 
mcr·cadorias, com tanto que não sejão de eixo movei; o dos 
particulares de transporte de passageiros, não constituindo 
scniço regular· de diliw~ncias, c o de cavalleiros e animaes 
eanegado.• ou toeados; salvo o pagamento das taxas de que 
tmta o § 1. o da condição 7. o, as quacs porêm não poderão 
SPI' impostas aos vehil~ulos, mwalleims c animaes que transi
tarem 1len LI'O das povoac:iiPs ~~orladas (UH' estradas da Compa
nhia, ou vierem de suas visinhanças a h uma distancia que os 
UegulatnPntos fixarem. 

16. a Quando, por não Sl't' a estrada convenientemente 
conservada, o tmnsito dos carros se torne difficil ou incom
modo, o r.overno Imperial podeni reduzir á metade, c mesmo 
suspender totalmente a cobrança das taxas, até que se fação 
os convenientes reparos, suspendendo-se tambem o pagamento 
dos juros até que a estrada volte ao seu perfeito estado. 

17.• Se a Companhia julgar conveni<'nte estabclecm· canos 
para coudncção dP men~adorias, os lucros pmvenientes dos 
Ji·ctes que poder<i cobrar constituirão dividendo addicional á 
parte, considerando-se como objecto inteiramente separado; 
assim como não fará parte do capital garantido a dcspcza 
IJUC custar este serviço. 

Os cal'l'os para tal fim <'slabelccidos não serão isentos das 
taxns ú que forem sujeitos os de igual nntmeza pertencentes a 
outras emprezas. 

18. • As maehinas, diligencias, carros c seus accessorios, 
instrumentos, ferramentas, materiaes para a construcção das 
estradas, dos carros, rlili;:wnrias c estaç.ões ( inclusive trilhos de 
ferro, wagcics, & c., qnando tenhão de ser empregados) serão 
isentos de dit·eilos de importação por espaço de 20 annos, 
contados da data deste mnlracto. 

19.• Findos os 50 annos de que Ll'ata o § t.o da condição 
7.•, as estradas construídas ou melhoradas pela Companhia e 
as obras a <'lias pPrtencentPs, como pontes, estaçõrs de vigia, 
depositos do materitws para conservação das estradas, pedreiras 
e outros semelhantes passarão para o domínio publico, sem in
demnisação al~nma. Fie:~ porc\m Pnll'mlido qtw os tcl'l'enos 
IHlqnirirln'l P"li1 c :nrnpar,hia. no-. qna~'S f«~nha l'.tla l.lstahf'h•eJ!lo 

.. , 
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c:Jlaçõt•s, armazens, colou ias, &t~., n todas as oLms accf!ssorias 
ao st~rviço das estradas, t'calis:Hias t•om capil:ws qtw não gozem 
da garantia de juros, continuarão n ser propriedade da Com
panhia, salvo o caso de indemnisação convP.ncionnl , ou por 
juizo de arbitros. 

20. a A Companhia , durante o tempo em que vigomr 
este contracto, terá o direito de construil· todos os ramacs que 
julgar convenientes para tmzcrem á estrada principal quaesqucr 
cargas c passageiros, h uma ,-ez que nfto oll'enda a nmlraclos 
feitos com outras empresas. 

A despeza porêm com estes ramaes não gosará ck garantia 
de jmos por parte do Governo Geral IH'Ill do Provincial ; mas 
se clles tiverem mais de huma legou de extensiio , fon•n• ma
cadamisados e construidos com a dPvida n·gularidndl' n seg-u
rança, poderá a Companhia estaeeleecr nelle:.; Lanl'ir;1s para a 
co L rança de taxas, na fónna do ~ 1. o da condit;ão 7." 

21." Durante os 50 annos do reli~rido § 1." wmhu1ua outra 
t$ll'ada se1·á conslruida para I r:111sil.o de~ vehit•ulos tinuJos por 
animaes dentro de huma zona de cinco ll'goas para cada hum 
dos lados das estradas mencionadas no ~ 1." da condição 1. a 

e nas mesmas direcçõcs dcllas. 
No caso porêm d1~ rrue alguma empresa , dentro do refe

rido prazo, se proponha a consll'llit· linhas de ferro pam tran
sito de carros movidos pm· vapor ou por outro motor mais vanta
.ioso, na mesma direcção das estradas da Companhia e cntm 
os mesmos pontos, terá esta a prefm·encia em igualdade de cii'· 
cumstancias, c quando não tome a si esta nova empresa, terá 
o direito de havct· de quem a tomar huma indemnisa~·ão pelos 
prejuízos que solfrer, os quacs serão <mlliados por arbitros no
meados por ambas as partes. IJuando estes não dwguem a 
hum accordo, decidirá hum lereeiro nomeado pelo lio\eruo. 

Se a iniciativa para a eonsfruc~~ão das linhas de I"I'ITO fm· 
precedida de exames, explorações e outros quacsquer lrahalhos 
á custa de quem se propt17.er a ronstmil-as. c a Companhia 
for a preferida, será ohrig-atla a indemnisar as despezas li.•ilas 
com esses trabalhos. 

22. a Para policiar as estt·adns, assim como para guardar 
as Laneit·as c fazer obsct·vat· os Ucgulamcntos, tm·á a Companhia 
pagos á sua custa, os guardas necess:trios, os quacs ficarão 
sujeitos á inspccção das Autoridades locacs, que todavia os não 
poderão distrahir do serviço a que são destinados, ou exigir qnn 
o fação diversamente do modo prt'scriph> pela Companhia em 
seus Regulamentos. 

O numero destes guardas, seu annanwnto, unifot·mc, e 
disciplina serão fixados pelo Governo sobre proposta da Com
panhia. 

23. a O Governo nos seus Regulamrmtos, ~~ nos da Com
panhia , pQl' pi'Opnsla 1ksta, podcril cslaLckcc)r multas, alem 

'"' 
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dag especificadas neste cmllt'acto, até 200~000, A pena de prlsfi() 
até 30 dias, contm os infractores dos mesmos Rngulamantos, 
com o lim de garantir a propriedade, a segurança e os direitos, 
quer da Companhia, quer do publico, e a regularidade do 
serviço. 

2.t. • Emquanto vigorarem ns concost~ões eslipuladns neste 
conlrncto, ficão sujeitos a serem inspeccionados por parte do 
Governo Geral o Provincial, sempre que aos mesmos parecer 
conveniente, sem que nenhum obstaculo seja posto pela di
recção da Companhia ou seus Agentes, a despeza feita por conta 
do capital á quo se garante juros; o balanÇo da receita e des
pcza semestral, em face do qual tem a Companhia de rcalisar 
os dividendos, c toda a sua escripturação: P bem assim a maneira 
pm· que são construídas, melhoradas e conservadas as estradas 
c suas obras, para segurarem-se: 1.", se as estradas são abertas 
com a largura necessaria pam o livre transito pelo menos de 
dous carros emparelhados, e se a direcção das mesmas he a 
mais conveniente aos interesses do publico; 2. o, se todas as 
obras nellas feitas o são com a devida solidez, perfeição e eco
nomia. 

25. a O Governo conef~derá aos colonos introduzidos no 
paiz para o scrvi~~o da Companhia terrenos devolutas na Pro
víncia de Minas Geraes, onde os houver, com prefemncia nas 
margens das estradas que eonstruirem, melhorarem e conser
varem , proporcionalmente ao numero dos mesmos colonos , 
sendo a despeza da demareação e divisão feita á custa da Com
panhia, e guardadas as disposições dos Arts. 77, 78 c 79 do 
Regulamento N. o 1. 318 de 30 de Janeiro de 1854. 

Rio de Janeiro em 21 de Outubro de 1857 . ..,.-Bernardo 
áe Sousa Franco. -Como representante do Sr. Mariano Pro
copio Ferreira Lago, José Machado Coelho de Castro. 

--
DECRETO N.o 1.999- de 21 de Outubro de 1857. 

Separa o Termo de Maria Pereira do de S. João do Prín
cipe, na Província do Ceará, e ct·ea nelle o L~gar de Jui; 
Municipal, que accumulará as (uncções de Juiz do~ 
Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte 
Art. Unico. Fica Separado o Termo de Maria Pereira do 

de 8. ,João do Príncipe , na Provincia do Ceat·á , ~ crea® 
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dag especificadas neste cmllt'acto, até 200~000, A pena de prlsfi() 
até 30 dias, contm os infractores dos mesmos Rngulamantos, 
com o lim de garantir a propriedade, a segurança e os direitos, 
quer da Companhia, quer do publico, e a regularidade do 
serviço. 

2.t. • Emquanto vigorarem ns concost~ões eslipuladns neste 
conlrncto, ficão sujeitos a serem inspeccionados por parte do 
Governo Geral o Provincial, sempre que aos mesmos parecer 
conveniente, sem que nenhum obstaculo seja posto pela di
recção da Companhia ou seus Agentes, a despeza feita por conta 
do capital á quo se garante juros; o balanÇo da receita e des
pcza semestral, em face do qual tem a Companhia de rcalisar 
os dividendos, c toda a sua escripturação: P bem assim a maneira 
pm· que são construídas, melhoradas e conservadas as estradas 
c suas obras, para segurarem-se: 1.", se as estradas são abertas 
com a largura necessaria pam o livre transito pelo menos de 
dous carros emparelhados, e se a direcção das mesmas he a 
mais conveniente aos interesses do publico; 2. o, se todas as 
obras nellas feitas o são com a devida solidez, perfeição e eco
nomia. 

25. a O Governo conef~derá aos colonos introduzidos no 
paiz para o scrvi~~o da Companhia terrenos devolutas na Pro
víncia de Minas Geraes, onde os houver, com prefemncia nas 
margens das estradas que eonstruirem, melhorarem e conser
varem , proporcionalmente ao numero dos mesmos colonos , 
sendo a despeza da demareação e divisão feita á custa da Com
panhia, e guardadas as disposições dos Arts. 77, 78 c 79 do 
Regulamento N. o 1. 318 de 30 de Janeiro de 1854. 

Rio de Janeiro em 21 de Outubro de 1857 . ..,.-Bernardo 
áe Sousa Franco. -Como representante do Sr. Mariano Pro
copio Ferreira Lago, José Machado Coelho de Castro. 

--
DECRETO N.o 1.999- de 21 de Outubro de 1857. 

Separa o Termo de Maria Pereira do de S. João do Prín
cipe, na Província do Ceará, e ct·ea nelle o L~gar de Jui; 
Municipal, que accumulará as (uncções de Juiz do~ 
Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte 
Art. Unico. Fica Separado o Termo de Maria Pereira do 

de 8. ,João do Príncipe , na Provincia do Ceat·á , ~ crea® 
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nelle o lugar de Juiz Municipal ~~ dt\ O•·phãos, revogadas as 
disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\It•u Con
selho, Ministro e Secretario d'l<~stado dos NPgocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palado do Rio dt~ 
Janeiro em vinte hum dt~ Outubro dt~ mil oitot~t·nt.os cinroenta 
e sete, trigesimo sexto da lndepcndenria c elo lmperio. 

Com a Rub•·ira dn Sua l\lnp;Psladc o hnperador. 

Francisco Diogo Pt>reira de Va.çconeellos. 

DECRETO N.o 2.000-dl' 21 de Outubro dP 1857. 

Crea mn cada hum dos Termos de Cascavel e Aearacít. na 
Província do Ceará, o Lugar de .Juiz -~funicip!lf, que 
accumulará as funcções de Juiz d1~ Orpluios, e reune o 
Termo de Santa Quiteria ao do Sobral na mesma Pt·ovincia. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. o Haverá em cada hum dos Termos de Cascavel 

e Aca.racú, na Província do Cnnrá. hum Lugar tlr .Juiz 1\funi
cipal e de Orphãos. 

' Art.. 2. 0 o Termo de Santa Quilerin rica I'CIIIIido ao do 
Sobral, na mesma Província. 

Francisco D\ogo Pereira de Vasconcellos, do MPn Consr
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Nrgocios do Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Jlalacio tlo lHo de 
Janeiro em vinte hum de Outubro de mil oitocentos cincot•nla o 
sete, tl'igesimo sexto da lndcpcndcncía c do lmpcrio. 

Com a Rubrica do Sua l\Jag-cstadc o Imp1·ratlor. 

Francisco Diogo Pereira de l' asermcellos. 
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DEC:RETO N ." 2.001 -de 2/~ do Oulubt·o de 1857. 

Concede á Frederico Sauerbronn privilegio exclusivo por 
cinco annos para hurna machina de sua invenção, desti

nada a pulverism· e a refinar o assucar. 

Attcndendo ao que l\k requereu Frcdei'Íco Sanerbronn, c 
de conformidadP com a !\linha immcdiala Ilesolução de 17 do 
cotTPtlie mez, tomada sohn• pan~cer da Secção dos Nt>gocios do 
lrnperio do Consdho d' Esi<Hlo, Pxarado em Consulta de 25 de 
Junho nntcl·cdPHtc: lki por lwm Co11ecdcr ao supplicantc, 
tws tPrmos da Lr·i dn ~H de "\gosto de 1830, privilegio por 
•~inco annos para l111111a llliH'hina de sua invet~~;-ão destinada 
a pul\·erisnr ~~ a rdinar o assucar, spgundo o dt$1)1lho e dcs
cl'ipc;ão qne apn)sentou e lkão arehivados. E para que possa 
gosar do mesmo privi!Pgio se lhe passarü a competente Carta. 

O l\Iar4ucz de Olimla, Consl'lheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de l\Iinislros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do lmperio, assim o tenha entendido, c faç.a executar. 
J•alacio do B.io de Janeiro em vinte quatro de Outubro de mil 
oitocentos einC(Wnla e sPIP, t.rigcsimo sexto da lndcpcndcncia 
c do JmpPrio. 

Com a Rubrica d<~ Sua l\Jageslaue o Imperador. 

Marq11ez de Olinda. 

Dl~CRETO N.o 2.002-de 2'• deOutuhro de 1857. 

Coucede á João Lttiz l'ieira Ramalho de Castro pt·it,ilegio 
exrhts1'vo por cineo m1nos 7w r a o 11wllwramrnto 1Jor l'lle Ú1-
troduzido 110s fecho.~ d1~ armas de fi)go de dous canos, de 
que teve prit,ilegio l"illote e Companhia. 

Atlcndcndo ao que ~Tn n•quercu João Luiz Yil.'ira Ramalho 
de Castro, e de conf'onnidadP com a l\Iinha immcdiata 1\cso
Jução de 21 do con\'llll~ rDí'Z, tomada sobre pan'C<'J' da Secção 
dos Nt>gocios do l111prrio do Consdho 1l'Estado, c"Xarado Pm 
Consulla de 2:3 dr Setembro ullimo: Hei por bem Concrder
Jite privilegio exclusivo por einco annos para o fabrico, im
portar;ão e VPnda no IHI}Wt'io d<' ar111as (k lbgo de dnus canos, 
eujos l'l'ehos s11jão l'obrieados l'onfomw o syslcma inventado 
por \'illotc P Compaultia, P :wluillllWHtP de propriedade do 
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supplicante pela cessão que aquelles lhe llzerão do privilegio 
que lhes fora concedido pelo Decreto n.o 1.524. deSde Janeiro 
de 1855, e de que se lhes passou Carta em 25 do dito mez e 

: anno, com 6 ,melhoramento introduzido pelo supplicante nos" . 
, mesptos fech<)s,,e. constante dó modelo e ~ocumentos apresen

tados, e que fi cão· competentemente archtvados; ficando salvo · 
·ao Governo Imperial o direito dec mandar fabricar ós referidos 
fechos, onde melhor lhe convier, para as armas destinadas ao 

. exercito Bra'lileiro: E para que o supplicante possa gozar do. 
mesmo privilegio, se lhe passará a t'espectiva Carta nos tení'los 
da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

O Marquez de Olinda,. Consclheit·o d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministi'Os, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o .tenha entendido, c faça executar. 
Palacio do Rio de J.aneiro em vinte quatro de Outubro de mil 
oitocentos cincoenta e sete.~ trigesimo se.xto dfllndependcncia 
e .dQ ·Jmperio. • · . · , · . . . . 

DECRETO N:,o 2.003 *de 21. de Outúbro de 1857. 
"~~- - 1. ->~,;;- ;.....t :. . . 

· Crêa d~a~ CompanAia~ di:.,.1p,.:endizes Marinheiros, uma .na 
Provmc'a de Santa Cathar,!&a ;c c outra na de Pernambuco. 

Hei por bem, Usando da autorisação dada no Artigo ter
ceiro da Lei numero. novécentos c quatro, de oito de Agosto 

" ultimo, Crear duas Companhias de Aprendizes Marinheiros, 
~~ sendo uma na Província de Santa Catharina, c outra na de Per

nambuco, conforme o Regulamento, que com este baixa, as
signado por José ·Antonio· Saraiva; do l\fcu Conselho, Ministro 

M· e Secretario d'Estado doS Negocios :da l\farinha, que assim o 
~- tenha entendido, e faça executar. · Palacio do Rio de Janeiro, · 
f,i; em vinte e quatro de Outubro de mil oitocentos cincoenta e
~, ~e~_ttriges~Q t;extoda lndepen.dencia c do lmperio. 
-~- . ';:.;-_j<2.~.~ . -~, _-,:~._:~ ~ --;>_, .··- . ·._ --~ ' . ... 
·~ .· ~·{i;j,~··qom'.'á J}í.lbfl~a:·â~ªua:M'~Jge&tada o Imperador. 
~j··., --:·- ~--- -<~ : __ ~,~~~-:::.-'~:;~}- -~;c:;~j;,~~~<~·-~t:;.t~· ~~--- ~- -~.1-:--,:·:~ - . I • • 

.:W: ., . ··):: '"'':':.' ;,;:~ ~.~:: ,;·- 'José Antomo Saratva • 
.#';-. ,~•:.·. ~- " ,--~- 1 ' · ~:v ,._ · ·~;-: '-·,/ ·· .;:t; •. 

-::. 

-·-
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-::. 

-·-



Art. S;-~- ·. ~ primeira. Divisão da Companhia de :-S.nta ·ea.
tha,rina será· aqua~ladtt ~a Capital da Provinci~, ~-~ ~-
na~.Cidade-·da Lagon&!'·":..-.· -;< -- ---~·,: ~~-~·-0:·._~~.-i.~:;_v.._:::· --
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< Art. &.o O'Conhtlándánie da Cóínpatlh~~ deSahta Catha-

rlôà>ficará immediatamente súhordinado áo Capitão dó>' 'Porto 

: :~~ti~~~ii~~!• ~tbÕíritaes dii;iêg"unda~ DiVisõ~exercerao n'ella~ 
_. as}uncções de ÇQ.mmandah_t~s ;. .debãixó das ordens, porem , 
· dós CommandanteS ·das· Companhias, á quem dirigirão todas 

3!! participaçõ~s e mais correspondencia, relativas ao serviço, 
économià, e ·disciplina das mesmas. . 
· . Átt. 6. •· Cada Divisão terá um jô~o de livros separado, 

escriturados pelo respectivo Escrivão. 
. Art. 7. • Fi cão fazendo parte d' este Regulamento todas as 

disposições do Regulamentó annexo ao Decreto N. o 1. 517, de 
~ de Janeiro de 1855, que não fotão alteradas pelo presente. 
~ Palacio do Rio de Janeiro~ em 24-.de Oútubro de 1857.
José Antonio Saraiva. 

<. 

DECRETO 2.004-- de 24 Outubro de 1857. 

Jlànda, recf!be~ nas Estações publicas do Impetio as moedas 
mglezas denommadas soberanos. 

Attend.endo aó que dispõe a Lei N·.o 401 de 1 t de Setem
bro de 1846, Hei por bem ordenar que sejão recebidas nas 
Estações publicas do lmperio as moedas inglezas denominadas 
-soberanos e meios soberanos-do modo seguinte: 
. As moedas que tiverem o pezo de duas oitavas c dczcscis 
~ãos de ouro por oito mil oitocentos c noventa réis cada 
buma, e as que tiverem huma oitava e oito grãos por quatro 
mil quatrocentos e quarente e cinco réis cada huma ; ficando 

, l~stabelecida ·nestà parte a disposição do Decreto N. o 487 de i' 28 de Novembro de 1846. 
•· Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador 
. do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 

• ·. Fazenda e Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional, t assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Ilio de 
~· Jan~iro em vinte quatro de Outubro de mil oitoCentos cincoenta ·. -- e séte, trigesirilo sexto da Indtlpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 
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DECRETO N.• 2005- ue 24. de Outubro de 'i85'7; . 

. .Autons.· a a. i'!corpor~ão e approva os Esta~uto_s do Ban .. ~o/.' 
da ·Prmnncta · ilo R ta Grande do Sul, com d1versas al-;. · 

·· · terações. 

Attendendo ao que Me rcprcscntárão Manoel Ferreira Porto 
Filho e outros negociantes na Cidade do Porto Alegre, e tendo 
ouvido a Secção de Fazenda do Conselho d'Estado,-Hei por 
bem Autorisar a incorporação de hum Banco de descontos, 
depositos e emissão na Provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, o qual se regulará pelos Estatutos que com este baixão 
com as seguintes alterações: 

1." Accrescente-se depois das palavras- Assembléa geral 
dos accionistas -, que se Jêm no art. 2. • dos mesmos Esta
tutos, as seguintes: e com approvação do Governo. 

2·• Supprimão-se dos §§ 1.• e 3.• do art. CS as palavras 
que autorisão emprestimos sobre acções do proprio Banco ; do 
art. '71 o periodo do § 8.• que regula esta operação; e do 
mesmo art. 68 e do 72 a parte do§ 6.• daquelle, e os §§ 4." 
e 5. • deste , que autorisão o negocio de com missões em generos. 

3. a Substitua-se o § 14 do art. 68 pelos seguintes : 
§ 14. Terá a faculdade de emittir bilhetes ao portador e 

á vista até a somma de seu capital elTectivo. Estes bilhetes 
serão realisaveis em moeda metallica ou notas do Thesouro, 
c garantidos por igual somma em apolices da Divida Publica 
de juro de 6 por cento, ou nas de 5 c de 4 por cento pelo 
valor cort·espondente, c em acções de empresas que tenhão o 
juro do 7 por cento pelo menos, garantido pelo Governo Im
perial ou Provincial, todos estes litulos pelo seu valo I' nominal. 
As apoliccs e acçõcs que servirem de garantia á emissão serão 
de propriedade do Banco, e ficarão depositadas em seus cofres. 
Emquanto o Banco não obtiver os titulos acima designados, 
poderá, at6 á somma do seu capital rcalisado, cmittit· bilhetes 
ao portadm· o á vista, para cuja rcalisação c troco em moeda 
corrente metallica, c notas do Thesoum conservará em caixa 
somma que não seja inferior a 50 por cento desta emissão. 
Os bilhetes emittidos pelo flanco não poderão ser do valor 
menor de dez mil réis. 

§ 15. Os descontos de qualquer emissão superior á somma 
auto risada no paragrapho antecedente, e garantida do modo. 
que fica determinado, reverterão em favor dos cofres publico$, ... 
sendo o Banco obrigado a entrega-los como multa pela infração 
do dito paragrapho. 

4. • Accrescente-se no art. 7 4 -que as letras acceitas para pa
gamento do emp1·estimo em conta corrente de que ahi Se klta 
tephão us duas firmas do § 2.• do art. 69 e art. '11, . .·. 
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ã. • Substitua-se o art. 77 pelo seguinte : 
Art. 77. Os bilhetes que o Banco emitth· terão a assig

natura de hum dos Directores de semana c a rubrica do Pre-. 
sidente do Banco. A responsabilidade porêm destes bilhetes 
será do Banco, e não dos que os assignarem ou rubricarem. 
Nenhuma emissão terá lugar sem que seja autorisada pela Di
reção, do que se lavrará acta designando-se a somma a emittir, 
.e a qualidade dos títulos e seu valor. O Conselho de Direção 
em tempo conveniente, informará á Presidcncia sobre a reunião 
da commissão de exame, para que nomeie, querendo, hum 
Commissario que verifique pela sua parte se a emissão de que 
se trata excede a autorisada. 

6.a Accresccntc-se no art. 79: -Os lucros que se não liqui
darem no semestre não farão parte do seu dividendo. 

7.a Idem, depois do art. 9-i os seguintes: 
Art. 95. A dirccção rcmetterá ao Presidente da Pro

víncia até ao dia 8 de cada mez, e fará publicar no jornal de 
maior circulação, hum balanço que mostre com claresa as ope
rações rcalisadas no mcz anterior c o estado do activo c passivo 
do estabelecimento no ultimo dia do mesmo mcz. 

Art. 96. He applicavel á este Banco a disposição do art. 
10 do Decreto n. 0 575 de 10 de Janeiro de 18!~9. 

Bernardo de Souza Franco, do :Meu Conselho, Senador 
do lmpcrio, Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da 
Fazenda c Pmsidcntc do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça cxecutm·. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da lndcpendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Bernardo tle Souza Franco. 

Estatuto~!~ tio Banco tln Pa•ovincia tio Rio 
Ga•antlc tio Sul. 

TITULO I. 

DO BANCO. 

Art. 1. o Fica estabelecido na Cidade de Porto-Alegre sob 
a denominação de- Banco da Província do Rio Grande do 
Sul-, hum Banco de dcsconlos, dcpositos, c emissão. 

Art. 2. 0 O fundo capital do Banco sm·á de mil contos de 
réis, dividido em cinco mil acçõcs do duzentos rnil réis. Este 
fqndo pqderá ser elevado á dons mil conto~ <lc réis 1 por !lcJibe~ 
f3Q~O da .1\SS!HUhl/~a 1-(CJ"al d11s lll~eÍO!li'>ta~, IQgO CJ.UO O~ rnf!Jho.., 
f'iJ!lltlllfO'i !JI!" 'li: JlPÍÍllO\,'!l!ll 11a !~'ghl;lc,'iín hypnthw·aria! fflf" 

"' 
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tnittirem que o Fanco possa, ('<lm a nl'ccssaria sl'guranc;a, 
alargar as operac;õe s sobre penhorl's de bens immo.vejs, as quaes 
por ora estão limitadas ao que dispõe o § 4 do Art. 68, e § 
9 do Art. 71 ; e o Banco poderá dar principio ás suas opera· 
ções' logo que estejâo subscriptos quinhentos contos de réis. 

Art. 3.• As subscripções de acções serão abertas nesta 
Cidade, debaixo da supcrintcndencia dos Commissarios, para 
esse fim já nomeados , c da Direcção , logo que for nomeada 
(Art. ~4), c nas outras Cidades , c Villas da Província , onde 
mais convenientemente se poderem realisar taes subscripções , 
por dous Commissarios nomeados pela Dirt>cção, e habilitados 
com as necessarias instruccõcs. 

Art. Ih • Finda a subscripçiio em cada lugar, os Com
missar·ios, om obsc•r·vancia das instrucções, que tiverem tido da 
Uirecção, não só remettcrão o original, deixando copia em 
sen poder, como tambem as prestações recebidas dos subscri
ptores, na conformidade dos Arts. 3.•, 4.•, 5.•, e 6.•. 

Art. 5.• As entradas das acções, que estiverem subscri
ptas nesta Cidade, até o acto da installação do Banco , serão 
rcalisadas em dez pagamentos, sendo o primeiro dentro de oito 
dias depois do edital affixado pela Direcção ; os quatro se
guintes á medida que o Conselho de Dirccção o exigir , por 
anuuncios nas folha!! diarias , eom prccedencia de quinze dias 
pelo menos, e os ultimos cinco quando o Conselho de Direcção 
entender ncccssario augmentar o fundo elTectivo do Banco , 
pela crescente demanda de capitaes, e consequente facilidade 
de seu emp1·ego productivo , precedendo aviso de dous mezes 
aos accionistas , para rcalisa1·em cada huma das respectivas en
tradas ; trcs mezes depois da installação do Banco, a subscripção 
de acções será realisada á vista , ou como for determinado 
pela Assemblêa geral dos accionistas. 

Art. 6. o H e permittida a subscripção de acções, dentro 
dos limites de mil contos de réis, até á época em que tiver 
lugar o primeiro dividendo do Banco; mas se até essa data 
não se acharem subscriptas todas as cinco mil acções, não serão 
admittidas mais assignaturas, sem d~liberação da Assembléa 
geral dos accionistas, sob propostas da Direcçiio, sendo n'esse 
caso cada acção que restar vendida pelo preço corrente na 
praça. 

A1't. 7.• Os pagamentos das subscripções, verificadas nas 
outras Cidades, c Villas da Província , serão feitos pelos res
pectivos subscriptores nos lugares em que subscreverem , e pelo 
modo determinado no Art. 5.•, ás pessoas commisslonadas pa(a 
taes recebime~tos pelo Conselho Directorio. 

Art. 8. o 0& accionistas que não realisarm;n a primeira 
~ntrada (Art. 5. 0 ) deixão de ser considerados como taes, e 
aquelles que tendo VPrificado a primeira, deixarem. de verifi
car alguma das outras perderllo em beneficio do. Ba\l,Ç(), 'as 
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prestações anteriormente realisadas, e o Banco disporá das res
pectivas acções. ~xceptuão-se os casos extraordinarios, de 
.força maior, evidentemente provados, perante o Conselho de 
Direcção , o qual á vista delles decidirá como for de justiça, 
e equidade. Em nenhuma hypothese será licito retirar do 
Banco , antes de findar o prazo de sua duração , parte alguma 
das respectivas entradas. 

Art. 9.• O Banco durará quinze annos, contados da data 
de sua insta Ilação ; porêm este prazo poderá ser pro rogado por 
determinação da Assembiéa geral dos accionistas, convocada 
para este flm , hum anno antes de findar o praso da sua du~ 
ração, e com approvação do Governo. 

Art. 10. O Banco será installado, logo que for nomeada 
a Directoria na fórma do Art. tt~, e forem approvaflos estes 
Estatutos pelo Governo. 

Art. ti. O Banco poderá ser dissolvido, por deliberação 
da sua Assembléa geral, ainda antes de completarem os quinze 
annos marcàdos no Art. 9. •, se se reconhecer que a sua con
tinuação he prejudicial , e nos casos do Art. 295 do Codigo 
Commercial. 

Art. 12. Se o Banco soffrer prejuízos que absorvão o seu 
fundo de reserva, e de.z por cento do seu capital f'ffectivo , o 
Conselho de Dirécção convocará immediatamente a Assembléa 
geral, para que em taes circumstancias delibere como mais 
convier. 

Art. 13. A Assembléa geral para a eleição da pt·imeira 
Direcção, (Art. 14), terá lugar, logo que estejão -.ubscriptos cem 
contos de réis. 

Art. 14. Approvados os presentes Estatutos pela Asscm
hléa geral dos accionistas, (Att. 13), reunir-se-Ita n mesmn, 
cinco dias depois, para proceder á eleição do Cons1•lho <h~ IH
reGção, de que tratão os Arts. 37 c C..9, c das duas com mis
sões fiscal c de exame (Arts. 35 c !~0). 

Art. ·15. O Banco constitue h uma Companhia anonima, 
e suas acções podem ser possuídas por nacionacs, e estrangeiros. 

TITUTO 11. 

DOS ACCIONISTAS. 

Art. 16. O Banco considera seu accionista , toda a pP,ssoa 
corporação, associação, ou entidade, que possuir <lcções, s~ja 
como primeiro proprietario, seja com cessionario , com tanto 
que neste ultimo caso, estejão as acções competentemente aver
badas no livro dos registros. O averbamento, para ter lugar 
a transferencia , ser~ feito á vista das acções , e das partes con
tractarites, por si , ou pQr seus procuradores, sem quo haja 
endosso na apolic9. 
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Art. 1'1. Os accionistas não respondem, na fórma d() Art. 
298 do Codigo Commercial , por mais do que o valor das suàs 
acções, as quaes podem ser vendidas, cedidas, hypothecadas, 
doadas, legadas , ou por qualquer modo transferidas, na fórma 
do Art. ;mtecedcntc ; mas o seu capital não poderá ser reti
rado antes da exlincção do Baneo. 

Art. 18. No caso de se justifir.;\lr perante a Direcção, 
perda , ou extravio de qualquer acção , entregar-se-há ao as
cionista h uma noYa apoliec, prestando este as devidas garan
tias. 

Art. 19. Os aecionistas de cinco ou mais acções, são os 
habilitndos para votar em A'i>cmbléa geral, e ser votados para 
mr.mbros da Commissão dn Pxame. Sómcnte os accionistas 
de lrinla, oo mnis ac.<:õcs p()(knin ser yotados para Dircctorcs, 
c mcmhros da Cornmissuo Hseal. 

Art. 20. Havendo acdonif;las com firmas sociaes, pode
rão todos os socios que as representarem, assistir, c discutir 
nas reuniões da Asscmbléa geral dos accionistas, votando porêm 
hum siÍ. 

Art. 21. Os accionistas, o llrcsideute, c Secretario da As
scmhJ(.a geral, os membros da Com missão fiscal, e de exame, 
os Directon•s e os empregados do Banco, poderão ser nacionaes, 
ou cstrangeims indislinctamcnle. Os accionistas terão a pre
rerencia para os empregos. 

TITULO IH. 

DA ASSEl\IllLEA GERAL. 

Art. 22. A reunião dos aecionistas de cinco, ou mais 
arções, por si, ou como proeuradores de outrem , 'formará a 
Asscmbléa p;cral, (Art. 19). Os accionistas de menos de cinco 
acções, tJodcrão assistir ás deliberações, e discutir, mas não 
votar. 

Art. 23. A Assemblóa ~wral rrunir-se-ha, ordinariamente, 
duas vezes em Julho de cada anno, sendo a primeim até o 
dia 15, c a segunda logo que a Com missão de exame tiver 
concluído o seu trabalho ; c , extraordinariamente, nos casos 
seguintes: 

1.• Quando sua reunião for exigida por hum numero de 
accionistas, cujas acções formem hum quarto, ou mais do ca..
pital effcctivo do Banco (Art. 29 e 30). 

2." Qwmdo for roquerirla pola Commissão fiscal (Arts. 29, 
30, e 111). '·· 

3. n Finalmrntc' IJUando a Diroctoria julgar necessario. . 
J\rt. iH. Nns reuníiío~ e~tmord!nari!lll 1\ A~:tombl~ft gernJ 

nno portol'h frntnr, sonftn 1lq ofl!reto pllrl\ '{ltQ f~r !lQR'fPP~4ft~ 
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Podem comtudo nellas apresentar-se quaesquer indicações, para 
serem decididas, na seguinte reunião. 

Art. 25. As convocações ordinarias, ou cxtraordinarias 
. se farão por convite do Conselho de Direcção, em edital fir
mado pelo seu Presidente • e Secretario , afixado na porta do 
Banco, c publicado trcs vezes consecutivas nos jornaes de maior 
publicidade, c oito dias antes do indicado para a reunião. 

Art. 26. Chegado o dia, e hora marcados, para a reu
nião da Assembléa geral , esta se julgará constituida com os 
accionistas presentes (Art. 22), que tomarão decisões por maioria 
absoluta de votos. Com tudo nenhuma deliberação poderá ser 
tomada na primeira convocação, não se achando reunidos pelo 
menos tantos accionistas , quantos representem hum terço do 
capital eiTectivo do Banco, correspondente aos accionistas, que 
tem voto, inclusive os que se apresentarem por procuração. 

Art. 27. Quando a Asscmblêa geral não poder deliberar, 
por falta de votos sufficientcs, será feita nova convocação, com 
as formalidades marcadas no Art. 2á, com a declaração do 
motivo da nova reunião; c nesta se tomarão as decisões com 
qualquer numero de votos presentes. 

Art. 28. As deliberações tendentes a augmentat· o fundo 
do Banco, a decretar sua dissolução antes de quinze annos, 
a prorogar sua duração, c a reformar os presentes Estatutos, 
só poderão ser tomadas, quando em Assembléa geral se reu
nirem votos concordes de tantos accionistas, quantos repre
sentem a maioria absoluta do capital effectivo do Banco. 

Art. 29. Quando a reunião extraordinaria for exigida pela 
Com missão fiscal , ou por hum numero de accionistas , cujas 
acções formem ao menos hum quarto, ou mais, do fundo 
eiTectivo do Banco (§ t.• e 2.• do Art. 23) em representação 
individualmente assignada pelos mesmos accionistas , deverá a 
Dirccção', sob sua responsabilidade, convocar a Assembléa 
geral, dentro de oito dias utcis, que se seguirem ao do rece
bimento da representação , os quaes serão contados da data 
que nella houver inscripto o Gerente do Banco , depois de ter 
averiguado e rccon hccido a sua legalidade quanto á porção do 
capital, que deve comprehender. 

Art. 30. Se oito dias depois de huma tal requisição (Art. 
29), a Direcção não houver convocado a Assembléa geral, po
derá a Commissão fiscal, ou os requerentes faze l-o por an
óuncios p"Ublicos por todos assignados, com a designação do 
numero de acções de cada hum, c declarando não ter sido 
attendida a sua exigencia pela Direcção. 

Art. 31, A Assembléa geral terá hum Presidente, e dous 
Seerelarios, todos eleitos annualmcntc na primeira sessão or,. 
dtnarl~t llP t5 flc ~uHu>, por maioria rl'lntlvn do votos em cs,. 
. mtll.HflJn llfl6feto, c em htlmn !11\ liRtn d'ontr!l os R11t1lonlsta!l qnr. 
~, . •. . . 41 . 
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tem voto: se este dia for impedido teni lugar a eleição no qu~ 
opportunamente se seguir. 

· Art. 32. Havendo impedimento do Presidente, e Secre~ 
tarios, serão substitui dos : o Presidente pelo primeiro Secre~ 
tário, este pelo segundo, e este pelo immediato em votos , até 
á primeira reunião da Assembléa geral , em que terá lugar a 
eleição do que faltar. 

· Art. 33. Pertence ao Presidente: abrir e fechar as sessões, 
conceder a palavra, manter a boa ordem , e regularidade nas 
discussões, e fazer executar as resoluções da Assembléa gel'al. 

· · A· nenhum accionista h e permittido , mesmo para expJi:.. 
car-se, fallâr mais· de duas vezes sobre o mesmo · assumpto: 
exceptuão-se a Direcção, c as Com missões fiscal, e de exame, 
que por hum de seus membros, poderão responder sempl'e 
que for preCiso ás interpell11çõcs , que lhes forem dirigidas. 

Art. 34. Pertence aos Secretarios: fazer a chamada , e 
verificar o numero dos accionistas presentes , em Assembléa 
geral , contar os votos de cada accionista na proporção das 
suas acções , fazer a apuração das votações da Assembléa geral, 
redigir as actas, ler o expediente, e os documentos que o Pr~ 
si dente ordenar, escrever a correspondencia que será assignada 
pelo Presidente e primeiro Secretario. 

Art. 35. · Na segunda reunião da Assembléa geral dos ac~ 
otonistas, a quê deve proceder-se como determina o Art. 14, 
e logo depois de eleità a nova mesa da mesma Assembléa, c 
a Direcção, que deve installar o Banco, e funccionar pelo 
tempo marcado no Art. 53; se procederá igualmente á eleição 
por escrutínio secreto e á maioria relativa de votos, das duas 
Commissões fiscal (Art. 40) e de exame (Art. 49), as qúaes 
se':'ão renovadas quando o for a Direcção. Occorrendo no in
tervallo impedimento de algum membro da Commissão de 
exaíne, será substitui do pelo immediato em votos. 

Art. 36. Na segunda reunião ordinaria da Assembléa ge
ral, como determina o Art. 23, a Direcção apresentará os 
balanços semcstraes do Banco, fechados em 31 de Dezembro, 
e 30 de Junho, e as Com missões fiscal, e de exame, os seus 
respectivos relatorios do r;tado do mesmo Banco, para o que 
deverá ter sido esta previamente chamada pela Direcção , 
no fim de cada semestre. A' vista dos ditos balanços, e rcla
torios , a Assembléa discutirá , e pronunciará o seu juizo sobre 
as oontas, e administração , e poderão os accionistas exigir os 
esclarecimentos que lhes parecer, e mesmo proceder a quaes
quer exames, ou averiguações, na fórma do disposto no Art. 
290 do Codigo Commercial ; não lhes sendo todavia permit~ 
tido examinar as contas dos que as tiverem com o Banco, d 
que será sómente franqueado ás Commissões fiscal , . e de 
~~m~· . . 
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Art. 31.. Na mesma segunda reunião ordinaria, depois 
de examinados os balanços apresentados pela Direcção, e de 
discutidos os relatorios das Commissões fiscal, e de exame , 
terát~pgar por escrutínio secreto, e á maioria absoluta de votos, 
a eh~lção da nova D~recção, podendo ser reeleitos os membros 
da anteriQr , e em caso neidmm deixarão de o ser dous dos 
mesmos Directores. Para este fim se procederá prin1eiramente 
~ reeleição dos dons, d'entre os sete existentes, e depois se
guir-se-ha a eleição dos cinco , que faltão, conclui da a qual 
se procederá pelo mesmo modo á de sete supplentes, que 
devem substituir os l>irectores, segundo a ordem da votação. 

Art. 38. Pertence á Assemblé.a geral , fixar os ordenados 
dos empregados, e nomear o Gerente, S6b proposta da Direcção. 

Art. 39. Depois de approvados pela Assembléa geral os 
presentes Estatutos , só ella poderá alterai-os, do modo que 
marca o Art. 28; mas qualquer rerorma, ou innovação, nunca 
poderá ser votada na ~ssão em que for proposta , nem será 
posta em execução sem approvação do Governo. 

TITULO IV. 

DA COMMISSÃO FISCAL. 

Art. 40. Haverá boina Commissão permanenta, composta 
de tres Fiscaes , eleitos como determina o Art. 35, d'entre os 
accionistas de 30 ou mais acções, os quaes serão substituídos 
annualmente p~la terça parte. 

Se algum dos Fismies fallecer, ou resigm~r o lugar, os res
tantes designar-lbe-hão substttuto d' entre osaccionistas que tenhão 
a indicada quaUficação ; mas o Fiscal que for designado assim, 
~mente terá exercicio at~ á primeira reunião da Assembléa 
geral. · 

Art. 4L Compete á Commissão fiscal inspeccionar todas 
1\S operações do Banco, e para esse etreito poderá examinar 
I'!~ menos mensalmente, o estado das caixas, a cscripturação, 
regiatro, e mais livros e documentos do mesmo Banco. Os 
Fiscaes darão çonta á Assembléa geral elos acc~onistas , na sua 
reunião Órdinaria. da maneira porque tiverem desempenhado 
suas funcções, declarando se forão fielmente executadas aa dis
posi~ões dos Estatutos , e regulamento interno, e principal
mente as que dizem respeito aos descontos, e emprestimos em 
conta cQrr~nte e sobre penhOres, c hypothecas. 

Art. 4~.. Os Fiseaes poderão assistir ás operações diarias 
<lQ Banco , (lirigi~as pelos Directores de ~mana , ~ Gerente, 
bem como aos trabalbqs · (\~ ~mq~issão de exame. · 

loq 
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TITULO V. 

DA CO:&IMISSÃO DE EXA:&JE. 

• Art. !~3. A Commissão de examfl que será composta de 
tres membros, eleita annualmcntc (Arts. 22, c 35), logo que 
for convidada pela Dirccção (Arts. 36 c 62), deverá examinar 
escrupulosamente o estado da cscripturação da caixa e da 
correspondencia , o comportamento dos empregados, e se os 
presentes Estatutos c decisões da Asscmbléa geral tem sido 
restrictamente executadas; para o que todo o estabelecimento 
lhe será franqueado, e a Direcção lhe dará todos os esclare
cimentos que forem exigidos. 

O exame deve terminar tres dias antes da segunda reunião 
ordinaria da Assembléa geral. 

Art. 44. Concluído o exame, a Commissão fará hum rc
latorio circumstanciado, no qual emittirá sua opinião sobre o 
estado do Banco, c maneira porque tiver sido administrado. 

Este relatorio será registrado em o livro das actas da As
sembléa geral, e impresso com o balanço para serem distri ... 
buidos pelos accionistas. 

TITULO VI. 

DA VOTAÇÃO. 

Art. 4.5. Os votos em Assembléa geral , serão contados da 
maneira seguinte: 

De 5 até 50 acções- hum voto por cada 5 acções. .. 
Aos accionistas de maior numero contar-se-ha mais hum 

voto por cada 50, não podendo todavia nenhum accionista ter 
mais de 12 votos, qualquer que seja o numero de acções, que 
represente. 

Art. 46. Os accionistas ausentes ou impedidos poderão 
ser representados em Assembléa geral por hum procurador, 
tambem accionista, c este alêm de seus votos nunca poderá 
ter mais que doze, qualquer que seja o numero de acçõcs, ou 
accionistas que represente como procurador: e quando seja 
de mais de hum accionista, englobar-se-hão os votos de todos 
os constituintes, seguindo-se na votação a regra do Art. 4.5. 

Art. 47. Nas votações por escrutínio secreto, o Secretario, 
procedendo a chamada pela lista dos accionistas, receberá delles 
as cedulas, contendo no verso o numero dos votos correspon
dentes ás acções que representarem , e fazendo o Secretariq 
Joso a devida l:lOnferencia, as lançará na urna. · 

Art: UJ! Ntmhn,m ~ccionjsta terá. direito à votar em As., 
u.emlll6A IJP.r!ll por noções, que nllo teQhã() st<fo. ~evtdnm~nt~ . ' . ' ' . . . ' ' ~ ' . '- ' . - . . ', : 
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rcgfstl'adas no livro do Banco, pelo menos dons mezes antes 
da reunião: exceptuão-se as trausrerencias por herança. 

TITULO VII. 

DA DIRECÇÃO. 

Art. 49. O Banco será dirigido por hum Conselho de Di
recção, composto de sete membros, (Arts. 1ft. e 37), e ad
ministrado por hum Gerente. 

Art. 50. São attribuições da Direcção: 
t.a Nomear nas Cidades e Villas da Província os Com~ 

missarios de que tratão os Arts. 3 e 4. 
2. a Organisar o regimento interno do Banco , que estabe

lecerá o modo pratico de se eiTectuarem as operações, e todas 
as diligencias, e cautelas, não mencionadas nestes Estatutos, 
mas necessarias para acerto e segurança das mesmas opera
ções ; marcar os deveres que compete a cada empregado, bem 
como os ordenados , que deverão perceber, c as fianças, que 
devem prestar, as quaes serão á satisfação da Direcção. Estas 
fianças serão de vinte vezes o importe do ordenado para aquelles 
que manejarem fundos, e para os que forem unicamente de 
escripta serão arbitradas pela Direcção. As fianças podem ser 
substitui das por depositos de valores, ou de acções do Banco. 
Este regimento entrará logo em execução, ficando todavia 
dependente da approvação definitiva da Assembléa geral dos 
accionistas na sua primeira reunião. 

3.a Propor o Gerente de que trata o Art. 49, e bem assim 
fiscalisar a meneira porque o mesmo desempenha os deveres que 
~he são incumbidos; nomear-lhe substituto durante impedi
mento temporario; suspcndel-o, c mesmo dcmittil-o do cxer
•cicio de suas funcções, o que porêm só poderá ser decidido em 
<reunião da Direcção, estando presentes todos os membros, 
cónvocimdo-se supplentes, se algum estiver ~mpcdido. 

4.a Escolher e dcmittir, sob proposta do Gerente, os em
pregados do Banco. 

5. a Propor á Assembléa geral dos accionistas as alterações, 
addições ou suppressões que for necessario fazer aos Estatutos 
·para que obtenhão approvação do Governo. 

6.• Promover por todos os modos a prosperidade do esta
'belecimento, sollicitando mesmos dos poderes do Estado os me
·Jhoramentos que permittirem as Leis do paiz, para melhor as
:segurar as operações do Banco, bem como os privilegios c im
~munidades á que o mesmo possa aspirar. 

7.• Delibera-r sobre a emmissão, e annulação dos bilhetea 
•de que trata o § 14 do Art. 68, Tit· 8. o 

8.• Fixar semanalmente as quantias que podem ser em .. 
. . 
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prêgadas em deteontos e em ·emptestimõs em conta torre\t~.' 
sobre penhores, ou. htpothecas. · 

9.• ·:Determinar il taxa dos descontos e do premio' do di
nheiro que~"receber á jurt>, e ~ . nmximo dos prasos· · Ji?mu«( 
se rarãó'. oii"' trtEiSmos descontos, observando tOdavia ·o dilpô~*b"' 
nos §§5.0 e 6,0 do Art. 69. _ · _-' ' 
··to.• Finalmente; velar na pontual execuçao dos Estatutos 

e reg-imento interno do Banco. . 
Art; 51.-l O Gerente, de que tratão o Art .. 49, e § 3 do 

Art. 50 será proposto pelo Conselho de Direcção que àp~ 
sentará ·seu ·nome i' approvação da Assembléa geral do!l ac-
clonistas votando-se pró, ou contra sem discussão. · 

Art. 52. Dous Directores entrarão de semana por seu 
turno para tomarem conhecimento dos negocios; e resolverem,· 
ouvindo o Gerente; ácerca das operações diarias. · 

Art. 53. Os Dtrectores deverão ser accionistas na fói.'ma 
do disposto no Art. 19 t e serão eleitos · aunualmente pela As- · 
sembléa geral_, na segunda reunião ordinaria em Julho (Art; 14 
e ~m : exeptuão-se os primeiros sete nomeadO$, {Art. U), que· 
pot ,motivo de terem de organisar o Banco , e po-lo em regular 
andamento só serão substituídos na fórma do Art. 37, depois 
de terem realisado ó primeiro dividendo, como determioa o 
Art. 80 e bem assim a Com missão fiscal ; { A~. 40) que deve 
t.alntiem'ter·'êleita na reunião da Assembléa geral determinada 
no· Art. U. ' 

Art. 51. Os Directores serão obrigados a conservarem 
em deposito no Banco trinta acções de qu~ sejão propriêtarios 
das. quae$ nãô poderão dispor durante o tempo em que' sér
\'itefu. 

-:Art. 55. A Direção nomeará annualmente d'entre os seus 
membros bom Presidente e hum Secretario, e este escreverá. 
'Circumstanciadarnente os trabalhos; e decisões da Direcção:-em 
bundivro de aêtas ris quaes serão assignadas por todos''oii 
membroS presentes. . . . . . . . ' .• ~ 

·· Att. 56.~ Ha\'~rá reunifo ordinariâ da Direççio hümà 
vez por semafi!l, e axtraordinaria , quando ella júlgar· ~eee-s-:; 
sario, ou quando for convocada pelos Directotes· de ~alta 
:(Ai'f; '52). · · ,t 

Art. 57. Pertence á Direção a inteira adlilinistração d~ ;.. 
undos doBanoo que regerá, cingindo-se aos presentes EStatutos·',· 
e ao regimento que houver de organisar. . ' ~ 

. A.rt. ~· -Em todas as deliberações da Direcção decidif..o' 
se-blio ostiegõcios á pluralidade de votos: senão estiverem pré-' 
sentes todos _os membros, serão necessarios quatro Direé~ 
oomortnes para. tornar valiosa a deliberação. Os membros 
vencidos poderão declarar seu voto na acta. · ;. 
_ · ~rtô 59. AS ordens, .nomeações,. CQrrespondenéias, rêSQiü-~~ 

ções importantes e os objectos de expediente ilerilo assignados 



(.a'f!J) 

em nome da Dirocçio pelo ~11 Presidente e !etrebl't6; topo. 
qaanto se expedir ficará registrado. . . . . -r. 

Art. 60~ Os,DirectQre& .e. IQP.s empregados .doi,Jlail~, 
s~rãQ ipdiyJ~u!ll~~nte re~nsa;veis.~ .!J~ndo. inMn(lir~m. ~ Es
f.!itqws. ~\9, ~meqto mterno ;:•, Q~ cOII!~t\fr~ quaesquer. 
.abusos. ·, .,-:c,·, · · . · '>- _ , ·•• --· . ::" . • 

. , -:Art. 61, ·' . Quando algum dos . Di:J:ectores se ,·achar .empe
didô de semrpor mais de hum m~,..a·D~o.,.poré<me,io de 
seu ,Presi~ente e .~ecreta,rio., chatnará ·para i> Stibstitüir o sup-
plehte ma.is -votado. . .. . . . ' 

Art. 6~. A Dir,:ecção •. Jogq que estejão ooncluidos os ba
lanços semestrac.,>s ~ 3Q,-.deltiliho ;_e 31 de Dezembro ( o que 
não dever(\..,exceder.do:~S de Julho, e 15 de Janeiro), o 
participará _ao~ !r~s ,membrQS da:~Commissão de exame para 
virem verificar • o estado do Banco ' nos intervaJios de 15 a • 
de Julho e 15 a 26 de Janeiro. 

Art. 63. . São dever~ do Gerente. . . 
,. 1. o , Executar as .~rdens da Direcção relativas a exacta bb• 

servaôeia dos ES\!ltuws, e r-egimento interno do Banco. . 
~-~ , . Realisai· .: eo'pl assistencia, .e .,11ancção dos Directores , que 

estiverem de ser'viçQ~ as oper!l~·autorisadas pelo TituloAJ.•. 
dos Estaluto.s. . ;. ·.. .. · ,,, i;:·:.· • '"': • . . 

3. o Repr~n~r- á D.ire~o ~bre quaesquer . estorvos ou iii~ 
convenientes, que possão occorrcr na marcha das operações do 
Bancó, propondo _os meios. Je os remediar. . . , 
. 4. 0 .• Propor á Direcç.ao os. empregados; que forem precisos 
para ~- p~omp~.·aJU)~I.;Uent9-dl,P:exp~~iente do Banco. 

5.0 •. Co~çrva~ .rfgof!)S8Jile!Jte .eni dia a escriptliraçilo do 
Banco ! e ,Jelar . na conducta .. d,e tod()s os empregados do m~mô
propond() . ,a: de~o d~s .qu~ ~eliqui(em_, ou forem menos ' 

=~~:;:~!~«fia,~fa!!~c:rde:y~~f:·::-~o=' r::c:.~ 
b1dos. . . :. . 1 

. 6. o Expedir à oo«espondencia que exigir o expediente or
dina~:io clo.BàD~, q1Ur11erá rubricada ou assignada tambem pelas 
Directores que··~tivérem de semana. 

Art; '64.' :O' ~I.'~nte '.terà,a~Beu cargo a Tbesouraria ,.o 
Banco, e podeli noQiear sob sua . .responsàbUift,ade os fteis.~ê 
que oecessijar. · . .os. t'lindos que _nilo estiverem em giro:. lierãó 
depositados em h_um .cofre separado, fechado- com tms cbatês· 
ditrerentes que serão _guardadas, huma pelo Gerente, e caCia 
bumadas_,o~~ra~ pel~~-i>Jrec~~Jie ~emana~ os quaes selio 
o~dgad~ .. ~~Jen~car as ,.q~ntfas: ex1stentes no dia em que. 
entrarem.,.de,rservJçp. , .. , , .. ,, . . . 

· · .Art.;,_65.; . ·. O ~~nte ~rá ~rô compensação do seu trabálho . 
e responSabilidade ~;js$im como para pagar ao !l;iu fiel• ou 
fieis, '.ou -~a,,..çpm,.m.issão de 5 pol'" cento, de\\Ois 1M retirado 
9 rondo 'de reserva ' ou hum ordenado fixo. 
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O serviço_ dos membros da Direcçllo será gratuito. 
Art. 66. ,. O Gerente não .poderá commerci~t; ,por conta 

propria~ .. ·J · · · · · · • , d ,.;;-;•;· 

·' d~]~-~::.~if~-~~c .. · .. ,, . ~ITULO., VIII. 
i: - :r·. -:-:i .. , }:~DAS. OPERAÇÕES DO BANCO. /: 

Art. 67. , As operações do Banco . serão as designadas nos 
Artigos segui~~ • · . · · 
. .. Art..:::ss .. o·Banco fará operações de descontos, empres

. ti mos e contas correntes, na fórma dos paragraphos seguiuteli: 
§ 1,0 Operações de descontos. .· . . .·. 
1. • De letras da terra , ti tu los de Companhias, ou parti

culares que no c.ommercio se costumi:'ío descontar. 
2. o . De bilhetes de Alfandcga, c letras da Thesouraria Geral 

~ C~mtadoria Provincial, c quacsqucr outros títulos do Governo 
Geral , ou Proyincial , paga v eis e~ prasos fixos. ' 'r -·~-

3.0 , De letras de cambio. . .-< 
§ 2. o ÉnÍprestimos sobre penhores, cauções, fianças, terão 

lugar: . . . 
1.0 Sobre penhores de ouro, prata, e diamantes brutos, 

ou lapidados. 
2_:_e Sobre generos de producção nacional c estrangeira, c 

não- suscêptivêis~de facil deterioração ou corrupção, depositados <; 
em armazens alfandegados, em trapiches e em armazens :de -'· 
deposito, creados pelo Art. 87 do Codigo do Commercl.o. i& 

· , .· 3.0 .• Sobre Apolices da Divida Publica e outros titu]os do .. --~~ 
Governo Geral, c Provincial, aéçõcs de ~ompanhias .. ou títulos 
particqlares. . . . ~·-··;,·,,.r.. ' ..-;,.·· ,:.,: 

4. o .. Sobre acçõcs do proprio Banco. 
5. o Sobre fianças. . 
6,•. Fazer adiantamentos ou emprestimos á Contadoria Pro-··~,~ 

vincl.al "&OHrc algumas das rendas da Provine~a,.se para isso hou~. .t 
ver autonsàçuo.li(la Asscmbléa Província• 

§ 3.° Contas eórrentcs sobre dinheiros depositados, sobro ' 
p~nhores de outo' prata diamantes brutos' e lapidados, sobre: 
Apolices da Divida Publica c outros títulos do Governo Géral , · 
e Provincial, acções de Companhias, ou títulos:. de particulares ó" 
sobre acções do proprio Banco c sobre cauções. . ...• 

. § _4,~ .Emprestar dinheiro sobre hypothecas, com tanto: qu& 
nli'o ~~ceda de hum terço do capital effectivo do .Banco. . , , .· . 
. ··.1. o.: ;ne prGpriedades e estabelecimento$ . rg raé~J.Si~OJ: .riQ ·Mu;:..·~~. 
nimpio desta Ciilade. ._. · · 2• -~ -'~: ·:~J~-
,_2~" -Dos sen.~V_reildimentos e productos. ~ _ . · __ , .; ·.;.;: 1.~~ 
3. 0 ' De bens de raiz urbanos sitos nesta Cidade .e.nas do· 

.. Rio Grande e Pelotas. . . . ,. ·· · . :; ' •.;:·,·4·i > 
~;i-.0 ···Dos seus rendimentos. ... • :··:;.r.:~~-
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~ !J. o Acceitat' a lransfct·cncia de hypolhecas sobre os objcctos 
mencionados no ~ !~. 0 , huma vez que tenhãQ sido feitas c se 
achem t'cvcstidits de toda~ as formalidades legues, segundo o 
disposto no § 9.• do art. 71. · 

§ 6. o Receber á consignação gPnci'Os de produrção nacional 
desta c de outras Provindas do Irnperio, quando por suas 
quantidades c qualidade~>, convenha á l>ircc~·üo aecdtar taP:o; 
consignações ; bém como encarregar-se da compra e Vl'nda de 
metacs, Apoliccs da ])i vida Publica, c de todos e f!HHPSI{U!'l" 

outros títulos. 
§ 7 .• Receber em guarda c deposito, ouro, prto.la, dia-

mantes, joias e titulos de valor. . 
~ 8. o Receber dinheiro á premio·, como c quando lhe con~ 

licr, para aplicar unicamente ús operações cspeciaes do Banco. 
§ 9. o Fazer, até o valor de 15 por cento do seu capital cffe

ctivo, opemçõcs de cambio de conta propria, ou alheia, de h uma 
para outra Província do lrnperio; comprm· c vender moeda 
de ouro e prata, quando convie,r o emprego de fundos para
lisados, ou realisação dolles, mesmo cll'eetuando para isso, 
operações de cambio (precedendo para huma e outra openu.;ãt' 
voto unanime dos Directorcs). 

§ 10. Cobrar por conta de terceiro quaesquer valores, e 
fazer delles remessa em dinheiro ou letras, mediante a com
missão de 1 por cento. 

§ 11. Encarregar-se na praça, da cobrar.ça de letras per
tencentes a individuas, que já tenhfio conta aberta, mediante 
a com missão de hum quarto por cento. 

§ 12. Abrir contas cmTcntes com os Bancos aclualmente 
existentes no Im~rio, e suas caixas filiaes, com os quaes a 
Direcção se entenderá para este lim combinando hum juro 
reciproco, c a maneira porque deverão ser feitas suas mutuas 
operações. 
~ 13. Abrir conw corrente com u Thesoururia Geral, e 

Contadoria Provincial para facilitar ás mesmas n~partiçfies o 
recebimento das rendas arrecadndas pelas Alfandcgas e Col
lcctorias da Província; pl'eccdendo para isso dispm;ição legi~a
tiva e convenção com as mencionadas Hepartições. 

§ 14. Emittir letras, c vales á prazo, que não seja menor 
de ;) dias, nem a quantia menor de 100~000, não podendo a 
somma em eirculação excede!' nur.c::t de 50 por Lento do capital 
eiTcctivo do Banco. 
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TITl'LO IX. 

DOS DE5CO~Til5, F.\lJ>RESTBIOS, E CO~TAS CORRE"'TES. 

Dos De.çcontos. 

Art. 69. As op!'nu:üPs clt' dPs(·outos de fJlll' I rala o arl. GS 
§ f. 0 1 Sl'l'iiO SUbOJ"dilladas ás Seguin(es disposi~'ÕCS: 

§ 1. • Todas ns letras, ou I itulos parlicularf's, ou puLJieos, 
que forf'm olfereeidos a 1ksconto diWPriio ,,.,. prazo lho de 
''encimento, estar d!'sembaraçados de todo e qnaiiJIICI" liligio, 
e eonter declaração de pagavcis m•sta Cidade, Jogo que si~jiío 
arei! os fóra de lia. 

§ 2.0 As letras da term dl'wriío ler pelo menos duas finnas 
('Onhecidas pelo Banro e de não eontestado credito, das quaes 
hmna necessariamente será de pessoa residente nesta Cidadl'. 

§ :J. o Não serão desmmtadas as letTas c outros titulos, qrw 
forem assiguadas por qualquer dos Directores que estiverem de 
semana, ou que só tiwrem duas linnas de Uircctores do Banco. 

§ !,.• Nas letras de emnhio, basta que haja huma só firma 
conhecida e acreditada. 

§ 5. • Duas terças partes dos descontos mensaes , não po
derão ser feitos á pmzos maiores que o de 4. mczes; os prazos 
da outra ter~o'o. par"te poderão elevar-se até seis mezes. 

§ H. o As letras provenientes de transações feitas com o Banco 
ronterlío a declaração de vcncPrcm o premio de hum e meio 
por cento ao met., por todo o h•mpo que exceder· ao do ven
cimento, até real ernbolço. 

§ 7. o O preço dos dcseontos de letras da tcfl"a, e de cambio, 
será fixado pelo Conselho de Direcção no prineipio de cada 
mcz c publicado á porta do JJaneo; salro oceurrcncias extra
ordinar·ias, em presença das quacs, reunido o Conselho de Di
recção, poderá aHcmr tPmporariaurente esta disposição. O preço 
do desconto de títulos será ohjedo de començão. 

Art.. 70. I<im ao prudente arbítrio da Direcção taxar o 
limite do quantitativo para responsabilidade de cada firma, seja 
eomo originario devedor, seja como garante, não excedendo 
f•stc limite a mais de ~-0 contos: não se comprchendc nesse ar
bítrio os cmprcstimos feitos sobre penhores. 

Dos Emprestimos. 

Art. 71. Os emprcslimos, se bem que se basêem em 
)1enhores, cauções, fianças, ou hypothccas, não se yerificarão 
todavia senão por meio de letras acccitas pelo impetrante, e são 
sujeitos <ís seguintes condições: 

§ 1. o Deverão os impetrantes moslmr que ~ão senhores, 
e possuidores dos bens que oiT('recem; que estes estão livres, 

, ... 
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c desembanwados de lJUUicJttel' o nus, ou enrargo, que possa 
impedit' sua livre venda em lcil:lo mcn·anlil; c depositando-os 
assignarão termo em que tudo islo se declare, c em que os 
impetrantes se snj~ilcm aos usos do Uanco it J'l'speito. 
~ 2.0 Sendo os penhores de ouro, prata, on diamante, apre

sentarão os impetrantes antes do dt'posilo a uvaliaçiio dos nm, 
trastes approvados pela Direcção. 

§ 3:' Sendo os penho•·es gcneros urmazenados, cm trapi
clw, e armuzens alfandegados, ou de depo:-;itos, lirá com clles 
a dl'(:lurat;iio de seu n1lor, designados por eorretores da ap
Jli'OHtção do nau co, e ua falta destes por indivíduos para e~lc 
lim nomeados pelo Uaneo; o qual mediante us net~essarias ,·e
rifkações t>xigirá previamente da parte lmma ordem, para que 
os administradores dos depositos indicados, os ponhão c con
lWJ'\'f'lll ;í sua disposit;fío d'ahi por diante. A ordem será logo 
nprcsentada nos administradores, os quacs lan~~arão nella sua 
neenssão, c responsabilidade ; c os pruw:; das letras para estes 
empreslimos, serão improrogaveis, e de 3 rnczes no maximo. 
~ 4.. o Sendo os penhores de A polices lla Divida l'ublica, 

ncçües de Companhias, ti tu los do Governo, ou de particulares, 
t•ntregará a parte ao Banco sua pi'Ocuração, pura que e~tc possa 
veriliear a lransfcrencia, quando julgat' necessario. 
~ 5. o O empreslimo sobre fiançus, se laní. com a sp;.rnrança 

devida <ÍS pessoas que o guranlirem, com dous lia dores á satis
fação da Dirccção, ll uc se obriguem por lermo assignado no 
Banco, corno principaes devedot·es, e eada hum solida•·iamenle, 
acecitando o afiançado letras pelo que receber emprestado. 

§ 6. o O pmzo dos emprestimos, c Sf!US juros, serão objectos 
de convenção, com tanto. que nem o prazo e-;eeda o dos dcs
t:ontos, e 11elll os juros SPjão uwnores, t•xeepto os sobre hypo~ 
thecas. 
~ 7. o Se fJ ualque1· letra Jn·m·enit'n te tle em presti mos sobre 

penhor, não for paga no ,·encimento, pmcedct·-se-ha ú venda 
dos penhot·es em leiliio mercantil, com assistencia de hum Di
rector, precedendo annuncio de oito dias affixado no Uancn, 
e pu blic.ulo em jomaes, c podendo o dono re~gata-Io até o mo~ 
IIIPHto de comet:.ar o leilão, pagando o que dever, c as des~ 
pezas que li ver occasionado; aliás, verificada a venda, c liqui
dadu a conta dl~ todas as de!' rezas incluídas as do leilão, juros 
que do vencimento serão contados, c commissão de hum e meio 
1:or cento, se entregará o saldo, se o houver, ü quem per
tencer. 

§ 8. o Sobre penhores de oUl'o, e prata, serão os empt·es
timos feitos até o montante do seu valor legal, com o ubati
mento de 10 por cento. 

Sobre diamantes atú metade do que fm· dado pelos con
trastes approvados pelo Uanco. 

Sobre clfdtos de gado, e sobre gencros fabris, c agrkola~ , 
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de ptoducção nacional e estrangeira depmit.ados rm t.·apichc e 
armazcns alfandegados, ou de deposito, de dous quintos lllé dons 
tert;os do seu valor, sendo estes empreslimos feitos em vista 
do preço do dado pelos corretores, ou indivíduos nomeados 
pela Banco. 

Sobre Apolicrs da Divida Publica alé o montante de seu 
prc~o no mercado, com o abalimento de 10 por cento; e sobre 
títulos do Governo, acções de Companhias, ou titulos partic.u
lares de hum terço até trcs quartos do valm· do mercado, se
gundo a sua oscillação, c firmeza d<' garantia. 

Sobre acçõcs do proprio Uanco , não excedendo de 60 a 70 
por cento do valor que ti H'rl'm l'stas no mercado, pela fórma 
que conl'icr á Direc~·ão. 

§ !1. o O prazo dos cmpn•slimos sobre hypolhccas de immo
vei§, nllo excederá de doze mezes , c além do disposto uo ~ 4. o 

do art. 68 ilobre estas operações, serão mais subordinadas as 
S!'guintes disposições: 

1. • A propriedade urbana, poderá obter dons terç.os do seu 
valor, c a rustica metade, c na mesma proporç1!o a sua renda. 
O valor de qualqul'r de lias será estimado por peritos, scr.do o 
mutuario obrigado a exhibir documentos, que provem estar a 
Jlropricdadc segura contra o fogo, onde o possa ser, c em todo 
o caso livre c desembaraçada de liligio, hypotheea, ou de 
qualquer onus. 

Na respectiva escriptura se incluirá como condição, c nos 
casos pt:rmittidos pela legislaçfto, a faculdado do Jlunco pa1·a 
vender em leilão , ou hasta publica, independente de quacsquer 
formalidades judiciacs, a propriedade hypothccada, quando no 
dia do vencimento da obrigação niio for esta solrida, sujeitando-se 
o bypothecanlc á pagar mais lmma dccima parte do valor em
prestado, se pot· qualquer modo dirccto, ou indiredo oppuzer 
embaraços á referida venda, alem da importancia da divida, 
c mais O!! premios c custas á que der lugar pela múra. 

As operações sobre tacs bco~, sd se podcriio fazer a res
peito daquelles, que de modo algum offcret:ão presentes tHl 

fut.uws cmbara~os, alem de tudo pelo que diz respeito a hy
J)Othecas legacs, ou tacitas ou quacsqucr prcvilcgios, á que 
pos§ão cstnr sujeitos até ()Ue ns melhoramentos, que se pro
movem nu legislação hypolhccaria, pcrmiltão que esta operação 
se faça mais amplamcnl<'. 

Das contas correntes. 

Art. 72. As contas eorrcnte lerão lugar sempre que o de-. 
positadrw cffccl.ivamcntc depositar quantia, não menor de 
St'IO~OOU, e são sujeitas ás disposi_ções seguintes: 
~ 1." O Banco \lcrificani os, pagamentos, c transferencias, 

ror meio de CiJUtel!tS «:Orladas dos talões, IJUC derem existir 
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no flanco; com assignatum do proprietm·io lía tarja :· as cau· 
telas não poderão ser de quantia menol' de 50~000; e este ser· 
viço será gratuito. 

S 2.• As contas commtes de adiantamentos sobre penhores 
c cauções, são sujeitas ás disposic:ü•Js do § 8. • do art. 71; 
SCI'<i seu juro e condic:ões objcclo de convenção, c nunca seu 
premio sendo inferim· ao dos descontos. Fica ~Uh(~ntcndido que 
~·mlJora possao continuar pm· maios fi•~ ••mn anno, cada hum a 
das pa•·ccllas abonadas serii saldada dm1trn em seis JJW7es 1 e 
<Jnando os interesses do Uanco e»igtrem ~ a Dircr~ilo poderá l!ns
pcndcr novos avtuH.:os, e liquida-l~s nn fim dtls prasos conce
didos ~ n•speclivas cautelas. 

S 3. • Semp1·e que \'OI'ificar-se qualquer conta corrente , o 
Hanco lw obrigado a ret~elx~r em pagamento, as qnanlias que 
para esse fim, ou deposito Jile forem 1-cmcttidas, embora seja 
antes do vencimento das rcspcctiras Jlarccllas, huma ,·ez que 
as quantias remcttidas cxcedão de 50~000 , a não; ser menos 
o sttldo. 

§ v· No rccPbim('nfo c T<'rtda do9' gcneros ~onsi~nados af.') 
nanco, cumprimento de or~t·ns de mandados- dos eommitl~ntcs, 
ter-se-hão muito em vista as flisposiç€ít~s-~ <1ue lhe forem rela
tivas, c se achão na p1·imeiva parte do- Codigo Commercial. 
~ 5. o Nas contas cm·•·tmtcos, que se abrirc1n com os corn

mittentcs qnc t~onsignarem seos gen-cros- ao Banco, ou com 
outras quacsque1· pessoas, se eühná qm•••rum· desembolso al~lJI 
do vaim· garantido, ou eonsignado, suh-a a cxcc~ilo de con
ceito prudt·ntcmente apreciada. 

A1·t. 73. Aos negociantes que 11brircm conta corrente cotl'l 
o Banco se daní prcfercneia nos descontos. 

Art. 7-~. l'odcní lamm•m o Ba~Jéo em circumstanf'ias m:
traordinarias fau•r l'mprcslimos tcmporarios em eonla corn·nte 
ils firmas commerciacs- de intcirf) C' ret:onhccido ctcdilo, eom 
tanto que o praso lixo marcado para o reembolso de taes etn
JlrcsUmos, não exceda de 3t) di aos. 

Tll'ULO X. 

D.\ GlJAUD.\, E DEI'OSITO, COBRANÇAS I'OR CONT.t IH•; TEllCEIRO, 
VAI.ES E J.ETRAS. 

Art. 75. O Banco tcrtí hum cofre de depositos Toluntarios 
para ti tu los de ta·editos, pedras preciosas, moedas, ,joias e our6 
ou prata em ba1Tas, dos quacs receberá o premio de 1 pm· 
cento na propor~iio do Talor dos objcctos drpositadns. Esta 
•~ommissão, se rcpctiní l'ada VI'Z, tiUt' exeedt•r a hum mmo o 
tempo do deposito. A guartla de qnaesquer tilulos do proprio 
Bauco sení gratuita. 

O \'alor dos oLjedos será estimado rl'la rarlc de an:ordo 



eom a Hire,;fío do flanco. O Banco dará recibo dos deposilos 
tws quaes designará a naturesu, e o valor dos objedos de
positados, nome c residcneia do depositador, a dula !'lll que 
o deposito for feito c o numero do registro da inscrip!;iio dos 
mesmos ohjeclos. Tacs ret:i~ws rtüo scn1o transferidos por Yia 
de endosso. 

Art. 7G. As letras ou títulos <Í •·ohrar por conta de ter
ceiros devem indil:ar o lugar da n·sidf'lltia do acceitanlf·, ou 
pagador. Os que ufto forem pontualnwnle pagos serão en
tregues ou devol\·idos a seus donos, depois de feito o protesto 
u respeito dos que delle carecerem. Em nenhum caso o Ilanw 
se encarregará de ques!üt•s jutliciac~ cst rnnllas, assim ron10 
uão rcspondeni por enganos tk n·ncintenlos, pron·nientes dt' 
tolas erradas nos llresuws docunH·ntos. 

1\rt. ii. As letrns e Yales que o Banco emittir ~~ 1 í do 
Art. ti!l) lerão o acceile do (;en·nle, (' a rubrica dos Diredo
l'!'S de seuwnil. A responsahilidad1~ destP~ Yalrs st~rü toda rio 
llanco, c não dos portadores, ou enrlGs:;adores, que nenhu111a 
terão, salvo se a quizcrern tomar, e expn·ssamen!c a dcdarurem. 

§ 1.' Nenhuma emissão poderá ler lugar, 5(~111 CJUe seja au
torisada pela Dirceção, do que se la rra rit a da dl'sig nando-se a 
som ma a emitir, c a qualidade dos lilulos, P seu valor. 
~ 2.• O Conselho de Dirceção em tempo convcuicnte infor

mará ú Presidencia sobre a reunião da Com missão de exame, 
para que nomeie, querendo, hum Com missa rio que wri li que 
pela sua partP, só c nnicante, se a erniss;1o de que s•~ trata 
no ~ antccedeute excedt• a 50 por cento do Capital dl'c:cliYo 
do llaneo. 

TITCLO XI. 

DOS JHYlllE:\ DOS, E IT:\IJO JlE lWSHl.Y,\. 

A r f. 78. Havcr;i hum balanço lodos os srmeslrcs, que 
SPrá fechado em 30 de .Junho, e 3l de Dezembro, ambos 
uprescntados irnpreteriwlmente ú Assembli·a g-eral em sua n!u
Ilião ordinaria, na conformidade do art. G2. 

Art. 79. Do lucro lir1uido pertcncen lo a cada SPmrstrc se 
deduzirão li por cento para fundo de rescrra , c o resto será o 
lut~ro de que se fará dividendo nos mezrs d;> .Janeiro c Julho. 

Art. 80. O primeiro balnnço será dado no fir11 do mcz de 
Junho ou Dezembro, posterior á installação do JJanco pelo 
menos trcs mezcs; mas só mente do 2. o balanço em diante se 
fará dividendo na fúrma do artigo antecedente. 

Art. 81. A' debito do fundo de rescna, serão lcradas as 
di r idas, que forem rcpuwdas inteiramente perdidas. 

Art. !:\2. AcruHmlar-se-ha ao fundo de reserva, qualquer 
lucro, f!IIC poss<t oh ler-se da venda de ac\_'úes ádma do par : 



o juro qur l'l!P prndmir rnlrarú para a ma;sa dPs Iuerns dn 
H;lllcu. 

Art. 8:1. l'la tlissolnçiio do Banco, o fundo de rt>~ernt que 
ltO!lYCI', scr{t accurnulado ao capital, e dividido pelos accio
nistas existcn!Ps, propon:ionalmcntc ao numrro de suas nctiies. 

TITlJLO :XII. 

DI SI'OSIÇÜES GEr..\ ES . 

.\r!. 84.. O falJPcinwnto tlo nerionistn n5o ohrip;;H·<i a li
quidar O Jlanco: OS SPIIS hrnJeiros OU J't'])('t'Sf'lllillll.CS não jJO

dPI'fiO de fonna ;l)gu ma pôr embaraço no andanwnto de suas 
opcra<:õPs, <', liíra do enso de dissolução s!Í terão direito ;í per
n~pção dos diridendos e :í !ransfereneia de suas acçiics. 

Art. Si). A Dircrção procurará sempre ultimar, por mrio 
de arbitros, ns contPslações que se possão suscitar no mctwio 
dos negocios do Banco. 

A r!. SG. A ])iredoria fica nutorisadu para rrqncrrr dos 
po<iel'I'S poli tiros qwteS<Jucr privilegios, ou medidas fan1ravei:> 
a:J en•dito, segmança c prosperidade do rstabcl<~cimento, c par
I ieularnwntc qne as aeções ou fundos existentes no Banco, pcr
leHcentes a estrangeiros, scjflo em quaesqner casos, mesmo nos 
de gtwrTn, tão respeitados e i11violaveis como os dos HaeiO!Hlf'S. 

Art. 87. O Baneo não poderá negociar por sua eonta em 
mercadorias, ou bens de raiz ; e quando os venha a adquirir 
por trato eom os seus devedores, execuções, ou adjudicaçües, 
devPr;j vende-los no menor pmso possivcl. 

Art. 88. O Banco poderá comprar c possuir os edifidos 
fJilC forem necPssarios para o SPU estabelecimento. 

A r!. 8!J. As openu;iies do Banco c especialmente as que 
disserem respeito a particulan•s, são objeclo de sq;redo para 
os SI'IIS empregudos: aquellc que IJS revelar scní reprehendido, 
se da rcvelaçflo não resultar damno: se resultar, scrü uemil
tido. 

Art. 90. Toda a pessoa que fnltar á boa fú nos seus tratos 
com o Banco ficará excluida de negociar com cllc directa ou 
indircctamcnte. 

Art. 9 t. llaYendo dous dias feriados successivos, em hum 
ddles irá hum dos Directe1·es de senwna com o (;erentc, c 
porteiro, fazer a visita interna, e externa dn Pstabelecimcnto 
para verificar se Ira motiyo de dcsconfian~a qne exign provi
deneias. 

Art. 92. A Direcção fica nutorisada pelos presentes Es
tatutos, a demandar, e sm· drmandada, c a exercer livre, e 
geral administração c plrnos poderes, comprehcndidos, e ou
torgados todos sem n·srnn de algum, r mrsmo os podcrr;;; 
em causa propria. 
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Art. !l:'l. As pi'SSO:\S qnc r.ontmllll"t~m com o nanen' (ia
gariio a taxa <lo scllo dos tilulos porque constarom. 

Art. 9-l. Ao Banco competirá o direito de accionar seus 
tlcvedm·es e obriga-los no fôro do conh·aclo, sendo sufllcicntc 
}lUI"a comprovar este direito o lugar da data dos titulos. 

·TITULO XIII. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORL\S. 

Subsct·iplo o muncrn de ar.ções designadas no Art. 13 d() 
titulo t.", c verificada a nomcaçfio da l>irccção, crcada ptllo 
Art. 14. tio mesmo titulo, a mesma Dircc~ão mqucreni immc· 
tliatamente ao (~overno a approvação destes Estatutos; c logo 
que a obtenha, os fará inscrever no registro publico do com
mercio, depois do que se considl•rará installado o Banco para 
começar suas operaNes. 

DRCRETO N.o 2.006- de 2~ tle Outubro de 1857. 

Approva o Regulamento para os collegio.~ p~tblicos de instrucção 
secunda1'ia do Jltmicipio da Cu1'te. 

· llei por bem Approvar o Regulamento para os collegios 
publicos de instrucção secundaria do Município da Côrte, que 
com este baixa , assignatlo peJo l\larquez de Olinda, Conse
lheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do Jmperio, que assim o 
tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte quatro de Outubro de mil oitoce~tos cincoenta e sete, 
trigesimo sexto da Independencia e do fmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Ala1'quez de Olinda. 
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Regulamento alteralltlo · alguoaas tllsposlf.~es 
tios aetuaes Regulamentos relativos aos es
tutlos da lostrucf-io secundaria do Munl
clt'lo da f:::õrte. 

TITliLO ~-

f.APITUI.O FNICO. 

Da Jnstruc('(iO pulJI.ira .vecundaria, f! do plafuJ t? divisão dos 
rstudos. 

Art. 1.• O Collcgio de Pedro 11 será dividido em dous 
estabelecimentos de instrucçiio secundar,ia, os quae!l se de
nominariio- Internato -e-Externato -do Imperial Col
lcgio de Pedrb 11. 

O primeiro será destinado para os alumnos que frequen~ 
tarem suas aulas morando dentro do seu recinto; o segundo 
para os que as frequentarem morando fóra do respectivo 
cdificio. 

Art. 2.• O Internato será collocado fóra da cidade, em 
edilicio que tenha as nceessarias accommodeçõe~, assim para 
as aulas, como para a morada dos alumnos, com terreno 
suOicientemente espaçoso não só para exercicios gymnasticos. 
banhos, e natação, como para recreio dos mesmos alumnos. 

Art. 3. • O Externato será estabelecido no edi6cio em que 
ora se acha o Collegio de Pedro li. 

Logo que for crendo este coll~gio, ficarão cessando as aulas 
avulsas das cadeiras de instrucçiio publica secundaria actual
mente existentes no Municipio da Côrte, na conformidade do 
Decreto N.• 630 de 17 de Setembro de 1851, art. t.• Disp. 7.• 

Art. 4. • Em ambos os collegios o curso de estudos será de 
sete onnos; .., systema de ensino Sl.'t'á o mesmo. Os estudos 
recahirão sobre as matcrias !!eguintes : 

Doutrina christii, grammatica portugueza, latim, francez, 
inglez, grego, allemão, italiano, geographia, historio, choro
graphia, historio do Brasil, philosophia racional, ethica, rbe
torica, poetica, sciencias naturaes, mathematicas, desenho, 
musica, dan~a, e exercícios gymnasticos. 

Art. 5. • As ma terias do ensino serllo distribuídas pelos 
diversos annos do modo segninte: 

49 
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:1.0 ftDUO'r 

Doutl'ina christã: historia sagrada: leitura, e recitaçãO' 
de portuguez, exercícios orthographicos,. grammatica na
cional: grnmmatica latina: franccz, comprehendendo simples
mente grammatica, leitura e vers1io facil : arithmetica ~ 
abrangendo tão sómente os principios elementares, defini
ções, e as quatro operações sobre numeros inteiros : geogra
phia, comprehendendo unicamente a explicação dos princi
paes termos tcchnicos, e tJas divisões geraes dü globo. 

~.· anuo. 

latim : versão facil , e construcção de períodos curtos , 
com o fim de applicar , e recordar as regras grammaticaes: 
francez; versão, themas, e convellsa: inglez, comprehcndendl) 
~implesmente grammatica, leitura,. c versão facil: arithme
tica; continuação até proporções: geographia; eontinuação. 
(Asia e Africa). 

3." a&no. 

Latim: versão gradualmente mais difficil, exercidos gram · 
,maticaes, c themas; francez: composição , aperfeiçoament~ 
do estudo da lingoa: inglez; versão mais difficil , themas : 
arithmetica; continuação até o fim: algebra; até equações d() 
2." gráo : geographia; continuação t Europa, America e Ocea,... 
nia): historia da idade media. 

<&.• ftBII.O. 

• Latim : versão·, themas: inglez ; versão, themas; geo-
metria elementar: historia moderna, e contemporanea; ch()
tographia, c historia. do Brasil : botanica, e zoologia. 

Õ." ODIIO. 

Latim : versão de autores mais difficeis, themas; inglez-: 
composição , conversa, aperfeiçoamento do e&tudo da lingoa; 
trigonometria rectilinea; continuação, e repetição da cho
rographia e historia do Brasil; physica, e repetição da bota
~ica, e zoologia; grego ; allemão, comprehendendo apenas 
grammatica , versão facil. . 



( 887 ) 

'2.a CLilSSE. 

o.· anuo. 

Latim: continuação das materias do anno anterior; grego: 
"Versão, themas faceis; allemão: themas faccis, conversa; ita
liano; philosophia: comprchendendo a logica, c a mctaphy
sica; rhetorica: regras de eloquencia' e de composição; his
toria antiga; chimica, e repotição de physica. 

7.• aano. 

Latim: composição, aperfeiçoamento do estudo da lingoa; 
grego: versão mais difficil, themas; allcmão: versão, themas, 
conversa; philosophia moral, e historia resumida dos systcmas 
comparados de philosophia; rhetorica, e poetica, analyse, e 
-critica dos classicos portuguezes, composição de discursos, 
narrações, declamação; historia da litteratura portugueza, 
e nacional; repetição de chimica, mineralogia, e geologia. 

Art. 6. o Além do ·curso de sete annos haverá em ambos 
os collegios hum curso especial; o qual será de cinco annos. 

Art. 7. • Este curso especial .constará dos estudos dos 
prim~iros quatro annos do curso completo, com as mesmas 
materias, e pela mesma ordem prescripta no art. 5.•, e de 
mais hum anuo que serã o quinto. 

Art. 8.0 As materias do quinto anno do curso espe
cial serão as seguintes: tri-gonometria reclilinea, physica c 
chimica, mineralogia, e -repetição de botanica, continuação, 
c repetição de chorographia, e historia do Brasil. 

Art. 9. o Aos alumnos que tiverem o curso completo se 
conferirá o gráo de Bacharel em letras, e aos que tiverem so~ 
mente o cHrso especial de cinco annos se passará hum titula 
proprio destes estudos. 

Art. 10. Para se obter o gráo de Bacharel, c o diploma 
respectivo, assim como o titulo do curso especial, não são ne..; 
cessarios os estudos do desenho, musica, dan~a, c gymnastic11, 
e nem o de italiano. 

Art. 11. A distribuiç.ão, por dias, c horas, das materias 
comprehendidas nos arts. 5.•, e s.•, assim -como a do de
senho, musica, dança e gymnastica, será regulada por huma 
tabella, a qual será submettida á approvação do ·Governo pc1G 
lnspector Gera} da in~trucçãQ primaria csccim.dnri.a. 



( 388 J 

Para a m·ganisac;ão desta tabella ~erao ouvidos pelo Ius
pector Geral os l\cilorcs do Internato, c do Externato, para 
attender-se á necessidade de serem as aulas dos ditos c5tabelc
eimenlos regidas pelos mesmos profes~orcs em quanto o Go
verno assim o julgar conveniente. 

A.-l. U. O ensino da •loutrina chrisUi. alêm do 1.<> 
anno. e o da hi.toria sagrada, compele ao capcllão; o qual,· 
além dis,o no Internato explieará o Evangelho nos domingo~, 
e dias santos de guarda, na horn, c pelo tempo que for deter
minado pelo Reitor, sendo suas func«:õcs reguladas, em geral, 
pelo mesmo Reitor. 

Art. 13. Para o estudo do desenho, masica, dança, e 
para os exercícios gymnasticos, poderão ser apro,·eitadas não 
só as qoinlal!lfeiras, quando dias feriados, como as mesmas 
horas do recreio, conforme for determinado veto }leitor. ou
vidos os respectivos professores. 

TITULOU. 

Dos alumnos. 

C.\l'lTULO I . 

./Jlatric~:~las, vattlagens, meios disciplinares, e ferias. 

Art. 14. Do dia 15 até o ultimo de Janeiro estarão 
abertas as matriculas nas secretarias do Ioternalo, c do Ex
ternato. 

§· 1. o As matriculas scrao feitas pelo respectivo secretario 
em livro especial, rubricado pelo Reitor; que encerrará o res4 

pectivo termg com a sua assignatura. 
§ 2.° Cada termo deverá indicar o nome, idade, natu

ralidade, e filiação do alumno, bem como :as condições de 
sua admissao no respectivo estabelecimento; a saber: se he 
interno de 1.• ou de 2.• classe, meio pensionista, ou externo, 
e se pertence, ou não ao numero dos gratuitos. (art. 86 
do Regulamento de 17 de Fevereiro de 1854) . 
. § 3.0 Para este fim deverá o pai do alumno, ou quem 

suas vezes fizer, apresentar ao respectivo Reitor: 1. o certidao 
de idade do alumno;2. o certidão de haver sido vaccinado com 
hom exilo; 3.• conhccimuntp de haver Jlllgo a taxa da matri-
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cula, caso não esteja nas condições do art. 88 do lleg. de 
17 de l!'evereiro de 1854, o que aliás dcver;í provar com docu
mento (arts. 69, 86 e 87 do Regulamento de 17 de Feve
reiro de 1854). 

§ 4. 0 O prazo marcado na primeira parte deste artigo 
não comprchenderá os alumnos do 1. o anno, cuja matricula 
póde ter lugar até o ultimo de Abril. 

At·t. 15. O alumno, para continuar a seguir ns aulas 
de qualquer dos dons estabelecimentos, nilo precisará de novo 
termo de matricula, bastando que seu pai , ou quem suas 
vezes fizer, apre5entc conhecimento de haver pago a taxa annuol. 

Art. 16. No principio do anno Jectivo dará o !leitor a 
cada hum dos professores do estabelecimento huma lista elos 
nomes dos alumnos, divididos pelos annos respecti\'os. 

Art. 17. Os alumnos do Internato serão considerados 
de 1. a e de 2. • cla·sse; os do Externato meio pensionistas, 
e externos. 

§ 1. o Os pensionistas de 1. a classe terão, alêm das lições 
dos professores , repetidores para as horas de estudo, me
dico, e botica nas enfermidades, dentista , cabelleireiro, ali
mentação sadia, e abundante, banhos de asseio todo o anno, 
e outros especiaes no verão, roupa lavada, e engom~tda re
gularmente, cama, sendo mudada a mupa pelo menos todos 
os sabbados, livros, mappas, papel, pennas, & c. · 

§ 2.0 Os pensionistas da 2.• classe terão as mesmas van
tagens enumeradas no§ antecedente, excepto a roupa, que de
verá ser fornecida, lavada, e engomada á custa de suas familias. 

§ 3. o Os meio pensionistas terão direito á alimentação 
á hora do jantar, c ao ensino nas aulas do Externato. 

§ A. o Os externos só teriJ direito a esta ultima vantagem. 
Art. 18. A seguinte tabella regulará quanto <leve des

pender annualmente cada alumno : 

Por matricula annual, quer seja pensionista, quer 
meio pensionista, quer externo, excepto os gra-
tuitos ••••... : • • • • . • . • . . • • . . . . • • • . . • • . . 12 ;H> 000 

Por pensão trimensal, que será sempre paga oito dias antes 
de principia·r o trimestre: 

Sendo pensionista de 1. a classe ............. . 
>> » 2. a >> • • • • • • • • • • • • • • 
>> meio pensionista . . • . . . • • . . . . . . . • . . • . . 
» externo .•..••........•.. l' ••••••••••• 

105;ftl000 
80~000 
40~000 
2-'í-#000 
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§ t.• O alumno que quizer fre<tucntar tão sómentc huma, 
ou mais aulas do Externato, poderá fazel-o, declarando-o no 
acto da matricula, e 11agando pelo ensino de cada materia 
4~000 pcir trimestre. 

§ 2.• O pensionista que extraviar, ou estragar os seus 
livros, mappas , & c., ou os de outrem, de modo que não 
possão mais servir, será obrigado a pagai-os pelo preço que 
tiverem custado. 

Art. 19. O pensionista lia 1. • dasse devCI·á entrar para 
o Internato com o seguinte enxoval : 

Duas casacas de panno verde bom, com botões amarellos, 
com a inscripção Pedro li. (P. 11.) conforme o ligurino, se foro 
alumno maior de quinze annos. 

Duas jaquetas do mesmo panno, tambem conforme o 
figurino, se for o alumno menorde quinze annos. 

Oito jaquetas de brim cru escuro, conforme o modelo -que 
se lhe apresentar. 

Duas ditas de lã preta para o inverno. 
Doze coletes de fustão branco. 
Quatro ditos de lã preta. 
Seis pares de calças de brim cru escuro sem listras. 
Seis pares de calça!J de brim branco trançado sem listras. 
Tres pares de calças de panno bom azul ferrete escuro. 
Dous chapéos pretos, se for o olumno maior de quinze 

annos. 
Tres bonés de panno azul ferrete, conforme o figurino, 

se for o alumno menor de quinze annos. 
Dezoito pares de ceroulas compridas; 12 de linho, e 6 de 

algodão. 
Vinte quatro camisas lisas de morim, com dous botões 

de madreperola no peito. 
Doze lençóes; 6 de linho, e 6 de algodao. 
Seis fronhas lisas de linho. 
Seis toalhas de panno de linho com franjas. 
Seis ditas ordinarias sem franjas. 
Duas colchas de chita sem babados. 
Hum cobertor de papa encarnado. 
Seis guardanapos de algodão. · 
Vinte quatro lenços brancos de algodão (de assoar). 
Oito gravatas, ou lenços de seda preta para o pescoço. 
Trinta e seis pares de meias brancas curtas de algod4o. 
Huma escova de fato. 
Huma dita de sapatos. 
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Jluma dita de cabellos. 
Quatro ditas de limpar Jentes. 
Huma dita de limpar unhas. 
Hum pente fino, c hum de alizar o cabello. 
Doze pares de sapatos grossos. 
Quatro ditos de ditos envernizados. 
lluma tezoura de unhas. 
Huma bacia de rame de dous palmos de diametro. 
Hum lavatorio completo. 
Hum par de ceroulas de baetilha. 
Huma camisa de lã, e dous pares de sapatos de bor· 

racha, os quaes serão renovados á custa do collegio. 
§ 1. o Todos estes ohjeetos terão as dimensões, fí1rma , 

e mais circunstancias marcarias em hnma tabella, e nenhum 
delles será aceito se não esiiver nas condições requeridas. 

§ 2. 0 l~stc enxoval será fornecido em tres prestações na 
fórma que for estabelecida pelo Heitor do Internato, c será 
renovado <Í proporção do uso á custa do estabelecimento. 

Art. 20. Os pensionistas da 2. • classe trarão ao entrar 
para o Internato, alêm da roupa necessaria, tanto de cama, 
como de corpo, e segundo a cspecilicaçfío do Art. 18 para as 
mudanças semanaes, o seguinte: 

lluma escova de fato. 
Jluma dita de sapatos. 
Huma dita de dentes. 
Huma dita de unhas. 
Hum lavatorio com os seus pertences. 
Huma bacia de arame com dous palmos de diametro. 

§ Unieo. O Jlensionista, a~sim da 1. • como da 2.• classe 
que não tiver os objectos exigidos neste artigo, e a roupa 
necessaria para as mudanças regulares, por descuido ou pouco 
~elo de seus pais, ou encarregados, de modo que não possão 
apresentar-se com a deceneia devida, será mandado para sua 
casa, se as reclamações do Reitor, feitas por escripto, não 
forem attendidas primeira, e segunda vez. 

Art. 21. O GoTerno poderá mandar admettir gratuita
mente, ouvido o Reitor do Internato, até vinte cinco alumnos 
pensinistas, dos quaes doze deverão ser orphãos, reconheci
damente pobres. 

§ Unieo. Alêm dos orphãos serão preferidos: t.o os filhos 
dos professores publicos que ti verem servido bem por dez annos; 
2. o os alumnos JJObres, que nas escolas primarias se tiverem 
distinguido por seu talento , applicaçiío, e moralidade. 
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Art. 22. Podcr<Í tambem o Governo , ouvido o Reitor 
do Externato, mandar admittir gratuitamente até quinze meios 
pensionistas, preferindo os meninos das classes acima referidas, 
os filhos dos offitlaes do exercito, e da armada até a patente 
de capitães, ou primeiros tenentes, e os dos empregados pu
blicos em geral, que tenhão mais de der. nonos de serviro, 
quando forem pobres, e sobrecarregados de família. 

Art. 23. Os alumnos externos gratuitos serão admittidos 
em numero indeterminado. 

Art. 2~. O alumno gratuito (pensionista, ou meio-per.
siollista) que for reprovado em qualquer armo, perderá o seu 
lugar no estabelecimento, excepto se o rcspedivo Reitor in
formar que por doente não pôde ter a necessaria applicação. 

Art. 25. Os meios d:sciplinares para os alumnos serão 
os seguintes: 

1. • Hcprehensão fóra do aula. 
2.• Reprehensão dentro da aula. 
:1. o Tarefa de trabalho nas horas de recrea~fio. 
lJ.. o Alguns castigos que excitem o vexame. 
5.• Prisão com tarefa de trabalho em cellula. 
6.• Communicação aos pais para castigos maiores. 
7. • Expulsão do estabelecimento. 
§ 1. • Os quatro primeiros meios disciplinares poderão ser 

impostos não só pelo Reitor como pelos professores, e pelo 
Vice-Reitor, ou quem suas vezes fizer; os ultimos sómente 
pelo Heitor, á requisição dos professores, ou por bem da dis· 
ciplina do estabelecimento. 

§ 2. o Para a expulsão do alumno precederá sempre auto
risação do lnspcctor Geral da instruc~.ão primaria e secundaria, 
o quem o Reitor immediatamente dará conta dos motivos que 
a tornao necessaria. 

Art. 26. . Serão feriados no Internato e no Externato , · 
alêm dos domingos e dias santos de guarda: 

Os de festa nacional guardados por lei; 
Os de luto nacional declarados pelo Governo. 
Os de entrudo desde a 2.• feira até a la.• feira de cinza. 
Os da Semana Santa até a t.• oitava da Paschoa. 
As quintas feiras, nllo havendo outro feriado na semana. 
E os dias que decorrerem desde o encerramento dos tra-

balhos do anno lectivo até 3 de :Fevereiro seguinte. 
Art. 27. Perderá o ao no, e ficará inhibido de fazer 

o respectivo exame, o alumno que der la5 faltas não justificadas 
nas diversas aulas, ou 135 ainda que justificadas. 
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CAPITULO 11. 

Exames, premt'os, e collarão do gráo. 

Art. 28. No dia 31 de Outubro fe.char-se~háo as aulas, 
tanto do Internato como do Externato, c annundar-re-h:lo os 
exames, que devem ter lugar nos primeiros dias de No,·cmbro. 

Art. 29. Os exames serEio feitos sobre pontos tirados '' 
sorte pelos examinandos; c que dev.cm compr.chendcr touas os 
ma terias que tiverem sido leccionadas nas aulas, segundo o 
programma de ensino orgnnisado pelo conselho direetor no 
Jlrincipio de cada anno, e approvado pelo Governo. 

§ 1. o Os exames do 5. o anno para o curso especial de 
cinco annos, versar:io sobre as materias que fúrmáo este curso 
especial de estudos. 

§ 2.0 Os do 7.0 anno sobre as materias que fúrmllo o 
curso completo de estudos. 

§ 3.• Os do 5. o anno, quando faç.áo parte do curso com~ 
pleto, e os dos outros annos sobre as materias .ensinadas em 
cada hum delles, e sómente para se verificar se os alumnos 
aproveitárão, c se podem pas:.ar para o anno seguinte. 

§ 4.• Os exames de todos os annos s.erão feitos no col
legio a que pertenc.erem os alumnos; excepto quanto aos d() 
5. • do curso especial; e quanto aos do 7. o; os quaes serllo feitos 
no collegio que for determinado por ordem superior. 

Art. 30. O exame de lingoas consístirá na leitura. tra· 
ducção, e analyse grammatkal de trechos dos autores seguidos 
nas aulas. 

§ t. • O de mathemat.iea.s na demonstraçao. ou resoluçãu 
dos theoremas, ou problemas de geometria. ou trigonometria, 
e no desenvol\'imeoto theorico. e pratko de operações arithe~ 
metias, ou algebricas, 

§ 2." O de sciencías naturaeíl, o de philosophia, e o de 
rhetorica na exposição de alguma, ou algumas das doutrinai 
que o ponto designar. 

§ 3.• O de historia, .e geographi.a na cxposi~no de algum 
periodo historieo dos factos geraes. qu.e tenhiío rüiação com o 
mesmo período, da posi.ção geographica do paiz, ou paizes de 
que se tratar, e finalmente de principios geraes de geographia 
.astronomiea, terrestre, &. c. 

§ 4. 0 . Os alumnos poderão ser interrogados sobre as ma
lerias do ponto, e sobre as que com e lias tiverem relação. 

50 
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Art. !31. Nos exames do 5." anno para o rurso espeeial, 
c nos llo 7." anno, havcní lnnna prova oral, c outra escripta. 

Na prova oral os examinadores poderão interrogar soi.Jre 
os principios geraes que tiverem relação com o ponto; c se o 
exame for dG lingoas versará sobre a leitura, e grammalica, e 
se for da latina, e do 7. u anno, sobre meuicnode versos. 

Art. 32. Na prova escripta cada examinando terá huma 
hom para preparar a provn de cada exame tlt! lingoa , e hora 
e meia para as de hi~toria, c sciencias. ~o exame de mathe
maticas poderá este tempo r,er augmenlado, conforme julgar 
necessario a commissão de exame; a qual concederá lambem 
no exâme oral algum tempo para orientar o alumno no ponto 
que lhe livet· sabido por sorte. 

l~m qualquer destes casos o alumno estudará o ponto 
na presença de hum dos membro3 da dita commissão, que for 
designado pelo lnspector Geral. 

Art. 33. Os alumnos que no mesmo dia tiverem de fazer 
exame por escripto da mesma mnteria, set·ão examinados em 
hum só ponto que a sorte designar. 

§ Unico. I' ara esse fim prepararão os alumuos as respe-. 
ctivas provas em mesas sepamdas, onde serão inspeocionados 
pelos examinadores, para evitar que se auxiliem mutuamente, 
ou que huns observem os trabalhos dos outros. 

Art. 3!1-. Os alumnos do 5. o anno do curso especial, e os 
do 7.0 anno serão interrogados em cada matcria pelos pt·ofes· 
sores respectivos (do Internato, e do Externato), c julgados . 
por h uma commissão compJsla do Inspcctor Geral da instruc
ção primaria e secundaria, lflle será o presidente, do Ueitor é 
Vice Heitor do respectivo collegio, de hum membro do conse
lho director, nomeado pelo Governo, e, no caso de falta re
pentina, pelo Inspector_ Geral ; e do mais tres professores no
meados indistinctamcnte dl} qualquer dos collcgios pelo Ins
pcctor Geral. 

Art. 35. Findo o tempo marcado para o exame por es
cripto, apresentarão os alumnos as respectivas provas no es~ 
tado em que se acharem, assignando cada hum seu nome logo· 
em seguida da ultima linha que tiver escripto. 

§ 1. o Estas provas serão rubricadas no alto de cada meia 
folha pelo presidente da commissão, e depois distribuídas com 
iguahladc pelos examinadores. 

§ 2.o Concluhlas as provas escriptas de todos os alumnos; 
p~ssar-se-ha á prova oral, que será de meia hora para cadu 
examinando. 

'"' 
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.\rt. 36. No dia immedialo, reimida a com missão na !'nla 
dos exames, antes de outro qualq11e1' trabnlho, apresentarão 
os examinadores as provas qne lhes tiverem sido distribuídas, 
notando por escripto em cada huma os erros que o respectivo 
alumno houver commettido, e declarando tambem por escripto 
qual a sua opinião ácerca do merecimento de cada prova. 

Art. 37. Os membros da commissõo, examinando entre 
si as ditas provas, c combinamlo-as com os apontamentos toma
dos sobre os exames oraes do dia anterior, c com as notas do 
aproveitamento dos alumnos durante os respectivos annos, 
formarão o seu juizo sobre o merecimento de cada hum dclles, 
mas não se procederá á votação senão depois que tiver cada 
alumno feito exame de todas as malerias do respectivo curso. 

Art. 38. Terminados os exames, na conformidade do 
final do artigo antecedente, c reunida a commissao, proce
dcr-se-ha á votaç.ão por escrutínio secreto sobre cada materia, 
á medida que os nomes dos alumnos examinados forem lidos 
pelo presidente. 

§ 1. • A lotalitlalle, ou o maior numero de espheras brancas 
do que pretas, approva: a approvação por totalidade de espheras 
brancas ~crá a nota de- plena. A totalidade, ou o maior 
numero de espheras 11rctas tio que brancas, reprova. . 

§ 2.• Quando a approvação for plena, rcpclir-sc-ha o es
crutínio; C neste CaSO será conferida a nota de apprOVIllfO COm 
distincção ao alumno que obtiver totalilladc de cspheras brancas. 

§ 3.• A reprovatão em qualquer das materias obriga o 
alumno a estudar novamente o anuo, excepto se tiver sido 
appro\'ado com distinrção em todas as oulrils. 

§ 4. • · Neste caso mercccni o alnmno a nota de-esperado, 
e poderá no anno seguinte, antes da abertura das aulas, fazer 
novo e .... amc da materia em que for reprovado. 

§ 5.• O alumno da 7 .• anno que for reprovado em alguma 
ou algumas matcrias, c approvado em outras, c quizcr repetir 
o anno, porlerá dehar de frequentar as aulas das matcrias em 
que tiver !iido approvado. 

§ 6.• O alumno nas condições do§ antccetlente, que não 
quizer repetir o anuo, e pretender matricular-se em alguma 
das faculdades superiores do Impcrio, não será obrigado a 
fazer novamente exame das materias em que foi approvado. 

Art. 39. Os exames nos outros annos serão vcrbacs. 
Nellcs servirão de examinadores os professores das respectivas 
ma terias; e de julgadores h uma commissão composta do mesmo 
e'i:amiuador, de mais dous profe~sores de!iignatlos pelo lu.;-



( 1!)6 ) 

pector Geral d'cntre os de qualquer dos dons collegios, c no 
caso de falta repentina, pelo Heitor; c do Vice-Reitor, e do 
Heitor do estabelecimento, que a presidirá. 

§ L o O Reitor do Internato será substitui do pelo Vice
Reitor, e este por quem for designado pelo Inspector Geral, 
que tambem designará quem deva substituir o Vice-Reitor do 
.E:dernato, quando este seja examinador. 

§ 2. o Se forem os mesmos os professores de algumas ma
terias do Internato, c do Externato, o lnspector Geral mar
cará a época em que devem ter lugar estes etames em cada 
um dos dous estnbelccimentos, a fim de que os dilos profes
sores possão servir de examinadores em ambos. 

§ 3. o O exame de cada alumno durará pelo menos huma 
hora, tendo lugar a voltJçilo por mnleria no fim do de lotl':s as 
que tiverem feito objecto de exame do dia. 

Art. 40. Conclnidos todos os e"tames em cada hum •los 
estabelecimentos, fará o respectivo Reitor organisar a lista dos 
alumnos approvados , e dos reprovados em cada anno, com 
a declaração, no primeiro caso, das notas que obtherão e a 
apresentará ao Inspector Geral, remettendo igual relaçllo ao 
Governo. 

Art. 4t. Na mesma occasião o Reitor proporá por es
cripto ao Inspector Geral os nomes dos tres alumnos de cada 
anno approvados com distincção que, em conferencia com os 
Jlrofessores respectivos, julgar merecedores de premio. 

Para essas propostas deverá iulluir o merecimento que 
durante o anno tiverem mostrado os alumnos nos concursos lri
mensaes alcançando o hnnco de honra, de que trata o art. 51 
~ 5. o e tcntlo se nUcnç;io no procedimento dos mesmos ai um
nos, assim nas aulas romn fúra tlellas, n fim de tornar efficaz 
e~se incentivo para o adiantamento dos mesmos nlumnos. 

Art. 42. Organiz11da a lista na ccnfurmidade do artigo 
antecedente, h uma commis~iio composta do lnspector Geral, 
que a presidirá, dos Reitores do Internato, ou do Externato, 
c de dous membros do conselho, n·vendo os trabalhos dos 
nlnmnos apresentados, e tendo á vista as informações e~criptas 
miuistradas pela commissão que tiver julgado os exames, po
derá conferir premios aos Ires mais distinctos de cada anno 
d'entre os propostos. O premio consistirá em hum livro de 
encadernação dourada. 

Art. 43. Os nomes dos demais alumnos, que forem 
approvados com distincção, serão proclamados pelo respectivo 
Reitor no acto da distribuiç;1o dos premios, o qual será ce-
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lebraclo no collegio que for designado por ordem superior; e 
além disso os mesmos nomes serão publicados pela imprensa 
em seguida aos dos premiados. 

Art. 44. As solemnidades desta distribuição e da collac;ão 
do gráo de Bacharel continuará a ser como até agora. 

Art. 45. O alumno que não fizer exame na épocha para 
isso marcada neste ll.egulamento, e guardai-o para o anno se
guinte, deverá requcrel-o ao Inspector Geral, por intcrmedio 
do respectivo ll.eilo•·, c com informac;ão dellc, juntando docu
mentos que provem : 

1. o Que teve applicação, c bom procedimento llurantc 
o anno. 

2. 0 Que motivos justos o inhibírão de apresentar-se á 
cxam<.' em tempo competente. 

:J. o Que não se acha em llivida para com a lhcsouraria 
do estabelecimento. 

§ t.o O ll.eitor antes de dar a sua informac;lio <kV('r;Í ouvit· 
os professore~ do anno a que pertencer o alumno , c o Vice
ll.eitor. 

§ 2. • Se as informações, e os documentos forem salisfa
ctorios, o InspPctor Geral podc!rá mandat-o admittir ao exame 
das respectivas materias 

Art. 46. Os exames para a matricula nos diversos nonos
do Internato, e do Externato terão lugar de 15 de Janeiro até· 
3 de Fevereiro; e !lerão feitos segundo as regras estabelecidas 
para os exames do fim do anno, devendo o examinando mos
traNe habilitado nas materias dos annos inferiores áquellc· 
em que se pretende matricular (artigo l8 do ll.egulamcnto de 
17 de Fevereiro de 185L 

Se o examinando nã'o for julgado habilitado para matriru
lar-se no anno que pretende, poderá todavia matricular-se 
em algum dos annos inferiores, que a commissão de~ignar. 
altendendo ás provas de exame. 

TITULO 111. 

CAPITULO UNICO. 

Dos Professore.,. 

Art. 47. Os actnocs professores do Collcgio de Pedro 11. 
poderão ser nomeados por Decreto Jlllra regerem no Internato, 
e E:\tcrnato as cadeiras que ora OI'CIIpão no dilo collegio. Se 
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M primeira organisação 4lo lnlernnlo algnmns cadeiras niío 
ficarem a cargo dos mesmos profeswres do Externato, serão 
igualmnentc preenchidas por ])ecrclo. 

Art. ~8. Para o futuro as ragas que se verificarem quer 
n'nm quer n'ontro cstabclccimcnto, serão providas por con
curso, precedendo as mesmas solemnidadcs, c requisitos espe
cificados nos arligos 12 a 15, 17, 18 c 20 a 22 1lo Hcgula
mcnto de 17 de Fevereiro de 185í. 

§ 1. o Os candilatos serão examinados por dons examina
dores nomeados pelo Goremo, e julgados por h uma commis~iío 
composta dos mesmos examinadores, c do Inspcclor Geral da 
inslrucção primaria c secundaria, que a presidirá, do rcspc
cliro Heitor, c de hum membro !lo conselho dircetor no
meado pelo Goremo. 

§ 2. o Na fórma, c processo dós exames c concursos se
guir-sc-ha o que se acha estahelccido nas Instrncções de 5 de 
Janeiro de 1855. 

§ 3. o O ensino da doutrina chrislã c hbtoria ~agrnda lira 
eompclindo ao capcllão, o qual scr<Í nomeado pelo Governo; 
os mestres de !lança, c musica, scriío nomeados pelo Reitor, 
com approvação do Inspcctor Geral. 

Art. 49. Em ignaltladc tlc eircunstancias serão prefe
ridos para o provimento nas cadeiras: 

I." Os repetidores do Internato, c os do E\lcrnalo, quantlo 
os houver. 

2. o Os Bachareis em letras que tiverem feito os sem estudos 
em qualquer dos dons estabelecimentos. 

:J. o Os professores pnblieos. 
l. o Os professores particulares, qnc por mais de cinco an

nos houverem exercido o magisterio com reconhecida vanta
gem para o emino. 

5. o Os graduados em qnnlqncr ramo 1le inslrurção supe
rior do Imperio. 

6. o Os que se tiverem di~tiuguido nos exames de que traia 
o arligo 1 B do Hegulamento tlc 17 de Fevereiro clc 185í. 

Art. 50. Os professores tlo I ntcrnato, c do E'l:tcrnalo, 
gozarão dos direitos, e vantagens marcadas nos artigos 2í, 
26 a 32, 88, 95e 97 do citatlo Hcgulamento de 17 de Fe
vereiro de 1854. 

Art. 5l. Os professores deverão : 
1. o Comparecer nas aulas, c dar lições 11os dias, c horas 

marcad:1s , c no caso de molcstia partidpal-o ao Heitor do es- · 
tabelecimcnto, Orando snj<'ilos ao ponto. O não compare-
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dmento ou nas aulas, ou no neto ele ex<1me, ou congrega~·ão, 
privará da gratificação correspondente ao dia, ou dias que o 
professor houver faltado, ainda que seja por motivo justificado, 
salvo o caso de serviço publico obrigalorio por lei. 

A falta de participação snjeilad o professor <Ís penas do 
art. 115 do referido llegulamenlo de 17 de Fevereiro de 185l 
e nos termos ali declarados. 

2." E-.::aminar })Or meio de perguntas, c chamando os 
alnmnos iÍ lição, se clles cstudárão, ou não. 

3. o l\Iarcar sabbatinas regularmente, communicando ao re~
peclivo Heitor, no fim de cada trimestre, quantas ti\·erfío lu
gar durante esse prazo. 

!L • Ilahituar os alumnos, por meio de thcmas, e e-.::ercicios 
cscriptos, á esse genero de provas para os e·wmes. 

5." Estabelecer de Ires em Ires mczes, entre os alumnos 
ele sua aula, hum concurso por cscripto soLre algum ponto 
da ma leria que lcccionar. As provas desses eoncmsos serão 
julgadas por huma commissão composta dos professores do res
pectivo anno, sob a presidencia do Heitor do estabelecimento. 

Em cada aula os seis alumnos que mais se distinguirem 
nesses concursos, c que mais provas tiverem dado de appli
cação, bom procedimento, e assiduidade, tanto nu aula, como 
fóra della, terão assento u'um banco especial, que se deno
minariÍ-hanco de honra. 

6. o Observar as instrucções , c recommendações do Ins·
pector Geral, do conselho dircctor, c do Heitor no tocante ao 
ensino, á disciplina, e á policia interna das aulas. 

7." Examinar os alumnos do estabelecimento, c satisfazer a 
todas as requisições que lhes forem feitas pelo Inspector Geral, 
c pelo respectivo Reitor, para bem do ensino, ou para escla
recimento das autoridades superiores. 

Art. 52. Ile prohibido aos professores dirigir collegios, 
assim como ensinar por collegios, ou casas particulares as ma
terias que forem objecto de suas respectivas cadeiras, ou de 
que possão ser examinadores no Intemato, ou no Externato, 
sob pena de multa, suspensão, c demissão. 

Art. 53. Alêm das obrigações enumeradas neste Regu
lamento, ficarão os professores sujeitos ;ís disposi-;ões dos arts. 
33, 56, 82, 115 a 119 e 12~· a 131 do Regulamento de 17 
de Fevereiro de 185.'L 

Art. 54. Os professores serão substituídos nos seus im
pedimentos até quinze dias por quem o Heitor designar, com 
a npprovação do lnspector Geral; fazendo-os porc":m entrar logo 
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em exercido. Para esta substilnição serão preferidos os repeti
dores que estiverem habililaJos nas respectivas materias, sempre 
que for isso possível. 

§ Unico. Se o impedimento se prolongar por mais de quinze 
dias, a substituição será ordenada pelo Governo sobre proposta 
do lnspector Geral da instrucç1io primaria e secundaria. 

' 
TITULO IV. 

CAPITULO UNICO. 

Dos Repetidores. 

Art. 55. Haverá no Internato Jmma classe de repeti
dores para auxiliarem os alumnos nos seus estudos, e esclare
cei-os sobre a intelligencia das lições dos professores. 

· Art. 56. O Governo poderá para o futuro, se o permit
tirem as circunstancias, crear lambem no Externato igual 
classe de repetidores para os meios pensionistas; podendo ser 
cham.ados os do Internato,huma vez que não haja complicação 
nas horas. 

Art. 57. Os repetidores do Internato deverão auxiliar, 
e dirigir os estudos dos respectivos atumoos, cxplicando-lht>s so 
pontos difficeis das lições marcadas para o dia, c ensinando
lhes o melhor methodo de comprehendel-as. 

Art. 58. O numero de repetidores s.erá o seguinte: 
Hum para grego. 
Hum para allemão. 
Hum ou dous para scieneias natura.es. 
Hum ou dous para latim. 
Hum para francez. 
Hum para ioglez. 
Hum ou dous para mathematicas. 

§ t . o O numero de repetidores poderá ser augmentado 
por Decreto sobre proposta do ll.eitor, ouvido o lnspector 
Geral da instrucção primaria e secundaria, quando assim o 
exigirem as necessidades do ensino. 

§ 2. o O repetidor de sciencias na lumes será tambem pre
parador das materias do respedivo ensino, e encarregado da 
(:Onservação dos gabinetes, e laboratorios. 

Art. 59. Alêm dos vencimentos marcados no Regula
mento, os repetidores per.ceberão a quantia de tres mil réis 
cada dia que leccionarem em lugar dos professores, ou o l'Cn-

,,,, 



~ r.ot : 

dmenlo <la l':ttlcira que o rospccliro profp~~<H' clei~nr ,Jt. pcr-
c~e!Jer. . 

Terão direito ú mesa achan<lo·-se JH'CSl'ntes nns horas do 
r~fcitorio. Aquelles que forem nomeados para substituir os 
professores em virtude do Art. 48, não sendo repetidores, 
terão vendmentos iguaes aos df1sles, e mais metade. 

Art. 60. Os repetidores trahulhari'io I'Om os almnnos o 
tempo c as horas que o lleilor determinar. 

Art. 61. Uespeitarão o Reitor, o Vke-1\eilor, ou quem 
~nas vezes fizer, considerando-os sempre como seus superiores, 
c observarão as ordem;, c inslrncc:ões que por ellcs lhes 
forem dadas. 

§ 1." Na direeção, e S)Stcma tlos estudos guiar-sc-hãtl 
pelas instrne<;ões dos professores, ;í fim de ulio eonlt~ariarem o 
scn melhouo de ensino. 

§ 2.• Dentro das salas do cstnclo servirão de inspcetores 
dos alumnos, c farão com que ha.ia da parte dcslt•s n maior 
respeito e attençfio, devendo n(}ssas orrasiões : 

.Manter o silencio , e disciplina; 
Impedir as dislracções, c a falta de applicnçiio; 
Vedar a leitura dos livros não autorisados; 
Dirigir 05 estudos dos alumnos, de maneira que não 

os dispense de crnpn~garem seu natural desenvolrimentn e 
csfor~os; 

Verilicar se os alumnos estud<irão as lições com proveito. 
Art. ()2. · Aos repetidores serüo applicavcis as penas im

postas aos professores quando incoiT<'rem IIIIS falias por qtw 
estes são punitlos; podendo ser suspensos com privn~·ão de ven
cimentos de hum a Ires dias }'elo Heitor, <' tle hum a <fHinze 
pelo lnspector l~eral. 

~ L o Potlerão alêm disto ser tlemitlitlos pelo l:overno, 
quautlo cornmetlcrem fallag contraria~ ;Í moral, quando fo
mentarem a insubol"!limtção, ou dl'rcm m~os exemplos :1os 
alumnos, c quando advertidos , c suspensos rcineillircm pm· 
mais de duas vezes em quacsquer oulms faltas. 

§ 2. • Poderão ensinar nos collcgios, e casas partknlar·es, 
menos quando estiYcl·em substituindo os professores. 

Art. 63. O titulo de nomeação tios repetidores será expe
dido por portaria do Ministro e Secretario tl"Es!:ulo dos Ncgocios 
do Imperio. 

Art. 6'L Haverá hum liHo tle ponto pnra totlos, oncle 
serão nolatlas ns n~zcs <file l'alhl'rem. 
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Art. 65. Para o provimento dos lugares rle repel i1lorcs 
abrir-se- hu hum concurso pela fórma seguinte: 

S 1. o Será annunciada a inscripçiio por quinze dias nas 
folhas publicas diarias da Côrte. 

§ 2. • Durante esse prazo, os qne pretenderem imcrever-se 
apresenlarllo seus requerimentos ao Inspector Geral, juntando : 

Prova de idade maior de I S annos; 
Consentimento de seus pais, .ou de quem snas vezes fizer, 

se nllo tiverem ainda altingido a maioridade; 
Documentos que ahonem a sna aplidi!o !iteraria. 
§ 3." Decorri1lo o prazo marcado no§ antecedente, en

cerrada a inscripç<io, o lnspcdor Geral designaní o 1lia para 
o concurso, qnc tamltcm S(~r<Í llllllUIIciado pelas folhas publicas 
dia rias. 

Art. 66. No processo, e f6rma do exame, ou concurso, 
seguir-se-ha o que fica estabelecido para o provimento dos lu
gares de profes~ores. 

Art. 67. Terminado o exame, ou concurso, a commissão, 
por inlermedio de seu presidente, proporá ao Govcmo, pela 
ordem de mereci menlo relativo, os candidatos qne tiverem si-do 
julgados habilitados, remettcndo-lhe na mesma occasiiio as 
provas cscriptas, c todos os mais documentos relativos ao neto". 

§ 1.0 Se nenhum dos candidatos for julgado habilitado, 
o Inspectoi· Geral fará annunciar nova inscripção, cujo prazo 
será de hum mcz; e se ainda assim ningucm se habilitar para 
ser proposto ao Governo, ou se nenhum candidato se apre
sentar, o Governo designará, sobre proposta do Tnspeetor Geral, 
quem sirva interinamente o lugar de repetidor. 

§ 2.0 Neste ultimo caso abrir-se-hiio nova inscripções de 
seis em seis mczes, até que os ditos lugares sejiio definitiva
mente providos por concurso, ou exame. 

Art. 68. Quando se crear a classe de r€petidores para 
o Externato, serão suas obrigações, vencimentos, c vantagens 
determinadas por Instrucções especiacs eltpedidas pelo Governo 
sobre proposta do Inspector Geral, ouvido o Reitor do mesmo 
estabelecimento. 
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TlTULO V. 

C.\P1Tl1LO U~ICO. 

Da direcçúo do l11temato, e do Externato. 

Art. G!J A alta inspecção do ensino destes dous estabe-
lecimentos compete ao Inspector Geral da instrucçüo prima
ria e secundaria J.o:\lunicipio da Côrtc. 

Art. 70. Aos Heitores incumbe: 
§ J .• A dirccção, e fiscalisação immcdiata das aulas, e do 

procedimento que dentro de lias tiverem os professores, e alum
uos, e hem assim toda a policia imlispeusavel á regularidade 
do ensino. 

§ 2.• A dirccção, c economia do c~tabelecimento a seu 
cargo, regulando-se para isso, em quanto outra cousa se não 
determina r, pelas disposições até hoje adoptadas e que se a chão 
c::.tabelecillas no IJecreto n. • 923 de 4. de Março de 1852. 

Art. 71. Incumbe-lhes igualn1enle dar instrucções aos 
professores sobre a policia interna das aulas, e aos empregados 
sobre a policia, vigilancia, c economia do estabelecimento, 
admoestando os professores que se dcslisarem dos seus de
veres, rcprchendendo os empregados negligentes, c mal pro
cedidos, c suspendendo-os até quinze dias. 

Art. 72. O Heitor poderá propor ao Inspector Geral a 
nomeação de professores supplemcntarcs, quando .iulgar ne

cessarios, attcnto o grande numero de alumnos em h uma aula, 
ficando tudo dependente da approvação do Gt:lverno. 

Art. 73. O Heitor do Externato será substituído por 
hum Vice-Heitor, o qual será nomeado por Decreto d'entre 
os professores do mesmo collegio, e no caso de falta repen
tina pelo thesoureiro, ou pelo secretario; e qualquer destes 
dará parte immediatamente ao Inspector Gemi para prover in
terinamente até que o Governo provid«i!ncie. 



Ordi'IIW·Io. r; rarific. 

Art. Ti. O Ht~itnr tio Internato 
tcr;í ............. :! .')()();j'b 

() do ExlPrnato. . . . . . . . . . . . . . 2 ooo.~ 
O Vice-Heitor do Internato.. . . . 1 . 000 ;tj\ 

1 500;m 
1 . ()()().i)j 

()O().:J 

O do E-xternato, quando em excrcicio, terá hun.w grali
fica~ão igual á do Heitor !leste na razão do tempo de servi..-o. 

Art. 75. Os jJrofessorcs do lnlemato terão os mc~mos 
vencimentos que os do Externato; c mais huma gratifica~·fio 
para conducçlio, a qual será arbitrada segundo a necessidade 
tlc sua prescnçn naqm111c collcgio. 

Art. 76. Em cada hum dos collcgios harcn\ os se
guintes empregado~ : 

Capcllão no Internato ........ . 
'' no Externato ......... . 

Secretario ................. . 
Thesoureiro ................ . 
Eserivão ................... . 
Porteiro ................... . 
Hcpetidore~: 8ad-a um ......... . 
(nspcdores: catla um ......... . 
!)reparador ................. . 
Bedcl ..................... . 

Ortlcuado. firatific. 

;til 
.-;-

()OO;m 
J.ooo.m 

soo.m 
:t/J 

600-JT: 
600.:m 

;m 
360<1J) 

800 ;til 
l~()()Jt; 

200;tj) 
-400~ 
200·17' 
!~80;t!l 
200.p 
12o.m 
200;tjl 
288.;p 

Os quatro primeiros empregados scriio nomeados por De
creto; os outros por portaria do l\Jinistro c Secretario de Estado 
dos Ncgoeios do Imperiol;sewlo propostos os inspectorcs pelos 
lleilores depoi~ de Ire~ mczcs de ~crvit;o. 
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Art. '17. Estes empn•gos podoráo ser exerdtlos fH~Io 
tnPsmo iudividuo em ambos os collegios, c poderão ser acru
mulados 110 mesmo collt•gio. 

No primeiro caso, al(~m dos ve!Ícimentos do lugar, o em
prega, lo pcreebcr;í mais huma grntificaçflo igual á melatlc do 
onleuadn. 

No sPgmHlo 1~asn n empregado perceberá os vencimentos 
mais cleva!ln~, e alêm ti isso h uma grill ilicaçiio igual ;i melatlc 
tio onlenatlo fio outro lugar. 

Arl. 78. No Extcruato se observará o scgnink quanto 
tis rnnt:~õcs do secretario' thcsourciro ' c rcpeliclores. 

1. • O seerclario, alêm das obrigações proprias do lugar, 
lení a seu Cflrgo a conservação tla hibliolheca do collegio, e 
de lo1las as collecções dos objcctos relativos ;Ís sdcncias. l·:ste 
empregado poderá ser o do Instituto Commercial, com huma 
gratilieaçiio igual á metade do ordena,Jo deste. 

2. • O thesoureiro, ali~m das obrigações marcadas nos arts. 
11 e 12 do Hegulamento interno em vigor, terá a inspecção 
sobre os serventes, no que diz respeito aos euidados e asseio da 
easa, serviço do refcitorio, cozinha, tlispcnsa, e anfermaria; 
advertindo-os qnmulo forem negligentes, c dando porte ao 
Heitor quando, depois de odverliclos, se não corrijão. 

=~." O repetidor de sciencias uaturaes será tambem o 
conscrrodor, e preparador, com a gratificação de metade do 
vencimento deste. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2,\, de Oulubrmle 1857.
.!J'Iarquez de Olinda. 

---·---··-

HECltETO N." 2.007- de 2'~ de Outubro dP 18::>7. 

~lllarca os vencimentos do.~ Carcereiros tla.5 cadeias das Villas 
de Dôres do lndaiá e Christina, na l'nJtliucia d1! .lJlinas 

Geraes. 

Hei pot' bt•m lleeretat' o scguiute : 
At·t. Unico: Os Carcereiros das eadeias das Villas dt~ 

Doros do lndaiá e Chrislina, m1 l'rovincia de l\linas C ;enws, 
terão cada hum o Fneinwnto annual de sc~senl<1 mil rd~. 
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Frandseo Dio;..:o l'Pn·ira ~~~~ \"aseonel'llos, tio :\leu Conselho, 
:\linislrn c Sccr!'tario d'Estado dos :\'egocius da Justic;a, assitu 
o tenha pntendido c t'a~a executar. Palacio do 1\io de Janeirn 
em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos cincoenta c 
sete, trigcsimo sexto da Indrpcndrncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magesladc o l111pcrador. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconcellos. 

HECHETO N.o 2008- de 2/• de· Outubro de 1857. 

Crea 110 Termo de S. Luiz da Provincia de S. Paulo o 
Lugm· de Juiz Jlunicipal que accumulm·á as funções 

de Juiz dos Orphãos. 

Hei por hem Decretar o sc>gninlc: 
Art. Unico. Il;ncriÍ no Tc•rmo de S. Luiz da Provincia 

de S. l1aulo hum Juiz l\Iunicipal, «JlW accumulará as funções 
de Juiz dos Orphãos. 

Francisco Diogo Pereira de Yaseoncellos, do l\Ieu eon
selho, .Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da J usti~a, 
assim o tenha entendido e faça f'Xeentar. Palacio do lHo de 
Jancii'O em vinte quatro de Outubro de mil oitocentos cin
coenta c sete. trigesimo sexto da Independencia c do hnperio 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcsladc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DJ~CRETO N.o 2.009- de 31 de Outubro de IR57. 

Autorisa o credito supplernentar de 116.t.28.j'f500 para oc
correr ao deficit presumível na rubrica 8. a do art. 6. o 

da Lei do orçamento em vigor. 

'I'en.do ouvido o Conselho de 1\Jinistros,- Hei por bem, em 
conformidade do § 2.0 do art. 4. 0 da Lei u.o 589 de 9 de 
Setembro de 1850, Autori~ur }lt'la lkparti\·ão da f~uerra o cre-
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tlllo Sllllplt•nwnlar fiP- 1 Hi.fdR;1t500 r{•is para OI'«'OIT«'r ao lldldl. 
prcsumi\'el na quanlia lotada para a rubrica 8." flo art. ti.• 
da Ini do orçamento em vigor, d•·,·cndo esta medida s<•r le
vada em tempo competente ao conhecimento do Corpo Legis
lativo. 

Jeronimo Francisco CoPiho, do Meu Consell:o, 1\linislro c 
Secretario d'Estado dos NPgocios da l;neJTa, o h•nh1:1 as~im 1'11-

tendido c c expi'Ça os despachos nrcPssarios. Pulado do Uio de 
.Janeiro em trinta e hum de Outubro de mil oilm~éntos roncoenta 
(~ sete, trigcsimo sPxlo da lndepcndenda c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Jeronimo Fmuâ.~co Coelho 

Senlaot•.- A insuffieieneia das quantias votadas no art. 
!i. • da Lei n. • 8!~0, de 15 de SctPmbro de 11-155, para as des~ 
J>Czas do 1\Iinistcrio da :Marinha no <'XPreido d<• 1856-1857, 
I orna indispcnsavcl, que, na eonformidadc do § 2. • do Art. 
4. • da Lei n.• 589, de 9 de Setembro de 1850, se ahra um 
eredito supplemenlar, cuja importancia demonstra a Talwlla 
inclusa, sob n. o 1 , que foi organisada na Contadoria da 1\la
rinha, e pela qual 8e vê : 

1. o As quantias destinadas para cada 
verba, segundo a referida Lei, a de n. o 668, 
de 11 de Setembro de 1852, e o Dec1·cto n.o 
855, de i de Outubro de 1856, no total de 4. 787 -'•35~586 

2. 0 A dcspeza eiTectiva, a saber: 

Thesouro Nacional •......• 
Intendencia da l\larinha da 

Côrte ........•....•... 
Províncias .............. . 
Legação de I.ondres ..... . 

2.272.770~7'1.3 

1. tiS. 9 U.~280 
1.4.99.if2\)447 

366.!,.24.~918 
------ 5.317.822~388 

3. o A despeza a annular, proveniente 
de varias indcmnisações.................. 5i.08i~379 

4 • A despeza liquida .•.. , • • . • . . • • . 5. 263. 738~009 
5. • O que provavelmente se tem de dcs-

pendm· até o fim do exerci cio. . . . . • . • . . . . . GO.i. G86!ift8i1 

Total da di'SJlPZa ......•••• !'i . SGR. 'd \~R!' f) 



Du comp;tr;~çilo da dt~,;pt·za tlt' t'atla Yl'rba t'Oilt <h so111111a,;, 
que lhe forão dosig·nadas, rcsulla o tlelil'it de t.25U.8,j7:;:1013, 
e a sobra de 175.87í:D7HJ. 

O defieit apparece nas wrbas sf'gnintcs: 

§ 2.• 
Si 3.• 

i:}:] 
~

. ti) .• 
~o.· 
21." 

Qnartcl GenPral. .•............... · 
Conselho Supremo :\lililar ....... . 
Auditoria e Excntloria .......... . 
Contadoria .......•.............. 
I ntendeneias e at·ces~orios ....... . 
Força Naval e Na\·ios dt• Transporlr•. 
Navios desamwdm=... . . ......... . 
llospitaes ...................... . 
Rei(Jrmados .................... . 
:\Iaterial ..•..................•.. 

A sobra nas verbas ~P~n i 111 es : 

§ 1.• 
Si 5.• 
Si (l. o i 7.• 
. 8 o 

• 11.• 

i~ }~:: 17.• 
19. o 

22. 0 

23. 0 

Scndaria d'l·:~tado ............. . 
Corpo da Armada e dils~;ps anncxas. 
Batalhão Naval .............•.. :. 
Corpo df' )UlJ)('l'iac~ .\Jarinhciros .. . 
Co1npanhia <k In validos ......... . 
Arsenaf's ....................... . 
Capitanias de Portos ............ . 
Pharocs ....................... . 
A<·atlcmia .•..................... 
Bibliothcea .................... . 
Obras .•........................ 
Dcspezas cxlraordinarias e P\'CnluaPs. 

Alem d'csta sobl'a, ha no credito Pspe!'ial 
concedido pelo§ 1.• do Art. Hi da Lt·i n.• 840, 
de 15 de Setembro de 1855, para o melltora· 
mcnto do porto da Provinda de Pernambuco, a de 

1!17~!)3~ 
2t3~a:tl 
:~m~ooo 

2:t uaa~3:m 
:J I . :w 4~tl58 

.10(i. 077:!;182 
12. 51i:i11\326 

:; . tH 1 :mm-m 
U.1HH:ti'li09 

J .0(i8.0()!.~1 í5 

1 . 2i)fi. 8(}7~01 :3 

!i. í!HI1i>771i 
20. 2'1·8~1 1&5 
11. 215~8:11 
2!1. 7%:?0li:~ 

1 . :w:J~5J u 
4. 311~ij8(i 
7. ~oi:, 1:10 
(j . 8!!2,953 
2. 9:J3~w~n 

591~338 
15.U73::,!l52 
:1. 729::;,!~20 

10!l.898;\1362 

6ti.!li!l~357 

175.877~719 
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·E· proveniente o drfieit nas verbas: 

« Quartel General ''• das maiores vanlag-Pns, que (JOI' Aviso 
de 26 de Maio de 1857 forão concedidas ao Chefe de Esquadra 
Ajuclante de Ordens, c encarregado do mesmo Quartel General; 

<< Conselho Supremo Militar ''• da nomeação de mais um 
Yogal, por Decreto de t1 de Abril de J 857; 

<< Auditoria e ewcutoria ''• de passnr a gralifleaçiío, que 
o ;\ uditor percebe como Fisf'al, a ser considerada permancntr, 
Pm virtude da LPgislaçfw IJUI) n autorisou, o que foi d<·cla
rntlo por A viso de J!~ de J ui h o de I R3G; 

« Contadoria ll, do augrncnlo de dcspPza resultanl1~ da re
organisação dadn a esta Bepartição pelo Decreto 1'1. 0 1.739, de 
26 de Março de 185!i; 

<< I nl<'tHIPneias, e Accessorios J>, do an~nH'nto <In drsprzn, 
que trouxe a nova organisação das nt<'Sillas Intendcncias pelo 
Hecreto N.o l.íG!), de 16 de Junho dr, J8:)G; 

« Força Naval c Navios de Transporte >>, do emprego de 
mais Navios na Divisão do Ilio da Prata, alem do que se previo 
no orçamento respectivo; bem corno do acerescimo de despeza 
com os Vapores, que seguirão em com missão para a Província 
de Mato Grosso, e a Corveta lmperinl l\Jarinheiro na viagem 
de instrucção, que foi fazer á Europa; 

" Navios desarmados 11, do waior numero de Nayios, que 
como taes tem sido considerados~; 

rc Hospitaes », da admissão de mais senontcs, por motivo 
da amuencia de enfermos: 

c< Ueformados IJ, de haverem passado para esta classe alguns 
Officiaes da 1. a, c outras praças, em numero superior ao dos 
fallecidos : 

« l\Iaterial ll, das causas, que rneneionüo ns observações 
da Tabella demonstrativa n." 2, e quP em grande parte são de
vidas a necessidade de mais nlgu ns supprimentos, reclamados 
pelo augmento de Navios no Rio da Prata, entrando o com
bustivel para os Vapores, ayultado preço dos gcneros alimen
tícios, diversas exigencias das Provindas, para melhoramento 
do respectivo material de l\farin h a, c a muitas outrns despezas, 
que a bem do serviço niío se podiãJ deixar de fazer. 

Este deficit, porem, ficaria reduzido a 1. 080. 989:jj\29'~, 
se a Lei permittissc n applicaçüo dn,; sobras existentes. 

Assim, pois, ilS razõcs, que al'aho <IP PXpender, parece que 
assás justiflcão o Decreto, que tenho a honra de apresentar a 
Vossa 1\fagestadc Imperial, autorisando o credito supplementar 
de réis 1.2;)6.867~01:1 para cobrir aquelle deflcit.- De Vossa 
l\fageslade Imperial- o mais rcret·cnle subdito- José Anto11io 
Saraiw. 

Hio de Jaueiro, Plll :H UI' Outubro de 18.)7. 
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DECRETO N." 2.010-dG 31 de Outubro de 1857. 

A utorisa o credito supplementar de 1 . 256. 867 ;til O 13 réis , 
para as despezas do 1tlinisterio da Jfarinha no exer

cício de 1856-1857. 
Não sendo sufficiente as quantias votadas no art. 5. 0 da Lei 

n.o sr.o, de J 5 de Selemhro de 185ii, para us desprzas dns 
verbas « Quartel (;onerai, Conselho Supremo Militar, Audi
toria c Executaria, Contadoria, Intendcncias c acccssorios, 
Força Naval e Navios de Transporte, Navios desarmados, Hos
pitaes, Ueformados, c Material, do .\Iinistcrio da Marinha no 
excrcicio de t856-185i ll,-Hei por bem, na conformidade do 
§ 2. o, do art. L" da Lei n. o 589, de !) de Setcmhro de 1850, 
e Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Antorisar o credito sup
plemcntar de mil duzentos c cincocnta c seis contos oitocentos ses
senta e sete mil e treze réis, distribuído pelas sobreditns verbas, 
sc;jundo a Tabclla, que com este baixa, assignada por José An
tonio Saraiva, do 1\Ien Conselho, l\Iinistro e Secretario d'Es
tado dos Ncgocios da Marinha; devendo d'este augmento de dcs
pcza dar-se cont11. ü As,embléa Geral Legislativa em tempo op
portul'lo, para ser clieclivamcnte approvado. O mesmo Ministro 
e Se~retario d'Estado assim o lenha enlcndirlo, e faça exeeutar_ 
Palacio do Rio de Janeiro, em 31 de Outubro de 1857, trigo
si mo sexto da lnrlcpendencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua !Uagestall!1 o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 

Tabella das quantia~~ para as verbas abaixo 
designadas, á que se t•efere o Decreto 

d'est.a data. 

§ 2." Quartel f}rncral da l\Iarin ha ..... . 
~ 3.° Consdho Supremo l\lilitar ....... . 
~ 4.• Auditoria c E\ecutorin .......... . 

9. o Contadoria .................... · 
10. o lntenllencias c accPssorios ....... . 
13. o Força Ncn:al c N<J vi os de Transporte. 
14. 0 Navios desarmados ............. . 
15. o llospitacs ...................... . 
20. o Reformados ................... . 
21. o Material. ..•..•............... · · 

1!lí;i\!l32 
213~333 

40;)1000 
23.933:t;13::!9 
31.364:t)958 

106.0i7:tP4.S2 
12.565:t;l::l26 
5.28U88!l 
!).188:tP609 

1. 068. 004:t;~145 

Rs ..... 1.256.8Gi~013 

Palacio do IUo de Jnneiro, em 31 de Outubro de 1857.
José Antonio Saraiea. 



( 1,11 ) 

DECIWTO N. 0 2.011- de ~ de Novembro de 18;)7. 

Marca os vencimmtos dos Empregados da Secrelari(l da 
Policia da Côrle. 

Hei por bem, Usando da autorisaçfío que :\IP confi:re o pa
ragrapho primeiro do Artigo vinte 11ovc da Lei Humero nove
centos c trinta e oito de vinte c seis de Setembro do corrente 
anuo, Decretar o seguinte: 

Art. 1. • Os empt·egMlos da Secrdaria da Polida da CMtc, 
perceberão d'ora em diante os vencitnrnto.> IIJai'C<HlllS na t·a
bella que iÍ este acompanha. 

Art. 2.° FiGão nesta parte revogadas as <lisposic;:ões do 
Decreto numero mil c setecentos e quarenta c seis de dezesseis 
de Abril do armo passado. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconcdlos, do 1\Jpu Conse
lho, l\linistro c Sncrl'tario d'Estado dos l\eg-oc:ios da .Justiça, 
assim o tenha entendido c fa<.:a Pxecutar. l'alacio do Hio de 
Janeiro em quatro de No\'cmbro de mil oito('Pnlos eincocnta c 
sele, trigesimo sexto da lndCiiCndencia c do llllperin. 

Com Iluhrica de Sua l\Iagcslade o JrnpPrador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
Tabella dos venehnentos •los Emprega•los da Secretaria da 

Policia da Cth•te, á que se refere o Decreto desta •lata. 

1· Empre~ados. ~ Ordenad. Grati[ic. r;)l/ll/!!lS.I1'otacs. 

----------------------
1 s~crctario ...••••.•....... a.ooos 1.0008 -1.000$ 4.0008 

5 Olficiaes, sendo 2 externos. 2.oooH 800,9 2.SOOS !LOOOS 

5 Escripturarios ......•.••.. t. 201JH GOOU 1.8008 0.0008 

7 Amanucnscs, scntlo 2 e~ter. l.OOOS 4oos l.\OOS O.SOOH 

1 Thesoureiro .............. ·········· 6008 üOOH 6008 

11 Porteiro ••••.......•...•. 1.0008 2oos 1.2oos I. 2008 

2 Contínuos .......••...... 6003 2oon soon 1.600fl 

2 Metlicos efTectivos .....•.. 1.2oos GOO,~ 1.8008 3.6008 

1 Escrivito ....................... , •..• soos 800/1 BOOS 

1 Escrevente ............... .... ..... 6005 600,'1 6008 

11;:2õõ;l 
Palacw do R10 de .Janeiro em '• de Noyembro de 11357. - Franciscn 

])iogo Pereira, de JTaçw·nccllos. 
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DEC:HETO N." 2012-de 1 de Novembro de 1~57. 

Estabelece a maneira por que deve ser feita a nomeação de 
Supplentes dos Juizes Municipaes, e dá outras provi-

. dencias. 

Hei por bem, para execução do al'ligo dezenove da IPi 
de tr·es de Dezembro de mil oi!occnlos quarenta c hum, De
cretar o seguinte : 

Art. 1.• A nomeação dos Supplentes dos Juizes 1\Iuni
cipaes, segundo a disposição do art. dezenove da Lei de trcs 
de Dezembro de mil oitoeentos c quarenta c hum, será l'dta 
l'm hum mesmo dia para lodos os Termos de cada Pmvinda 
com a anteeedmwia Itel:l'ssaria, Jl<li'U qnc a no f ida ollicial 
clwguc ás cabeças dos mais rmnotos antes que findl' o IJ uatri
cnnio corrente. 

Para transmissão desta noticia contar-se-ha hum dia por 
tres legoas. 

Art. 2. • O Pr·csidente da Província marcará hum prazo, 
nunca excedente á tres JIIezes, contados da da la das nomca·· 
ções, para que os nomeados pr·eslern juramento pessoalmente 
ou por procurado1·; e quando algum dr.llcs deixe de faze-lo 
por qualquer motivo, entender-se-Ita que renuncia a nomeação, 
ficando esta sem elTeilo. · 

Art. 3. • O juramento será deferido pelo Presidente da 
Camara 1\Iunicipal da cabeça do respectivo Termo, ainda que 
está não €Stcja reunida, c, em casos urgentes, pelo !)residente 
da Província, ou pela Autoridade do mesmo Termo ou da 
mesma Comarca que elle designar, lavrando-se disto hum 
auto em livro pr(lprio. • 

Os Vereadores que, ad1ando-sc juramentados, tiverem de 
servir na falta ou impedimento dos ditos Supplentes não serão 
obrigados a novo jummento. 

Os que estiverem impedidos para o exercício do cargo de 
Vereador não podet·ão funccionar como Supplentes dos Juizes 
1\Iunicipaes. 

Art. 4.• Os Presidentes das Camaras 1\Iunicipaes ou a 
Autoridade encarregada de deferir o juramento, deverão an
nuncia-lo immediatamente por Editaes, e dentro de oito dias 
participar ao Presidente da Provinria a data em que o tiverem 
feito. 

Art. 5.• Cada quatriennio começará a contar-se, em todos 
os Termos da Província , desde o oitavo dia depois da data 
em que , segundo a reg1·a estabelecida no art. primeiro, dever 
chegar a 11olicia das novns nornen~,"ões á cabeça do Termo mais 
remoto. 

J~ssc dia c o praso par1.1 o juramento dos Supplentcs dr. 

'"' 
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rfl(la Tenuo, serão designados em Portaria do l1residente da 
Provincia, logo que estejão feitas us nomeações. 

Art. 6.• Se acontecer que em qualquer Tcl"llJO nenhum 
tios Supplentes tenha prestado juramento até o dia de que 
trata o a1·tigo antecedente, começará, não obstante, a contar-se 
desde então o novo quatriennio, senindo o Vereador a quem 
compelir a substituiçiío. 

Art. 7 .• Depois de feitas as nomeações, segundo o dis
posto no art. primeiro do presente Decreto, nenhuma outra 
poderá ter lngnr senão nos casos seguintes: 

§ 1.• Quaudo se cn·ar algum lugar de Juiz Municipal, ou 
algum dos lU unicipios existentes adqui!·ir os requisitos neccs
sarios para ter fOro civcl, na lürma dos arts. sPgundo c tcr
t·eiro do Decrr~Lo numero duzentos e selt•nta c seis de linlc 
<Jilat.ro de l\larço de mil oitocl'nlns c CJUarenla e tn~s. 
~ 2.• Quando no dt••·-urso dos quatro annos se l'sgnlar a lista 

dos nomendos. 
~ 3.• Qu-ando algum lugar ficar vago, por não ler o no

meado prestado juramento, conforme se declara no art. se
gundo deste Decreto. 

Nesta hypotheso porêm ocuparão os ullirnos lugares da 
lista os quo forem de novo nomeados, passando cada hum dos 
outros para o lugar immcdiatamente superior que estiver 
vago. 

Art. 8. o Os Supplentos quo forem nomeados nos casos do 
artigo antecedente, só poderão ler exercicio pelo tempo que 
restar do quatriennio. 

Art. 9. • O Vereador que servil· de Supplcnte do Juiz 
Municipal, será substituído pelo Juiz 1\Iunicipal mais visinho 
nas causas em quo a Carnara respectiva for interessada. 

Art. 10. Nas l'rovineias onde tiver sido feita em diversns 
datas a nomeação dos actuaos Supplentl's, deverão os respeelhos 
Presidentes esperar que finde o quatricnnio dos ultimamente 
nomeados, para fazcn•m as novas nomeac;ões em hum mesmo 
dia, corno determina o a1t. primeiro do presente Decreto, ser
vindo entretanto os Vereadores pela ordem da votação. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faca exewtar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatro de Novembro de mil oitocentos cincoenta o sete , 
lrigesimo sexto da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestado o Imperador. 

Fmncisco Diogo Pereira de l' asconcellos 

''" 
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])ECHETO N. 0 2013. -de 4 de Novembro de 1857. 

Separa os Termos de Rcnevcnte c Guarapary, do de Itapemerim; 
e os de Linhares, Santa Cruz e Nova Almeida, do da Serra 
na Prom'ncia do E.~pirito Santo; e crea n'elles os lu
gares de Juizes Afunidpaes que accumularão os (ttncções 
de Juizes dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. o Os Termos de llPneventc c Guarapary ficão se

parados do de Itapemerim, na Prmincia do Espírito Santo; 
c haverá n'ell•)S hum Juiz J\lunieipal c de Orphãos. 

Art. 2. o Ficüo separados igualmente os Termos de Li
nharcs Santa [Cruz c Nova Almeida, do da Serra na mesma 
Província, c ha\·erá lambem n'elles hum Juiz .Munieipal e de 
Orphãos. 

Art. 3.° Ficão reyogados as disposicões em contrario. 
l"rancisco Diogo Per<'ira li<' Vaswnceilos, do l\Ieu Conselho, 

Ministro c Ser;retai·io d' Estndo dos Negodos da .lnsti(,'a, assim 
o tenha entendido c faça PX<'cutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatro de Noven1bro de mil oitoef'ntos cincoenta c sete, 
trigesinw sexto da lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua J\lagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO l'\. 0 2.0H- de 7 de No,·embro de 1857. 

Approra a Tabella dos preros de transporte de mcrcadorias, 
e de passageiros na primeira secção da Estrada de (erro 
de Pernambuco da Cidade do Recife á confluencia dos 
rios Una e Pirangy. 

Hei por bem Approvar a Tabella organisada em confor
midade da 22. • das condições á que se refere o Decreto N." 1.030 
de 7 de Agosto de 1852, contendo os p.reços de transporte de 
mercadorias c passageiros na primeira Secção da Estrada de 
ferro d() Pernambuco da Cidade do Hrcifc á ronnuencia dos 
rios Una ~ l'irangy; a qual com <>str baixa, assignada pelo 
Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Con-

"'' 
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sdho de Ministros, l\linistro c Sc~rctario d' Estado dos Negocios 
do lrnpcrio, que assim o tenha entendido, c fat:a executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em sete de Novembro de mil oitocentos 
cincoenta c sete, trigesimo sexto da lndcpcndcncia e do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o'Impemdor. 

Jlarquez de Olinda. 

'l'abella tios pa•eços tle Jtassa~eiros e fr•etes na 
tn•imeira See~ão da Estrada tle ferro tle I•er·· 
nantbueo tia Citlade tio Jleeife ó eonflueneia 
dns rios IJna e. Pil•angy, ó •tue se refere o 
Decreto desta tlata. 

Art. 1. o A pl'imcira Srcção da Eslmda de ferro de Per
nambuco da Cidade do Itrcifc <Í connuencia dos rios Una e Pi
rangy, comprehendc o espaço que vai da mesma Cidade do 
Ucdfc ao Cabo. 

A lcgoa á que se refere esta Tabclla hc a de 18 ao gráo. 
Art. 2. o Os viajantes da 1 . • classe pagarão por 

legoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 800 rt•is 
Os viajantes da 2.• classe pagarão flOr 

lcgoa.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . GOO » 
Os viajantes da 3. • classe pagarão pm· 

Iegoa .•..•...•.........•.••...... 300 » 
Em todos os carros haverá assentos para os viajantes. 
Art. 3. • As criant:as menores de oito annos pagarão me

tade, c se accomodarão duas em cada lugar. As que fnrem 
carregadas nada pagarão, c se assentarão no collo de suas amas, 
mães ou pessoas que as conduzirem. 

Art. 4. o Os bilhetes para viagem de ida c volta, dentro 
de 24, ou 48 horas, se nellas se comprehcnder domingo ou dia de 
guarda, quet· por motivo religioso, quer por festa nacional , serão 
dados com o abatimento de 25 por cento no total, mas nãG 
serão transferíveis. 

Art. 5. o Os bilhetes de estação que, dão direito á ida c 
volta por todos os trens, serão dados com as seguintes deducçües
para os viajantes de 1. a c 2. a classe: 

Para hum mcz-o valor de huma viajem singela por dia. 
Para trcs mczcs-o valot· de dous terços de viajem singela 

por dia; 
l">al'a seis mezes- o valor de hum c meio de ,·iagem singela 

por dia; 
03 viajantes de 3.a classe pagarão em cada hum estes rasos, 

1.5 P'll' ''~'nto uwnns rio rptr· o qtw st>gundo rste syslt>IIHl lt•rão 
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de pagar os de 2. • clas~P. Os hilhl'lt~s para viajaules de 1. • 
e 2." classe não são absolutamente transli•riveis. Os de :L" elassc 
p01·êm podem servir a ditfen•ntcs escravos ou ereados de huma 
mesma pessoa, declarando l'sta no acto de os tomar, e cscre· 
vendo-se no bilhete qnantos c quaes são essl's famnlos que pn•
tendc em pn~ga ,. dess1~ modo. 

Art. G." O bilhd'~ <le 1111e fallão os arts. r~.· e 5.• de qual· 
quer ordem ou classe, l(llC li.n· aprcsmttado por pessoa que nãn 
tenha direito de sm·vit·-sc delle, será tomado pela Companhia, não 
podendo justificação ou allegação alguma privai-a deste direito. 

Art. 7. • Se no fim do primeiro armo se verificar que a 
receita bruta da Companhia derivada do transporte de viajantl's 
excedeu de. 400~000 por dia, será feita h uma rcducção propor
cional nos preços tendo em altenção o producto bruto derivado 
de earla hnma das classes. 

Art. 8.• Os gen:·ros transportados do intet·ior em direcção 
ao Recife pagarüo por legoa P por aiToba 20 réis: ficão exce
ptuados os sl'guintes:- farinha de mandioca, arroz, feijão, milho, 
peixe secco c carne secca {vulgo do Ceará), os quaes pagarão 
15 réis. 

Art. 9.• Os generos transportados do Recife para o in
terior pagarão por legoil c por arroba 30 réis, exceptuados os 
seguintes: -·farinha de trigo c de mandioca, arroz, feijão, 
milho, bacalháo, peixe secco, e carne secca (vulgo do Ceará), 
os quaes pagarão 25 réis. 

Art. 10. Os viajantes nada pagarão porquaesquerobjectos 
de bagagem que possão accommodar no espaço vasio debaixo do 
lugar em quo so assentarem no wagon; a bagagem pm·êm que 
for confiada á Companhia para it· em cano proprio no tt·em dos 
viajantes pagará 100 réis por atToba e por legoa; a que for 
dada como mercadoria pagará como tal. 

Art. 1 f. Os pequenos volumes ou encommcndas serão 
expedidos sem demora, e pagarão, qualquer que seja o seu 
peso, até h uma arroba -400 réis, de estação a estação, qualquer 
quo seja a distancia; excNlendo porôm de h uma anoba , pagarão 
pelas queexcedercm-100 ri•is por arroba e por lcgoa, tudo sempre 
adiantado no momento da entrega na estação. 

Art. 12. Os objectos que pesarem menos de huma arroba 
por tres palmos cu bicos pagarfio, por tres palmos cu bicos o 
pmço marcado para huma arroba. 

Art. 13. As caixas de chapeos, moveis, pianos, ou outms 
instrumentos de musiea, as caixas ou volumes contendo objectos 
frageis, comQ vidros, louças ou artigos que exigem especial 
cuidado pagarão até 50 po1· cento sobre os preços mencionados 
nos artigos precedentes. A Companhia não responde por ava
rias, logo que não haja signal exterim· de tet· sido a caixa ou 
volume damnificado por negligencia on falta de cuidado. 

Art. 11. Os objt>rtos de g1·andt> valor taPs como dinhl'it'o, 
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meta!'S pr«'r.iosos, joias, pagariío hum c meio por cento ad va
lorcm JlOl' qualrtuer distancia, S!'lll responsabilidade da Com
panhia por casos de for~a maior. 

Art. J 5. Nenhum volume pagará menos frete do que /~00 
róis po1· toda c qualquer dista11cia. 

Art. 16. O sal em saccos ou barris pagará 15 rNs por 
nrroba c por lPgon. 

Art. 17. Os sar.cos vasios para caf(·, assucar ou manli
mentos serão transportndos gratis para qualquer distancia. 

Art. 18. No transporte dos scguint1~s ohjcctos pod!'ní fazer 
a Companhia huma reducção até 30 po1· cento, mediante ajuste 
pnwio, todas as vezes que se tratai' de transpor'e dia rio, ou rcgulm·, 
oa d1~ transrorle exlraordinario de quantidad!'s tncs que cnchão 
hum a repnrlição inteira de hum cano npropriado; a saber: 
(~apim, cal ou pcdl'il calcarea, tijolo, \e lha, garapas ou melaços, 
c•stnunt~, madeiras dn consl rul'çfio, lenha, ferro, carvão, ma
chinas c· instrumentos agrícolas. 

Art. 19. A Companhia não hc obrigada a ti·ansportar ge
neros ou materiaes innammnveis, como poiYora, agoa-raz, vi
f rio lo, fosforos e outros semelhantes, excepto por convenção. 

Art. 20. Os :mimaes set·ão trnnsportados em cmTos apro
priados por conta c risco de seus donos, c pagarfío JlOr legoa 
e por cabeça os prc~os srguinlrs: 

f.avallos rom arreios ou sem elles ............... . 
Hois .................•........................ 
Porcos c vitelas ou hezen·os ....................• 
Cnnteiros c cabras ......•.....•................ 

1~000 r{·is 
700 )) 
:150 » 
250 )) 

Art. 21. A' J'!'S)lf'ito t!Pstrs mrsmns animnes poder:í a Com
panhia, por ajuste previu, fnzcr· h uma t'l'ducção até 30 por rt•ntn 
mn favor das pessoas que ddles fizcr<'m r·cmessns rPt,UIIar<'s, ou 
que as fiwrem llxtraordinarias, mas dn numero tal ele cabeças 
que occupcm hum carro intriro, ou h uma rcpartit;ão dPJie 
inteira. 

Art. 22. Não st•r;í pcrmillidn levar cães nos wa~ous dos 
viajantes, excepto quando hum a llli'SIIH\ pPssoa ou família tomar 
lodos os lugares de huma rcparli\'ão. Fóra deste caso os ciii'S 
serão conduzidos em lugares apropriados, c pagará cada hum 
t~oo rí~is por legoa. 

A1't. 2:J. Os objectos indi\'isi\'Cis de mais de 10 c menos 
de 50 anobas, que forem apresentadas nas prineipacs estações, 
pagarllo alêm do frete 20 rí~is por anoba por lcgoa pelo tra
balho de carregar c descarregai' c incommodo de conducção. 

Art. 2í. Se os mesmos objcctos de que trata o artigo an
tecedente forem ap1·cscntados nas estações intel'lncdias, o seu 
o peso exccdc1· de 50 nnobas, ou o seu volume de 300 palmos 
cubicos, a Companhia poderá recusm· o transporte, ou conce
de-lo por meio de hum ajuste prl'vio. 

53 
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Art. 2a. Os preços mencionados nos artigos precedentes 
serão applicaveis ás secções da Esb·ada de ferro que se seguirem 
á do Recife ao Cabo com os abatimentos que a expcriencia de
monstrar razoaveis 

Art. 26. Os generos transportados poderão ficar na es
tação do Uccifc, por conta e risco de quem pcrtencm·, dous 
dias livres de armazenagem; lindo este prazo pagarão: 

Pelos primcit·os oito dias, pm· arroba.... . . . . . . . . . 20 réis 
J>e 9 dias a 30................................. 40 >> 
De 31 dias a 60. .• . . . . . . . . . .. • . . •. . . . . . . . . . . . . 100 » 

Nas estações do interior 11oderão ficar oito dias sem pagar 
armazenagem , sempre pm· conta c risco de quem pertencer; 
findo portlln este prazo pagarão: 

De !) dias até 12, por arroba... . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 réis 
De 13 dias até 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 50 » 
De 21 dias cú1 diante.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 >> 

Art. 21. Se passados Ires mezm nas mesmas estações, os 
objcctos não tiverem sidos retirados, a Companhia f('rá direito 
de os vcndm· em leilão publico debaixo da llrcsidencia do Juiz 
de Paz do lugar, o qual podcní. nomear, se fm· neccssario, hum 
Escrivão especial·, precedendo intimaçiio do dono se fot· conhe
cido, e se não o for precedendo annuncio por ('ditaes na estação 
c nas gazetas 11or t•spaço de hum mez. O producto da venda 
scní. cntt·egue ao dono do obj•~cto qne reclamar, depois de de
duzidas todas as quantias ú que a Companhia tenha dit·cito c 
as dcspczas feitas com a ,·cnda c os annuncios ou intimações. 
se o dono não for conhecido o restante scní. d('positado na 
Caixa t<ilial do Banco do Brasil. 

Art. 23. A Companhia não se responsabilisa por ('Sgolo 
de liquidos ou diminuic;ão de peso dos objectos conduzidos, 

Art. 29. Todos os preços de passagens, de ronducc;ão, de 
cncommcndas on pequenos volumes de bagagens e de gencros 
a transportar do Uccil'o para o interior serão pagos :u:lianhulos. 
Os dos gencros porem transportados do i ntcrior para o H ceife 
serão pagos no acto da cnb'('ga nesta cstac;ão. 

Art. 30. A Companhia poderá fazer quaesqucr rcducções 
nos preços desta tarifa não maiores de trinta por cento com a 
simples approvação do Presidente da Província, sem sct· pre
cisa a do Governo Imperial. 

Art. 31. As pessoas que cxpozercm a Companhia á pe
rigos ou a perdas por falta de declaração no caso do art. 19, 
ou por outras infmcções desta Tabclla de preços, ficarão sujeitas 
às multas c outras penas impostas pelo Governo em seus Ue
gulamentos. 

Palacio do Uio fie Jancit·o em 7 de NovemlH'O cle 1876.
Jfltrqut-z de Ofimlrl. 
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DECltETO N.o 2.015 de 7 de NoYembro de 1857. 

Concede ao Barão de JJ'Iauá, cessionario de Jolln J:arnctt 
llumpllrcys, pririlegio exclusiro por 15 mmos pam o em
prego de hum systema, por meio do qual as locomatieas 
a vapor podem rencer nos caminhos de ferro dcclirrs dr 
hum em dez , c mesmo de hum em oito . 

. \ llendendo ao que Me requereo o Barão de ~Ianit , ('l'S

sionario de .Ioim Barnett llurnphreys, n de conformid:uk com 
a l\Iinha immediata Resolução de 28 do passado, tomada ~ohn~ 
parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d' Es
tado, exarado em Consulta de 20 do referido mez,- Hei por 
hem conceder-lhe pri\"ilczio exclusivo por quinze annos para 

. o emprego de hum syslema, que o dito John Barnett Hnm
phrcys inventou c ccdeo ao mencionado Barão de l\Iawi, [lO r 
meio do qual as locomotivas a vapor podem vencer nos ca
minhos de ferro declives de hum em d(!Z, c mesmo, ('lll casos 
de extrema necessidade, de lium em oi lo; sP~rundo o de:;cnho 
e descripção que o supplicantc apresentou, e íieiio arehivados. 
E, para que possa gozar deste privikgio, se lhe pas:;arü a 
competente Carla. 

O l\Iarquez de Olinda, Conselheiro d'Eslado, Pr!'sírlc-nte 
do Conselho de Ministros, Ministro c Seeretario d'Eslado dos 
Negocíos do Impcrio, assim o tenha entendido c faça t'\CC'Utar. 
Palacio do Hio de Janeiro em sete de Novembro de mil oito
l:entos cincoenta c sete, trigcsimo sex.to da Indcpcn(!Pilcia e 
do lmpcrio. 

Com a Hubriea de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Jllarquez de Olil11la. 

DECllETO N." 2.016-dc 7 de Novcmbm de t8:ií. 

Crêa o lugar de Assistente do Ajudante e de Quartel llles
tre General tlo Exercito junto aos Com mandos das A nnas 
das Províncias, marcando os vencimentos qne lhes com
petem. 

Hei por bem Determinar que alêm dos Ajudantes de Or
dens c dos Secrctarios dos Commandos das Armas das Pro
vindas, haja junto aos Cornmandantes das Armas, c :-oh smts 



hnnwtlialas ontens, hutu .b~isleuk do AjtHlaule t;t•nt•ral, ae
cumulando ao mcsnw tempo as funcçües de A.>sislente do 
Quartel Mestre Gcner'-11, com as lanlagens correspondentes ao 
seu posto, c tís da Arma de Engenharia em couuuissão de re
sidencia; podendo o Governo separar temporariamente as func
ções ácima designadas, nomeando dom; Assistentes quando for 
considcravel o numero de tropas existentes l'lll al~uma Pro
víncia. As nomeaçües serão feitas pelo Governo sob proposta 
dos Commaudantes das Armas, c por intermedio do Ajudante 
General do Exercito, não seudo os propostos de patente in
ferior á de Capitão. 

Jeronimo Francisco Coelho, do -'fen Conselho, l\linislro o 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o tenha assim en
tendido e expeça os dt>spadws twn·ssarios. Palario do ltio de 
Janeiro em sele de 1'\ovemhro dt> mil oiloet~nlos dneoenta e 
sete, trigesimo sexto da lmkpendeucia c do Jmperio. 

Com a ltuhrica de :--ua ~Iazesladc o Imperador. 

Jcru11in:u Francisco Coelho. 

DECRETO N." 2.017- de 7 de Novembro de 18Si'. 

Supprime na Provincia de S. Pcdru du Rio Gmnde do Sul 
as Repartições de Ajudante c Quartel JJlestrc General. 

Hei por bem Mandar Sllpprimir ua }lro\'ineia de S. redro 
do ltio Grande do Sul as Heparlir;ões de Ajudante c Quartel 
:\festrc General, mandadas crear pelo Decreto N.• 762 de 22 de 
Fevereiro de J 851. 

Jcronimo Francisco Coelho, do Meu Conselho, Ministro 
e Seen~tario d'Estado dos Neg-odos da (;uerra, o tenha assim 
entendido c expeça os despachos necessarios. Palacio do Hio 
de Janeiro em sele de '"0\·embro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigesimo sex!o da Independcneia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua :\Iageslade o Imperador. 

J cronimo Francisco Coolho. 
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DECRETO~-· 2.01S.-de 7 de Nonmtbro de IH5i . 

. S'epara o Termo de Que/w;, do de .Jréas na Provinda de S. 
Paulo, e crea u'elle o luyar de Juiz JJ/unicipal, que 

accumularâ as {tmcções de Juiz dos Orpluios. 

llei por bem Jlccl'elat' o seguinte: 
Art. [nico. O Termo de Que luz lica separado d11 de Art'·as 

na Provinda de S. l'aulo c ha,·cní n'ellc hum Juiz l\Iunicipal 
c de Orphãos; rewgadas as dispmi{:ões em contrario. 

Frandsco Diogo Pcr·eira de Vasconet•llos, do l\lcu Conse
lho, ~linistro c Secretario d' Estado dos :'lt•gocios da Jusli1;a, 
assim o tenha entendido c filt;a executar. l'alacio do Uio de 
Janeiro em sete de NoVl'mbro de mil oitocentos cincoenta o 
sele, trigesimo sexto da lndepcndcncia c do Imp1•rio, 

.Com a Hubrica de Sua )Jagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de l'ascol!l'cllvs. 

--
:DECHETO ~-" 2.01\) --de 7 de NoYenthro de H!5í. 

Eleva c.i cathegoria tl' E.sqttadrão, a Companhia avulsa de 
Cavallaria da Guarda Naciomal, orgauisadtt no Jltwi
cipio da Capital da Prot•incia de Goya::; , e cda no mesmo 
1}/unicipio huma Sec!:ào de JJatalltão de Infantaria do 
serviço actiro. 

Attendendo á Proposta do PrrsicJt•nle da Jlrolineia de 
Goyaz;- Hei por bem Hrcrctar o seguinte: 

Art. t." Fica elevada 1Í calllegoria <!'Esquadrão, eom a 
numeração do quarto, a Companhia avulsa de Cavnllnria da 
(,~uarda Nacional, organisada no Municipio dn Capital da l'ro
vincia do Goyaz. 

Art. 2. • Fica creado no mesmo l\Iunicipio hum a Scc~ão 
de Batalhão de trcs companhias, com a nunH•ra,:ão de tPrcl'ira 
do serviço activo. 

Art. 3.• Os Corpos acima refcl'idos terão as suas paradas 
nos lugares quo lho forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia' na rónna da lei. 

Francisco Diogo 11m·cira de Vasconcellos , do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario d' Estado dos Ncgocios da Justiça , 
assim o tenha entendido c ftu::l executar. Palacio do llio de 



Janeiro ••m sde •IP NovPIIlhro •I•~ mil oilo('.enlos dnctu•nta o 
sete, trigesimo sexto da Im.lepemlt:neia e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua Mageslatle o Imperador. 

Francisco Dio!Jo Pereim de Vasconcellos. 

DECHETO N. o ~.o:w de 1l llc Novembro de 18;)7. 

Atttorisa a incorporar·!lo (~ appro1•a o.~ estatutos da Comptwhia 
de nareyaçüo a t'liJWr 1w.~ rios do .:llarauhiio. 

Allendcndo ao que l\Ie rcq•wrPo n l\l•~sa Provisoria da as
sembJ,;a gemi dos accionistas da Companhia de Na\·rga~ão a 
vapor nos rios do Uaranhão, e de conformidade com a Minha 
lrnmcdiata llesohu;ão de 7 do corrente mez tomada sobre parecer 
da Scc~:ão dos Ncgocios do lmpt~I·io do Const•lho d' Estado exarado 
em Consulta de 15 de Outubro ultimo,-Uei por bem Autorisar 
'a incorpora~ão da dita Compnnhia, e Approvar os respectivos 
I~slatutos, que com este buixão. 

O .Marquez de O linda, Conselheiro d' Estado, Presidente 
do Conselho de l\línistros, l\Iinistro c Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do Irnperio, o lenha nssim entendido c faça executar. 
I'alacio do 1.\io de Janeiro em onze de Novembro de mil oito
centos e cincocntu c sele trigcsimo sexto da Indcpcndencia c 
do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcsladc o lmpcrndm·. 

lllar.zuez de Olinda. 

Esht.iuto."' tlu Uonatmnbiu de uave,1{ue.ão a vn• 
J•ot• nos t•ios do .tlaat"lllthão: 

TITULO I. 

Da Companhia. 

A1·t. 1. '' Os cmpresario.i, Leite &: Irmão, José Pedro 
dos Santos & h·mão, e o Engenheiro ltaimundo Teixeira 
Mendes, cedem á Companhia, que se cncorporou em virtude 
do art. t.·· do conlraelll ePidJt\Hl•.t t:om o 4:wcrno di\ Provinnia 
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em lintc c sele de Setembro do anno de mil oitocentos" cin
cocnta c seis, o }Whilcgio com todas as vantagens c onus 
constantes do mesmo contrato, mediante a indemnisarão de 
7 por cento em acr;ões bcnPficiarias, correspondentes aô valor 
total das acçõcs, na conformidade do art. .iO do referido 
<~onlracto. 

Art. 2. 0 As acçõcs lJencficiarias em caso nenhum poderão 
ser transferidas com·cncionalmente, anlcs de passadas todas 
as da Coml)anhia. l~sla disposi~fio J1orl'm, não prejudica a 
<~cssfio que os cmprcsarios anteriormente fizerem da quarta llUttc 
da sua indcmnisa~ão. 

Art. :1. o O objceto c fim da Companhia h e levar a c!Teito 
a navegac;.ão IÍ vapor nos rios da Província na fúrma do con
lraclo. 

ArL !, .• " O fundo da Companhia sPr:í de quinhentos contos 
de r(~is divididos em aeçiícs de eem mil réis eada huma. l~slc 
fundo poderá ser augmcntado com approvar;ão da assembléa 
geral , mas neste augmenlo não lerão os empresa rios mais acçií<'s 
lJcncfcciarias. 

Art. 5." O capital das acçõcs, que csti,·erem subscripfas 
atú :i inslallac;:ão legal da Companhia, será rcalisado <'lll pres
tações al'l'ccadadas pela respectiva Directoria, sendo a primeira 
de 20 por cen lo, quinze dias depois da mrsma inslalla~ão, c 
as seguintes á medida que: o exigir o descnyohimenlo da 
<~mprcsa, entrando os accionistas com as suas quotas no pt·aso 
de trinta dias da data dos annuncios publicados nos jornaes 
da capital ; com tanto porêm que ellas não cxccdão ao valor 
da primeira entrada, c que entre h uma c outra, haja pelo 
menos o espac;o de dons mczcs. 

Art. G.• O accionista que, depois de vcrifieat· alguma 
entrada, deixar de fazer as subsequentcs, dentro do praso 
marcado, pcrderâ, a beneficio ela Companhia, as quantias 
eom que houv<'r entrado, c as acçiíes licariio ú disposi<;ão da 
Companhia. Jheeptuão-sc os t•asos extt·aordiuariPs <11~ força 
maior, C\'identcmenlc provado& perante a Directm·ia, dentro 
d11 tres mezes , nos quaes clla decidirá o que for de ,inslic;:a c 
cquidadc. 

Arl 7. 0 He permittido a subscrip~ão de acções, denti'O 
dos limites do at·t. 4.." até it installaçüo legal da Companhia 
-e se até essa data não <'Stiwrem subscriplas todas as cinro mil 
não serão admittidas mais assignaturas sem deliberação da as
sembléa geral dos accionistas, sob proposta da rcspecliYa Di
rccloria. 

Art. 8. o A Companhia terá a sua sédc na capital da 
Provincia, c durat·á o praso de vinte annos do seu Jll'iYilegio 
contado na fórma do contmclo; podendo ser prorogada, findo 
esse praso, por ddt'l'lllinaçiio da asscmblt•a f{cral dos seus ac
donislas. 



Arl. 9." A Companhia potlt•d srr dissolvida por deter
minação de sua as,;emhlt;a geral :mies de findo o ]1rnso do 
privilegio, no caso de se coDhcccr evidentemente !file a sua 
continuação hc prejudicial. 

TJ1TLO 11. 

Dos A ccioni.stas. 

Art. 10. Será considerado :wdnnista o possuidor de huma 
ou mais aeçõPs, sPja como primdro propriP!ario, srja coJliO 
I~Pssionario, comtanto que, nt•sfP nllimo easo, PS!f'jão as acçõt•s 
eolll(l!'!Pnl.eml'lllt~ av,~rhallas no livro th~ registro da Compa
nhia. O a\t·rbamt'nlo para tl'r lugar a Lransfert•neia, será feilo 
;í vista das respectivas aeçiies presentes as parte& conl•·atanh•s 
por si ou por seus procuradon•s, sem que haja endosso nas 
apolices, o qual fica prohihido. 

Art. 11. SômPnle podcrão vol:lJ' os accionislas de einco 
ou mais acções. Os que possuírem einco ac;õcs lerfto hum 
voto, e d'ahi para cima, hum voto por cada einco aeções; 
mas nenhum accionista poderit ter mais de vinte votos, quer 
por si, quer por procura~·ão de outm, conforme o art. 41 do 
do contracto. 

§ Unico. Ninguem poderá ser proeurador de aceionista sem 
que o sPja c tenha voto. 

Art. 12. Os accionislas sú serão reponsaveis pelo capital 
nominal de suas acçõrs; c estas poderão ser doadas, cedidas, 
vendidas, h~·pothccadas, c por qualquer ftirrna transferidas na 
fôrma do art. 10. 

Art. 1:L Os nccionistas não poderão Pm caso nemhum 
relimr da Compnnhia antes de lindo o praso de sua dmação, 
parte alguma de suas entradas. 

Art. H. Havendo accionistas com firmas sociacs, poderão 
todos os socios que as rf'prescntiio assistir as reuniões da as
sembl~a geral , mas só hum dclles poder;i votar c ser vo
tado. 

Art. 15. Nemhum acci01~isla ft•ni direito de votar em 
virtude de acçõcs que não tcnhão sido devidamente averbadas 
pelo menos dous mczes antes da reunião da assembléa geral, 
salvo o caso de transfcrencia por herança. 

TITULO 111. 

Da assembléa geral. 

Art. 1G. A tolaliddc dos arcionisl~s srní representada pela 
assPmhli•a gPral. 
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Art. 1i. Formará assembléa I-\'<) r a! a reulllao mil Yucada 
I' verilieada, nos termos destPs l~statutos, dos acrionistas qui' 
tem dirciro de votar. Os outros acciouistas podcrüo assistir ás 
deliberações propor e discuti r. 

Art. 18. A convocação da A>semhléa geral terá lugar por 
eonvite da Directoria, firmado pelo ~eu Presidente c Secrl'lario, 
afixado na porta do estabeleeimPnto, na Praça do c:umnH·rdo 
c publicado nos jornacs mais lidos d1·sta capital. 

Art. HL No dia e hora marcados p:u·a reunião 1la as
sembléa geral, !'sta se julgará conslitnida, estando prt·scn!Ps 
tantos accionistas quantos n~prcsPrllcm lrum terço dP voto~. 
Se no dia dnsignado não coul(Jar<'CI'r nu11tero sunicientc, lravcr<í 
11ova convocação dPdarando-se o motivo della; c nesta fi'União 
a assembléa geral poderá deliberar com qunlqnl'r tllllll<'I'O de 
votos presentes. Exceptua-SI' a reunião em q1te tenha de tratar-se 
dn reforma de Estatutos, do augmento do capital da Com
panhia, c da dissolução, }ll orogação, ou liquidação dcstns 
porque nestes casos derem estar presentes accionistas que rt~
presentem pelos mPnos dons tPrços dP lO los; ainda assim não 
poderá ser tomada decisão alguma delinitivn na llleSllla reu
nião em que forem propostas. 

Art. 20. Todas as deliberações da assemblt'·a geral serão 
tomadas por pluralidade de votos, menos no cnsn da dl'i<:iio 
da Directoria que será regulada na fúnna do art. 27. 

Art. 21. A assembléa geral SI~ reunirá ordinariamente 
duas vezes cada armo, nos mezes de Janeiro e Julho; c nestas reu
niões a Dirccção apresentará o relatorio do estado ria Compa
nhia, c os respectivos balanços fixados em 31 de Dezembro <' 
30 de Junho, já examinados pela eomrnissão fiscnl. 

Art. 22. As J"()Unifíes extrnordinarias tnão lugar quando 
a Directoria as convocar, on quando lhe for n'<lllerido Plll n~
prcsentação indi\'idualnrenle assignadn por tantos accionisf as 
quantos representem h11m auinto das acçües da Companhia. 

Art. 23. Em Yirtude de tal n·pn'S!'ntação dcvPr;í a lli
rcctoria convocar a assPmhléa gPral dentro do rraso de oito 
dias; c quando o não faça, os aedonislas o pmlcriio lirwr por 
annuneios publicos, nos quacs se assignem com designação 
do numero dP acçües de cada hum, declarando o molho da 
convocação. 

Art. 2'~. A assembléa geral reunida na flirma do artigo 
antecedente, só poderá tomar deliberação eomparen'tH!o ac
cionistas que representem a maioria de Yotos. 

Art. 25. A assembléa geral terá hum Presidente c dous 
Secrctarios eleitos annualmente por maioria relativa de votos 
em .cscrutinio secrl'lo, sendo a elt>ição do Presidente separada 
c a dos 2 Secrctarios em h uma &ó lista, dos quaes o mais 
votado será o 1. o c o immediato o 2. o 

"" iJ·I 
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Art 2G. No impedimento do Presidente, o substituirá 
o 1. o Secretario, c na falta deste, o 2. o sendo estes substituídos 
nos seus lugares pelos immcdiatos em \'otos. 

Art. :!7. Na reunião da assembléa geral do mez de Ja
neiro terá lugar a eleição da Directoria por escrutínio secreto 
c maioria absoluta de votos, podendo ser reeleitos os membros 
anteriormente nomeados, e em caso nenhum deixarão de o 
ser ao menos dons. Se nenhum aceionista, ou só algum obtiver 
maioria absoluta de votos entrarão em 2. • escrutínio os mais 
votados em numero duplo dos Directores que neste deverem ser 
eleitos e quando no 2. • cscrutinio se não possa obter maioria 
absoluta, ficarão eleitos os mais yotados. Em segundo, se 
elegerá a mesa da assembléa geral e commissiio fiscal composta 
de 3 membros quo deverão funccionar hum anuo. 

Art. 28. Compete ao Presidente abrir o fechar as sessões, 
conceder a palavm, mantm· a ordem e regularidade nas dis
cuçõcs, c communicar as deliberações da assembléa ~cral n 
Directoria pam esta as fazer executar. A nenhum accionista 
será permitlido, mesmo para explicações , fallar mais que duas 
vezes sobro o mesmo assumpto, á oxcepção da Directoria que 
poderá sempt·e rcspondm· ás m·guições quo lhe forem diri
gidos. 

Art. 29. Compete ao 1.• Secretario cr c redigir as actas, 
fazer a correspondoncia, que será tambem assignada pelo Pre
sidente, o apurar conjuntamente com o 2.• Secretario o.~ votos 
das eleições a quo se proceder. 

Art. 30. Hu1·ante a apuração dos votos, tomarão assento 
na mesa a par de cada Secretario dous accionistas de maior nu
meto de acçõcs que com clles farão a apuraçlio. 

TITL'LO IV. 

Da Commissão Fiscal. 

Art. 31. Compele <Í Com missão Fiscal , examinar o ('S
lado da escriptumr:ão da Companhia, c o comportamento dos 
empregados, c fisralisat· se os estatutos e as decisões da ás
scmbléa geral tem sido estrictamente executados, pm·a o que 
Jhe sPní fl•:mqueado todo o estabelecimento, c a Direcc:ão Ih~ 
dará as informações c esclarecimentos que foi'Cm exigidos. 
Este exame terá começo logo quo a Direcção lhe apresente o 
balanço semestral e será concluido 3 dias antes do marcado 
para reunião da assembléa geral, na qual a Com missão apre
sentará o sou relatorio por l'scripto. 

Art. 32. O relatorio da Commissão Fiscal será tmnscrjpfo 
no livro das actas da assembléa geral e impresso com o balanço 
para ser destribuido pelos diversos accionistas. 
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TITl'LO V. 

Da Administração. 

Art. 33. A Administração da Companhia compete á huma 
Direcc;ão de cinco membros eleitos annualmentc; mas a t.• que 
se. eleger funccionará por cinco annos a contar da installac;ão 
da Companhia, c constará de sete membros. 

Art. 3.1. A 1. • Directoria será composta de quatro Di
rectorcs eleitos d'entre os accionistas, c dos Empresarios que della 
devem fazer parte em virtude do art. 3!) do conlracto. 

Art. 35. Só poderão ser eleitos lJir·ecton•s, ul'donistas 
que tenhão ao menos trinta acções, as quaes serão lnalienayeis 
durante o tempo que cllcs estivsrcru em cxcrdcio das suas 
l'uncçõcs. 

Art. 36. Alêm da Directoria, haverá mais hum tiercnlc 
ele nomeação livre desta c a cllá sujeito c respons;wcl, perce
bendo annualmcnte o salario que lhe for arbitrado. 

Art. 37. Não poderá ser Gerente o acdonisla que não 
tenha ao menos cincoenta acçõcs, conforme o art. 41 do con
tracto, as quaes serão inaliena,·cis durante o c~crcicio do seu 
emprego. 

Art. 38. Todos os mais empregados ((Ue fMcm ncces
sarios para o bom andamento dos negocios da Companhia, 
serão da livre nomeação da Directoria sob proposta do Gerente 
e vencerão os salarios que aquella de aecordo com este lhes 
arbitar. 

Art. 39. Compete á Directoria: 
§ t.o Elegerd'entre os seus membi'Os, hum para Presidente 

e outro para Secretario. 
§ 2.0 Mandar imprimir, c assignar as apolices que tem dc 

ser cmittidas. · 
§ 3. o Contratar a compra dos barcos a vapor , c dos de 

reboque, a construcção. de armasens, c tudo mais que for nc
cessario para montar-se a Comranhia de coufonnidad'C com o. 
contracto. 

§ 4.0 Nomear o Gerente, c fiscalisar a maneira })Orquc cllc 
procede no cumprimento doe; seus deveres. 

§ 5.• Nomear-lhe substituto, durailte qualquer· impedi
mento temporario, suspende-lo, c mesmo demitti-lo de suas 
funcções. 

S O. o Nomear c demittir, sob proposta do Gerente os mais 
empregados da Companhia. 

S 7.• Organisar· as 1."" tabcllas dos freies c pa~sagens, hem 
eomo nomear os arbitms para organisaç.iio das posteriores do 
accordo com os arts. 13 c 16 do contrato. 
~ 8. o l'ropor á asscmbléa geral dos acciouistas as allPrn

c;iies que entender· rom·cnkntes no~ pre~enh•s E;tatutos. 

"' 
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§ 9 ." Org~nisar os Hegularnrntos que forem necessnrios, 
no:> quaes !!!f_···_rr.~~rá os de\cres dP cada empreg<:do, os or
denados qu~em perceber, P as fianças que tenhüo de 
prest<t r. 
~ 10. Organisar e entregar ;í Cornmissão !"isca! para o de

vido exame, os balanços semeslracs que tem de ser pr('sentes 
ú assembléa gerul em suas n·nniões de Janeiro e Julho, fa
zendo a publicar com o relatorio da mesma Commissão nos jor
naes mais lidos da capital. 

§ 11. Convocar a assembléa ~wral nas Ppocllas de suas 
reuniões ordinarias, e exlraonlinaria~, quando o bem da 
Companhia o exigir, ou lhe for n·querido, na fúrma dos arts. 
21 ~~ 23. 
~ 12. Promover por lodos os modos a prosperidade da Com

pauhia solicitando dos Poderes do Estado os melhoramentos que 
houverem mister as J.eis do paiz para o bom t•xito da Com
panhia; e os privilegios c immunidadcs a que possa aspirar. 

_\rt. .w. Todas ns deliberar,iies da I>irectoria serão por 
maioria de votos, e lançadas nas netas em livro especial, que 
serão assignadas pelos membros presentes. 

Art. 4.1. Os membros ela ])ireetoria tem direito a huma 
gratificação de 5 por cento dedusida dos lucros li!!Uidos por 
devidendo semestral, a qual será devidida com_igualdade entre 
ellcs, excluídos os empresa rios. 

Art. ~2. Os Directores serão substituídos em seus impe
dimentos pelos aceionistus que na respccti\·a ,·otação lhe forem 
immediatos em votos. 

Art. 43. ·A J)ireetoria lení amplos e illimilados poderes, 
sem reserva alguma, para a direcção c administração da Com
panhia ; e hem assim para demandar e ser demandada , e para 
representar a Companhia perante os diversos Poderes do Es
tndo. 

Art. 4~. Compete ao Gerente: 
~ t.o Propor á JJirecloria a nomcnçfío e demissão dos em

pregados da Companhia. 
§ 2. o Administrar e dirigir a na\egn~·ão da Companhia, e 

tudo o que lhe he relativo. 
§ 3. 0 Executar as ordens da Hircctoria, !piCr relativas ao 

objcdo da Companhia, qtwr á observaneia do conlraeto dos 
presentes Estatutos, c dos Regulamento que organisar. 
~ 4. 0 Apresentar á Directoria hum balanço tremestral, e 

outro definitivo no fim de cadn anno, acompanhado do seu 
r<'lalorio. 

Arl. H). O r.erenl(' ll'm direito de assistir á~ S('Ssi):•s da 
Jliree!oria: mas nP!la~ súmentt· 11'1'ú rolo COilSUILinl. 
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TITULO Yl. 

Dos dividendos e fundo de reserm. 

Art. 46. Os balanços semestraes sPrão impreterh·t>lmentc 
apresentados ã asscmblúa geral em sua reunião ordinaria. 

Art. 47. Dos lucros líquidos de cada smnestre se fará o 
dtwidendo da Companhia nos nwzes de .Janeiro c Julho de 
cada anuo, dedusindo-se primeiramente l por c••nto para fundo 
de reserva, e 5 por cento do valot' empn•gaclo nos barcos a vapor 
c de reboque; que ficat·ão em caixa, applicados á rel(mua dos 
mesmos barcos, calculados em 10 annos de duração. Estes 
5 por cento serão empregados em funtlos publicos de mais se
gurança e rendimento. 

Art. 48. Na dissolução da Companhia, o fundo de reserva 
que houve•· st>rá accumulado ao capital c diYidido 1wlos acdo
nistas existentes. 

Tnn.o YII. 

Disposiçoes yerars. 

Art. 49. O fallecimcnto do accionista uão obri:.za a li1111idar 
a Companhia; seus herdeiros, nu rPprest~ntantes não poderfto 
por fôrma alguma pôr embaraços ao andamento das opPrações 
della , e só terão direito á 11ercepção dos diYidendos c ü trans
li~rencia de suas acções. 

At·t. 50. Todas as votaçues em que homer empate serão 
decididas pela sorte. 

Art. 51. A escripturação da Compauhia será franquearia 
aos accionistas desde que a Comrnissão fiscal tiver ultimado 
o seu exame até tres dias depois da reunião da assenlbl(•a 
geral. 

Art. 52. A Direcção procurará sPmpre ullimar pur mPio 
de arbitros as constestaçüPs qne se suscitarem duraule a sua 
administração. 

Art. 53. Todos os olJjcetos de propriedade da Cmnpa
nhia', sujeitos á risco de mar, deverão sr~•· seguros aunual
mente. 

Art. 5t. l'io caso de dissoluçi'to da Companhia a assem
bléa geral dos seus accionistrs marcará o wodo pon)lte se de\C 
verificar a sua liquidar:no. 

1111 
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Disposições transitarias. 

Arl. 55. Na primeira reuniflo de accionistas que tem de 
apreciar os presentes Estatutos, serão eleitos }lO r acdamação 
hum Presidente e dons Secreta rios, que constituirão a mesa 
da nssembléa geral. 

Esta mesa porêm ser:í provisoria, c fica obrigada a solicitat· 
do Governo Imperial a approvação dos mesmos Estatutos, 
e a convoear logo que ellcs scjflo approvados os respectivos 
acciouistas para se proceder ás prcmeiras eleições na fórum 
dos nrls. 25 e 27, com as ÍJIIaCS se julgará constituída c instal
lada a Companhia. 

Maranhão em 7 de Junho de 1857. - }'raneisco de .Mello 
Coutinho de Vilhcna; llrcsidcntc. -Antonio Hcgo, Secre
tario.- José Antonio da Silva Guimarães 2.• Secretario. 

DECRETO N. • 2.021- de 11 de Novembro do 1857. 

Autorisa a incorporação e approt'l' os e.~tatutos do novo Banco 
de Pernambuco com diversas alterações. 

Attendendo ao que me rcpresentárão }'rancisco de Paula 
Cavalcanti de Albuquerque e outros, e Tendo Ouvido a Secção 
de Fazenda do Conselho d'Estado-Hci por bem Autorisar a 
incorporação de hum Banco de descontos, depositos e emissão 
sob o titulo de- Novo Banco de Pernambuco-, na capital 
da Província do íncsmo nome, o qual se regulará pelos estatutos 
que com este lJaixão, com as seguintes alterações: 

t.• Substituão-se no art. 1.• as palavras- vinte annos por 
estas- quinze annos. 

2. • Accrescentem-se no art. 2. o , depois das palavras- as
S!~mbléa geral dos aecionistas-as seguintes- e com approvação 
do Governo . 
. 3 . .' Accrcsccntcm-se no art. 7 .• depois das palavras -lucros 

ltqmdos do Banco - ns seguintes-provenientes de transacções 
cffectivamcnle concluídas dentro do semestre á que se referir 
o llivi!lendo. 

li.• Sub:;tiluão-se no mesmo arligo as palavras-- Janeiro 
P Julho - por - 1\lan;.o e Sdemhro. 

5." ~upprirna-·se o art. 8. 0 
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6. • J~xccptuem-~e no § 2." do arl. 1 O c § 5. o do art. 12, 
as acçõcs do proprio Banco. 

7.• Substitua-se o~ 7.0 do art. 10 pelos seguintes: 
§ 7. 0 Terá a faculdade de emittir bilhetes ao p01lador ,. 

á vista, até a som ma de seu capital effectivo. Estes bil hdPs 
serão realisaveis em moeda mctallica ou notas do Thesouro, e 
garantidos do modo seguinte: 50 por ccnl•l por igual somma 
em Apolices da divida publica do juro de 6 por cento on nas 
de 5 e i,. por cento pelo valor correspondente c em a('çõcs das 
Estradas de ferro que tenhão garantia de jums p1•lo l~owmo, 
todos estes títulos pelo seu valor nominal; c 50 por 1~ento por 
igual som ma em ti tu los de carteira de qup tratão os arts. 10, § 
1. o e 11 dos estatutos. Para realisação dos seus bilhetes em rne
taes ou notas do Thesouro conservará o Banco em caixa somrna 
nunca inferior á 50 por ccnlo desta scgu11da parte da emissão. 

As Apolices c acçõcs que servirem de garantia ;í emissão 
serão de propriedade do Banco a ficarão depositadas em seus 
cofres. 

Os bilhetes crnittidos pelo Banco não podcriio s<·r de valor 
menor de dez mil réis. 

§ 8. o Os descontos de qualquer emissão superior tí som ma 
autorisada no pat·agrapho antecedente, c garanlida do modo 
que fica detcnninado reverterão em favor dos cofres puhlicos, 
sendo o Banco obrigado a entrega-los como multa pela in
fracção do dito paragrapho. 

8.a Accrescente-se nos arts. 18 c 29, a obrigação de pu
blicar no jornal de maiot· circulação a taxa de seus descontos, 
o balancete, e o rclatorio da Commissão fiscal. 

9. • Substitua-se no art. 23 que marca a épocha da reunião 
ordinaria da Assembléa geral a palavra- Julho - pda- pa
lavra- :Março. 

10. • Accrescente-sc depois do art. /1.8, os seguintes: 
Art. 49. He applicavel á este Banco a disposição do art. 

10 do Decreto n. 0 575 de 10 de Janeiro de 18'~9. 
Art. 50. Esta concessão ficará sem vigor se o Hanco não 

for installado e começar suas operaçõos dentro de hum anno, 
contado da data da communicação pelo Presidente da llro
l'incia de terem sido approvados os estatutos. 

Bernardo de Souza Franco, do 1\feu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos l\'egocios da Fa
Zilnda, c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em onze de Novembro de mil oitocentos cincocnta c sete, tl·i
gesimo sexto da lndcpendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestadc o Imperador. 

IJernardo de Sou:a Franco. 
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Estatutos do ~ovo Banco tle Pernatnbuco. 

TITULO I. 

Do Banco. 

Art. t.o O Baneo ot·ganisadocom o titulo de-Novo Banco 
de Pernambuco-será de depositos, descontos e emissão; e du
rará vinte atmos contados da data de sua instalação. 

Art. 2. 0 O fundo capital do Banco será de dous mil contos 
de réis, divididos em dez mil acçõcs. 

Este fundo poderá ser elevado a quatro mil contos de réis, 
por deliberação da assembléa geral dos accionistas; c o Baneo 
dará principio as suas funcções, logo que hajão suhscriptos mil 
contos de t·éis. 

Art. 3.0 O Banco constitue huma Companhia anonima, 
e suas acções podem sm· possuidas por nacionaes ou estran
geiros. 

Art. 4. o As entradas das acções subscriptas até o acto da 
instalação do Banco, serão rcalisadas do modo seguinte: vinte 
cinco por cento á vista, c o t•estante em tres prestações iguaes, 
pagaveis nas epochas indicadas pela Directoria , em annuncios 
publicados com antecedencia de trinta dias ao menos. 

Art. 5.0 A transferencia das acções somente se fará por 
acto lançado no registro do Banco, com assignatura do pro
prietario, ou do procurador com poderes especiacs. 

Art. 6. • 05 accionistas que não rlfectuarem o pagamento 
da primeira entrada, deixarão de ser considerados como taes, 
aquelles porêm quo tendo verificado a primeira entrada, dei
xarem de verificar alguma das outras, sem motivo justifi
cado perante a Directot·ia, não perceberão dividendo algum 
da parte já entrada, em quanto não verificarem a chamada , 
e se a verificação tiver lugar dentro do decurso do semestre 
somente se lhes contat·ão os dividendos do semestre immedia
tamente seguinte. 

Art. 7. 0 Os dividendos serão feitos por semestres, e con
sistirão nos lucros liquidos do Banco, depois de deduzidos seis 
por cento, que constituirão o fundo de reserva. Esta dcducção 
porém, cessará desde que a reserva exceder á quinta parte do 
fundo realisado do mesmo Banco. Os dividendos serão pagos 
nos mezes de Janeiro e Julho de cada anno. 

Art. 8. o O Banco poderá ser dissolvido antes de findar o 
o prazo de sua duração, se assim o resolver a assembléa geral 
dos accionistas, por maioria de dous terços do capital rea
lisado. 

Art. 9. o O Banco poderá estabelecer caixas filiacs e agen
cias onde convier. Os estatutos da Caixas filiaes não poderão 
ser executados sem approvação do Governo. 



TITL:LO 11. 

na.ç oprraçüt·.~. 

Art to. As opr;t·a~õcs do naneo serão: 
1. • Descontar !Ptras de t'<Imbio c da terra e outros titulos 

eontmcrciaps á ordem, pagaycis nQ lugar do desconto com 
prazo ~etenninado, garantidos ao menos por dttas assign11turas 
dilferentes, de pessoas de credito, das quacs huma ao menos 
será rcside~~te nesta cidade; g bem assim escriptos das Alfan
degas, e letras do Thesouro ou das Thesourarias. 

2." Emprestar sobre penhores de prata, ouro c diamantes, 
de Apoliees da Bivida [lublica e de ac1;õcs de Companhi<ls acre
ditadas, de mercadorias não sujeitas á corrupção, sendo de
positadas nas Alrandegas, ou annazcns alfandegados, P tk tí
tulos commerciacs que representem legitimas tranzações. 

3." lleccbt>r em conta oorrcnl() simples, eu com juros as 
som mas que lhe forem entregues por particulares, ou estabe
lecimentos publicos, eiTecluando os pagamentos somente até 
a imp01tancia do qoc houver recebido. 

4. o Tomar dinheiro á premio por meio de ldras com prazos 
c juros convcnciouaes. · 

5. o Encarregar-se por oommissão de compra c venda de 
mctaes preciosos, de .\policcs da Divida Publica, c de qual.'squer 
outros ti tu los de valores, e da combrança de dividendos, ll'tras, 
e de outms títulos á prazos fixos. · 

6. o Fazer movimento de ftmdGs para ou trás pr"ças do I m
pt>rio, c <lo estrangeiro. 

7. o Emiltir notas ou btlhetes do valor de dez mil rú is a 
duzentos mil réis, pagaveis á vista, c ao portador, não cxt~c
dendo a emissão. á outro tanto do capital realisado. 

8. o Poderá emprestar sobre hypothecas de bens de raiz atú 
dez por cento do capital rcalisado do Banco. 

Art. 1 t. Ü5 prazos para os deswntos c cmprPstimcs nüo 
poderão excedm· dQ seis mezes. 

Art. 12. Os emprcstimos, se bem que se basrem em pe
nhores, n·ão se verificarão todavia senão por meio de letms, 
aceitas pelo impetrante, e serão regulados do modo seguinte: 

1. • Sobre penhores de ouro ou pràta, com abatimento de 
dez por cento do valor· verificado por contraste. 

2;o Sobre litulos da divida publica, com abatimento de dez 
por cento do valor do mercado. 

3.• Sobrelitulos commerciacs c mercadorias, com abatimento 
de vinte por cento ao menos. 

4. o Sobre diamantes, com abatimento de cincoenta por cento 
do valor que lhes for dado por peritos nomeados pela Di
recção. 
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5. • Sobre aeções de Companhias, com ubatimento de vinte 
cinco por cento ao menos do valor realisado ou do preço do mer
cado, quando for este inferior áquelle v a lo r. 

Art. 13. Se o penhor consistir em Apolices da Divida Pu
blica, ou ncções de Companhias, o mutuario deverá transfe
ri-las previamente ao Banco. 

Art. 14. Se o penhor consistir em papeis de credito ne
gociaveis no commercio, ou em ouro, prata, dia mentes e outras 
mercadorias, o Banco exigirá consentimento por escripto do 
devedor, autorisando o mesmo Banco para negociar, ou alhear 
o penhor, se a diYida não for paga no vencimento. 

Art. fi). As mercadorias que tiverem de servir de pe11hor 
aos emprestimos do nanco, seriio previamente avaliadas pol' 
hum ou mais corretores designados pela Direcção. 

Art. 16. Se a letra proveniente de emprestlmo sobe pe
nhor, não for paga no seu vencimento, poderá o Banco pro
ceder á venda do penhot· em leilão mercantil, . na presença de 
hum dos Directores Gerentes, e precedendo annunrios publicos 
tres dias consecutivos, mas o dono do penhor terá o direito 
de resgata-lo até começar o leilão, pagando o que dever e as 
despezas que tiver occasionado. Verificada a venda, e liqui
dada a di\'ida com todas as dcspezas, juros, e a commissão de 
hum e meio por cento , será o saldo, se o houver, entregue á 
quem de direito for. 

Art. 17. As letras ou títulos que forem assignados por 
qualquer dos Directores Gerentes não serão descontadas. As 
firmas dos Directores nno serão contadas no numero das que se 
exige para desconto. 

Art. 18. O Banco publicará semanalmente o preço dtl 
seus descontos, e emprestimos; e mensalmente remetterá ao 
Presidente da Província, e fará publicar hum balancete que 
mostre as operações realisadas, e o estado do activo e passiyo 
do Estabelecimento. 

Art. 19. O Ba,uço poderá tomar e ter sob sua guarda 
depositos voluntarios de títulos de creditos, pedras preciosas, 
joias, moeda, ouro, prata em barras, dos quaes receberá hum 
premio na proporçllo do valor dos objectos depositados. Esto 
valor será estimado pela parte de accordo com os Directores 
Gerentes, dando este recibo dos depositas, designando a sua na
tureza e yalor, o nome e residencia do depositador, a data em 
que o d!lposito for feito, e o numero do registro da inscrip4;ilo 
dos objetos depositados. Taes recibos não serão transferíveis 
por via de endosso. 

Art. 20. Em nenhum caso, e sob nenhum pretesto po
derá o Banco fazer ou emprehender outras operaçôes aiOm das 
designadas nrstes l'Statutos. 
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TITULO III. 

Da Assembléa geral. 

Art. 21. A reunião dos accionistas que possui rem l'into ou 
mais acções por si , cu como procuradores de outros, constitue a 
assembléa geral, se representarem a ter.;a parte do capital 
emittido: não comparecendo na primeira reunião esse numero 
de accionistas, se fará nova convocação, com anticipação de 
cinco dias, e assim por diante até ser representada a quarta 
parte do capital cmittido, cujos representantes constituirão 
t•ntlio a assembléa geral dos accionistas. 

Art. 22. A convocação da assembléa geral será feita pelo 
Presidente della por meio de annuncios publicados ao menos 
por tres vezes nos periodicos mais lidos da capital. 

Art. 23. A reunião ordinaria dos accionistas tení lugar 
no mez de Julho de cada anno; nclla se lerá o relatorio das 
operações do Banco, realisadas no anno findo, o parecer dos 
Fiscaes àcerca da gestão dos negocios do Banco, e se tomarão 
as medidas que forem convenientes ao pmgresso do mesmo 
Banco. De dous em dous annos porêm, alêm destes trabalhos 
a assembléa geral procederá á aleiçlio por escrutínio secreto 
e maioria relativa de votos dentre os accionistas do mesmo 
Banco, do Presidente e dous Secretarios da assembléa geral, 
nove membros da Direcção, quatro supplentes destes e tres Fi
caes do Banco. A eleição será feita em cedulas especiaes aos 
empregos, sendo as precedencias marcadas pela ordem da vo
tação, quanto aos Secretarios, membros da Direcção, supplentes 
e Fiscaes, dos quaes os menos yotados substituirão os mais 
votados. 

Nos impedimentos e faltas do Présidente, servirá o 1. • 
Secretario. Dos nove membros da Dirccção ante1·iormente 
nomeados deverão ser reeleitos cinco ao menos, e em nenhum 
caso mais de sete. Para este fim se procederá primeiramente 
á reeleição dos cinco dentre os nove existentes , e depois seguir
se-ha a eleição dos quatro que faltão. Os membros da Di
recção que forem substituídos, ,só poderão ser reeleitos no se
guinte biennio. 

Art. 24. A reunião ext.raordinaria da assembléa geral 
dos accionistas terá lugar, á requerimento da Dil·ecção, da 
Commissão l'iscal, ou de certo numero de accionistas quere
presentem ao menos a decima parte do capital realisado do 
Banco. 

Este requerimento deve ser dirigido ao Presidente d' As
sembléa geral dos accionistas, com a indicação do objecto da 
reunião extraordinaria. Se não obstante o requerimento, o 
Presidente da assembléa geral deixar de convoca-la nos oito 
dias seguintes, a convocação poderá ser feita por ~:crio numero 



de acrionístas que n·pn·sentem a lt:r~a parle do capital rl'nlí
sado. ~as reuniões extraordinarias uão Stl poderá tratar de 
assumptos alheios ao fim para que tiverem sido convocadas. 

Art. 25. As deliberações da asscmbléa geral serão tornadas 
por IDi!ioria absoluta de votos, os quacs serão contados na 
razãa de vinLe acções por cada mto , até o numero de dez 
l'Olos 1naximo, pm· cada hum acdonista, pm· si, ou como pro~ 
curador de outros. Os accionistas ausentes podcriio ser n~
presentados por meio de procumção conferida a outro accio
nista que não faça parte da Direcçlio do nanco, ou fJUC Sl'ja 
nellc empregado. Nenhum accionista lt'rií voto em virtude dt~ 
aci;ões transferidas iÍ menos de sessenta dias antes da r.tmD.ião. 
Os accionistas de menos de "Vinte ac~õcs poderão assisti!· iÍS 
reuniõt's das assembléas geraes, c discutir, porêRl nãa. p0derão 
votar. 

Art. 26.0 Nenhuma alteração ott reforma dos estatutos. 
poderá ser resolvida sem que obtenha lnima vota~ão corres
pondente á metade das acçõcs do Banc0 ,. nem c~ecutada sem 
approntção do G0vcrno. 

TITULO IV. 

Da Commissão fiscal. 

Art. 27. A Cemmissãofiscal será composta d'e tres mem
bro~, que· serão eleitos.,. c substituídos na fórma estabelecida 
no art. 23 destes estatutos. 

Art. 2tJ. Compele á Commissiio fiscal : 
1. o InspPccionar todas as opera~ões do Banco , para o que . 

examinará ao menos huma vez por mez, collectiva ou singu
larmente, o estado das Caixas, e o registro, livros c docu
mentos do Banco, qtie lhe serão franqueado~ com todos os es
clarecimentos que exigir. 

2.0 Requerer ao Presidente a convocação cxtraordinaria da 
asscmbléa geral dos accionistas, quando o julgar conveniente 
aos interesses do. Banco, declarando no seu requerimento o 
objecto . da reunião, 

3. o Dar conta á assembléa geral na reunião ordinaria, da 
maneira por que tiver desempenhado as suas attribuições, de
clarapdo· se forilo executados fiel.mcnte os estatutos e regimento 
interno do Banco, c emittindo o seu juizo ácerca da morali
dade d'as operações, principalmente das que respeitarem á 
emissão, descontos e penhores. 

Art. 29. O relatorio da Commissão fiscal será registrado 
no livro das actas da assembléa geral , e mandado imprimir pela 
Direcção do Banco, para sei' distribuído .pelos accionistas. 
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'ITITJ_O \", 

Da Direcçiio do Banco 

Art. 30. O Banco scní dirigido por lmma J)ireeçfio com
posta de nove membros, I' leitos segundo o art. 2:1, os quaes. 
d'ent•·n si, escolhrriio primciratnl'ntc o Prcsi<!Pnle c ~ecrctario 
que su bstituiril o Presidente, c sení suh~tituido pelo membro 
da Dirccção mais YOlado, c depois dons Jlin•rlores l~m·cntcs 
que tcnio eonjunctamcnlc o l'n•sidenlc a seu rargo o mando 
rio Banco. Os impedimentos !los Directores l~ercntes s1~rüo 
suppridos por outros lllf'lllhros da Direeçfio que este eh'gcr. 

Art. 31. Compete á Direcçiio: 
1." J)elibcrar sobre a ncaçflo, emissão e annulnr:ão dos 

hilhl'll's do Banco. 
2." Determinar a taxa dos desrontos c prPmio do dinheiro 

que rcc1·bcr á juro c o prazo por IJUe se hüo de fazer estas 
OJ1Craçl1cs. 

3. o Organisar a rclaçiio das firmas qne poderão ser admit
tidas á desconto, c o maximo da quantia que poderá ser dada 
sob a garantia de cada firma. 

4. • Nomenr e dimittir os empregndos, fiAnr-Jhes os orde
nados, c as !lanças que devem prestar segundo a natureza do 
serviço. 

G.• Organisar o regimento interno do Banco de accordo com 
os Estatutos, e executa-lo provisoriamente em quanto não for 
a pprovado pela assem bléa geral, á QUI' !li o su bmcttení na pri
meira reuniiio. 

G. o llPdigir o relalorio.das opcr:.tções c do estado do Banco~ 
ral'ü ser presente annualmen\e tí asscmbléa geral com o ba
lanço, sendo hum c outro lançados na ada da assemiJléa geral, 
imprc>sos e distrihuidos pelos arcionistas. 

7. o Propô r á assernbléa Geral ns reformas dos Estatutos que 
julgar necessarias. 

8.° Fiscalisar em llm todas as ot,crnçõt•s do Banco. 
Art. ~2. A Direcção reunir-s(}-ha ordinariamente lmma 

vez ao menos cada semana, c poderá deliberar estando pre
sente sete dos seus membros. 

Extraordinariamente se. reunirá a Dirccção á convite do 
Presidente ou dos Dircctores Gerentes. 

Art. 33. Os impedimentos dos membros da Dircc~ão serão 
preenchidos pelos seus supplcntcs, guardando-se na chamada 
destes a ordem da votação. 

Art. 34-. A corresponde.~eia c todos os outros actos do 
expediente do Banco, que exigirem assignatura, serão assignados 
pelos Presidentes e os Dircctores Gerentes. Os relatorios porem , 
e as resoluções da Dirceção seriío assigAadas por toda a Di
rceção. 
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Compelt~ ao Presidente da Dirct.:<;âo: 
1. o l'rcsfdir aos trabalhos da Diret~ção, e velar na execução 

fiel dos estatutos c do regimento interno do Banco. 
2. • Assistir ás operações do Banco, votar ncllas em caso 

de empate, c suspende-las quando lhe pareccrm contrarias aos 
Estatutos c aos interesses do mesmo Banco, convocando imme
diatamcnte a Direcçáo para esta resolver se devem ser reali
sadas. 

3.• Propôr ;í Dirccção todas ns medidas que lhe parecerem 
vantajosas ao Banoo, c couberem nas aUt·ibuições delle. 

4. • Convocnr extraordinarüuucntc a Dirccção quando o julgar 
C{lnvcnicntc. 

5.• Comparecer diariamente na casa do Banco, c ahi con
scnar-se o mais que lhe li11· possível durante o expediente. 

Art. 36. O Secretario da Direcção tomarü os apontamentos 
para as actas rcspecth·as, as quacs serão assignadas pelo Pre
sidente c membros da Direcção presentes á sessão, c conterão 
com a devida clareza todas as resoluções tomadas. 

Os membros da Direcção que forem vencidos, poderão fazer 
declarar seus ,·otos na acta. 

Art. 37. O Presidente da Direcção e os Directorcs Ge
rentes, terão em compensação do seu trabalho sete por cento 
dos lucro5 líquidos do Banco, os quacs serão divididos por 
todos tres igualmente, não sendo este dividendo menor de 
quatro contos de réis, por que então esta quantia lhes será intei
rada. 

Nos impedimentos do Presidente e dos Directores Gerentes, 
competem estes vencimentos á quem exercer suas funcções, 
salvo os casos de molcstia, durante a qual receberão metade 
dos mesmos vencimentos. 

Art. 38. Os servicos dos outros membros da Direcção 
serão prestados gratuitamente. 

TITUI.O VI. 

Das Disposiçües geraes. 

Art. 39. As acções que não tiverem sido distribuídas até 
a instalação do Banco, o serão opportunamente pelos accionis
tas primitivos ao par e na razão das quantias com que cada 
hum concorreo para a dita instalação, marcando-se a estes 
hum praso razoavel para declararem se querem ou não acceital-as. 

Findo este prazo, as que não tiverem sido tomadas, serão 
vendidas • nunca por menos do par, accumulando-se ao fundo 
de reserva o premio que obtiverem. 

A~t. 40. A Direcção procurará sempre ultimar, por meio 
de arb1tros as contestações que se possuo suscitar no maneio 
dos negocios do Banco. 



Art. 41. A l>in~eção fica autorisada para rt•qtwrer do~ 
poden·s do Estado quaesqucr medidas que julgar conYenientes 
para credito, segurança e prosperidade do Estabelecimento; e 
providenciará de modo que as acções ou fundos existentes no 
Banco pertencentes <i estrangeiros, srjão , mesmo no caso de 
guerra, inviolavcis corno as dos nacionaes. 

Art. 42. Os bens de raiz semoventes ou moveis que o 
Banco houver de seus devedores, por meios conciliatorios ou 
judiriaes serão vendidos em lcilao mercantil no menor prazo 
possível. 

Art. 43. O Banco pollcrá comprar ou conlitruir o edificio 
que for necessario para seu estabelecimento, precedendo au
torisação dn assembléa geral. 

A1·t. !J..i. A Uireeçào lira autorisada para demandar e ser 
demandada, e para cs.ei'CCI' livre c geral administração, com 
plenos poderes , uus quacs devem sem reserva alguma consi
derar-se comprehendidos e antol'isados todos, mesmo os po
deres em causa propria. 

Art. 4.3. Os membros da Direc~ão depositarão nu Banco 
quarenta acções que necessitao possuir para poderem entrar 
em exercício, c não :.3 nlhearllo em quanto dumrem suas 
funcçoes. 

Os membros da Diree-:.ão são responsawis pelos abusos 
que praticarem no exercício do seu cargo. 

Art. 46. As pessoas que fizerem transacções com o Banco 
pagarão a taxa do sello dos títulos respectivos. 

Art. 47. Quando se justifique perante a Direcção perda 
ou extravios de quacsquer acções, cntregar-se-ha ao accio
nista huma srgnnda via das mesmas. 

Art. 48. A abertura c encerramento das sessões da as
sernbléa geral compete ao Presidente , assim como a manu
tençilo da ordem c a regularidade de seus trabalhos. 

Aos respectivos Secretarias cumpre fazer as leituras , re
digir <~s actas, apurar os \Otos, como escrutadores, c fazer a 
correspondencia , que será assignada pelo Presidente e pri
meiro Secretario. 

Rio de Janeiro em 11 de Novembro de 1857.- Bernardo 
de Sousa Franco . 

.. , 
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DECilETO ~-" 2.022 -liP 11 dt> Nm'mubro l11• 1857. 

llegula a isenção de direitos d' AIJandrga de que gosa 
Corpo Diplomalico Estrangeiro. 

Attenllcndo ás informaçlies que ~le rorão presentes pelo 
1\leu Ministro e,Sccrct1U·io d' Estado dos Nl'gocios Esh·angeirus 
áce~·ca da isenção de direitos de I(Ue gosão os Agentes Jliplo
maticos do lmperio nos diversos paizcs estrangeiros, c. Que
rendo cstabctccct·, tanto quanto lw possivd, a reciproddalle 
devida para ('0111 os Agentes Diplomalicos nct·editados nesta 
Clirte,- Ilei por bem Modilicar o ncen•to N. • 477 de 8 de Ou
tuhm de 184-fi, pela maneira sPgnintt~: 

Art. 1. o Os Embaixadores, l' Ministros J~stl'angcims, c 
em gemi todas as pessoas Plll(li'Cgadas na lliplornacia, que che
garem ao lmperio, rcedlCrão livrt•s de din~ilos lodos os objPctos 
destinados ao seu proprio uso, considerados como pertcitecnlcs 
á sua baga.~cm. 

Art. 2. 0 Os Embaixadol'es, os l~nviados Extraol'dinarios 
c :Ministros Plcnipotl'nciarim;, os ~linislros llesidcntes, c os l~n
carregados de Negocios, acl'editauos juntos á esta Côrte, go
sarão de isenção de direitos dos generos e e !leitos, que impor
tarem para seu proprio uso• e consumo, c:lumntn hum annn 
contado do dia em que tlpt·escntarem suas Crcdenciaes, ou 
Commissões 1\Jinisteriaes. 

§ 1. o Esta isenção sel'iÍ pedida por inlcrmedio do Ministerio 
dos Negocios I~stmngeiros. 
~ 2 o O pedido, c a importa~ão dos objcctos nelle men

cionados, deverão realisar-se dentro de hum anno contado do 
dia da entrega das Crcdenciaes, saho o caso de haver-se per
dido o navio em que vinhão tal's objcclos, ou de ter occorido 
alguma outra eventqalidade que embarace a chegada do navrin 
dentro do dito prazo, porque então o Governo o amplianí , 
eomo for rnzoavel. 

Art. 3.0 Serão igualmente isentos de dirl'ilos, em quanto 
durar a missão, todos os mais objerlos c gencros, que os mes
mos Agentes Diplomaticos fizerem importa•· depois do primeiro 
anno da sua chl'gada ao lmperio ; c pam este fim abrir-se-ha 
na Alland(•ga desta Corte hum credito annual na srguinte pro
por<:ão: 

Aos Embaixadores... . • . . . . . . • • • . . . • . . . • . . . . . • G. OOOl$000 
Aos Enviados Extraordinarios c l\linistros, & c. • . 4. 000!/;000 
Aos l\Iinistros Uesidentcs...................... 3.000~000 
Aos EncarrPgados de Ncgocios elfcctiyo ou interinos. 2. 000~000 

Art. 4. 0 Os Agentes Diplomaticos, que houverem esgo
tado os crcditos annuaes, ou delles não se tiverem aproveitado, 
nenhumtt outra isenção podct·üo mais reclamar, derois de ex-
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pit•at·cm os termos fixados pelo present~ Deet·clo, e ficamlo 
obrigados á satisfazer o excesso do credito annual rcspectiYo. 

Att. 5. o Os Dipl(lmatas que forem promovidos durante a 
sua resideucia nesta Côrte , gosarão das isenções estabelecidas 
no art. 2. •, a contar do dia da apresentação de suas novas 
credenciaes. 

Art. 6.• A simples renovação das credenciaes, nos casos 
d(' mudança de Governo nos respccli\'OS paizes, não dtí lugar 
ás isenções do art. 2.0 deste credito. 

Tambem não tem direito á ellas o Diplomata que for in
cumbido de outra missão além daquclla de que já estiver en
carregado nesta Côrte. 

Art. 7.• Em todo o tempo, e mediante declaração of
flcial, receberão os Agentes Diplomaticos quaesquer volumes 
f(UC lhes vierem dirigidos sob o sello das At·mas do seu paiz, 
c, se estes contiven~m jornaes, serão transmittidos ~í adminis
tração do Correio, a qual lh'os fará cntr<'gat· conforme a pra
tica que se achar estabelecida. 

Art. 8.0 P«Jm os crcditos annuacs de qu0 trata este De
creto, haverá na Alfandcgn da COrte hum livro especial, onde 
serão abertas as respectivas contas, que mostrem,. com a de
vida clareza, os eiTeitos c generos a que se dt-'0 entrada livre, 
e a importancia dos dir~itos não arrecadados em cada anno. 
Igual assentam(:lnto se fitrá pelo que respeitá aos objcctos men
cionados no art. 1. o 

Os Agentes Diplomaticos, que se ausentárem desta Côrte, 
poderão exportar livres de direitos , dentro do prazo de seis 
mezes contados da epocha da sua retirada , todos os generos 
e eiTeitos de seu uso e consumo, devendo esta iscnçno ser 
requisitada ao Ministcrio dos Negocio& Estrangeiros, ao qual 
será transmittida huma relação circumslanciada de todos os 
objectos. 

O Visconde de 1\laranguape, do !\leu Conselho, l\Jinistro 
e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha 
assim entendido, e faça executar com os dm;pachos nccessarios. 
Palacio do llio de Janeiro aos onze dias do mez de Novembro 
de mil oitocentos cincocnta c sete, trigcsimo sexto da lndc
pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica do Sua 1\fagcstade o Imperador. 

Visconde de Jfaranguape. 

5ti 

'"'' 
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DECRETO N.o 2.023-lll' H lleNovcmLro lle 1857. 

Declara que, sem embargo da rescisão do contracto celebt·ado 
com E. Price para construcção do ramal da Estrada de 
ferro de D. Pedro li., entre a estação do Campo da 
Acclamação e a praça da Prainha, subsiste, para todos 
os seus effeitos, a approvação dada á planta do ramal por 
A viso de 28 de Dezembro de 1855. 

Tendo sido rescindido, com approvação do Governo, o ajuste 
celebrado em 10 de Janeiro de 1856 entre a Companhia da 
Estrada de ferro de D. Pedro 11. e o empresario E. Price, 
Jlura a construção do ramal entre a estação do Campo da A cela
mação e a praça da llrainha, ramal cuja planta foi approvada 
conjunctamente com a do ajuste referido, -Hei por bem De
clarar que, sem embm·go daquella rescisão, subsiste para 
todos os seus eiTeitos a approvação dada á planta do ramal 
por A viso de 28 de Dezembro de 1855, com a modificação 
constante do Aviso de 24. de Janeiro do corrente anno. 

O l\larquez de O linda, Conselheiro d' Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d' Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quatorze de Novembro de mil 
oitocentos cincoenta e sete, trigesimo sexto da Indt>pendencia 
c do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

DECRETO N.o 2.02i-dc H de Novembro de 1857. 

Marca o vencimento do Carcereiro da Cadeia da Villa da 
Cutia, na Província de São Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica marcado ao Carcereiro da Cadeia da Villa 

da Cutia, na Província de São Paulo, o vencimento annual de 
cincoenta mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do J\Ieu Conselho, 
:Ministro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e raça ()X!'('.Hlar. Palacio do Rio de Janeiro 
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em rruarl.oze de Noyembro de mil oitocentos cincocnla e sete, 
trigcsimo sexto da Indcpcndencia c lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Impemdor. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO N.• 2.025 -de U de Novembro de 1857. 

jJ;farca o.~ vencimentos dos Carcereiros das Cadeias das Vi/las 
do Livramento, Can!Jtts..~ú, e Passo Fundo, na Pro

víncia de Siio Pedro. 

Hei por bem Decrotat· o seguinte: 
Art. Unico. Fica marcado a cada hum dos Carcereiros das 

Cadeias das Villas do Livramento, Cangusstí, e 11asso Fundo, 
na Pro\'incia de São Pedro, o vencimento annual de cento c 
dncoenta mil réis. 

Fmncisco Diogo Pl!rdra de Vasconcellos, do :Meu Conse
lho, l\linistro e Secretario d' Estado dos Ncgocios da Juslil;a, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze do Novembro de mil oitocentos cincocnta 
g sete, trigesimo sexto da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.o 2.026-dc U de Novembro de 1857. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadeia da Cidade 
de Mariana, Província de Minas Geraes. 

Hei pm· bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica elevado a duzentos c quarenta mil n~is o 

vencimento annual do Carcereiro da Cadeia da Cidade de l\la
rianna na Província de ~tinas Geraes , rc\'ogadas as disposit;õc!' 
em contrario. 
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Francis1:0 Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\lfu Conse
lho, 1\Iilflistro e Secretario d'Estado dos Nt>gocios da Justil:a, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio de 
Janeiro em quatorze de Novembi"O de mil oitocenlos cincoenta 
e sete, trigesimo sexto da Indepcndencia c do Imperio. 

Com a Hubrka de Sua :1\lagcstadc o Impcr:ullll". 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECllETO N." 2.0:!7 -de 1~ Novembro de J85í. 

Mm·ca o vencimento do Carcereiro da Cadeia da Yilla de 
Smúa Isabel de Paraguassú, na Provincia da Rahia. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Uni co. Fica marcado ao Carcereiro da Cadeia da Vi lia 

de Santa Isabel de Paraguassú, na Província da Ua!tia, o ven
cimento annual de sessenta mil réis. 

Francisco Diogo Pereii·a de Vasconcellos, do !\leu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negoeios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorze de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigesimo sexto da lndependencia t> do lmperio. 

Com a Hubdca de Sua .1\Iageslade o Impemdor. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

--
DECRETO N. 0 2.028-de 18 de Novembro de 1857. 

A utorisa a organisação e approva os Estatutos da Compa
panhia- Manu(actura Nacional de Yidros. 

Attendem)o ao que l\le requereu José Gonsalves de Carvalho 
J unim·, e de conformidade com a Minha immediata Resolução de 
7 do corrente mcz, tomada sobm parecct• da Scctão dos Negocios 
do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 
3 de Outubro ultimo,- Hei por bem Autorisar a organisnt:ão 
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da C:nmpanhia-~Junufactnra Nac~ional de Yit.lros, --a qual tcnt 
por· fim a fabricação de vidros em geral; e bem assim Ar
prova•· os Estatutos da referida Companhia, que com esto 
lJaixão. 

O Marquez de OI inda, Conselheii'O d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, 1\Iinislro c Secretario d'Eslado dos 
Negocios do lmpm·io, assim o tenha entendido, c faça exe
eutm·. Palacio do Rio de Jancim em dezoito de Novembro 
de mil oitocentos eineocnta c sete, trigesimo sexto da lnde
pcndcncia e do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Marque: de Olimla. 

~~~taCtdns d1a Couaauauhia - lllauufaetu•·a Na
t"itnud dt~ Vitb:o!!l-, á que se •·elet•e o Deet•eto 

u.• 2 .O~S tle •s tle ~1n·emln•o de :I Só'. 

Da Companhia. 

Art. 1." Com o titulo de -1\Janufaclura Nacional de Vi
dros- SP estabelece nesta cidade do 1\io de Janeiro h uma Com
panhia que terá pot·objccto c fim a fabricaçiio de vidros em geral 
em local convenientemente escolhido, sendo a de vidros c cristacs 
bt·ancos e de_ cot·cs desde logo, e a de vidro pam vidmça c gar
rafas pretas, quando for resolvido pela asscmblúa geral dos ac
cionistas por proposta do Conselho de ])ircrç.ão da Companhia. 

Art. 2. • A Companhia constitue hnma soeicdnde anon1·ma, 
c durará por espaço de quinze annos contados da data da ap
prova~·ão dos presentes Estatutos pelo GoYet·no Imperial. l~stc 
pm1.0 podorá ser pmmgado com o consentimento do Goycrno 
se assim convier aos accionistas pm· deliberação tomada em 
assembliÍa gemi, extraordinariamente convocada para esse fim 
hum anno antes da expimc.:iio do prazo. 

Do capital. 

Art. 3.• O capital, ou fundo da Companhia hc lixado em 
quatrocentos contos de réis, representado po~ duas mil acc;:1ics, de 
duzentos mil réis cada h uma: mil c quinhentas acções, ou 
tresentos contos de réis serão cmittidas desde jtí, resenando-sc 
a emissão do restante para quando se resolver a fabricação do 
vidro para vidraça, ou garrafas pretas. l~stc capital po11Pni sPr 
augmentudo se os interesses da Companhia o exigin·m. 



Art. 4. o As entradas do capital serão na razão de 10 por 
cento eorn o intervallo mínimo de trinta dias de huma a outra, 
e dentro do prazo mat·cado pelo Gerente por annuncios nos 
jorn<ws de maior cit·eulaçfío. Exeeptua-se a primeira entrada 
qu1~ ser;í d11 20 por cento e n~alisada dt•lllro de trinta dia:> tia 
approvat:flo düs presentes Estatutos. 

A t't. 5." Os aeeionistas i 111 pont uacs em fazer suas entradas 
pPrdvri'ii> os valores rcalíslldns em benefic~io da Companhia, qtw 
dispor;í das acçõcs como julgar conveniente. 

Art. 6.0 A transmissão das acçõcs se opera pt~~r via de 
transft•n•ncia lavrada por termo no livro respectivo á vista das 
acçtíPS c~ prcscnl!•s os ~~onlraelanll•s, qtw dfverão assignar jun
tamente com o (;c•rcntc da Companhiii. 

Art. 7. 0 Para poder o portador de qualquer acc;:ão trans
ferida ter o direito de votar nos ncgocios da Companhia he ne
ccssario que a transmissão tenha tido lugar trinta dias antes do 
em que tiver lugar a reunião da assembléa geral dos accio
nistas. 

Da admini.~traçil.o. 

Art. 8. 0 A Companhia Sl'rá representada c administrada 
por hum Conselho de Din'cção c hum Gerente. 

Art. 9. o Na primeira reunião d'asscmbléa geral dos accio
nistas será eleita huma commissfío de tres membrcs em huma 
só lista, á qual são conc1•didos plenos poderes para contractar o 
Gerente da Companhia, o qual no seu entender reuna todas as 
qualidades necessarias para aquelle fim, contractando com elle 
o honorario que ha de Yencer, c mais condições. 

Art. 10. Logo que a dita commissão tenha contractado o 
c-:crentc convocará sem demora a asscmbléa geral, c apresen
taní o contracto de approvação, c approyado que seja, declarará 
o nome da pessoa eonlractada, que submctterá lambem a ap
provaçiío da assembléa geral, sem discussão. 

Art. 11. Em seguida procederá a asscmbléa geral á eleição 
por huma s6 lista de trcs accionistas de vinte aeções para cima 
que formariío o Conselho de Direcção, o qual exercerá suas 
l'uncções por dous annos, podendo ser reeleitos, c em remune
ração de todos os seus trabalhos c encargos terá direito o dito 
Conselho a huma comrnissão de 5 por cento tirada annual
mente dos lucros liquidas da Companhia, repartida igualmente 
pelos seus tres membros. Será Presidente deste Conselho o 
membro mais votado dcllc. 

Art. 12. O Conselho de Dil·ecção se reunirá quando o 
julgar neeessario a bem dos interesses da Companhia, e todas 
as vezes que o Gerente o carcecr para ouvir o seu parecer. 
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São altribuições do Conselho: 
1. • Uesolver sobre proposta do Gerente áccrca de n~qtwri

mentos, ou representações ás Camams Legislativas ou ao Go
verno, e medidas que importem reforma, ou rcorganisa~ão da 
Companhia, ou seu fundo. 

2. • Convocar ordinaria, e extraordinariamente a assrmbléa 
geral dos accionistas. 

3.• l1 n~star a sua opinião sobre qualquer nrgocio em que 
o Gerente haja de pedi-la. 

4.• Suspender o Gerente até a drdsão da assemblt'•a p;l'ral 
quando o julgue, a unanimidade de votos, incapaz, ou mal
versador. 

5.• .Marcar a epoca do pagamento dos dividendos e o seu 
l{tmntitativo. 

Art. 13. No impedimento de hum dos membros do Con
selho de Direcção, em occasião de ser convocado, será cmni
dado para suppri-lo o immediat~;~ em ,·otos. 

Art. H. São attribuicOes do Gerente: 
A gerencia, manejo e administração de todos os negocios, 

opera~Oes c expediente da Companhia, inclush·e a compra, ou 
aluguel de edificios para a formação do Estabelecimento, ou 
terrenos para os mandar construir, sendo-lhe outorgados plenos 
e illimitados poderes para obrar como melhor enhmder em 
beneficio della, excepto somente nos negocios apontados no 
art. 12, ácerca dos quaes ouvido o Conselho de Dirccção obrará 
conforme as suas resoluções, podendo com tudo app~llar da 
decisão para a assembléa geral dos accionistas em sessão ordi
nnria, ou convocando-a extraordinariamente por si mesmo, se 
havendo proposto esta convocação ao Conselho, este se não 
prestar a faze-Ia. 

Art. 15. O Gerente apresentará annualmentc atú o dia t.• 
de :t.larço á assembléa geral o balanço da Companhia, lechado 
no fim do anno anterior com hum relatorio da gestão dos seus 
negocios. 

Art. 16. No impedimento do Gerente servirá interina
mente a pessoa que elle designar para esse fim c for approvada 
pelo Conselho de Direcçâo. 

Art. 17. Os fundos da Companhia serão depositados em 
hum Banco, ou Caixa Bancaria com a qual se abrirá conta cor
rente. 

Da assembléa geral. 

Art. 18. A assembléa geral he a reunião dos accionistas 
quando convocados por tres annuncios consPcutivos nos jornacs 
de maior circulação. 
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Art. I!J. Para que possa constituir-se a assPmLlt"•a !:wral 
he nccessario a prcsent;.a de arcionistas represrntando por si, 
ou como procuradores, hum terço do capital ell"ectivo da t::orn
panhia. 

Art. 20. Os votos rm assernbléa grral serão contados na 
razão de hum pm· <·ada c-inco 1H't;õl's alt'~ o uumPro de vinte 
votos, maximo que poderú n•presl'nlar qualqner[accionista por 
si ou como procurador de outn•n1. 

Art. 21. Quando no dia designado se não poder constituir 
a assembléa geral na fórma do art. 1!) por falta de compare
cimento, se fará nova convocação, indicando-se o fim. della, 
o nessa reunião que ~evcn1 ter lugar dez dias depois da data 
dos annuncios se deliberará com os accionistas presentes qual
IJUCr que Sl'ja o IIUIIlero. 

Art. 22. A reunião da asst'nlbl(·a g1~ral lcrit lugar effecti
vamente huma vez por anno até o dia 1.• de l\larço de cada 
anno para lhe ser presente o rdatorio e balanço geral das ope
rações da Companhia; se reunirá tamhcm extraordinariamPnte 
quantas vezrs o Conselho de Direcção a convocur, e o Gerente 
o carecer na conformidade do art. 14-, c nestes casos se trataf<i 
unicamente do objecto que <leo lugar á convocação; todavia se 
receberá qualquer indicru:ão para ser tomada em consideração 
nas sessões ordinarias. 

Art. 23. Da primeira reunião da asscmbléa geral será o 
Presidente eleito por acclamação c as seguintes serão presididas 
pelo Presidente do Conselho de I>irccção, que nonwará em 
cada sessão o Secretario, c Escrutadorrs para redigir a acta, e 
verificar as votações que houverrm, empregando-se o cscrutinio 
secreto sempre que a votação tiver caradcr pessoal. 

Art. 2t... Nas discussões nenhum dos accionistas terá a pa
lavra mais de duas vezes sobre o mesmo assumpto, nem mesmo 
para explicar-se. Exceptuão-se os membros da administração 
e commissões encarregadas de qualquet' trabalho, que poderão 
responder as questões que lhes forem feitas. 

Dos dividendos e do fundo de rese,-va 

Art. 25. Far-se-ltão os dividendos da Companhia semes
tralmente, sendo o de primriro semestre até 30 de Junho J;Or 
estimativa pelo balancete semestral extrahido da escripturação 
da Companhia, e o do segundo semestre até 31 de Dezembro dos 
lucros liquidos á vista do balanço geral detalhado em que serão 
inventariados, c avaliados pelo seu valor os matcrias cxistentrs 
c productos em ser. 

Art. 26. Entende-se por lucros liquidos o saldo que apre
sentar a conta de lucros c perdas a favor da Companhia, de
duzidas todas as despezas, e d1•z por cento Plll cada anuo sobre 
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o imporle das maquinas, utensis ~~ escravos do Eslabcleeinwnlo 
para fazer face a renovação e deterioração dos IUL"Smos. 

Art. 27. Formará fundo de reserva os beneficios quere
sultem para a Companhia do caso previsto no art. 5; o, c o pi"emio, 
quando o haja, sobre a venda das acções depois da primeira 
emissão pa~a o comr,Iemento do fundo social. 

Da dissolução e liquidação. 

Art 28. A dissolução terá lugar: 
t.o No fim do prazo estipulado no art. 2.", quando não 

haja prorogação. 
2. • Nos casos previstos pelo Codigo Commercial. 

Art. 29. Tendo de seguil·-se a dissolução a assembléa geral 
nomeará huma commissão de tms membros d'cntre os accio
nistas de vinte acçõcs para cima a fim de proccdet· ~;om o Ge
rente a liquidação difinitiva da Companhia. Solvido o passivo, 
a commissão liquidadora pi'Ocederá a rateio do que for apu
rando, e no fim de dons annos o mais tardar apresentará suas 
contas á asscmbléa geral. 

Disposições geraes. 

Art. 30. A Companhia se julgará constituida logo ctuc es · 
tt>jão subscriptas oitocentas acçõcs. 

Art. 31. Estes Estatutos só poderão ser alterados por de
cisão da assembléa geral dos accionistas tomada crn huma, e 
vencida em outra scsslio, e scmpl"C por dous terços pelo menos 
dos votos presentes, sendo as altcra~ões submettidas 1í appro
\'ação do Governo Imperial. 

Rio de Janeiro em 13 dP. Novembro de 1857. -J. (;. de 
Carvalho Junior. 

DECRETO N.o 2.029- da 18 de Novcmbm de 18ãi. 

Dá organisação á Guarda Nacional das Provincias do Jm
perio, lúnürophes com os Estados vis i llfws. 

Em virtude da ltesoloção numero quinhentos e vinte, de 
quatorze de Fevereiro de mil oitocentos c cincocnta, c do ar
ligo cento e trinta e oito da Lei nurncr·o seiscentos c dous, de 
dezenove de Sctt~mbro do '"'~"rno anno ,-llt•i pot· bem Dccr·t•tar 
o seguinte: 

57 
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Art. 1. o A Guarda Nacional das Pro,·incius do Imperio, 
limitroph~s com os Estados visinhos, será organisada e regida 
na conformidade da Lei numero seiscentos c dous, de dezenove 
de Setembro de mil oitocentos c cincoenta, c das Instrucções 
c Itcgulamcntos ex pedidos parâ a sua execução, com as al
terações abaixo declaradas. 

Art. 2. • Toda a força da Guarda Nacional será dividida 
em Commandos Superiores, de sorte que nenhuma parte della, 
quer seja do serviço activo, quer da reserva, deixe de ficar 

. subordinada á algum dos ditos Com mandos. 
Art. 3.• O llresidcnte da Província poderá, quando o julgue 

conveniente, nomear hum Oficial de linha para Presidente ou 
l\lembro do Conselho de Qualificação de qualquer Parochia, 
com tanto que, no primeiro caso, não srja prejudicado o di
reito de algum outro Membro, á quem compita a presidencia, 
por ser mais graduado, ou mais antigo no rosto, ou ['}ais velho 
em idade. 

Art . .1.• Nos casos de que trata o arligo quatorze do 
presente Decreto, poderá o Presidente da Pro\'incia incumbir, 
em cada 1\Junicipio, ns altribuições proprias do Conselho de 
Ucv1sta á hum Conselho especial composto de trcs Officiacs de 
linha, honorarios, ou da Guarda Nacional, que não tenhão 
feito p:~rte dos Conselhos de Qualificação das Parochias do mesmo 
l\lunicipio, c marcar os prazos dentro dos qunes devão esses 
Conselhos .espcciaes começar c concluir os seus trabalhos. 

Art. 5.• A renda nrcessaria para a qualificação da Guarda 
Nacional fica reduzida á metade da que exige o artigo nono, 
paragrapho primeiro da Lei de dezenove de Setembro de mil 
oitocentos c cincoenta. 

Art. 6. • Na Província de Sfio Pedro do Rio Grande do Sul 
serão dispensados do serrh;o aclivo da Guarda Nacional o pro
prietario da fazenda de gado que nella residir, c o seu capataz, 
se ahi se marcarem cincoenta, ou mais crias annualmcnte; da
quellas onde não residir o proprietario, ou em que se mar
carem quinhentas, ou mais crias annualmente, será dispensado 
hum peão ou vaqueiro, alêm do capataz. 

Sempre que se completar o numero de quinhentas crias 
marcadas, alêm de mil, conceder-se-h a igual dispensa á mais 
hum peão ou vaqueiro. 

Art. 7. • Serão dispensados do serviço activo, não obstante 
pertencerem á lista respectiva, quando voluntariamente se não 
prestem, os indivíduos que obtiverem baixa do Exercito por ha
verem completado o tempo marcado na Lei. 

Art. 8. • Os Guardus Nacionaes do serviço activo não po
derão ser nomeados lnsperlores de Quarteirão, nem Offidaes de 
Justiç.a sem previo consentimento do Presidente da Província, 
ouvido o Commandantc l'l'SI.r<"lim. 
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A1·t. 9.• Na falta de Officiaes de linha poderã o tioverno 
nomear para ospostos do .Majores, c Ajudantes os Ofliciacs da 
Guarda Nacional que já liverem sot'vido em Corpos destacados 
pelo espaço de hun. anno, ou mais. Os l\lajorcs serão esco
lhidos d'cntre os que tiverem pelo menos a patente de Capi
tão, e _os Ajudantes d'cnli'C os _que tiverem a de subaltemos, 
c perceberão, alem dos soldos prop1·ios de taes patentes na 
linha, as vantagens cot-respondcntcs ao exercício de seus postos 
na Guarda Nacional. 

Art. 10. Os Cornrnandanlf's Supcrim·es, c os de Corpos, 
assim como os de Secções, c de Companhias avulsas, poderão 
ser demittidos dos Com mandos, se convier ao serviço rublico, 
conservando todavia as honras de suas patentes. 

Art. 11. Q l,•·esidente da Província pnderá,. dando conta 
ao Governo, nomear por tempo determinado hum Official (~e
neral ou Superior- do Exercito para inspeccionar a fluarda Na
cional, regendo-se nessa Com missão pela legislação c instrucçõcs 
proprias das inspecções militares dos Corpos do Exercilo, na 
parte que lhe for applicavcl. 

Art. 12. Tambem poderá o Presidente da Província, 
sempre que convier ao sm·viço, nomear pi"Ovisoriamentc Offi
ciaes de linha para Com mandantes Superiores, c dos Corpos 
da Guarda Nacional, ficando dispensado do exercício os effccti
vos, como permitte o artigo sessenta e hum da Lei de dezenove 
de Setembro de mil oitocentos c cincoenta, até que cessem as 
razões, que aconselharão esta providencia, da qual deverá dm· 
parte motivada ao Ciovcrno. Se os Officiaes do linha forem 
do Quadro effectivo do Exercito, deverá preceder autorisaçüo 
do Ministerio da Gut~Wl. 

Art. 13. A pena de prisão, marcada nos artigos novPnta 
c quatro . e noventa c sete da Lei, h c elevada á quinw dias. 

Art. 14-. A Guarda Nacional po:Icrá ser chamada, por de
liberação do Governo, ou do Presidente da Província , á ser
viço de Corpos destacados, c empregados na guarni<:ão c polida 
das fronteiras, não só nos casos de que tmta o artigo cento 
c dezoito da Lei, mas tambcm quando houver perigo ou ameaça 
de invasão de inimigo externo, e sempre que o exigir a st>gu
rança do Estado. 

Art. 15. A dcsignãçao dos Guardas que devão fazer pm·tc 
dos Corpos destacados será regulada por inslrucções do Presi
dente da respectiva Província, podendo ser indistinctamente 
designados para servirem nas fronteiras os residentes em qual
quer 1\Iunicipio. 

Art. 16, Os Corpos destacados poderão passar a fronteira 
para serem empregados fóra do lmperio, se assim o exigir o 
bem do Estado. 

Art. 17. Serão iscnios do recrutamento os f.um·das !1\a
cionacs rruc, por attestados dos Com mandantes das Companhias , 
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'istos de tru; em Ires meu•s pews Cheft•s dos Corros, mos· 
lrarcm que estão fardados, e que tem sido sempre prompt~ 
l'am o serviço. 

Art. 18. Os Commandantes Superiores da Guarda Nacional 
poderão accumular o Com mando militar das fronteiras, se forem 
nomeados para esta Conunissão. 

Art. 19. O tempo decorrido em serviço de campanha ser·á 
eor1tado no duplo para a reforma dos Ofliciacs da (;uarda 1\'a· 
donal, que a pertenderem. 

Art. 20. As praças da Guarda Nacional que servirem em 
CortJOS destacados nas fronteiras por doze annos completos, 
seguida, ou interpoladamentc, ficarão isentos de todo o scniço 
da nwsma Guarda em qualquer· lugar onde residirem. 

Art. 21. O Guarda !\'acionai, que tiver substituto em hum 
Corpo destacado, flcará igualmente isento de todo o scni\·o or
dinario, em quanto durar o do mesmo Corpo. 

Art. 22. .As disposições do presente Decreto poderão ser 
applicadas á todas as Províncias fronteiras, á alguma dellas, ou 
á h uma par·te somente do seu territorio, como deliberar o Go
verno, tendo em consideração as circumstancias peculiares de 
cada huma. 

Art. 23. Fica revogado o Rt•gulamento proYisor·io, que 
baixou com Decreto numero seiscentos c setenta, de vints dous 
de Fevereiro de mil oitocentos c cincocnta. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
1\linistro e Secretario d'Estado dos Nt•gocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezoito de Novembro de mil oitocentos cincocnta c sete, 
trigesimo sexto da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Francisco Dio,qo IJereira de Vasconcellos. 

---
DECRETO N. • 2.030- de 18 de Novembro de 1857. 

Declara que o Juizo Commercial he o tmico competente para 
o julgamento dos preiuizos e damnos causados por abal· 

roação dentto dos portos do lmperio, e no allo mar. 

Tendo-se suscitado duvida sobre a competencia do Juizo 
CommerciaJ para julgar os prejuízos c damnos causados por 
abalroação dentro dos portos do lmpcrio; 
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AUendcndo ao que á cslc rl)speilo dispõe a Rcsoluçiio nu
mero trescntos cincocnla c oito de quatorze de Agosto mil 
oitocentos quarenta c cinco, c Regulamento numero quatro
centos quarenta e sete de dezenove de Maio de mil oitocentos 
quarenta e seis, artigos sexto paragraho quinto, cento c dezoito 
R seguintes, o Codigo Commcrcial artigos setecentos cincoenla, 
e setecentos cincoenta c hum, c o Regulamento numero sete
centos trinta e sete de vinte cinco de Novembro de mil oito
centos cincocnta, artigo cento oitenta c nove c seguintes; 

Tendo Ouvido o l\Ieu Conselho d'Estado, com cujo parecer 
l\Jc Conformei, por Minha Imperial 1\csolução de trinta c hum 
de Outubro do corrente anno: 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. O Juiz Commercial hc o competente para 

julgar os prejuízos c damnos causados por abalroação, tanto 
no alto mar (artigo setecentos cincocnta doCodigo Commercial) 
eorno nos portos do Impcrio, e as indemnisações correspon
dentes, devendo as Capitanias dos Portos limitar-se a verificar 
se houve infracção da policia do porto, para o eiTcito uni co 
de applicar a penalidade que por ella coubct'. 

J<'rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jcu Con
selho, 1\linistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios do lmpcrio, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Ja
neiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
c sete, trigesimo sexto da lndcpendencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica d~ Sua l\Jagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.o 2.031-dc 18 de Novembro de 185i. 

A/arca o vencimento (lo Carcereiro da Cadeia da Vil/a Leo· 
poldina da Provincia de Jlinas Geraes. 

Hei por bem nccretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica marcado ao Carcereiro da CadPia da 

Villa Leopoldina da Provinda de :!Uinas Geraes o Ycncimcnto 
annual de sessenta rnil réis. 

Francisco Diogo Pereira ele Vasconcellos, do Meu Conse
lho, :\Iinistro c Secretario d' Estado dos Ncgodos da .Jnsli~·a, 
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assim o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Ulo de 
Janeiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
e sete , trigesimo sexto da lndeprndcncia e do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\Jagcstade o Imperador. 

Francisc~ Diogo Pereim de Vasconcellos. 

--
DECHETO N.• 2.032-de 18 de Novembro de 1857 

A ugmenta o vencimento do Carcereiro da Cadeia da Cidade 
de Coritiba, Capital da Província do Paraná. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. .Fica elevado a quatrocentos e oitenta mil réis 

o vencimento do Carcereiro da Cadeia da Cidade de Coritiba, 
Capital da Província do Paraná; revogadas as disposições em 
contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\Ieu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c raça executar. Palacio do 1\io Ja
neiro em dezoito de Novembro de mil oitocentos cincoenta c 
icle, trigesimo sexto da lndcpcdencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DJt:CRETO N.• 2.033-dc 21 de Novembro de 1857. 

Altera o Decreto N.• 1.982 de 3 de Outubro do corrente 
anno, pelo qual foi concedido a José Bernardo Teixeira 
privilegio para explorar, e lavrar na Província do Ceará 
as minas de mineraes de d-ifferentes qualidades que des
cobria, e as que houver de descobrir. 

Attendendo á representação que José Bernardo Teixeira fez 
chegar á l\linha Imperial Presença áecrca das clausulas do De-
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c·rcto N.u L982 de 3 de Outubro do correille anno, pelo qual 
foi autorisado para explorar, c lavrar na Província do Ceará, por 
meio de huma Companhia, as minas de diiTerentes mineraesque 
j<i dcscobrio, e as que houve•· de descobrir, -llei por bem 
Conccdct· á Companhia, que o. supplicante form~tr para aqucllc 
fim, faculdade para explorar, e lavrar as referidas minas, sob 
as condições que com este baixão, assignadas pelo .1\larquez 
de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de 
Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Im
perio; ficando sem eiTcilo o m('ncionado Decreto N .• 1.982, 
c as condições que o acompanhão. O mesmo Ministro assim 
o tenha entendido, c faça executar. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte hum de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
c sete, trigesirno sexto da Indcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Marqttez de Olinda. 

C~ontll~i5e8 ia que se refere o Deerefo u.o • .oas 
tlesfa dafa. 

1.• • No prazo de dezoito me~cs, contado do dia do con
tracto, que será celebrado com o f'mpresario José Bernardo 
Teixeira, de conlhrmidadc com o S 3. o do art. 5. o da Lei de 
8 de Outubro dc.1833, deverá estar formada a Companhia 
autorisada pelo Decreto N.• 2.033 desta data, sob pena de 
huma multa de quatro contos de réis, que será paga pelo cm
presario, salvos os casos de força maior convenientemente pro
vados, e r1~conhccidos pelo Governo. 

2. • O Govcmo poderá pro rogar o prazo da condição an
tecedente por mais seis mczes; c si, finda esta prorogação , 
não estiver formada a Companhia, o empresa rio incorrerá em 
outra igual multa; c o f.m'erno poderá rescindir o contracto, 
sem que o emprcsario tenha direito á indemnisação alguma 
pelos trabalhos de exploração que homer feito. 

3. • A esta Companhia fica concedido o prazo de cinco 
annos, contados da sua formação, para explorar, e designar 
os lugares da Província do Ceará em que lhe convier minerar. 

4. • Escolhidos, e designados pela Companhia os lugares 
para seus trabalhos de mineração, ser-lhe-hão nelles conce
didos , salvos os direitos de terceiro, até cento c cincoeuta 
datas mineracs, as quacs serão medidas c demarcadas na fórma 
das Leis que regem a mineração, correndo por conta da Com
panhia as despezas respccli\"as. 

5.• Se a mina for de ouro, prata, cobre, ou chumbo, 
cada huma data será de 141.750 bra~as quadradas, s!'gundo 
a base de 225 braças quadradas por trabalhador, eslah('lecida 

,,,, 
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no § 3.• tlu art. 6." tio Alvaní de 1:J tl•~ Mt~io de 1803, to
mando-se o termo medio de trabalhadm·es na mrma do § 2. • 
do art. 7. • do mesmo Alvará. Se porêm for· de outro qual
quer mineral, ou de qualquer producto chimico natural, a 
data terá o dobro deste numero de braças. Na· concessão de 
datas de terras diamantinas se observará a lcgislaçào geral. 

G.• l~xpimdo o prazo de que trata a condição 3.•, se a 
Companhia não tiver pr·ctmchido o numero tlc cento c cin
cocnta datas dentro do mesmo prazo, não poderá mais obter 
a concessão das que faltarem para o preencher; salvo se dcntm 
do dito prazo as tiver rcqucl'ido, indicando os lugares que 
lwuver explorado; ficando obrigada a demarca-las dentro de 
hum anno, contado do dia que lhe forem ciTcctivamentc con
e•~didns. 

7.• Nas datas assim concedidas a Companhia terá a fa
culdade de exclusivamente lavrar as minas que descobr·ir. Esta 
faculdade durará por espaço de trinta annos, os quacs prin · 
cipiarão a correr da concessão de cada huma das datas. 

8. • A ninguem será licito aproveitar-se dos trabalhos feitos 
pelo empresario, ou pela Companhia, antes, ou depois desta 
concessão, nem tão pouco perturbai-os, ou minerar dentro da 
área das datas concedidas. 

9.• A Companhia poderá aproveitar-se de todas as ma
deiras existentes nos t(•fl"erios devolutos, compr·ehendidos nas 
datas de que precisar para a construct,:ão de edilicios, pontes, 
estradas que forem nccessarias para seus trabalhos de mine
ração ; assim como poderá desapropriar os terrenos de domi
nio particular, em que se descobrirem minas de carvão de pedm. 

10. • As minas de ouro, prata, cobre c chumbo ficar·ão 
sujeitas aos impostos actuaes, e aos que por Lei forem decretados. 

11.• Quanto a outros rninernes, ou productos chimicos 
naturaes, ficará sujeita a Companhia os onus que forem im
postos por Lei, excepto nos JJrimeiros cinco annos, durante 
os quaes não pagará imposto nenhum ou para explorar, ou 
para lavrar; ficando porem entendido que será sujeita assim 
nesses mesmos cinco annos, como em todo o tempo, ás dis
posições de Lei, ou de regulamentos do Governo no que for 
concernente a regular· essa mineração, ou esta seja nos terrenos 
devoluLos, ou nos de demonio particular. 

12. a A' ~~ompanhia fica concedida isenção dos direitos 
de importação para os rnateriacs e instrumentos que mandar 
vir do estrangeiro para os trabalhos de exploração ou mineração. 

13. • A Companhia não empregará nos trabalhos das minas 
senão braços livres. 

14.• Esta concessão ficm·á dependente da Assembléa Ge
ral L•~gislaliva. 

JlaJacio do Rio de Jancirn Pm21 de Novl'mhro dt•1857.
Afarquez de Olinda. 
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DI~CRETO N." 2.03ft.- dr 25 dP Novembro de 1Sa7. 

Permitte a t·erificaçiio do peso liquido real da,ç mercadorias 
,çujeitas á direitos na razão do peso, com o abatimento 
da.ç taras marcadas na Tarifa, e dá 1·egras para essa 
t·erificação. 

Usando da autorisaçâo concedida pelo Art. 29 da Lei N. o 

:lG!l de 18 de Setembro de 181,5, c Art. '•G da Lei N ."51!~ de 
28 de Outubro de 18',8, -Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." Osr lnspcctorcs das Alfandegas concederão a ve
rificação do }WSO liquido real das mercadorias sujeitas á di
n.-ilos na razão do peso com o abatimento das tar11s marr11das 
na Talili1 em ,·igor, quando o dono da mercadoria ou seus 
prepostos rPqurrerem, e ordenarão a mesma wrificarão quando 
o lt•ilor conferente do despacho, ou da conferencia da sallida, 
a reclamarem no interesse da Fazenda Publicn. 

Art. 2. o I' ara ser admitlida a reclamação, c concedida a 
Yerillcação de que trata o artigo anteecdentc, hc indispensavel 
qUP as notas para o despacho contenhão a declaração do peso 
liquido da mercodorla, na fónna do ort. 3:i do Decreto N. o 

J .ntrJ. de 28 de l\farço deste anno, c que a dilferença reclamada 
s•:ia de dous ou mais por cento. 

§ Unico. Exccptuão-se até o fim de Fcvrreiro de 1858 os 
despachos das mercadorias que pela Tarif:1 anterior não pagavão 
flircilos na razão do peso, á respeito das quaes os Inspcctores 
das Alfandcgas admiltirão o despacho c a reclamação, c con
eedcrão a verificação, mesmo sem dcclaraçfio do peso, se a parte 
mostrar que ellc não consta das facluras originacs. 

Art. 3. o SPJ"Ú pcrmittido á parte, para que o peso liquido 
possa verincm··se com cxactidão, separar das mcrcadm·ias os 
Pnvoltorios, tantos externos como internos, com cxccpção porêm 
dos papeis que cobrirem as m1•rcadorias, dos enfeites que as 
adornarem, e dos liquidos c matcrias ncccssarias para sua con
servação. 

Art. ft..o O numero dos volumes designados pata se ve
rificar o pczo liquido não será menor de 1 em 20, de 2 em 
50, de 3 em 100, e assim por diante, rodcndo porêm os 
lnspcctol'cs das Alfandcgas, nos despachos de mais de 100 vo
lumes, c de liquidos e outros gcneros, cuja verificação traga 
damno á mercadoria, reduzir a proporç.ão estabelecida, se
gundo as circumstancias c a qualidade das mesmas. 

Art. 5. o As dilf0rcnças menores de 2 por cento , reconhe
cidas pela verificação, não serão attendidas, quer em favor 
da Fazenda Publica, quer em favm· das partes, devendo a 
mercadoria ser dcspacl11Hia nesse eoso eom o abatimento da 
tarn legal. 

58 
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Art. G. o O despacho por pczo bl'Ulo lerá lugar somrnlc 
nos casos expressamente determinados na Tarifa em vigor, e 
nos outros quando o despachante o preferir por brevidade do 
expediente, ficando permittida a verificação do pezo liquido 
real das mercadorias que pela mesma Tarifa estão sujeitas á 
despacho por pezo bruto , sob a formula- em quaesquer outros 
envoltorios,- para 'se pagan•m os direitos na razão da quan
tidade vt•rilicada, na fürma do presente decreto. 

Art. 7.0 Quando em hum mesmo volume vierem acon
dicionadas mercadorias que pagão direitos pm seu pezo liquido 
com outras que os pagão por seu pezo bruto, serão todas ellas 
separadas e pesadas, para pagarem direitos pelo seu pezo real, 

·sendo as despczas á custa das mercadorias, ainda mesmo no 
l'aso de que a reclamação não seja do dono ou seus prepostos. 

Art. 8. 0 As dcspczas precizas para a wrificarão do pc~zo 
liquido correrão por conta do reclamante. 

Art. 9. o Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Bernardo de Sousa I•ranco, do l\Jru Conselho, Senador 

do lmperio, Ministro c S<•cretario d'Eslado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro N11cional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte cinco del Novembro de mil oitocentos cincornla c sei<', 
trigesimo sexto da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Ttubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador 

TJemardo de Sou:;a Franco. 

DECRETO N.o 2.035- de 25 de l\"on•mbro de 1857. 

A utori.m a h1corporação e approva os estatutos do Banco 
do Maranhão, com diversas alterações. 

Attendcndo ao que J\le rcprcsenlárão Francisco de 1\'Iello 
Coutinho de Vilhena c outros, e Tendo Ouvido a Secção de Fa
zen_?a do Conselho d'Estado-Hci por bem Autorisar a incorpo
raçao de hum Banco de descontos, depositos c emissão, sob 
o titulo de- Banco do Maranhão - na capital da Província 
do mes.m.? nome, o qu?l se regulará pelos estatutos que com 
este baixao com as segumtes alterações: 

1.a Substitua-se no Art. t.o as palavras- vinte annos
por- quinze annos,- que será o prazo da duração do Banco. 

2." Substitua-se o Art. 7. 0 pelo sc>guintc>:-Os dividendos 
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aos accionistas distribuídos em Abril e Outubro de cada anuo 
consistirão nos lucros provenientes das opera~·ões autorisadas 
por estes estatutos , que se tiverem eiTectivamente realisado 
dentro do semestre respectivo, e depois de deduzidos cinco 
por cento para o fundo de reserva. 

3.• Supprimão-se os Arts. 8.• e 56 e do Art. 32 a parte em 
que julga a vota«,:ão da maioria absoluta sufficicntc para dis
solver o Banco antes do te1·mo de sua duração. 

4.• Supprirna-se no Art. 9.• §§ 2.• e 3.• e no Art. 13 § 8.• 
a parte que aulorisa descontos ou cmprestimos sobre as acções 
do proprio Banco. : 

5. a Substituão-sc O·§ 'l>.. do Art. 9. o c o Art. 11 pelos 
seguintes: 

§ 6. • Emittir bilhetes ao portador e á vista atú <i som ma 
de seu capital ciTectivo. J~stcs bilhch~s serão realisaveis em 
moeda metallka ou notas do Thesomo c garantidos do modo 
seguinte : 50 por cento por igual somma em Apolices da Di
vida JlulJlica do juro de 6 por cento ou nas de 5 e 4 por cento 
pelo valm· correspondente, e em acções das Estradas de ferro 
que tcnhão garantia de juros pelo Governo, todos estes títulos 
pelo seu valo1· nominal ; c 50 por cento por igual somma em 
títulos de carteira de que tmtão os Arts. 9.• § t.• e 12 § 3.• 
dos estatutos. 

Para realisação de seus bilhetes em metal's ou notas do 
Thesouro conservará o Banco em caixa somma nunca inferior 
a 50 por cento desta segunda parte da emissão. 

As Apoliccs e acções que servircm de garantia á emissão se
rão de propri~dadc do Banco e ficarão depositadas em seus cofres. 

Os bilhetes emittic:los pelo Banco não poderão ser de ,·ator 
meno1· de 10~000. 

§ 7. • Os descontos de qualquer emissão superior i1 som ma 
auterisada no paragrapho antecedente, c garantida do modo 
que fica determinado reverterão em favm· dos cofres publicos 
sendo o Banco obrigado a entregai-os como multa pela i11f'racção 
do dito paragmpho. 

6.• Substitua-se o § 3. • do Art. 12 pelo seguinte: 
O prazo das letras admittidas a desconto não excederá a 

quatro mezes,; todavia com o augmento de hum por cento 
sobre a taxa dos descontos poõcrú elevar-se até oito meZl'S, 
comtanto que os descontos á !'Sle praso não excedão á metade 
dos do mez c nunca á humu quarta parte do capit,al rcali
sado. 

7. a Supprimão~se no Art. 16 as palavrtts : - salvo o easo 
de algumas por elles anteriormente assignadas que forem re
formadas. 

8. • Substitua-se no Art. 21 , que marca as époeha~ das rf'u
niões m·dinat·ias da assembléa geral as palavras-3l do Julho 
c 31 de Janeiro- por- 30 de Setembro c 31 de 1\Jar~n. 
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9 • Sutlstitu~- se o § 9 • do Art. ~ 2 pelo soguinltl : -- Re
digir o relntorio das operações c cs~ado do Banco c o balanço, 
q. ue devem sor apresentados á l).sscmbtéa geral, fechados Ctll 
31 de 1\Iarço o 30 de Setembro. 

10.• Substitulio-so no Art. 4í as palavms-.-11> de Julho o 
15 de Janeiro .....,.. polas S(lguintos : - 15 de Abt•it c 15 de Ou~ 
tubro. 

u. a Accrcsccntc-se ilO § 1. o do Art. 45 o seguinte: - J~sto 
relatorio será publicado no jornal de maior circulação que 
houver no lugar. 

12. • Accrescentcm-sc det,ois do Art. 59 os seguintes: 
Art. 60. A dlmctoria rcmctleni ao l'residentc da Pro

víncia, e f11rá publicar até o dia 8 de cada mcz, hum ba
lanço que mostre com clareza as operações malisadas no me:~; 
anterior, c o estado do activo e tJassivo du estabelecimento nu 
ultimo dia do mosmo moz, 

Art. 61. llo applicavel á este Bauco a disposi<:llo do 
Art. 10 do Decreto N.• 575 de 10 de Janeiro do 1849. 

Art. 62. Esta concessão ficará sem vigor se o nanco não 
for instalado e começat· suas operl).ções dentro de hmn anno 
contado da data da communicação pelo Presidente da l'ro
vlncia de terem sido appmvados os estatutos. 

Bemardo de Souza l'ranco, do .Mou Conselho, Senador dn 
lmperio, Ministro o Secretario d'Estado dos Negocios da Fa
zenda , Presidente do Tribqnal do 'fhesoqro Nacional , assim 
o tenha enteudido e faça execuliil'. Palacio do ltio de Janeiro 
em vinte cinco de Novembro de mil oitocentos cil~coenta c sete, 
trigesimo sexto da lndependencia c do lmperio,. 

Com a llubrica de Sua :\lagcstade o Imperador. 

Bernardo de So!l:a Franco. 

Estatutos do Banco do :llat•anltilo. 

TlT[LO I. 

Da creação do JJaiwo. 

Art. 1.• I<'ica estabelecido nesta capital sob a dcnomi~ 
nação de- Banco do Maranhão, - }Jmn Banco de deposito, 
desconto e emissão, o qual durar~ vin~e auuos contados de sua 
installação. 

Art. 2.• O fundo capital do Banco será de mil contos de 
réis divididos em dez mil acçCíl~!i de cem mil réis cada huma. 
Este fundo [!.Odcrá ser elevado pot· deliberação da asscmbléa 
geral dos acclonistas, c authorisnção do Governo. O Banco 
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poderá dar principio ás suas operações, logo que haja inscripto 
hum terço do seu respectivo fundo. 

Art. 3. • O Banco constitue hum a Companhia anonima; 
e suas ae(:õcs podem ser possuídas por nacionaes ou estran
geiros. 

Art. 4. • A transfereneia de acções súmente se opéra por 
acto lançado no n•gistro do llaneo com assignatura do propri
etario ou do procm·ador· com poderes espcciaes. 

Art. 5." .\s entradas das acções que esliverPm subseriptas 
até o aclo da installação do Banco serão n•alisadas em presta
ções de vinte por cento pelo modo seguinte: a 1. • logo que 
for eleita a Dircctol"ia do Banco, c cada huma das outras nos 
prazos designados pela me:>ma em annunrios feitos com an
tccedencia de tr•inta dias ao menos. 

Art. G.o Na falta da ent.·ada no praw annnnciado, o 
aceionista perde em bmJCficio do llaneo as acÇÜl'S , c as pres
tações anteriormente pagas, se estas não excederem ;i quart<1 
parte da importancia do capital nominal. Na hypot11esc con
traria llcará o acdonista sujeito unicamente ;i multa de trinta 
por cento do valor· da prestação retardada, e decorridos quinze 
dias da époeha da exigibilidade, o Banco fará proceder á venda 
das acções por intermcdio de hum corretor ou agente de lei
lões da praça, cobrando do pr·e~.o da venda a multa devida, c 
despezus de corretagem c entregando a dilferença ao acdonista 
desapropriado, ou á quem o represente. 

Art. 7. o O dividendo annual consistirá nos lucros líquidos 
do Banco depois de deduzidos cinco por cento que constituirão 
hum fundo de reserva. Esta deducção cessará desde que a re
serva exceder á decima parte do fundo realisado do mesmo 
Banco. 03 dividendos serão pagos nos mczes de Janeiro c 
Julho de cada am10; porêm o pl'imciro sômente terá lugar no 
seguinte semestre. 

Art. 8. o O nanco será dissolvido d'~ facto c entrará em 
liquidação logo que tiver sofft·ido prejuízos IJUe absorvão o 
ftmdo de reserva e dez pot· cento do seu capital clfectivo. 

TITULO 11. 

Das operaçücs. 

Art. 9.• O Banco poderá: 
§ 1. o Descontar letras da terra c de cambio , tilulos de 

Companhias ou particulares que no Commercio se costumao 
descontar, bilhetes da A)fandega e do Thesouw e quacsqucr 
outros títulos do Governo á prazo fixo. 

§ 2. • Emprestar sobre penhores de ouro, prata, diamant1•s 
brutos, ou lapidados, c gcncr·os de prodneção nacionnl ott es
trangeira, não susceptivcis de dilerioração, depositados em ar-
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mazens aHanll•~gallos, Apoliecs da Divida l'ubliea, c outros tí
tulos do Governo, acções de Companhias ou títulos particulares 
que representem legitimas transac\'ões, acc;ões do p1·oprio Banco 
c fianças. 
~ 3.• Ab1·ir contas cofl'entes sobre dinheiros depositados, 

plmhorcs de ouro, prata, diamantes, Apoliccs da Divida Pu
hliea, outros titulos do (~ovel'llo, llCÇiícs de Companhias ou 
títulos p<ll'licuhH'cs, acçi;ns do foi'O})I'io Uanco e cauções. 

§ .i,• Tomar em guarda c deposito, ouro, pl'ata, brilhantes, 
joias, c títulos de valor. 

§ 5.• Cobrar por conta de terceiro dividendos ou quaesqucr 
yalot·cs, c fazer dclles rcmc!ósa em dinheiro, ou letras. 
· § 6. • Emitlir bilhetes pagu v eis ;JO portado I', c á vista, não 
potkndo a somma l~miltida r•~lo U;mco exceder de cincocnta 
110r CPnl.n do capital re;tlisado, ~~ 111'111 os bilhetes ~;erem me
nores de dez mil réis. 
~ 7.• Fazer· movimento de fnndus proprios ou alheios, de 

h uma para ontra Província, c para füra do lmperio, sómcntc 
no caso do § 10. 

§ 8.• Encanegar-sc por com.missão da compra e venda de 
mctacs p1·eciosos, Apoliees da Divida P11blic.a, e de todos quaes
quer outros ti lulos. 

§ 9." Receber dinheiro á premio, como, c quando lhe 
convim· por meio de contas cornmtcs, oo passando letras, não 
podendo o prazo, em nenhum dos dous casos , ser menor de 
sessenta dias. 

§ 10. - Comprar de conta propria metaes preciosos mesmo 
efTectuando para esse fim opcraçfies de cambio, no que; em 
caso algum, poderá empregar mais de dez por cento do capital 
efTectivo. 

S 11. Comprare vender ApolicesdaDividaPublica fundada, 
ou quaesquer outros titulos de credito da Nação nfio excedendo 
ao valor do § antecedente. 

Art. 10. Em nenhum caso e sob nenhum p1·etexto poderá 
o Banco fazer, ou emprehcndcr outras opera<:ões alêm das que 
são designadas nestes estatutos. 

Art. 11. O Banco terá hum fundo disponivel represen
tado pot· moeda corrente, barras de ouro de vinte dons quilates, 
e prata de onze dinheiros na importancia de hum quarto da 
sua emissão. Para melhor regularidade da circulação poderá 
a Directoria do Banco estabelecer semanal, ou mensalmente 
c?m os Bancos de emissão do paiz a troca reciproca de seus. 
bilhetes, pagando-se o saldo em moeda corrente. 
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TITt:LO III. 

Dos descontos, empreslúnos e contas correntes. 

Art. 12. As operat;ões de descontos de que trata o Art 
!l." ~ L • serão subordinadas ás sPguintcs disposições: 

§ t. • Todas as letras ou ti lu los particulares c publicos que 
forem orrcrceidos á desconto, deverão ter prazo lixo de venci
mento, estarem desembaraçados de qualquer litígio, c con
terem a declaração de pagavcis no lugar em que foi feilo o 
desconto, quando forem aceitos fói"a dellc. 

§ 2.• As letras tanlo de cambio como da tCTra deverão 
ter pelo menos duas firmas de reconhecido credito, huma das 
quaes dcvcní ser de pessoa residente nesta Cidade. 
~ 3. • O praso da~ letras admittidas á desconto não poderá 

exceder o de quatro mczes; todavia com o augmcnto de hum 
por cento sobre a taxa do desccnto, poderá elevar-se até o 
de oito mczes, mas com este pmso sú podení realisar a metade 
dos descontos mcnsaes. 
~ 4.• A taxa dos descontos de letra ch terra c de cambio, 

assim como a do juro do dinheiro que o Banco houver de 
tomar á premio, será lixada pela Directoria, ao menos de quinze 
em quinze dias, e publicada á porta do Banco c pela im
prensa. O preço do dt>sconto de titulos será objecto de con
venção. 

Art. 13. Os emprestimos, posto que se bascem em pe
nhores, cauç<1cs, ou fianças , não se verificarão todavia sinão 
por meio de letras aceitas pelos impetrantes , sujeitando-se ás 
seguintes condições: 
~ 1." Deverão os impetrantes mostrar que slio os legítimos 

possuidores dos bens oOerccidos c que estão livres de qualquer 
encargo que possa impedir a sua venda em leilão mercantil, 
e depois de os depositar assit<narão o respectivo termo, em que 
se declare, alêm do cxpoilo, que se sujeitarão aos usos do 
Banco. 
~ 2.• Sendo os penhores de ouro, prata, ou diamantes 

apresentarão os impetrantes do emprcstimo, antes do deposito, 
a avaliação de contrastes approvados pela Directoria. 
~ 3. o Sendo os penhores sobre generos depositados , virá 

com clles a declaração do valor designado por corretores, c 
na falta, por negociantes da praça da appronlção do Banco, e 
a Apolice do seguro, exigindo-se previamente da parte, c me
diante as neccssarias verificações, huma ordem para que os ad
ministradores dos depositos, os ponhão c conservem dahi por 
diante á disposição do Banr;o; na mesma ordem os adminis
tradores lançarão a sua responsabilidade assignando-a. 
~ 4.• Constando os penhores do Apolices de Dividas Publicas, 

i.ltTiies de Companhias, titulos do (~0\1'1"110, ou p.1rtieularPs , 
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f'ntrrgarít a parte ao Banco huma procuração bastante para 
que este possa verificar a transfcrencia quando julgar ncces
sario. 

§ 5. o O crnprestimo sobre fian~ns ellccluar-sc-ha com a sc
guran~a rcJati\·a IÍS prssoas Clll!l O ~aranlircm COlO hum OU 

mais fiadm·cs <Í satisfação da J)jreeloria, obrigando-se c•stes por· 
termo assignado ao Banco como principaes pagadores, c cada 
hum solidariamente, aceitando ou alliançando letras pelo quere
ceber cmpt·cstado. 

S 6." O p1·azo dos cmprcstimos será regulado pelo § 3.• do 
Art. 12, a taxa dos juros scr;í conwncional, mas nunca po
ckr:l ser mcnol' que n estipulada para os descontos de letms. 
~ 7. n Não Sl'lldo pa,:.:n 110 YPllCÍIIICiltO qualqtwr Jctm provc

nicl'tc de cmpt·estimo solJI'e penhc1r('s, Sl't'ão estes lcndidos 
('Jn leilão mercantil com assistencia de hum elos membros da 
Directoria, precedendo annuncio de oito dias afixado no Uanco 
c publicado trcs dias seguidos em jornaes: nté o momento 
de começar o leilão podcril o dono dos penhores resgata-los, pn
gando tudo o que dever c as desprzns cff~ctuadas ; aliás, lcri
ficada a venda, c liquidada a conta das dcspczas, jums con
tados do ,·rncimcnto, c da commissâo de meio por cento, cn
t.rc~ar-sc-ha o saldo, havendo-o, á quem pertencer. 

§ 8. • Sobre penhores dtl ouro c prata serão os emprcstimos 
feitos até o montante de seu lalor real com o abatimento de 
de vinte por cPnto. 

Sobre diamantes até á metade do que for avaliado pelos 
contrastes approvados Jlclo nanco. Sobre gcneros depositados 
em armazcns alfandegados , de metade até dons terços do seu 
valor, segundo sua natureza, em vista do preço dado pelos 
corretores ou negociantes da praça c estado do mercado. 

Sobre Apolices da Divida Publica até o montante do 
seu preço na praça com abatimento de dez á quinze por cento. 
E sobre títulos do Governo, acçôes de Companhias, ou títulos 
parliculart1S, de metade até tres quartos do valor uo mercado. 

Sobre acçõrs do proprio Banco , até o montante de seu 
valor na praça, deduzindo-se hum quarto. 

Art. 14. Todas as letras, á exccpção das de cambio, pro· 
venientes de descontos c crnprestimos especificados nos artigos 
antecedentes, poderão ser reformadas nos respectivos venci
mentos mediante huma amortisação de dez por cento do capital 
primitivo, c pagamento do competente juro, com tanto que 
as novas lett·as tenhão as mesmas, ou iguacs garantias. 

Art. 15. Na falta da renovação da transacção na fórma do 
at:_ligo an.tecedente, ou do pagamento integral, se a, Dir·ectoria 
nao convtcr na reforma, o premio pela demora ate real em
bolço ser·á elevado á doze r;or cento ao ilnno, c declarado no 
corpo da letra, e d('sdc logo será proposta a competente 
arção. 
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Arl. 16. A lir"JWI dos ))i rectllJ"es de semana não S(•rá eon
tada no numero das exigidas para gal'antia dfl qualquer letra, 
salvo o caso de algumas por ellcs anteriormente assignadas, 
'l"e forem reformadas. 

Art. 17. A conta corrente, nos casos do § 3.• do a \t. 9.• 
precederá o deposito da quantia, ou penhor, nunca menor de 
quinhentos mil réis, ou fiança por igual qu.antia, c sení regu
lada pelas disposições seguintes: 
~ t. • O Banco verificará os pagamentos c transfPrencias por 

meio de eautelas cortadas dos talões, t(UC devem existir no 
naneo, com assignatura do proprietario na tat:ia; us cautelas 
não poderão sm· de quantia menor de cinr.o(•nla mil réis. Este 
serviço será gmtuito, e o Banco, alem disto, se incumbirá 
lambem gratuitamente da cobrança na pmça dos dividendos, 
letms, ou títulos de pessoas, que knhão com Plll~ contas cor
rentes abertas. 

§ 2.• As contas correntes de ndianlamentos sobre penhores e 
cauções, serão reguladas de accordo com as disposições do § 
8. • do art. 13; o juro c condições destes emprestimos serão 
convencionaes, nunca sendo o premio inferior ao designado 
para descontos de letras, subentendendo-se que, podendo con
t.inuat· por mais de hum anno, cada h uma das parccllas abona
das será saldada dentro de seis mPzes; <' quando os inh•rcsses 
do Banco o exigirem , a Direc-toria podcrit snsp«'n(kr novos 
adiantamentos. 

§ 3.• Sempr·e que se abrir qualquer conta corrente o Banco 
he obrigado a receber em pagamento as quantias, (IUO para 
este fim, ou por deposito, lhe forem rcmettidas, embora o 
scjão antes do vencimento das respectivas parccllas, com tanto 
CJUC sejão maiores de cincocnta mil réis. 

1ITULO IV. 

Guarda, deposito e cobrauça por co11ta de terceiro. 

Art. 18. Os objcctos cntmgues ao Banco em guarda t> 
deposito dcveri'ío ser examinados pelos Di mel ores, e lerão o 
valor que de accordo com elles designar o depositante, á cuja 
disposição ficão guardados. 

No acto da entrada o Banco perceberá meio por cento de 
commissão sobre o valor; esltt conunissão se repetirá cada vez 
que excede•· de hum armo o tempo do deposito. A guarda de 
quacsqucr titulos do Banco será gratuita. 

Art. 19. O Banco poderá cncancgar-sc da cobrança de 
dividendos, de letras, ou de outros títulos de valor por conta 
de terceiro, c fazer· delles remessa em dinheiro , ou letra, me
diante a commissão de meio por cento, e as seguintes dispo
sições: 
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§ J. • A rcsidencia do acceitaul«', ou pagador deve ser nesta 
cidade, e o Banco não responderá pelos erros de vencimentos 
procedentes de cotas erradas nas letras, relação, ou esclare
cimentos que as acompanharem. 

§ 2. o As letras ou títulos, que não forem pagos no venci
mento serão pl'Otcstados, quaudo ror 1wccssario prott~sto, c cn
lt-egucs á seus donos. 

Em nenhum caso o Banco se cnrancgará de qul'slõcs ju
diciaes alheias. 

TITULO , •• 

Da assembléa geral do Banco. 

A1·t. 20. A n~unifío d~s aceionistas que JlOssuircm einco 
on mais acções por si, ou como procurador de outrem , ror
marà a assembléa geral ; os de menor numero de acções po
derão assistir ás deliberações, propor c discutir sem voto. 

Art. 21. A asscmbléa geral reunir-sc-ha ordinariamente 
em trinta e hum de Julho e trinta c hum de .Janeiro de cada 
anno, e extraordinariamente nos casos seguintes: 

§ · 1. • Quando a Directoria, o presidente da asscmbléa, ou 
1t commissão fiscal o julgar nccessario. 

§ 2. o Quando ror requerida por numero de accionistas, 
cujas acçõcs representem ao menos hum decimo do rundo ca
pital do Banco. 

E neste caso o presidente a ctmvocaní dentro do prazo de 
quinze dias , c quando o não faça, os accionistas o poderão 
fazer por annuncios publicos nos quaes se assigncm com a de
signação do numero de acções de cada hum, declarando o mo
tivo da convocação. A assernbléa ~eral assim reunida só po
derá tornar deliberações, comparecendo accionistas que repre
sentem a maiol'ia absoluta do capital cffcctivo do Banco. 

Art. 22. Nas reuniões extraordinarias a assembléa geral 
só poderà tratar. do ohjccto pam que roi convocada. A con
vocação ordinaria ou cxtraordinaria far-se-ha por annuncios 
publicados nos jornaes trcs vezes consecutivas e oito dias antes 
do designado pam a reunião. 

Art. 23. A asscmbléa geral em suas reuniões ordinarias 
poderá deliberar com o numero de accionistas que represen
tarem hum terço do valor nominal das acções subscriptas. Stl 
no dia designado pam a reunião não comparecer numero sufi
ciente de accionistas, será de novo convocada com anticipação 
de cinco dias, c nesta reunião poderá deliberar com os accio
nistas que comparecerem, excepto nos casos do Art. 32. 

Art. 2'•· A assemblt~a ~eral terá hum presidente e dous 
secretarios eleitos annualmcntc na sessão de trinta e hum de 
Julho por maioria relativa de vot~s em escrutínio secreto, e 
em huma só lista dos accionislas que tiverem yotos. 
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A.rt. :n. Os votos serão contallos na proporção de hum 
por cada cim~o acNes, mas nenhum accionista por maior que 
seja o numero de suas ncções, poderá ter mais de cinco votos, 
ainda sendo procurador de accionistas ausentes. 

Art. 26. Os accionistns impedidos, ou nuscntcs poucrão 
ser repn• 5entados c votar em nssemhléa geral por outros ac
cionistas munidos dos neeessarios poderes, ou mandanio o seu 
voto em carta _fechada llirigida ao presidente da asscruhl(~a, 
quando se tiver llc proceder ú eleição. llaYcndo accionistas 
•~om 11rmas sociaes, poderão todos os socios que as represen
tarem assistir ás reuniões da assembléa geral, mas hum só del\cs 
poderá votar c ser votado. 

Art. 27. Nenhum accionista podcJ"á ter voto em virtude 
de aet:ões transferidas menos de sessl'nta dias antes da reunião; 
nem, neste caso, votar como proeurador de outros, snlvo se as 
possuir por herança ou legado. 

Art. 28. Compete a assemblóa geral: 
§ L o Alterar ou reformar os estatutos do Banco. 
~ 2." Appmvar, rejeitar ou modil1car o regulamento interno 

orgauisado pela Uircetoria. 
§ 3. o Julgar as contas scmestraes. 
~ ·Í." Nomear o sen presidente c sccrP!arios, os mPrnbros 

da Directoria, seus supplentcs e tiscacs. 
§ 5. o Deliberar sobre a dissolução, proro~ação do Banco e 

augmento do seu fundo, c sobre os actos da Dircctoria. 
Art. 29. Compete ao presidente abrir c fechar as sessões, 

conceder a palavra, manter a ordem nas discussões, c fnzcr 
executar as resoluções da assembléa. A' nenhum accionista he 
pcrmittido, mesmo para explicações, falia r mais de duas vezes 
sobre o mesmo assumpto: cxccptuüo-sc a Dirrctoria :c com
missão fiscal, que poderão responder <lS arguições que lhes 
forem dirigidas. 

Art. 30. Compele nos secrctarios ler e repelir as lrituras, 
quando o presidente ordenar, redigir as actas, apurar os Yotos 
nas eleiç-ões com os dous maiores aceionistas presentes, que 
farão ns vezes de escrutadores, fazer a corrcspondcnda c o expe
diente que deverá ser nssignndo pelo presidente e primeiro 
secretario. 

Art. 31. O presidente será substituído rm suas faltas ou 
impedimentos, pelo aecionista que lhe for irnmediato em yotos 
pela eleição, c na falta pelo primeiro secretario , qtw á seu 
turno o será pelo segundo. 

Art. 32. As deliberações para augmenlat· o fundo do IJanco 
c para sua dissolução antes dos ''in te annos, para prorogar-se 
a sua duração, c para a reforma destes estatutos, só podPrão 
tomar-se estando reunido hum nunwro de accionistas que re
presente a maioria absoluta do capital etlcctivo do Banco. 
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Art. :13. Nenhuma all~rar;ão ou rnodil1cação dos Esta
tutos, podt>rá ser executada sem approva«_;ão do ~~ovcrno. 

TITI'LO YI. 

Da Directoria do flanco c l'ommúsão fi.çcal. 

Art. 34. O Banco será regido por lmma Dire~toria de Sl'i!; 

membros que entre si escolherão o presidente e secretario que 
será o vice-presidente. 

Art. :35. No impedimento do vie1'-prcsidenle, fará as suas 
vezes o Director qnc se sPgnir na ordem da votação, e no 
•·aso de empate o que for designado pela sorte. 

Art. :w. Os J)irerton's serão eleitos annualnwntc pda 
assembléa geral dos accionistas por eserutinio srcrdo em h uma 
só lista, c maioria absoluta. Os dons menos Yotados nfw po
derão ser reeleitos no anno sruuinte ao em que tiverem servido. 

Art. 37. Se no prinwiro escrutínio não houver maioria 
absoluta, proredcr-sc-lta ;í S~'gnndo entre os candidatos mais 
yotados, em numero duplo dos que li verem de ser eleitos; 
havendo empale deddir;i a sork. 

Art. 38. I\fio poderão li1~1'r pule da IIH'Sillll Dirccloriõ:t 
dous socios da mesma firma, ou parentes consaguineos, ou affins 
a.té segundo gráo contado segundo o direito ri\ il. Em qualquer 
destes casos o menos votado ser;í excluído, e tendo igual nu
mero de voto5 dPcidini a sorte. 

Art. 39. Os J)ireelores senio substituídos nos seus impe
dimentos, ou faltas, pelos imnwdiatn,; em Yolos, e segundo 
a ordem da votação, que possuírem vinte aeções pelo menos. 

Art. 40. Nenhum membro da Dircq;ão poderá entrar em 
exereicio, :;em possuir c depositar 110 Haneo quarenta aeções. 
as quars serão inalienaveis em IJnanlo durarem as suas 
funcções. 

Art. 41. Todas as semanas, dous dos Diredorcs, farão 
o respectivo serviço, e no sahbado passariio á outros dous que 
os devem substituir. 

Art. '~2. Compele ú Dirndoria: 
§ J." A Pseolha, nomeaçiio e d1~missão dos empregados, 

submcttcndo tudo á approvação da assembléa geral na sua 
primeira reunião ordinaria. 

§ 2. • Ddiberar sobre a crcação, emissão, e annulação dos 
hilhetrs do Banco, dando eonta á assembléa geral na sua pri
meira reunião ordinaria. 

§ 3." Fixar semanalmente as quantias que poderão ser cnl"
pregadas em descontos c emprestimos. 

§ 4. • Determinar a taxa dos descontos , c do premio do 
dinheiro guc reeeber á jmo, c o maximo dos prazos por qne 
far-se-hão estas openu;õcs. 
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§ 5. • Ur~anisat· a rdação das finna3 que poderão ser ad
mittidas á desconto, c o maximo da quantia que poderá ser 
descontada sob a garantia de cada firma. Essa quantia não 
excederá á quarenta contos de réis, não se comprchendendo 
as emprestadas sobre penhores. 

§ 6.• Dirigir c fiscalisar todas as operações do Banco. 
~ 7.• Propor á assemblP.a geral as alterações ou modilica

ções que julgat· ncccssarias aos estatutos. 
§ 8.• Organisar o regulamento intPrno de acordo com os 

11statutos c cxccatal-o pmvisoriamcnte em quanto não l'or ap
pmvado pela asscmbléa gcl'al. 

§ 9.• Redigir o relatorio das operaçõPs c estado do Banco 
11 o balanço que devem ser aprPsentad!)S senwstralmente á as
scmbléa gcral, fPchados em trinta de Junho e trinta e hum 
de l)czembro. 

At·t. 4:3. A Directoria rcunit·-se-ha hnri1a vez ao menos 
r.ada semana e poderá deliberar estando presente a maioria 
de seus membros. Havendo empate sobre a resolução de qual
ffucr negocio , terá o Presidente Yoto de qualidade. 

At't. 44. Concluidoi os balanços scmestraes, o que não 
exceder·;\ de quinze de Julho e quinze de Janeiro, a l)irecto
ria convocará immcdiatamente a Commiss3o fiscal para que 
VCI'ificando-os á vista da escripturação possa fazer o seu rcla
torio: e depois de feito esse exame franqueará a escripturação 
aos accionistas que a quizercm examinar, com reserva das 
<~ontas de dcpositos e registro das letras, não lhes sendo per
mittido cxtrahir copias. 

Art. 45. Compete ao Pt•esidentc da Directoria: 
§ I. o A p1·esentar á assembléa geral dos accionistas em suas 

reuniões ordinarias c em nome da mrectoria, o relatorio se
mestral das opcraçães c estado do Banco. 

§ 2. 0 Presidir ás Cornmiss5es ordinarias á cujos trabalhos 
entender que deyc assistir. 

§ 3. o Presidir a Dircctoria, ser orgão de lia, Pxaminar c 
inspcccionar as operações c outros ramos do sm·viço do Banco, 
fazer executar fielmente os estatutos, e regimento interno, e 
as decisões da Di1·ectoria, devendo todavia suspendet· as que 
julgat· contrarias aos mesmos e~tatutos, e convocar a asscm
bléa geral dos accionistas para esta decidit· se devem ou não 
ser executadas. 

§ 4. • Propor á Directoria todas as medidas que julgar vanta
josas aos interesses do Banco e convocai-a extraordinariamente 
quando o julgar conveniente. 

Art. IJ6. Os seis Directores terão em compensação do seu 
trabalho cinco por cento dos lucros liquidos que será dividido 
com igualdade por todos. 

Art. 47. Haverá alêm da Dit·ectoria huma Commissã 
fiscal permanente l'omposta de tres accionistas elf'ito annual-

'"'' 
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mente, e substituídos na fórnm porque o são os Directores, 
não lhes sendo porêm applicavel a ultima parte do Art. 36. 

Art. 4.8. Compete à Commissão fiscal: 
§ 1. • Inspeccionar todas as operações do Banco , e para esse 

fim devení examinat· ao menos mensalmente o estado das 
Caixas, escriptura~ão , registros c mais livros e documentos do 
mesmo Banco. 

§ 2.• Dar conta á assemhléa gemi dos accionistas em cada 
huma de suas reuniões extraordinarias, do modo porque ti
vm·em desempenhado suas func·~_;õPs, e se Ih rã o lidmente exe
cutados os estatutos e regulamentos internos, prineipahneule 
no tocante aos descontos e empreslimos sobre penhores. 

§ 3.• Convocar extraordinariamente n HSSI'mbléa gflral dos 
necinnislns. 

TITI'I.U \"11. 

Dispo.Yiçües geraes. 

Art. lJ.9. Não poderão sn distribuídas antes da instai
fação do Uaneo mais de sds mil aeç.cíes, ficando as restantes 
quatm mil em res•~rva para serem opportunamenle vendidas 
em leilão publico, precedendo annuncios nos jornaes, nunca 
por menos do par. O premio •tuc obtiverem se accumulará 
ao fundo de reserva. 

Art. 50. A Directoria procurará sempre ultimar por meio 
de arbitros, ns contestações que se possão suscitar ácerca dos 
uegocios do Uanco. 

Ar·t. 51. A Directoria fica nutorisadn para reqtterer dos 
podm·es do Estado quaesqum· medidas que julgar convenientes 
para credito, segurança e prosperidade do cstnbelecimento, c 
providenciarti de modo que as acçües ou fundos existentes no 
Banco pertencentes a estrang-eiros , scjão , mesmo em easo de 
guerra, inviolaveis como os dos uacionaes. 

Ar·t. 52. Os bens de raiz, semoventes, ou moveis que o 
Banco houver dos seus devedores por meios conciliatorios, ou 
judiciaes, serão vcndirlos no nH·nor prnzo possível. 

Art. 53. O nanco podf'ní eompmr ou construir· o edificio 
que for ncccssario para o seu estabelecimento precedendo au
torisação da maioria de seus accionistas. 

Art. 54. A Directoria fica autorisada para demandar, e 
ser demandada, c para exercer livre e geral administração e 
plenos poderes, nos quaes devem sem reserva alguma consi
derar-se todos, mesmo os poderes em causa propria. As suas 
procm·ações serão passadas pelo Secretario c assignadas pela 
mesma Directoria. 

• .1\ rt. 55. Todn n p9ssoa que faltar á boa fé, ou não cum-
prll' pontualmente os seus traclos eom o Banco, ficará excluído 
de nt'gociar com cllc directa ou indirectamente. 

,,,, 
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Art. 5G. O Banco pode~·;í sr.r dissolvido por deliberação 
de sua assembléa g4'l'al ainda antrs de findos os vinte annos 
mareados no Arl. 1. ", eonlwcemlo-sc que a sua continuação 
he prejudicial. 

Art. 57. As operações do Banco, c especialmente as que 
concernem a particulares são objecto de segredo para os seus 
empregados. Aquelle que o revelar será rcprehenrlido, se da 
revcla!,:ão não resultar damno; se resultar, será expulso c rcs
ponsalisado. 

Art. 58. Nenhum accionista hc responsavel por mais do 
que o valor nominal de suas acçõcs, e a quebra, ou morte 
de qualquer accionista não obriga o Banco a liquidar; podendo 
porêm os accionistas, ou seus representantes dispor de suas 
acçõcs por qualquer meio que lhe convier, observando a dis
posição do Art. !, .. " 

Art. 59. Approvados cstPs estatutos pelo Governo, só po
derão ser alterados hum anuo depois da inslallação do Banco, . 
c com approvação do Governo. 

Maranhão em 17 de Julho de 1&57.- Fmncisco J use FU1'

tado.- Dr. Antonio /lenriques Leal.- Manoel Antonio do.ç 
Santos. 

DECRETO N.• 2.0:36-dc 25 de Now·m1Jt'o de 1857. 

Crêa no Termo da Villa de São .José tla Parahyba da Pro
víncia de São Paulo o Lugar de Juiz .hlunicipal que 

accumulará as (uncções de Jniz dos Or{iios. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Haverá no Termo de São José da Parahyha, 

na Provincia de São Paulo, hum Juiz Municipal, e de Orfãos. 
Francisco Diogo J1ereira de Vasconcellos, do 1\Icu Conse

lho, l\Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hiu de Ja
neiro em vinte einco de Novembro de mil oitocentos cineocnla 
e sete, trigesimo sexto da lndcpendencia c do Irnperio. 

Com a Rubrica dQ Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasco1lcellos. 
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DECI\ETO N.n 2.037- de 25 de No\'embro de 1857 . 

.4 ugmenta o vencimento do Carcereiro da Cadeia da Ct'dade 
de Paracatú, na Província de Jlinas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Uni cu. Fica elevado a duzentos milr·éis o vencimento 

do Carcereiro da Cadeia da Cidade de Paracalú , na Província 
de Minas (iemes; revogadas as disposições em contral'io 

Francisco Hiogo Per·eira de Vasconcellos , do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeim em vinte cinco de No\·cmbro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigesimo sexto da lndepeudencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Francisco /Jiogo Pereira de Vasconcellos. 

---
DECRETO N.• 2.038-dc 25 de No,·embro de 1857. 

Crea as repartições de Aiudante e de Qua1·tel-mestre-general 
nos corpos de E:xm·ctto de observação ou de operações 

que se m·ganisarem no lmperio. 

Hei por bem determinar que nos corpos do Exercito de 
observação ou de operações , por Mim mandados organisar, 
hajiio duas repartições, huma de Ajudante-general , e outra 
de Quartel-mestre-general, tendo por chefe cada h uma hum 
Deputado da respectiva repartição, tudo conforme o Regula
mento que com este baixa, assignado por Jeronimo Francisco 
Coelho, do Meu Conselho Ministro c Secmtario d'Estado dos 
Negocios da Guerra, que assim o l<'nha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Novembro de 
mil oitocentos cincocnia c setf.', trigcsimo sexto da lndepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rltbrica de Sua 1\Iageslndc o Imperador·. 

Jeronúno Fmncisco Coelho. 

'"'' 
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Degulame111to pa1•a a~ Heatan-tiçõl"s do~ Deam .. 
tudos tio .t\judante•gene•·ul e do Q•uu•tel
tne~Jta·e-~ene••al dos eoa•pos do Exe••cito e 
de O)teraeões ou de obser,·aciio, que se o••· 
ganisareln no ln•perio; nta1Ídado executa•• 
pot• Dem•eto desta dnta. 

Art. i. o Para gcl'cncia dlsciplirl<.ll' c administrath·a dos 
corpos de exercito de operações ou de observação que se or
ganisarcm no Impcrio crcar-sc-hãojunto ao Com mando em Chcftl 
dos mesmos Corpos de Exercito duas Repartições distinctas, 
sendo huma para administração do pessoal, c outra para a do 
material desses Corpos. 

Art. 2. o O Chefe da 1. • terá a categoria c a denominação 
de Deputado do Ajudante-general, c o du 2." a de Deputado 
do Quartel-mestre-general, os quaes serão escolhidos entre os 
Olliciaes Gcnm·acs ou superiores do quadro do T~xcrcito. 

Art: 3.0 Junto á cada ])cputado e bem assim junto aos 
Commandos de cada Divisão e Brigada, haverá dous Assistentes 
sendo hum Deputado do de Ajudante:general, e outro do de 
Quartel-mestre-general. Estes Assistentes poderão ser Officiaes 
Superiores ou Capitiíes. 

Art. 1~. 0 Haverá tambem junto á cada hum Deputado no 
Quartel-general do Corpo do Exercito, e á cada Assistente nos 
de Divisão c de Brigadas, os Escripturarios c Amanuenscs cujo 
numero ,·ai indicado no mappa junto. Os primeiros serão 
Ofliciaes subalternos, c os segundos Officiaes inferiores ou ca
detes dos Corpos. 

Art. 5.• Os Assistentes c Escripturarios serão de prefe
rcncia Officiaes do quadro do Exercito, mas poderão lambem 
ser tirados dos honorarios com patente, ou dos Corpos da 
Guarda Nacional destacada que fizerem parte do corpo do Exer
cito, c ti\·ercm as convenientes habilitac;ões para o srnil.:o 
que houver de lhes ser deslin;:do. 

Art. G. o O Deputado do Ajudante-general será o orgüo 
oficial ligitimo do Commandantc em Chefe do Corpo de Rxcr
cito para a transmissão das ordens desf<'s aos Commandantes 
de Divisão e ás Autoridades militares, sobre tudo quanto disser 
respeito á disciplina, alterações e movimentos do pessoal dos 
corpos. 

Art. 7. o Os deveres principacs do Deputado do Ajudante
general de hum Corpo do Exercito serão, sob a superior gc
rcncia do respectivo Commandande em Chefe, os seguintes: 

1. o Fiscalisar que o serviço das tmpas se faça com pontua
lidade c segundo as ordens estabelecidas, tanto nos Quartcis 
c guardas, como nas marchas, acampamentos, paradas c esta
ções, postos, vedêtas, c sentinellas avançadas, dando parte ao 
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Commandante em Chefe de toda ou qualquer orcurrrncia offer.
siva da disciplina, ou cont.raria ás sobreditas ordens. 

2. o Determinar as marchas ordinarias e ás marchas ma
nobras ou sejao de concentração ou de tistribuição de forças 
que houverem de se•· feitas pelo Corpo de Exercito ou pm· 
qualquer das suas subdivisões, presercvcmlo tis forças que ti
,.m·em de marchar o cmn·cnicntc ilincrario, do qual dará contJc .. 
cimento ao ])pputado do Quartel-mestre-general, para que este 
dê as proYidl•ncias precisas durante as marchas e nos pontos 
que houverem de transitar em tudo que for relati,·o ás suas 
ai tribuições. 

3. • l<'azer o dl'talhe de todo o serviço campal e de gnarniçl!o 
que compelir ao corpo de Exercito, suas Dhisõcs, Hrigadas, 
c COI'()OS. 

4. • Organisar e expedir sob sua assignatura, c em nome 
do General Com mandante do Corpo de Exercito, toda a cor
respondcncia com os Commandanlcs de Dilisão c AutoridadPs 
militares á respeito do ramo administrativo conliado a seu 
cargo, salvo sobre aqnelles (I}Jjcctos c com B(ltwllas Autori
dades que o mesmo general reservar a sua competencw es
pecial. 

5.0 Redigir as ordens do dia do Corpo de Exercito e as
signa-las quando o General em Chefe lhe delegar essa faculdade. 

6. • Formular os boletins das operações do Corpo de Exer
cito segundo o systcma que estabelecer o Gcneml em Chefe. 

7.• Velar c fiscalisar que a disciplina se mantenha intPgral
mente, c que se observe a pontuul execução das Leis c ordens 
gcraes do Exercito, e das cspeciaPs do General em Chefe do 
t:orpo do ExPrcilo á respeito da tactica elementar dos Corpos 
sua instrucção, uniformidade c disciplina, c hem assim pro
mover a formação e andamento das diversas cspeciPs de pro
cesso, tanto criminues como disciplinares c de qualificação. 

8. • Organisar o mappa geral da força do Corpo de Exercito 
que será annualmcute apresentado ao General em Chefe, assim 
como o que deve ser mensalmente rernctlido ao Commandante • 
das Armas da ProYincia que for thcatro ou base das operações 
de guerra, para ser presente ao l\Iinistro e Secretario d'Estado 
dos Negocios da Guerra por intcrmcdio do Ajudante-general 
do Exercito. Estando o Corpo de Exercito em lerritorio es
trangeiro ou em llroyincia onde não haja Commandantc de 
Armas, a remessa se fará á Secretaria d'Estado dos Ncgocios 
da Guerra pelo intermedio do mesmo Ajudante-general. 

9. o Organisar lambem as relações por antiguidade das praças 
que tiverem concluído o seu tempo para serem remcttidas 
m4lnsalrncnte ao Ajudnnte-gencral do I~xercito, co~tformc de
terminão as instruccõcs de 31 de l\Iaio do corrente anno. 

10. Exigir que Ôs Commandantcs dos Corpos que comro
zercm o Corpo de Exercito seJão ponluacs em apresentar nlls 
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cpochas marcadas os mappas, inl'ot·mações e rclaçõas que, na 
fórma das ordens estabelecidas, devem ser rernettidas ao Quartel 
General do Et.cl'Cito na Cõrte, para scrc:n levadas á presença 
do mesmo 1\linistro. 

11. Distribuir diariamente o Santo e senha qnc li ver rcce~ 
bido do Cornmandautc em CIMfc do Corpo de Exercito. 

12. O J)eputado do Ajudante-general servirá tamhcm de 
Chefe d' Estado-maior do Corpo de Exercito, excepto quando 
o Governo nomcat· para este cargo especial a algum Oficial 
que deverá ser sempre Oficial Superior pelo menos. Neste 
caso competem ao Chefe do l~stado·-rnaior as atribuições dos 
§§ t.•, 2.•, 3.•, c 6.• deste art., c as dos§§ 3.•, 7.• c 10 
do art. 9.• 

Art. 8.• O Deputado do Qnartct-mcstr·e-gcncral sení o 
orgiio otlicial c Jigitimo do Commandante em Chefe do Corpo 
de Exercito para transmissão das ordens deste aos Com ma n
tlantcs de Divisão e <ts Autoridades militares sobre tudo quanto 
disser respeito ao fardamento, armamento, equipamento c 
municiamcnto de guerra c de boca das forças que compuzercm 
o mesmo Corpo de Exercito. 

Art. 9.• Os deveres principaes do Dl•putado do Quartel
mestre-general, sob a superior gerencia do -General em Chefe 
do Corpo de Exercito, serão os scguinh•s: 

1. • Ueconhecer os recursos de provimento, de commodi
dadc e transportes, c tambcm as condições topograpbicas dos 
tenenos que o Corpo de Exercito, ou qualquer das suas sub
divisões, tiver de atravessar, ou em que deverá estacionar, 
acampa•· ou aquartelar-se. 

2.• Dclicnar os acampamentos segundo os princípios da 
castramctação para as diversas Divisões, Urigadas, c Corpos c 
suas ambulancias, bagagens c dcpositos, repartições adjuntas 
ao Corpo de Exercito, oficinas, açougues c vivandeiros. 

3.• Marcar os pontos das guardas, piquetes, vedêtas e st•n
tinellas nos acampamentos, aquartelamentos c nas paradas e 
estações diarias. 

4." Velar sobre a regularidade, conveniencia c presteza 
do serviço dos transportes, passagem de rios ou lagôas, em
barques c desembarques de tropas, cavalhadas, munições c 
bagagens. 

5. • J<isralisar a recepção, distribuição, conservação c con
sumo do armamento, fardamento, equipamento, cavalhada 
munições de guerra c de boca , c a construcção de fortificações 
abafl'acamentos c hospitaes milit:ues. 

6.• Fiscalisar as Uepartições do Commissariado e Pagadoria 
anncxas ao Corpo de Exercito e toda a sua cscripturação. 

7.• Collocar na ordem de ma1·cha a artilharia trens, car
retamc, bagagens c vivandciros. 

8.• Providenciar c liscalisar sobre a }Jolicia, asseio e scgu-
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rança do acampamento e dos hospilaes, requisitando ao De
putado do Ajudante-general as forças que para esse fim pt·c
cisar. 

9. o Organisar o mappa geral do material do Corpo d~ Exer
cito, que deverá dat· de 15 em 15 dias ao General em Chefe 
c outro para ser remettido mensalmente ao Commandante das 
Armas da Pt·ovincia que for o theatro ou a base das opera
ções de guerra, para subir á presença do l\Jinisli'O e Sc.:retario 
d'Estado dos Negocios da Guerra, por intermedio do Quartel
mestre general de Exercito na Córtc. Estando o Corpo de 
Exercito em territorio estrangeiro, ou em Província em que 
não haja commando de Armas, se fará a rem('ssa de confor
midade com a parte final do § 8. o do art. 7. o. 

10. Colligir c coordenar os documentos, esclarecimentos c 
notas IJUe puder('m senil· para composição de huma mcmoria 
llistot·ica relativa ás marchas, opcmções, factos notavcis orga
nisação c força do Corp!J de Exercito desde sua fi)l'mação até 
que for dissolvido. Para ·coadjuva-lo n1~ste serviço especial 
poderá ser-lhe adjunto hum Oficial intelligentc. 

11. Ot·ganisar c expedir sob sua assignatura , e em nome 
do General em Chefe do Corpo de :Exercito, a correspondcncia 
Official com os Com mandantes de I>ivisão e as "\utoridades mi
litares , á respeito dos objcctos que esth·crcm debaixo da sua 
administração, salvo sobre aquellcs, c C(lm aquellas Autol'idades 
IJUe o mesmo General ordenar que scjão de sua competcncia 
espec.ial; por seu intermedio serão rcmcttidos á Ucpartição do 
Quartel-mestre-general na Curte, para serem presentes :10 1\li
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Guerra, todos os 
mappas, relarões·, documentos c demais papeis exigidos pelo 
Itegulamento daquella Repartição de 26 de Fevereiro de 185:1, 
na fórma e nos períodos no mesmo Regulamento determi
nados. 

Art. 10. Os Deputados do Ajudante-general, e do Quartel
mestre-general, e Chefe do Estado-maior, havendo-o, se au
xiliarão mutuamente na tmnsrnissão das ordens que huns aos 
outros dirigirem, ou nas requisições que mutuamente se fizerem 
para o mais proficuo desempenho dos deveres cspeciacs de cada 
hum no ramo de serviço administrativo que tiverem a seu 
cargo; nos seus impedimentos serão elles substituídos pelos 
respectivos assistentes mais antigos. Havendo Chefe d'Estado
maim· terá este junto a si hum Ajudante de ordens, da patente 
pelo menos de Capitão, que o substituirá. 

Art. 11. Os assistentes dos Deputados do Ajudante-ge
neral e do Quartel-mestre-general junto ao Quartel-general do 
Corpo de Exercito coadjuvarão os respectivos Deputados no 
desempenho de suas funcções e executarão as ordens e ins
trucçõcs que pm· elles lhes forem prcscriptas a bem da regu
laridade economia c actividadc do serviço militar. 
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Art. 12. Os assistentes junto aos Com mandos de Dhbão 
c de Brigada seriio ahi os DeiPgados dos lleputados do Aju
dante-general c do Quartel-mestre-general , e exercerão sob 
as ordens dos respectivos Comma.ndantes a mesma inspccçlio, 
liscalisação c mais funcções que exercerem os ditos Deputados 
no Corpo de Exercito; mas sómcntc dentro da csphera de at
tribuieõcs dos relcridos Commandantes. 

Art. 13. 0:> Escripturarios c Amannenses rlos Deputados 
do Ajudante-general c do Quartcl-nwslrc-gcneral, c os dos As
sistentes junto aos Commandos de DiYisão c de Brigada seriio 
Pmpregados na escripturação rcspPcli,'a, c no mais senic:o qnc 
I hcs J(H· designado pelos seus Chefes i mmedialos, concernente 
;í parte administrativa que tiverem <l seu cJI'!óO-

A rt. H. Os Ikpulados do Ajndanle-genl'ral c do Quar-
1!-l-mestrc-general dariio aos SPIIS Assistcnks jnnlo ;1os Com
HHJIHlos de DiYisão e de Brigada, em nome do (;CJwral em 
Chefe do Corpo de K\ercito, as instruec;fics dPlalhadas que 
julgarem necessarias para o profieuo desempenho· das func~ües 
de que forem encarregados em todas as cireumslaneias, e pro
cederão do mrslllo modo para eom o Chefe das Hcparti~'Ões 
gcraes que acompanharem o Corpo de Exerrilo, ·mas sómcnte 
sobre alruclles pontos lplc dependerem de sua gerencia rs
pecial. 

Art 15. AJc\m dos empregados das duas Beparti~õPs de 
Ajudante e Quartel-mestre-general, o General em Chefe terá 
junto a si hum Secretario militar, que serviní ptll'a lhe pre
parar toda a sua corrcspondencia, quer com o l\linisterio da 
Guerra , quer com as demais A utoridadcs ch·is c mililan's. 

Terão mais, niio só o general em Chcl'e, mas lambem 
os Commandantcs de Divisão c os de Brigada os Ajndan!Ps dt~ 
ordens c de campo no mappa junto imlirados. 

Art. 16. Os Deputados do Ajudanl•'-f,tencral c rio Quar
tcl-mcstrc-gcncral c seus AssistcntPs pered)Prão os n·ncinwntos 
de com missão adira de rngcnhci ros, tendo o~ ])ppulados mais 
n gralificação corrPSfHHHirnlc a Chefes por serem o efl'ertira
mente das suas respccliras Hcpartiçóes. Os Ajudantes de oniPns 
e de campo e o Secretario militar terão a grlltifiea~ão que já lhe 
•~stá marcada por Lei, d'Estado-rnaior de L • classe, c o ul
timo lmrna gratificação especial de 30;:; até 60;::\ para dcspczas 
do expediente; os Escripturarios terão a gratifica~lio d'Estado
maior de 2. • cl;1ssc, c os A manucnscs a de 505 mensaPs. 

Art. 17. Nas Pro,·incias onde tiverem de operar forças, 
ainda mesmo que não constituão Corpo de Exercito, mas 
que pelo seu numero, ou por motivos de conveniencia de sua 
distribuicão se tornar neccssaria huma boa administra('ãO c 
immcdiaia tlscalisação do pPssoal c material, o (;m'CJ'nÓ no
meará para servir Junto ao Commandantc das Armas dessas 
l'rovincias tantos ;\ssistcnlcs, quer do Ajudante-general, quer 
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do Quarlel-rnrstre-gcneral, quanto~ ex1g1rem as necessidades 
do scrvi~o podendo mesmo conforme a irn portancia das ope
rações c numero das' forças, c distancia das localidades, no
mear hum Deputado do Ajudante-general que ao mesmo tempo 
accumulc as funcções de Deputado do Qnartcl-mestrc-gcneral. 
Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Novembro de 1857. 

Jeronimo Francisco Coelho. 
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Poder-se-ha nomear hum Chefe do Estado l\Jaior com hum Ajudante d'Ordens, ou accumulará este exer
cício o Deputado do Ajudante General, conforme o que melhor convier. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Novembro de 1857. -Jeronimo Francisco Caellto. 
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DBCHETO N.o 2039-dc 28dc :Xorembro de t85i. 

Augmenta o 'l)encimento do Carcereir·o da Cadeia da 'Villa 
de ltapeva, 1w l'rorincia de ."ião Paulo. . 

li «li pot· bem Dcct·ctar o seguinte: 
Att. Unico. Fica elevado 'a cincoenta mil r{~is o venci

mento nnnnal do Carcercim da Cadeia da Vil la de llape\·a, na 
l 1rovincia de São Paulo; revogadas as disposições em conlmt·io. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\feu Con
selho, 1\linistro c Sccrctal'io d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça exccuhr. Palacio do Rio de 
Janeiro em \'in te oito de Novembro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigesirno sexto da lndcpcndcncia c do Imperio. 

Com a Itubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco JJiogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. 0 2.0'1.0 -de 23 de lliovcmbro de 1857. 

A utorisa lmrn credito supplementar da i mporlancia de 
600. 346 ;tj) 000 t·éis para occorrer ás despezas de di
versas t·ubricas do Jlinisterio do lmperio, no exerci cio de 
1856-1857. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de 1\linistros, c 
em conformidade do § 2. o art. 4. o da Lei N. o 589 de 9 de Se
tembro de 1850, Autorizar o credito supplcmentar da im- · 
portancia de seiscentos contos trrsentos c quarenta c seis mil 
réis, distribuído na fórma da Tabella que com t•ste baixa, 
para occorrer, no exercício de 1856 -1857, ils despczas de di
versas rubricas do l\linistct·io do Impcrio: de\'eudo ser esta me
dida, em tempo opportuno, levada ao conhecimento da As
scmbléa Geral Legislativa. 

O 1\lat·quez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de 1\Iinistros, 1\linistt·o e Secretario d'Estado dos Nc
gocios do Imperio, assim o lenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeii·o em vinte oito de Novembro de mil 
oitocentos cincocnta c sete, trigesirno sexto da lndrpcndencia 
c do lm pcrio. 

Com a Rubrica de Sua J\fagestade o Imperador. 

lJiarquez de Olinda. 
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Tabella a 'l"'-~ :'iit.• t•t•lea·e o Dect•eto desta 
daia que autorisa Jnnn eredito SUJtplenaea
taa· tle G00.3LIG~OOO a•éis pat•a as despe
zas tle diverl!lal!l t•ubt•ieas, tio Hinisterle •• 
lmperio, no exet•eieio de :I.S58-:1.86f. 

EXERClClO DE 1856- 1857. 

Lei N.o SlO de 15 de Setembro de 1850 Arl. 2.0 

§ 19. 
~ 20. 
~ 21. 
~ 24. 
§ 25. 
§ 27. 

§ 28. 
§ 37. 
§ 45. 

Faculdade de Medicina ........... . 
Academia das Relias Artes ........ . 
Museo Nacional. ................ . 
Lazarctos ....................... . 
Instituto vaccinico ............... . 
Canaes, pontes 1 estradas , e outras 
obrus publicas gcracs, e auxilio ás 
Provinciaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Correio Geral c Paquetes por vapor. 
Instituto dos Meninos cegos .•...•• 
Obras Publicas no Município da Côrte. 

9.2073()00 
5.850~000 
7.665~00 

39.4.84.3000 
920~000 

281. 8903()00 
160.000~ 
1.920~ 

93 • .UOJOOO 

600.34.6~ 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Novembt·o de 1857.
Marquez de O/inda . 

. ~DECRETO N. 0 2.0.11 -de 28 de Novembro de 1857. 

Manda fazer extensivas ao.Y Empregados de Marinha as dis
posições do Decreto n. o 1. 995, de 14 de Outubro do cor
rente anno, que t·egulão os vencimentos dos Empregado& 
de Fazenda nos casos de substituição e exercicio interino. 

Hei por bem Fazer extensivas aos Empregados de Marinha 
as disposições do Decreto numero mil novecentos c no
venta e cinco, do quatorze de Outubro do corrente anno, 
que regulão os vencimentos dos Empregados de .Fazenda nos 
çasos de substituição e cxercicio interino. 

61 
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José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Minisir~ ~ Sê
tretario d'Estado dos Negocios dl!. Marinha, asSim o tenhá en
tendido e faça executar. .Palacio do Rio de Janeiró etn finte 
oito de Nóvembro de mil oitocentos cincoenta e Aete, tnge
simo sexto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstado o Imperador. 

José Antonio..,Saraiva. 

DECRETO N.• 2.04.2-dc 28 de Novembro de 185'7. 

Autoriza hum credito extraordinario da importancia de 
270.000~000 para occorrer, no exercício de 1856-1857, 

, á_~ despezas feitas a titulo de - Socorros Publicos, -pelo 
credito especial do Decreto N. • 598 de 14 de Setembro 
de 1850, com as epidemias da cholera-morbo e da febre 
amarella. 

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, e 
em conformidade do § 3.• do art. 4. 0 da Lei N.• 589 de 9 
de Setembm de 1850, Autorizar, pelo 1\linisterio do lmperio, 
o credito extram·dinat·io da importancia de duzentos e setenta 
contos de réis pam occormr, no exercício de 1856-1857, ás des
pezas feitas a titulo de- Socconos Publicos,- pelo credito es
pecial do Decreto N. • 598 de 1 'I de Setembro de 1850, com as 
epidemias da cholera-morbo c da lcbt·e amarella: devendo ser 
esta medida, em tempo opportuno, levada ao conhecimento da 
Assembléa Geral Legislativa. 

O Marqucz de O linda , Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secrehuio d'Estado dos 

.. Negocios .do lmpcrio, assim o lenha entendido e faça exe

.. cotar .. JlaJacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Novembro 

. de mil.oitocentos cincoenta e sete, trigesimo sexto da Inde
. pend~ncia e do lmperio. 

Co·m a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Minisir~ ~ Sê
tretario d'Estado dos Negocios dl!. Marinha, asSim o tenhá en
tendido e faça executar. .Palacio do Rio de Janeiró etn finte 
oito de Nóvembro de mil oitocentos cincoenta e Aete, tnge
simo sexto da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstado o Imperador. 

José Antonio..,Saraiva. 

DECRETO N.• 2.04.2-dc 28 de Novembro de 185'7. 
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credito especial do Decreto N. • 598 de 14 de Setembro 
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.. cotar .. JlaJacio do Rio de Janeiro em vinte oito de Novembro 

. de mil.oitocentos cincoenta e sete, trigesimo sexto da Inde
. pend~ncia e do lmperio. 

Co·m a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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DECRETO N.• 2.()~3.;;...\l~ 5 de Dézéínbl-o Oê l8~1. 

· Declurà dt primeirlt Entrantia a Comarca do Jardim. ~ 
tta Prnvinria do Cetirá. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. U,riico. Fica declarada de primeira J<:títrancia a Co

marcá do Jardim , c1·eada pela H.esolul}ão nuniero setetentus 
noventa e oito de vinte nove de Íulho d'e;;le anno da Assent
bléa Legislativa da Província do Ceará. 

Francisco Diogo Pereira de V asconcello'S, do Meu Conselhn, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assitít 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em cinco de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e sete, trl
g~simo sexto da lnd~pendencia ~ do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lageslade o Imperador. 

Francisco Díogo Pereira de V a.,concello.t. 

DECRETO N .• 2.04.4. -de 5 de Dezembro de 1857. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca do Jar
dim na Proúincia do Ceará. 

Ht}i por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. O Promotor Publico da Comarca do Jitl'llhh; 

ultimamente creada na Província do Ceará , terá o ordenildo 
annual de seiscentos mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do Meu Con
selho, Ministro c Sec1·etario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palatio do Rio de 
Janeiro em cinco de Dezembro de mil oitocentos cincoentà li 
sete, trigesimo sexto da lndependencta e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.o 2.045- dt• 9 de Hezrmbro de :1857. 

Approva o Contracto celebrado com o Gerente da Compa
nhia Brasileira de Paquetes de V apor, innovando o 

de 2 de Janeiro de 1~55 . 
• 

Hei por bem Approvar o Conlmcto que em data de 7 do 
corrente mez foi celebrado pelo Marqucz de Olinda , Conse
lheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, com o Gerente 
da Companhia Brasileira de Paquetes de Vapor, innovando o 
de 2 de Janeiro de 1855, nmwxo ao Decreto N. 0 1515 de 3 do 
mesmo mez e anno, pnra o serviço dos referidos Paquetes 
entre esta CíJrte c os diversos portos ao Norte c ao Sul, sob as 
condições que com t•ste ba ixão, assignadas reto dito Ministro 
c Secretario d'Eslado, que nssim o tenha entendido, c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Jnneiro em nove de Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta c sete, trigesi111o sexto da lntlependencia e 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Uondiçõe~ ú fJUe se t•efet•e o Decreto de,.,a ........ 
J a 

A Companhia Brasileira de Jlaquetcs de Vapor ol:iriga-se a 
fazer todos os mezcs com barcas de vaptll' duas viagens desta 
capital ao Rio Grande do Sul, com escala por Santa Catharina, 
e_tambem, quando o exigir o serviço, por Santos, e São Fran
Cisco. 

•_ltl a -· 
Os paquetes destinados para eslt> serviço deverão ser, pelo 

menos, de setecentas tOJH'I<Jdas, n de força de dez milhas marili
mas por hora, n o calado d'ag-oa nunca muior de novn pés. 

. Estes paquetes deverão ser construidos de modo que olfe
reção todos os commodos aos passageiros assim de ré, como de 
prOa ; e com disposiç~o tal que estes ultimos cstejão debab:o 
de coberta enxuta ate o nunwr·o qçac permittir a lotação. 
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A Companhia obriga-se a apresentar o novo material pat·a 
o serviço da linha de que se trata nestas condições, dezoito mezes 
depois da data de sua assignatura ; c a tm· hum vapor de re
serva alêm dos que forem neccssarios para manter as viagens 
estipuladas. 

Em quanto não estiverem pt·omptos os novos paquetes, a 
Companhia não será obrigada senão a hurna só viagem por mcz 
para o Uio Grande do Sul, tocando scmpt'P ''m Santa Calha~ 
rina, assim na ida, como na volta. 

0.'' 

Logo que estiver rcgularisarto o serviço com os novos Pa
quetes para o Rio Grande do Sul , estes mesmos poderão seguir 
para Montevidéo, h uma, ou duas. vezes por mcz , confor·mc 
for convencionado; c nesse caso cessará a viagem estipulada 
na condição seguinte. 

7." 

Em quanto não se estabelecer a communicação para l\Ion
tcvidéo do modo expressado no ar·tigo antecedente , a Compa
nhia se obriga a fazer h uma viagem por mcz deste porto do Ui o de 
Janeiro para aquellc, tocando em Santa Catharina, c Hio Grande 
do Sul; com declal'aÇ<tO que neste ultimo ponto licar·á fóra da 
barra para receber as malas, c passageiros, e dcmomndo-se 
sómente até quatro horas. 

S." 

A Companhia dcvm·á ter no Rio Gt·ande do Sul hum pe
queno vapor, que estabeleça a communicação cntm Rio Grande 
e Porto Alegre , recebendo os passageiros, c as malas dos pa
quetes que entrarem no primeiro destes dous portos. Este 
mesmo vapor, em quanto subsistir a navegação da condição 
setima , irá receber igualmente as malas , c passageiros do 
paquete de que trata aquella condição setima. 

Em suas viagens tocará sempre em S. José do Norte. Para 
isso terá a força necessaria não sú prrm fazer a viagem redonda 
áquelles dons portoj dcnl.ro do tempo que for mar·cado , se
gundo o systema que se nd•>pt.ar pam a sahida dos Paquetes 
nas viagens de volta, conv• para Si:l.hir fúra da barra. 
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D.• 

~ f9.f~tn for ~mpraUc~ve~ toda a ço~m~nic!l~ão co.m. _o 
fllqtWt~ ~~ linha de Mo~teviqco 01,1 na ida, ol] ~a voll!l, por 
l(ilt\4~ mar'· e vento qqe se levante. ou por esta.r ll ~ªrrli 
f!mbravccidu, seguirá o Paquete daquclla linha seu. de~tiO.'!, 
apesar de não ter entregado, nem rc(:ebido as malas; nao 

· perdendo nunca a Companh,ia só por esta causa o direito de 
receber a subvenção por inteiro. 

:to.• 

~e por ,,•.ntura os Jla<JUcll's 11ão }JOdcrcm ~.ahir a barra, 
ou por demasiada falta d'agua, aJJcsar de seu pouco calado, 
ou por causa de máo tempo , a Companhia não incorrerá por 
isso em multa, por não fazer a viagem dentro do praso mar
ca.do ~ ou por não s~hir dentro do tempo prefixo. 

1.1.. a 

Os dias das sabidas dos Paquetes, assjm no porto do Rio 
de Janeiro como nos outros portos, serão regulados por huma 
tabella feita pelo Governo de accordo com a Companhia. 

1.\l." 

O Governo pagará á Companhia por cada viagem redo~~a 
c!e~te porto a Porto Alegre , do modo estabelecido nestas con
"içqes, a quantia de oito contos de réis , e a de doze contos 
d.c J'éis pela viagem redonda a l\Jontevidéo, cm quanto c&ta 
<~e fizer na conformidade da condil;ão setima; devendo porêm 
obF.ervar-se o que for ajustado quando estiver em pratica a 
disposição da condição sexta. 

() Gove.t·po pennittirá QI\C a Companhia tenha o seu de
~ito g41 Cl\fV!\U e~ ~anta·\.:,.t;wr;ua, na mesma Ilha em qu~ o 
~"- ~tr-'or~. qqp b~ onde o mesmo Governo tem o seu. 

1.<1. a 

O GoV<'l'DO pet·miltirá á Companhia a colloca~ão de boias 
tm lados os portos dolmperio, onde os paquetes forem obrigafles 
a ea,rar para o IJom desempenho do serviço fJlen..:ipnado nest~s 
ço~dlç~. · 



A vi{lgem re<londa para o Rio Grande do Sul fica fixada em 
roil gq\nbeJltas cincoenta e quatro milhas, c para 1\Iontcvidco 
em duas mil duzentas e dez, sendo explicada deste modo a con
qi@Q vigesima terceira do contracto de 2 de Janeiro de 18õõ. 

t.O.a 

Ficão em vigot· todas as condições do dito contraclo d(• .2 
de Janeiro de 185!>, que se não encontrarem com as presentes 
co~dições. 

Palacio do Rio de Jl!nciro em 9 de Dezembro de 1857. 

Marquez de Olinda; 

-- ~·~ 

DECRETO N.• 2.046- de 9 df' Hezembro rlc J8:li. 

Approva o Regulamento para o cót·le de gado 110 Alafnrlouro 
Publico da Côrte. 

AttendendCJ á necessidade de facilitar a ronemTPncia rlos 
creadóres de gado 110 Matadouro publico da Côrtc c tomando 
em con.sideração a proposta da Jllustrissima Camara 1\hmiripal 
relativa á este objecto,-Hci por hem Approvar o Regulamento, 
que com e(ite baixa, assignadu pelo i\JarqlH'Z de Olinda , Con
selheiro d' ~stado, I}residPnte do Conselho de Ministros, M i
nistro e Secretario (!'Estado dos Nc~ocios do Irnpcrio, qnc 
assim o tenha entendido c faca executar. Pala cio do llio de 
Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos c cincocnta 
e sete, trigesimo sexto da IndepcndPncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica d!' Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Mnrqtwz de Olinda~ 

Regulamento paa•a o Córte de ;;aalo no ll'ª'tQ
douro publico da Côa•te, á •tue se refea·~ 

o Decreto desta •lata. 

Art. t.o He assegurada a prefercncia para o córtP de gado 
~10 ~ptadouro publi((l, hunw H'7. que f'(' oflf•fl'r·;l" n '''nrlrr 
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a libra de carne por dez réis menos que o preço do dia an
terior: t.• aos creadores; 2.0 aos boiadeiros, isto he aos pos
suidores de gado que tendo-o comprado directamente aos crea
dores, o condusão ao córte por sua conta ; 3. o aos possuidores 
de gado por qualquer titulo que seja. 

Art. 2. o Para aquelles que não puderem vir, ou trazer 
o gado ao córte do Matadouro, ou, ainda que trazendo-o não 
queirão encarregar da venda dellc aos açougeiros , depois 
de cortado, haverá hum Agente nomeado pelo Chefe de Po
licia da Côrte, o qual será encarregado de receber o dito gado 
leva-lo ao córte e vende-lo por conta de seus donos, e se
gundo suas ordens, sendo obrigado a fazer entrega do pro
dueto da venda dentro de quarenta c oito horas. 

Art. 3.• Este Agente pcreebPrá pelo córtc de cada rcz a 
commissão de mil réis por cada h uma; assim como terá sempre 
alem de huma fiança de vinte contos de réis, que deverá dar, 
a quantia de dous contos de réis depositados nos cofres da Ca
mara Municipal para responder pm· todos os damnos e abusos 
que commetter, e que forem provados om juizo arbitral , na 
fórma da disposição do art. 419 do Begulamento Commercial 
perante o Juiz Municipal da 3." Vara do Cível da Côrte. 

Art. 4.• A Camara Municipal concede gratuitamente, 
para descanço e deposito de gado , o terreno que possue nas 
terras realengas da Freguezia do Campo Grande, junto ás mar
gens do rio Piraquára. 

Art. 5.• As dcspezas com o pessoal da administração, 
guarda de gado e conducção desde o referido deposito até 
entrar no l\latadouro, correrão por conta do Agente. 

Art. 6.• Haverá hum livro sellado, numerado, rubricado 
e com todas as condições de hum livro mercantil, em que 
serão declaradas as entradas do gado com especificação da hora 
nome do dono, a quem pertence, c o nome do conductor. 

Art. 7. • Haverá out.m livro. ~~~~~ que o Agente fará lançar 
a quantidade de came vendida , o nome de cada hum com
ptadm·, o preço, e o lugm· do açougue. 

Art. 8.• O Governo Imperial dispensará do servi•;o da 
Guarda Nacional aos creadores , e boiadeiros, que trouxerem 
directamente seu gado ao Matadouro; e bem assim aos con
ductores do mesmo gado, apresentando tanto estes como aquel
los, guia do Juiz de Paz da sua residencia por onde conste o 
serviço em que se achão empregados. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1857.
Marquez de Olinda. 
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DECRETO N." 2.047 -de 9 de Dezembro de J857. 

Eleva a quatrocentos mil réis o ordenado do Porteiro da 
Secretaria da Policia da Província do Rio Grande 

do Norte. 

Hei por bem, sobre informação do Presidente da Pm
vincia do Rio Grande do Norte, elevar a quatrocentos mil 
réis, o ordenado de trezentos mil réis, marcado na Tabella. 
numero dons, que acompanhou o Decreto numero mil oito
centos c noventa c oito, de vinte hum de Fevereiro do cor
rente armo, para o Porteiro da Sccrclaria da Policia da so
bredita Província, ficando nesta parte alterada a mesma Tnhclla. 

Francisco Diogo PPrcira de Vaseonccllns, do 1\lcn Conselho, 
l\Iinistro c Secretario rl'J<:stado dos Ncgocios da .l usth:a, assim 
o tenha entendido e faça cxecatar·. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta c sete , 
trigesimo sexto da lnàepcndencia e do Impcrio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagcstmk o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO N.o 2.0'.8-de 9 de Dezembro dP 1857. 

Separa, na Província da Parahiba, o Ttwnw da lntlt•pcndenria 
do de Bananeiras, e os Termos de Pombal e Catolt! do de 
Patos, e crea nelles os lugares de Juizes Municipaes , que 
accumularão as funcções de Juizes de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. • Fica separado o Termo dn lndcpendencia do 

de Bananeiras, na Província da Parahiba, c haver;í nclle hum 
Juiz Municipal e de Orphãos. 

Art. 2.• Ficão separados os Termos de Pombal c Cat olé 
do de Patos, na mesma Província, c haverá ncllcs hum .Juiz 
Municipal e de Orphãos. 

Art. 3." Ficão revogada~ a~ disposiçií1~s em eonLr a rio. 
{)'), 
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Fra(\cisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entepd,ido e faça executar. Palacio «h> ~iq d.~ J~t
neiro e~ no.ve de :Pezembro de mil oitocento!l cincOO.p~ é. ~ie, 
trigesimo sexto da lndependencia c do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira. de Vasco.ncellos. 

DERECTO N.o 2.049-dc 9 de Dezembro de 1857. 

Crea no Termo de Sant'Anna do Livramento, 11a Provincia 
de S. Pedro, o Lugar de Juiz Municipal, que accumu

lará as (uncções de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Uni co. Haverá no Termo de Sant' Anna do Livra

mento, da Província de S. Pedro, bum Juiz Municipal c de 
Orphãos. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
o tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e 
sete, trigesimo sexto da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. 0 2.050- de 9 de Dezembro de 1857. 

4&JJ.~risa o credilo supplementar de 1,297:573;ft)t59 réis, 
para a.'J despezas do Ministerio da Guerra no exercicio 

de 1856-1857. 

Sendo insufficiente o credito aberto no art. 6.0 da Lei p,0 

~40 c;l~ 15 (le S!ltc~bro de 1855 , para algllllS tn'ti'o~ de des., 
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Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. 0 2.050- de 9 de Dezembro de 1857. 

4&JJ.~risa o credilo supplementar de 1,297:573;ft)t59 réis, 
para a.'J despezas do Ministerio da Guerra no exercicio 

de 1856-1857. 

Sendo insufficiente o credito aberto no art. 6.0 da Lei p,0 

~40 c;l~ 15 (le S!ltc~bro de 1855 , para algllllS tn'ti'o~ de des., 
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pezas ~o 1\linisterio da Guerra: H<'i por hcm, na ('Onformidade 
do § 2. o do art. 4. o da Lei 11. o 589 de 9 de Setembro de 1850, 
e Tendo ouvido o }leu Conselho ele Ministros, Autorisar o cr~ 
dito supplementar de 1 ,297:573:t1'~59 réis, nas rubricas cons
tantes da Tabella que com este baixa , devendo esta medida 
ser levada Pm tempo competente ao conhecimento do Corpo 

Legislativo. 
Jeronimo Francisco Coelho, do :Meu Conselho, 1\Iinistro e 

Secretario d'I<:stado dos Ncgodos da Gut'rra, o tenha assim en
tendido c espeça os dl'!ôpachos nccessarios. Palacio do 1\io de· 
Janeiro em non1 de Jlczcmbro de mil oitocentos cincoenta e 
sct~, trigesimo sexto da ln~cpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Jeronimo Francisco Coelho. 

Ta beiJa clistt•ilttdh•n do et•edito suppleanentat• 
atot•isado pot• Deet·eto desta data para o 

exea•eieio ele t.S58 a t.S51. 

Art. 6. • da Lei n. o 840 d~ 15 de Setembro de 1855. 

§ 5. o Escolas 1\lilitares ................. . 
§ 6.• Arsenacs de Guena, armazem de ar-

tigos bellicos e Conselhos administrativos ..... . 
§ 7. 0 Hospitacs................. . .... .. 
S 8. o Comandos de Armas e inspccçõcs de 

Corpos .•.........................•........ 
§ 10. Força de Linha .................. . 
§ 11. Corpo dl' Saudc .................. . 
§ 12. Ht~partiçiio Eeclcsiastica .......•..... 
~ 13. t: ratificaçües diversas .............. . 
S 14. In validos .......................•. 
§ 14. Fabricas .......................••. 
S 19. O~ras militares .................. .. 
§ 20. Diversas Despezas e Eventuaes ...... . 

1:200~000 

450:000~000 
5:000~000 

5:000~000 
600:000:tt-OOO 
26: OOII;t\000 
1:000~000 

:l6:000:t)l000 
5:000~000 
18:373~159 
120:000~000 
30:000~000 

Rs. 1,297:fi73;ftl159 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1857.
Jeronimo Francisco Coelho. 
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DECll ETO N. • 2. 051 -de 12 de Dezembro de 1857. 

Marca o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Villa de Que· 
luz, na Província de S Paulo. 

Hei pm· bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. :Fica marcado ao Carcereiro da Cadêa da 

Villa de Queluz, na Província de S. Paulo, o vencimento an
nual de cincoenta mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
scll10, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio 
d~ .Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos cinco
f'llla •• ~ele, tri~esirno sexto da lndependencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco J)iogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N." 2.052- de 12 de Dezembrode 1857. 

Approva o Regulamento desta data, pelo qual se alterão 
algumas disposições do da Junta Central de Hygiene 

Publica de 29 de Setembro de 1851. 

Hei pOI' bem Approvar o Hegulamcnto desta data, nssi
gnado pelo 1\farqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado Presi
dente do Conselho de Ministros, Ministro ~ Secretario d'Es
dado dos Ncgocios do lmp~rio, pelo qu&l se altera o da 
Junta Central de Hygicnc Publiea mandado executar pelo De
creto n." 828 de 20 de Setembro de 1851, na parte relativa á 
attribuições da mesma Junta, c ás commissões de Hygiene Pu
blica cxis!cnlcs em algumas llrovincias. O mesmo Ministro 
assim o tenha entendido c fa~a executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em doze de Dezembro de mil oitocentos e cincoenta 
c sete, trigcsimo sexto da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque% de Olinda. 
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Degulanaento, pelo qual se ultera o da .Junta 
Ventral de llygieru.~ t••tl•lica, u ttue se •·e

fe••e o Deer•eto desta dn.tu. 

Art. t.o Das attribuições que são conferidas á Junta 
Central de Hygiene Publica pelo Decreto n. o 828 de 29 de 
Setembro de 1851 , Hcão twrtencendo ao Presidente da 11aes1na 
Junta as seguintes: 

1. a As investigações ordenadas no art. :í7 do l'Pfcrido De- · 
ereto; sem que 11or isso se entenda quP a .lunla CPntral fica 
dispensada dessas investigações. 

2. a A inspecção, e visitas prcscriptas no art. '•·8. 
3. a Os exames do art. /~9; reservado porêm á Junta ÇPntral 

o juizo sobre a natureza das fabricas para serem rPmovidas 
para fóm dos povoados, e sobre as dislandas em qw~ tleVI'III 
ficar dos mesmos povoados. 

4.• As visitas do art. 50; para examinar assim o l'stado 
das aguas mincraes, como o 1las mesmas fabricas, ,. o modo 
porque estas trabalhiio. 

5. • As matriculas do art. 51. 
~-a Os exames e as licenças do art. 4 7. 

Art. 2.0 O Presidente da Junta Central de Hygiene Pu
blica proporá ao Governo o plano geral de socconos medicos 
dentro da Cidade, c seus suburbios pam as occasiües de epi
demia. Este plano dewrá ser acompanhado do p«reccr da 
Junta Central. 

Art. 3.0 No exercício das funcções que o Presidente tiver 
de desempenhar em virtude do plano de que trata o artigo 
antecedente no das attribuiçõcs que lhe ficão competindo pelo 
art. t.•, assim como na ex:ecução dos Uegulamentos autorisados 
no art. 7. 0 , o mesmo Presidente poderá delegar sua autori
dade assim nos membros da Junta, como em quaesquer outros 
Facultativos. 

Art. 4.. 0 O Provedor de Saude do porto de lHo de Ja
neiro terá a seu cargo nüo só a polida sanitaria do porto, 
corno a direcção dos soccotTos medicos aos homens do mar, 
ficando o Hospital Marítimo de Santa Isabel debaixo de sua 
inspecção, e autoridade, com a Prcsidencia da Com missão da 
Administração do mesmo Hospital, alterado nesta parte o De
creto n." 1.103 de 3 de Janeiro de 1853. 

Art. 5.• A Junta Central de llygicne Publica proporá 
ao Governo Regulamentos cspeciacs que determinem, ou po
sitivamente ou debaixo de certas regras geraes para serem con
venientemente applicadas: 1. o os casos em que hum paiz, ou 
porto qualquer se deve considerar inlicionado; 2. • aquelles em 
que hum navio deve ser declarado suspeito, ou interdiclo, eom as 
regras necessarias para declaruçiio de quarentena, ou de sim· 
ples observação; 3. 0 os ml'ios conveniente~ para quQ hUill navio 
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itêssa~ Circumstandas possa entrar em livre pmtiCâ, assim ~it\ 
rela~ão a.o mesmo navio, e cat·ga , como éin relação ás pessbas 
que nelle se acharem. 

Art. 6. o O Provedor de Saudc do porto do Rio de Ja
neiro proporá áo Governo Hegulaincntos especiaes patao regi
m.om do Hospitàl Marítimo de Santà lsubel, assim tia pàrfe 
administrativa, como na parti! uwtli•:a; n pura rcgulat· o litoilo 
pralico do se pr·osturem soceorTos l\1ctlicos aos homci1s ilo 
mar, devendo dispô r o servi~o em attPnção não só aos tempos 
ordinarios como aos tempos extruordinarios e de epidemia. 
Na organisação destes Uégulamentos, c sempre que o jülgàr 
conveniente, o Provedm· podcr<í remür· em Com missão os Me
tlicos tio Hospital 1\Iaritimo. 

Art. 7.• O Presidente da Junta, e o Provedor exercerão 
suas attribuiçõcs com os meios aulonsados pelos respectivos Re
gulamentos ; e proporão ao Governo, com o parecer da Junta 
Centml, os que julgarem necessarios para o desempenho de seus 
deveres. 

Ar't. 8.• Quando se manifcslc pcr·igo imminente de in
vasão de qualqum· das epidtHnias, peste do Oriente, febre 
amar·ella, ou cholera m:1rbtB, e Sl',j;itl neece.>sar·ias pt·ovidencias 
promptas c acconles para atalhar sctt desenvolvimento e pro
gressos, o Governd poderá reunir em hum só individuo a au
toridade do Presidente da Junta, P. a do Provedor de Saude 
do porto. 

At't. 9. • Ficiio ex li nelas 11s eommissõlls de Hygiehe Pu
blica; e etil seu lugar se creaní em eada Pr·ovincia hum Ins
pcctot· de Saildl' Publica ; pas~ando a tomat· a mesma denomi
naÇão os Provedores de Saudc publiea. Em quanto não ~e 
nomearem o,; · lnspcdol·es de Saude nas Províncias em que 
existem aclualrnentc Commissüc,.; tk HygiP-ne suas funcções sol'ilo 
exet·cidas pelos Presidentes das mesmas Commissões. 

Ar't. lJ. Os lnS[Jectorc . .; dn Suude publica exm·cerão a 
mesma autoridade que as Commissües a que substitul'tn; ad
mittidos os t·ocm·sos na confonnidade do Regulamento da Jiltita 
Central , ou para esta, ou para o seu P1·esident.e segundo o 
caso ficar pmtencendo a hunút, ou a outt·a destas duas Autorida
des, na fónna do disposto neste Hegulamento. 

Art. U. Em casos oxtraordinal"ios os Presidentes de Pro• 
vincia, ou pot· deliberação propl'ia , ou sobre representaÇão 
dos lnspectores de Saude publica, ou dos Provedores do Saude 
dos pot·tos, pJderão nomear crunmissõcs que, ou debaixo de 
st1a pl'Csidencia, ou da dos lnspectm·c", o.> auxiliem na adopçilo 
de m3didas que a Saude publica po>sa exigir. Estas Com
missões serão encat•t·cgadas das mesmas funcções que pelo art. 
14 do Regulamento da Junta Central de Hygiene Publica in
cumbem ás Commissões df) Hygiene Publica. 

Art. 12. O Governo, e o,; Prosidentfls de Pmviuciá, nos 
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casos do art. S.o podérão reutíír em hum sõ indiVidúo il au· 
tt,~.rídade dos Inspectores de Saude publica, e a dos Provedores 
de Saude dos portos. 

Art. 13. O Ministro do lmperio ~ sempre que o julgar 
conveniente, poderá presidir ás sessões da Junta Central de 
Hygiene Publica, e da Com missão do Hospital l\laritimo de 
Santa Isabel. 

Palacio do Uio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1857. 

M arquez de Olintla. 

DECRETO N. 0 2.053-de 16 de Dezembro de 1857. 

Concede ao Dr. Guilherme Schuch de Capanema privilegio 
por dez annos para fabricar papel com fibras de vegetae s 

indígenas. 

Attendcndo ao que ~fe requci'Cu o Dr. Guilherme Schuch 
de Capanema; c de confot·midade com a Minha immediata Re
solução do 5 do corrente mez, tomada sobre parecct· da Secção 
t1os Negocios do lmperio t1o Conselho d'Estado, exarado em 
consulta de 10 de Novembro ultimo: Hei por bem Conceder
lhe privilegio por dez annos para fabricar papel com fibras de 
vegetaes indígenas, de que se lhe passará a competente carta nos 
termos da Lei de 28 de Agosto de t 830, depois que esta 
.Mercê for approvada pelo Poder Legislativo. 

O 1\larquez de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministt·os, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeil·o em dezeseis dtl Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta e sete, lrigcsilll'l sexto da I hdependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

,,,, 
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IJEr.HETO N.o 2.05~ -de llitk lJezembrode1857. 

Iguala os vencimentos dos Empregados da Secretaria da 
Policia da Província de Sergipe, aos que (orão marcados 
para os Empregados da Secretaria da Policia da l)ro
vincia das A laqoas. 

Hei por bem, sobre inform:u;ão do Presidente da Província 
de Sergipe, Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Os vcncinwntos dos I~mprPgados da Secre
taria da Policia da Provineia de SergipP licão igualados aos 
que forão lllarcados para os Elllpregatlos da Secretaria da Po
lida da Pmvinda das Alagoas na Tahella numero hum, que 
acompnnhou o Jkcrdo n." 1S!~H, dl' ~I tle Feyen:iro do corrrnlt) 
anuo. 

Francisco Diogo Pnrdra tle \'asconcellos, do Meu Conselho, 
l\Hnistro c Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em dezeseis de Dezembro de mil oitocentos eincoenla P sete , 
trigesimo sexto da lndepemleneia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

--
DECRETO N." 2.ü55 -- dP I !I dt• llezembi'O de 1857. 

Estabelece as condições com que aos phat·maceulicos não 
habilitados se ha de conceder licença para continuarem a 
ter abertas as boticas existentes antes da publicação do 
Regulamento anncxo ao Decreto N. • 828 de 29 de Se
tembm de J 851 . 

Hei por bem onlPnnr o SPp.uinlP: 
Art. 1.• Os indivíduos qtw tinllão botica aberta antes 

da promulgação do Hcgulameulo de 2!} de Selc:mbro de 1851, 
sem terem titulo conferido ou rerilicado por alguma das ]~s
colas medicas do Jmpcrio, na lór111a do art. 25, ou nem se acha
rem matriculados em algumas das Camaras 1\Iunicipaes na con
formidade do art. 35 do III!'Sillo HPgulamento, poderão com 
tudo obtm· da Junta Central tle llygienc Publica licença es
pecial para coulinuarem a ler alwrlas as suas boticas, guardando 



( 4{n' ) 

a mesma Jililla·óque se achá,diiposto no Aviso do Governo 
de 9 de Junho: de 1853. . 

Para obterém' essa · licen«;a, deverão os pretendentés sa
tisfazer todas ás seguintes condições, 'provando; t.oa existencia 
da botica que pretenderem conse1·var aberta antes dn premul· 
gação do predtto Regulamento; 2." a necessidade da conser
vação della no logar em que existia; 3. o a falta de outro di
rigida por pharmaceutico legalmente habilitado no mesmo 
povoado; 4. o que a botica se conserve regularmente sortida 
das drogas, on medicamentos mais procurados, e indispensa
veis para as mgentes applicações de thcrapeutica; 5. o qual o 
seu gráo de perícia na pratica da pharmacia e o modo por que 
satisfazem as receitas medicas. 

Art. 3. o l1ara comprovarem as condiçües t.•, 2. • c 3. • do 
arligo antecedente, os pretendentes exhibirão documentos for
necidos pela Camara l\f unicipal do lugm· onde existir a botica, 
e para conformarem as condições 4. • e 5. • poderão apresentar 
certidão dos medicos uelle residentes. 

Art. 4. • · Quando no lugar, em que existir a botica , hou
ver em eiTectividade huma das autoridades sanitarias creadas 
pelo referido Regulamento de 29 de Setembro de 1851 , os 
doeu mentos para prova das ·condições 2," , 3. • , 4. •, e 5. • do 
art. 2. o serão passados pela autoridade sanitaria, ou por clla 
confirmados. 

Art. 5. o No caso de não haver no lugar autoridade sa
nitaria, ou me,dicos legalmente habilitados, que possilo altestar 
a respeito das condi~Oes:'cuj<:i conhecimento lhes hc peculiar, 
na fórma dos ·arts. 2. • c'"4;•, os pretendentes comprolarão isto 
mesmo com'documento passado pela Calhara Municipal res-
pectiva.. . 

Art. 6.• Quando oécorrer quaesqucr circumstancias não 
previstas neste r•·gulamenlo, e as qnaes s<tia necessario attender 
se para :li concessão das Jiceqças. de que trata o art. 1. o, a Junta 
Central de Hygiene Publica as tomará na devida consideração 
para a concessilo da licença, huma vez que tacs circumstancias 
sejão sutncie'nl;eplente comprovadas pelos respectivos préten-
dentes. · · 

O l\larquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente ·, 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, ·assim .o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio. de Janeiro em dezenove· de Dezembro de mil 
oitocentoS>cincobnbl:ce sete; trigesimo sexto da lndependenéia 
e do.J.mpt.q_•ió~, .,·. . . - · 

, .~; .•. , ,, <':'(>JL ... , • 
: ;~1C,o~:-a~U\ubrica do Sua Magcstade o Imperador. 

M arquez de Olinda. 

63 
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DECRETO N.n 2.056-dc 19 de Dezembro de 1857. 

Concede/ ao Dr. Cezar Lanciani privilegio para fabrico ·e 
. "·~(/~· n9 'l_mperio de mannm·es artificiaes segundo o pro•.'. ~ 

'· ··· • cessó do Marquez Campana. 

Attendendo ao que Me rcprcsrntou o Dr. Cezar Lanciani·, 
e de conformidade com n l\linha immediata nesolução de 5 do 
corrente mez, tomada sobre parec~1· da Secção dos Negocios 
do lmperio do'Consclho d'Estado, exarado em consulta dt' 
12 de Novembro ultimo: Hei por bem Conceder-lhe privilegio 
para o fabrico e tenda no lmperio de marmores artificiaes, se
gundo o processo porque obteve privilegio em Uoma o Marquer. 
Campana, e pelo tempo que falta para expiração do mesmo' 
privilegio, o que será declarado na competente carta que se lhet 
ha de passar nos termos da Lei de 28 de Agosto de 18!10 , 
depois que esta 1\lerc~ for approvada pelo Poder Legislativo; 
ficando o concessionario obrigado a estabelecei' as machinas c 
assentar a fabriea dentro do praso de dous annos, que se con .. 
tarão da data da Carta, ·sob pena de ficar de nenhum cffeito 
o mesmo privilegio. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente. 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d' Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça ~xccutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezenove de Dezembro de mil oi
tocentos cincoenta e· sete, trigl'simo sexlo da lndependencia 
e do · Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagesladc o Imperador. 

'Marquez de Olinàa 

DECRETO N.o 2;057-de f!) de Dezembro de 1857. 

ÃJJJlr.OVlf. ~c contra~!~. para a navegação á vapor en.tr~.o po~~e:. 
· 4liRtq de Janetro e od.dV9~rayellas,c com 'e~c~~· pelo.; ·. 

. · a te ona. . ., .,. 
·' 

Hei per bem A pprovar o contracto celebrado em. desesete\ 
do corrente mez pelo Marquez de Olindo, Conselheiro d'Estado;· · 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocios elo Imperio, com o Presidente da Com-
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panhia de Mucury para a navegação á vapor entre o porto do 
Rio de Janeiro e o de Camvcllas na Provinda da llahia com 
escala pelo da Victoria da do Espírito Santo, mediante as con
dições que com este baixão assignadas pelo referido Ministro 
e Secretario d'Estado, que assim o tenha entendido c faça 
executar. l'alacio do Rio de Janeiro em dezenove de De
zembro de mil oitocentos cincocnta e sete, trigesimo sexto da 
lndcpendcncia c do lmperio. 

Com a ltubrica de Sua Magestadc o lmpcrauor. 

J:larquez de Olinda. 

Cendi~~ões á •1ne se refe1•e o D~•·eto desta 
· data. 

t. • A Companhia do l\Iucury se obriga a fazer hum a via
gem por mez , com barctJs de vapor da força de noventa ca
vallos pelo menos,· deste porto do Rio de Janeiro até Cara
vellas na Provincia da Bahia, voltando dentro do mesmo mez, 
\~ tocando) na ida e na volta, na cidade !la Victoria, Provincia 
do Espirito Santo. Os paquetes poderão tocar no porto do 
1\lucury sempre que isto for conveniente á Companhia. 

2.a A sahida deste porto scril em hum dos quatro dias que 
precederem qualquer das duas luas do mez; o qual será de· 
terminado pelo liovemo de accordo com a Companhia; de
vendo regular-se a viagem de modo que esteja em relação 
t:om a da linha de navegação do Sul contractada com Antonio 
J'cdrozo de Albuquerque. 

O dia da sahirla será annunciudo ao publicQ com antece
llcnda de cinco dias pelo mt•uos. 

3.• A estada dos paquetes na Yictoria será, na ida, o tempo 
neeessario para receber, c descarregar cargas, c passageiros, 
c na volta de doze horas de sol á sol : e em Caravellas, pelo 
menos, vinte e quatro horas, comprchcndida m1ste tempo a 
viagem á Colonia Lcopoldina, quando clles tiwrem de ir a 
este por to. 

4.• Por viagem redonda receberá a Companhia a subvenção 
de tt·es contos de réis, a qual será paga á vista do attestado 
do Governo Provincial do Espírito Santo sobre a entrada e 
sabida dos vapores, c dos recibos dos Agentes do Correio para 
onde o vapor conduzir malas. 

Sendo a viagem interrompida por casos de força maior, 
terá a Companhia direito sómente á quota da subvenção cor
respondente e proporcional á distancia elfcdivamente nave
gada. 

5. • Os vapores receberão passageiros, e cargas que se apre
sentarem, sendo o maximo pre~o que podení exigir pnra a Vi-
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ct~ria quarenlól. mil t'éis pm· passagdro de •·•i, dez' mil réis 
pelos de prôa, c duzentos réis por armba; e pam Caravcllas 
sesscn~a mil rúis pelos passageiros de ré, quinze pelos de prôa, 
e qua.ti·ocentÇis réis pot' arroba. O (;ov<:rno pagará 10 por cenlo 
menos que os partkulares., 

6. a Em cada viagem de ida ou de volta tl'rão passagem 
·gt·atuita, pagando porêm as respectivas comedot·ias, até du'JS 
pessoas que forem empregadas em serviço do Governo pre
cedendo ordem por escripto. 

Nijo s.e util~a~d.oo Governo em qualquer viagem das ·duas 
passa~ns gratuttdS.t ;ttão poderá por isso dispor de maior nu
mero do tugarcs erri .qualquer das viagens seguirites. ' · ·' 

7.a Será lambem gl'atuito o transportedas mallas doCorreio, 
c bem assim de quaesquer sommas c cargas mandad:Js pelo 
Governo , nãó excedefldo ao peso de duas toneladas em cada 
viagem QU.-:de J.da ou de volta. As cargas serão recebidas, c 
enti'cgues á'bord.Q-, e ns malas nas Agencias ou á pessoa.com
petentemente aulorisada. 

8. a Os vapores, da Companhia serão postos á disposi.;iio do 
Governo logo que os requisitar· para objecto de serviço publico, 
ficando obrigado a pagar hum frete rasoavel, e a indemnisat· 
á Companhia de qualquer sinistro proveniente do risco especial 
do serviço em que os ,·apores forem empregados. 

9.• . Os vapores da Companhia g-osat·ão d6s mesmos privi
legios que' competem ás embarcações de guerra nacionacs , fi· 
cando comtudo suj11Hos aos Uegulamentos policiacs, e á fisca
lição das Alfandegas nos portos para onde comluzirem passa
geiros e cargas, não se pondo embanços ao prompto des
pacho, antes concedendo-lhe todas as facilidades. compatíveis 
com a fiscalisação. 

10. • No caso de faltar a Companhia ao cumprimento de 
qualquer das condições que ficão estabelecidas, ficará sugeita 
a huma multa até quatrocentos mil réis , segundo a natureza 
c gravidade da falta. 

E pela den;wra- neste porto, ou no. da Victoria, ou de 
Caravellas que for causada pelo Governo, lhe pagará este a 
quantia de cem mil réis por dia. 

11. • Ficarão sem elfeito estas condições, se depois de ter tido 
principio a navegação contractada, for enterrompida por tres 
vjagens successivas sem causa justificada perante o Governo. 
. 12.• Dentro do prazo de doze mezes a multa, a que fica su
geita a Companhia , não será imposta se a navegação for in
terrompida em razão de necessitar de concertos o vapor ora 
empregado neste serviço, devendo ser esta circumstancia justi
ficada igualmente perante o Governo. 

13. • O contracto durará por espaço de cinco annos contados 
do 1. o de Novmnbr@ deste anno. 

Palacio do Uio de Janeiro em 19 de Dczembt·o 1857. -
Jlarquez de Olinda. 
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DECRETO N.• 2.058-de 19.de Dezembro de 1857. 

Autorisa a formação e approva os Estatutos da Companhia 
creada na Provincia ·do Pará sob a denominação de 

-Agricola e Industrial de Nossa Senhora do O.-

Attendendo ao que l\Ie requereu a l\Iesa interina da Com
panhia- Agrieola e Industrial de Nossa Senhora do 0'-, ereada 
na povoação d'aquella invocação, sita na ilha das Onças da 
l'rovincia do Pará, pam o lim de estabelecer ltuma eolonia 
na mesma povoação; c de conformidade eom a Minha iruruediata 
llcsolução de nove do corrente mez, tomada sobre parecer da Sec
ção dos Negocios do lmperio do Conselho d'Estado, exarado em 
consulta de 16 de Novembro ultimo: Hei por bem Autorisar a 
formação da dita Companhia, e Approvat· os respectivos Es
tatutos, que com este baixão, assignados pelo l\larqucz de 
O linda, Conselheiro d' Estado, I) residente do Conselho de 1\li
nisti'Os, Ministro e Secretal'io d' Estado dos Negocios do lm
perio, que assim o tenha entendido e faça excculat". :Palacio do 
Rio de Janeiro em dezenove de Dezembro de mil oitocentos 
cincoent~,~ sef.$!., · ~rigesifllO sexto da Indcpendencia e do lm
perio. 

Com á R~brica de Sua Magestade o lmpemdor . .. 
Marquez de Olinda. 

Estatutos da UotUJtanlaia- A_.rieola e Indus
trial .de ~ossa Senhora do 0' -aq11e sere-

. '·":i'•<',, ~· fere.;;O .Decreto desta data . 
..it' '.. t-: '.~ 

Do fim da Companhia. 

Art. 1. • A Companhia, organisada com o titulo de Com
panhia-.t\gricola c Industrial de Nossa Senhora do O' ,-tem por 
lim a fundação de huma colonia na povoação do mesmo nome, 
sita na ilha das Onças front9ira á Cidade do Detem , capital 
da Provincia do Grão Pm·á, de que hc proprietario c fundador 
o Cidadão José do O' de Almeida, de quem haveni pelo seu 
custo os terrenos c estabelecimentos alli existentes. 

Art. 2.• A Companhia promoverá com especialidade a 
cultura da canna de assucar, o qualquer outra que julgar ad
missivel , montando para cada hum dos ramos os apparelhos 
necessarios, c pela mesma forma admittii'á tambcm ()Ualquer 
industriu agrícola ou fabril que lhe parecer conveniente. 

"' 
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Art. 3. • A Companhia terá hum jornal para dilfundir na 

l1rovirwia os conhecimentos agricolds e industriaes. 
Art. !h o llara os trabalhos da colonia contrutat•á colonos 

nacionaes ou estrangeiros. 
Art. 5.0 Dumrá vinte annos a Companhia, contados do 

dia em que tomar posse judieiul dos lenenos c (lStabelecimcntos 
"" que tntta o Art. t,o, o que terá lugar logo que estes Es-
1irtutos forem approvados pdo (ioverno Imperial. E sendo 
findo o referido prazo , a ~ssemblúa geral resolverá si eonvem 
prorogar o periodo da duração da Companhia, o que se fará 
com approvação do Governo. 

Art. 6. • O fundo capital da Companhia será de cento e 
cincoenta contos de réis, divididos em acções de cincoenta 
mil réis cada huma. Este fundo poderá ser augmentado por 
deliberação da assembléa gemi dos accionistas , e approvação 
do Governo. 

Art. 7.0 As entradas das acções, subscriptas até a appro
vação d'estes Estatutos, serão realisadas em quatro prestações , 
para cada huma das quacs a Dil·ectoria fará a compet~nte con
vocação com trinta dias de antccedencia. Aquelles que subs
crevemm acções depois de installada a Companhia, realisarão 
de huma ,·ez as entradas que já tivetem sido feitas. 

Art. 8·0 A Companhia se desolverá, e liquidará sua res
ponsabilidade se sotrrer prejuízos que absorvão seu fundo de 
reserva, c mais h uma quarta parte do seu fundo etrectivo. Neste 
caso a Directol'ia convocará immediatamente a assembléa geral 
dos accionistas, apt·esentando-lhe hum relatorio e balanco do 
estado da sociedade. · 

TITULO 11. 
j ' .... 

Dos accionistas~ 

Art. 9. 0 A Companhia eonsidera seu accionista qualquer 
pessoa, cor·poração ou associação que possuir acçõcs, quer como 
pt·imeiro proprictal'io, quer como cessionario, com tanto que no 
caso de cessão cstejão as acções compctenlcmcnlc averbadas no 
livro de registro. 

Art. 10. O averbamento para transferencia das accões 
será feito á vista destas e àas partes contmctantes , por si ou 
seus procuradores, sem que haja endosso na apolice. 

Art. 1J. Sómente os accionistas de cinco ou mais acções 
podlwão votar e ser votados para os car·gos de eleição da Com
panhia, excepto para Dil"Cctor, que sómcntc poderão ser eleitos 
os accionistas que possuírem dnc.ocnta acç.ões pelo menos. 

Art. 12. Os accionistas llor transferencia só poderão vo~ 
tar trinta dias depois do avcrbamenlo das suas acçõcs. 
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Art. 't!l. Os que tlf'ixarcm uc f.JZf'r ponlual mlmda na 
f1írma do art. 7. •, perderão em beneficio da Companhia as pres
tações que jú tiverem realisado, salvo cnso de força maior a 
juizo da Directoriá, qu~. resolverá o :qúc for d(• equidade . 

. .. 
TITULO Ilt. 

'· ~, Da Asscmbléa geral. 

Art. 14. A assembléa geral dos accionistas súmcnte H' 
poderá constituir e funccionar com a presença de accionistas 
qne representem a qtiarta parte das acções, c com este numero 
deliberará sobre qualquer assumpto,- excepto sobre augrncnto 
de capital, dissolução ou prorogação da duração da Compa
nhia, e demissão do Presidente, para cujos casos scr:í precisa 
a presença de accionistas que rcpresentrm duas terças partes 
das acções, admittindo-sc procurações de accionistas represen
tados por outros. Os votos setiio contados hum por cada cinco 
ar.ções, c cada accionista não terá mais que cinco votos qualquer 
qne seja o numero das acÇões que possuir. 

Art. 15. A assernbléa geral se reunirá huma vez cada 
anno, e extraordinariamente quando fcir convocada pela Dire-
cloria ou pelo Presidente. ·· 

TITULO IY. 

Da Administração. 

Art. 16. A Companhia será administrada por José do o· 
de Almeida na qualidade de seu Presidente, sendo coadjuvado 
por quatro Directores eleitos na primeira reunião da assembl6a 
geral dos accionistas por maioria relativa de yotos. 

Art. 17. A Directoria. se reunirá onlinariam~ntc h uma 
vez por mcz para resolver sobre todos os ncgocios da Compa
nhia, c cx:pccialmente: 
~ f. • Para f.<lZcr novas chamadas por conta dos fundos. 
~ 2. o Para eiTecluar a venda das acções restantes. 
~ 3. o Para examinar á vista do balancete, e relatorio apre

se~tado pelo Presidente da Companhia, o estado desta, a boa 
ordem de sua escripturação, c tudo quanto poder orientar á 
mesma Dircctoria sobre o estado da associação. 

Art. 18. As sessões da Directo~·ia terão iuga1· no estabe
cimento, la.nando~se no livro das actas as resoluções tomadas. 
e mencionando-se as razões em que forem baseadas. Servirá 
de Secretario o Director annnalmente eleito para esse fim. 

Art. 19. A Directoria se considerará munida de poderes 
com liv1·e e gernl administração em todos os ncgocios da So-
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ciedadc, ex-c.epln os que pelos prçsentcs Esf.alulos são da PX
clusiva compctoncia da assembll'a ge_ral , ou do seu P1-esidcnte. 

. .. ,ATL. 20. O Presidente será substitui do em suas faltas pelos 
membros da Directoria segínido a ordem da votação, e estes 
pelos immedialos emvotos na respectiva eleição. · 

'ArF21l Aó Presidémle compeli! : . • . ·. · 
/. §. 1 :.•.,, ,o expellieÍI~ .~ administração de ~~ os negoil,ios da . 
Companhm, ~e )i.éxecuçã9. de !odas as rru;oluçÕ!lS ·cta Directorla; 

·: § 2.• ', Represi!htar á Companhia perante o Goverpo gorai 
· e Provihcial : e perante qualquer julzó Ob ttibünat. '· . 
"~. ~ 3. o'"- Assignar a eorrespondencia. ·. . 

4.0 Autorisar os pagamentos. 
• 5.° Fazer oS Regulamentos necessarios nos-quaes se deter

minará .o numero dos empregados, suas obrigações e vencimentos, 
submettendo-os á approvação da Directoria. 

§ 6. • Nomear c demittir os Empregados da Companhia. 
§ 7. • Fazer contractos para a importação de colonos, com 

audicncla da Directoria. 
· § 8.• Propor á Directoria 'a reunião extraordinaria da as
sembléa geral todas as vezes que julgar conveniente, podendo 
no caso de appprovaçilo fazer por si só a convocação. 

Aot. 22. O cidadão Josê ·do O' de Almeida cede c trans
fere á Companhia, pelo seu .éusLo e sem outra qualquer in
demnisação por empate do capital, os terrenos, predios c bem
feitorias quo possue na colonla e povoação de Nossa Senhora 
do o·, competindo-lhe pelo seri trabalho como Presidente da 
Companhia e Administrador da . colonia h uma rommissão de 

. '5 por cento sobre o fundo social, ficando por esta fórma sem 
· direito algum a qualguer outra lndemnisação pelos :serviços 

que prestar, e sendo alllm disto obrigado a receber em.acções 
da Companhia metade da quantia , porque for realisada a venda 
de que trata a primeira parte deste art. 

Art. 23. O Presidente da Companhia fixará soa rcsidcncia 
habitualmente na colonia, e não poderá ausentar-se dclla senão 
para tratar dos interesses da Companhia sendo-lhe vedado nc
.gociar por sua conta. 

Art. 24. O Presidente Josê do o· de Almeida não poderá 
pedir slia demissão dentro do prazo marcado para a .duração 
da Companhia, ~alvo se for a isso obrigado por IOrça maior, 
devendo neste caso avisar_ à Directoria com a possível antece
dencia ; e da mesma soriç não poderá ser dcmittido durante 
o .. referido prazo senão á• vista de. prejuízos que tiv~r dado á 
Companhia pór · mali~ia 0u dolo. . . . . .. 
· Art. ·25. No caso de fallecimeoto do Presidente seus her
deiros só -terno direito á com missão vencida até o dia de sua 

·morte.. · · ' · .· . 
. " Art. 26; 8erüo confirmadas pela Companhia todas as con
cessões que tiver feHo o aetual pi'Oprielario· e fundador da 
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1·olonia 1k 1\ossa Senhora do O', José do O' tk Almeida, re
Lllivas aos terrenos c cstabelccimPnto:> n'clla cxislPntes, c 
bem assim os contractos que tiverem sido feitos eorn os colonos 
c particulares que n 'e lia se a chão estabelecidos, continuando 
da data de sua incorporação ~m diante a fazer novas conccsiõcs 
de terrenos por fôro ou por venda a quem na colonia quizcr 
Pstabclcccr-sc. 

Art. 27. A Ccmpanhia, logo que suas forças o perrnitti
cstabelcecrá hum pequeno barco movido por vapor, para que 
J'em, se torne commoda c facil a communicação da colonia 
com a capital da Província. 

Art. 28. A denominação da colonia será ::. que lhe foi 
dada pelo seu fundador - Culonia de i'\ossa Senhora do 
o·.-

Art. 29. A Companhia estabelecerá premios para conferir 
:íquelles colonos que mais se dcslinguirem na safra da canna, 
creação do animacs e aves domesticas, P em trabalhos do no
ricultura , horticultura c pomares. 

Art. 30. O prejccto dos presentes Estatutos scní assig
nado pelo Presidente, considerando-se suas disposi~Õ(IS como 
hum verdadeiro cont.racto, com forças dr rscriptura puhlira. 

TITULOY. 

IJo fim do dt• rrsrrra. 

Art. 31. Do lucro liquido que apreseutarem os balanços 
;mnuaes se deduzirão 6 por cruto para o fundo t],~ rPsen·a, 
H do resto far-se-ha di\·idl'IHlo pr>los accionislas na proporção 
~~~~ sn:ts ncçiies. 

Palacio do flio dP .Janeiro rm t!l dP Dr>zrmhro tlr tR;)7. -
JJfarque::. de Olinda. 

--------.....&-------

DECHETO N." 2,0;)!)- d·• l!l "'' J),~zenilti'O d·~ Hfi7, 

Fi:ca o numero dos Recebedores da Rt•rebt'doria do lllunicipio 
e drsigna os impostos e renda.ç que podem .HT robradas 

no domicilio dos contribuintes. 

Hei por bem ordenar qur 1lo primPiro dia do proximo 
mez de J;meiro em diante se obsl'l'\'1' na fkcPbPdoria do Mu
nicípio da f.tir!P o sPguintP: 
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A rl. I." lle fixa tio em tloze n numrro dos Heeelwtlort:s da 
Recebctloria do Municivio, creados vcl" art. 22 do Ucgula
mento n.• 152 de 16 de Abril de 1842, os quacs serão en
carregados de cobrar no domicilio dos contribuintes, quando 
estes não pagarem á boca do cofre da Recebedoria, não só os 
impostos de que tratão o dito ltcgulamcnto, o de 15 de Junho 
de 1844, n.• 361, c o de 10 de Dezembro de 1856, n.• 1.84!), 
mas tambcm os seguintes impostos e rendas: 

Renda dos proprios nacionacs . 
. Fôros de tencnos. 
l\Iultas por inf•·acç.ão dos Regulamentos. 
Imposto sobre os correton·s. 
Taxa de escravos. 
l}i(a pela concessão de pl'nnas d'agua. 
Dita de heranças e legados de usorruclo. 
Salarios de Africanos livres. 
Art. 2." Os Ucccbcdorcs scrüo nomeados pelo 1\Iinistro 

da Fazenda, e antes de entrarem em exercício prestarão no 
Thesouro Nacional fiança idonca pela importancia das cobranças 
de que forem incumbidos, alêm dos jui'Os e multas nos casos 
de omissão; ficando sujeitos ás penas esl<;~belecidas nas Leis 
quando nüo prt~slarem cm~tas nos pmzos marcados nos ltegu
Jamentos. 

Art. 3.• O Administrador da Re~:ebedoria dividil·á o 1\Iu
nicipio neutro em secções, c per cllas distribuirá os Iteccbedores, 
podendo remove-los de humas para outras como convier ao 
serviço. Esta divisão sení submcttida á approyação do Ministro 
da Fazenda. 

Art. !~.o Pela cobrança dos impostos designados nos Re
gulamentos á que se refere o nrt. 1. •, terão os Recebedores o 
producto das multas ali i estabelecidas, c pela arrecadação dos 
que hora accrescem perceberão huma porcentagem não exce
dente á 4 por cento, que será deduzida da renda que entre
garem, c fixada pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 5.• Os ltecebedores que tiverem de cobrar impostos 
ou rendas nas freguezias de fóra da Cidade perceberão, :.lêm 
das multas ou porcenlagcus do artigo antecedente , hurna gra
tifieução diaria marcada pelo 1\linislro da Fazenda , pam as 
despezas de huma cavalgadura emquanto durar a cobranç.a; 
devendo o Administrador da 1\:!ccbcdoria não só fixar o p1·azo 
neccssario, terminado o qual cessará a gratificação, mas vil'i
ficar se os l\ecebedorcs a cmpregão exclusivamente no serviço 
da mesma cohranç.a. 

Art. 6· 0 Nfío se cnlregarfio aos Hecebedores novos conhc
cim~ulos pam a cobrança sc111 que tenhão prestado contas, 
nos bmnos das instrucçõcs ~lc 28 de Abril de 1856; obser
vando-se, quanto á cscripturação dos conhecimentos, abono 
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das quantias eobradas e tomada das contas, o que está diSJlOsto 
nas referidas inslrucçõcs. 

Art. 7. 0 A despcza da porcentagem que competir aos Re
cebedores será paga em folha cspceial, pela momHl fúrma por 
que o hc a dos empregados da lleechedoria, c escripturada 
sob a rubrica - Heeebcdorias. 

Art. 8. 0 He inteiramente prohibida a extr<1e1:ão do co
nhecimentos c a entrega delles aos Heeebedores antes ele findar 
o prazo mareado nos regulamenfos para o pganl!'nto dos im
postos ú Loca do cofre. 

Art. 9. 0 Se passado esse prazo c depois de enlr<'gtws os 
eonhccimcntos aos Hccebcdores para a cobrança no domicilio, 
o contribuinte comparcct•r na Rceehcdoria c quizcr p:t1:-(ar, re
ceber-se-h a o imposto ou renda, cxtrahitHio-sc do livro de 
talõt•s novo conhecimento do que se tomará nola imnwdiatn
mcnte para ser recolhido, inutilísado e unido ao respectivo talão 
o conhecimento dado ao Recebedor; fazendo-se opportuna
mcnte no mesmo ctmhecimcnto as avcrhuçõcs twces~arias. 

Art. 10. Os aduaes ltccebcdorcs da hccehcdoria depen
dem de nova nomeação nos termos do art. 2. o deste Decreto. 

llernardo de Souza l"ranco, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, l\Iinistro e Secretario d'Estado .dos Negocios da 
Fawnda, c Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacinn;tl, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palario do ltio de Janeiro 
em dezenove de Dezembro de mil oitocentos cincocnta c scto, 
trigesimo sexto da lndependcncia c do lmperio. 

Com a Ilubrica de Sua ?\Jagt•slatle n Imp•·rndor. 

Bcrnanlo de Sou::,a Franco. 

DECRETO N." 2.060- de 19 de lkzrmbro tk 1857. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria da 
Policia da Provincict do Espírito Santo. 

Hei por bem, sobre informação do l'residenll' da l'roYincia 
do Espírito Santo, Decretar o seguinte : 

Art. Unico. Os Empregados da E'ecrrlaria da Poliria da 
Província do Espírito S11.nto, perceberão os vendtrH)II tos mar
eados na Tabella, que a este acompanha: !icamlo :-em vig•Jr, 
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das quantias eobradas e tomada das contas, o que está diSJlOsto 
nas referidas inslrucçõcs. 

Art. 7. 0 A despcza da porcentagem que competir aos Re
cebedores será paga em folha cspceial, pela momHl fúrma por 
que o hc a dos empregados da lleechedoria, c escripturada 
sob a rubrica - Heeebcdorias. 

Art. 8. 0 He inteiramente prohibida a extr<1e1:ão do co
nhecimentos c a entrega delles aos Heeebedores antes ele findar 
o prazo mareado nos regulamenfos para o pganl!'nto dos im
postos ú Loca do cofre. 

Art. 9. 0 Se passado esse prazo c depois de enlr<'gtws os 
eonhccimcntos aos Hccebcdores para a cobrança no domicilio, 
o contribuinte comparcct•r na Rceehcdoria c quizcr p:t1:-(ar, re
ceber-se-h a o imposto ou renda, cxtrahitHio-sc do livro de 
talõt•s novo conhecimento do que se tomará nola imnwdiatn
mcnte para ser recolhido, inutilísado e unido ao respectivo talão 
o conhecimento dado ao Recebedor; fazendo-se opportuna
mcnte no mesmo ctmhecimcnto as avcrhuçõcs twces~arias. 

Art. 10. Os aduaes ltccebcdorcs da hccehcdoria depen
dem de nova nomeação nos termos do art. 2. o deste Decreto. 

llernardo de Souza l"ranco, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, l\Iinistro e Secretario d'Estado .dos Negocios da 
Fawnda, c Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacinn;tl, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palario do ltio de Janeiro 
em dezenove de Dezembro de mil oitocentos cincocnta c scto, 
trigesimo sexto da lndependcncia c do lmperio. 

Com a Ilubrica de Sua ?\Jagt•slatle n Imp•·rndor. 

Bcrnanlo de Sou::,a Franco. 

DECRETO N." 2.060- de 19 de lkzrmbro tk 1857. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria da 
Policia da Provincict do Espírito Santo. 

Hei por bem, sobre informação do l'residenll' da l'roYincia 
do Espírito Santo, Decretar o seguinte : 

Art. Unico. Os Empregados da E'ecrrlaria da Poliria da 
Província do Espírito S11.nto, perceberão os vendtrH)II tos mar
eados na Tabella, que a este acompanha: !icamlo :-em vig•Jr, 



na parle rl'lali\a a dila l'rovin('ia, ú Tahi'!Ja nnnwro dons 
annexa ao Decreto numero mil oitoeenlus c noH·nta e nilo , 
de linle hum de :Fc,·creiro do corrente anno. 

Francisco ))jogo Pereira de \' asconcellos , do l\Ieu Conselho, 
:Ministro e Secretario d'Eslado dos l\'cgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça cxPeutal'. Pulado do Uio de Jam•iro 
em dezenove de Dezembro de mil oitocentos cint~ocnta c setl', 

: lrigcsimo sexto da lndt~rcndcuda e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\Iagestadl' o Imperador. 

Franci.~w Viogo Paeira de Fasconccllo.~. 

Tnbella. do~ ,-eucinu.•utoN tln~ I~IIIJn•t·~adnN du 
Seea•et•u•itt. de I•olicln dn I•a•o,·incia do l•:~~t
pb-lto Santo, á tfU«.~ ~e a·t•lea•t• ct l)e•~rt-•to dt•!dn 
data. 

-- - --

J~Ml'ltEGAll05. 01111. lil\.\T. I ~IHDL\. TtlT.\1.. 

---------- ----

... r~ooo J t :~~~. 
----

1 Escripturario, ser-
t.WO~ vindo de Secretario t.COO~ 

2 Amanuenses ...... 750~ t.:)OO:t:l 
1 Porteiro , servindo 

de Continuo ....... t~oo:;; . . . . . . . . .. ........ '..00\\1 
----

:J. 3(){):;;\ -- = ._ --- ;J -- --- -- ---- -- ·--, 

Jlalacio do !tio de Janeiro em 1!l dt• })pzembro de 183i .
.Francisco Diogo Pereira de Vascoucellos. 

DECHETO l\". 0 2.061- de 2!J de Dezembro de 1857. 

A utorisa hum credito extraordinariu ua importancia de 
375:000;tll000 para as despezas que se tem tle fazer 
oecorrer no exercício de 1857 a 1858 com a constrttcção 
de hw~~t cáes c de hwna ma desde a Praça da Gloria até 
a travessa do.~ Carmelitas nu Largo da Lapa. 

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, Au
torisu, em conformidade do ~ :L" do art.. '•·." da Lei N .• 589 

• 
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de !) d•~ Setembro de 1!>50, ltum crcdlo exlraordinario da impor
lancia de trezentos c setenta c einco contos de réis par-a oceor
rer· ;ís dcspezas que se tem de fazer no Pxercil'io de 1857 a 1858 
com n eonstmcc;ão nesta capital de hum c;íes, com rua, desde a 
Pmc;a da Gloria até a travessa dos Cann• litas no Largo da Lapa 
c do alar·g-arrwnto da rua do actual cál's da Gloria: devendo ser 
~·sta medida, em tempo oportuno, levada ao conhecimento da 
.\iscmbléa Geral Lcgislatin1. 

O :\Iarquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de .Ministros, l\Jinistro c Secretario d'l~stndo dos 
Nt•gocios do lmperio, assim o tenha cnh·ndido e faça execu
tar. l1alacio do Hio de Janeiro em vinte tr:es de Dezembro de 
mil oitonmtos cincocnta c sete, lrigesimo sexto da indcpendcn
cia c do Impcrio. 

Com a Hubril'a de Sua :\lar-est;tdc o lmpl'l'ador. 

Marquez de OliiHla. 

--
llECllETO :'\." 2.0G2-dc 23 de Dezembro de IS:i7. 

Approvct o contracto celebrado com I!Jnacio de Barros ríl'ira 
Cajueiro para a comtrucção de hum cáe.v, com rua, desde 
a praça da Gloria até a tnwessa dos f'armditas 1w l.argo 
da Lapa. 

lld por tw111 .\pprorar n c:onlr.wtn r!'khrado em data de 
17 do conenlc mcz entre o ~Iarquez de O linda, Conselheiro 
d'Estado, Presidente do Conselho de 1\Jinisti'Os, 1\linistro c 
Sacretario d' Estado dos NPgocios do lmperio, c Ignaeio de Barros 
Vieira Cajueiro, para a contnrc~,:ão, nesta Capital, de hum 
l'ács, com rua, desde a pra{'a dP Gloria alú a lravC'ssa dos Car
mt:lilas no Largo da Lapa, e com o alargamooto da rua do 
actual cács da Gloria, conforme as condi<,·õcs c especificações, 
que com este baixão, assil{nadas pelo mesmo 1\linistro e Se
cr·etario d'Estado, que assim o tenha entendido c fa<,:a I'XP

cutar. Palaeio do llio de Janeiro em 2:1 de I>ezcmbro de mil 
oitocentos cincoC'nla c sele, lriGesimo sexto da lndepcndencia 
c do lmpcrio. 

Com a Rubrica dt• Sua MagPsladc o Imp1•rndor. 

Jlarq11r~ de 0/iud,,. 
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('ondi~·ões ti «tnt• se t•t•lt•t•t• o Ut•et•t•to ch•"'tn 
data. 

:1." 

O t~mpresario lp:naeio dt• Banos Ykira Cajueiro dt~ lluma 
parte ohriga-~e por si, seus lwnleiros, c st•us cxt•rulores lcstalm'n
tarios, ú Bel exewçiío por empresa das ditas ohras, taPs co11ro 
se achão descritas c dderminadas na especi!icat;:ão c planta an
ncxas, c qtw vão assi;.;natlas pt'las partes contraclantt•s. 

O Gon·rno l111perial t!e outra parte, representado pelo 
Jllm. e Exru. Sr. 1\linistro c Seerela1io d'Estadodos Ncgocios do 
I mperio, se compromete a satisf~tzcr ao dito lgnat:io de Jlarros 
ncira Cajueiro, pda fiel cxec111:fto das mcsutas obras, a quantia 
de setecentos c einwenta contos de réis, sendo induitlo nesta 
quantia o nllor das razas c terrenos, que se tem de comprar 
ou desapropriar para se formar a rua nova mencionada na l'5-

poci!icat:ão. 

... o\ -· 
O Govemo llOill<~aní hum engen!idro de RUa· conlimu,:a 

para inspcccionar as obras, e fazn ob:;cnar as condições uo 
contracto na sua cxerur;i\o. 

::s o" 

No caso porem de sur!-(ir algur:1a q:H~tfío entre o enge
nheiro n o cmprt•sario sobre a inl<'rprdnçiío do eonlraclo, 
serü o caso submetido, para sua tlecisãu, ti ~cct;ãn dos Nt·goeios 
do Imperio do Conselho d'E,lntlo . 

. r. . " 

Sulro o caso de força rnaior, assim rccnnht'e.ido pelo 
f:ovr~•·no Imperial, o empn·snrio obriga-SP a dar por eon
eluidas todas as ouras dr•sl<~ eontracto dentro do p(•rimlo de 
vinte quatro mezes, a contar do dia da assignatura tio mesmo; 
c sujeita-se ao pagamento de huma multa de quinhentos mil 
réis por cada mez do tempo que exceder. E no caso de que 
dcntm de seis mczes mais as obras não estcjlío concluídas, o 
Govcmo podertí rescindir o contracto, com obrigação de indcm
nisação, c sem restituição de qualquer quantia que lwja retido 
em seu poder. 
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li." 

O cmprcsarlu scní obrigado a consPrvar todas ns obras 
do eontmclo, por PSJlM;o de sPis mczt•s dPpois da sua Pnlrcga 
ao (;overno. 

G.• 

Os pagamentos ao cm~t·csario serão feitos mensalmente , 
P em prcstaçiies iguaes, raalisnndo-se a prime:ra 30 dias depois 
do da assignatura do conh·acto. De quatro em quatro mczcs 
porem, a datar da primeira prestação, o Governo, por inter
medio do respectivo engenheiro, c.alcular;í se as obras vão em 
progresso conveniente, c se o trabalho fcilo satisfhz mais ou 
menos ús p1·cstaçõcs recebidas, e se inspira, alôm disso, con
finm;a de ficarem as obras concluídas no tempo estipulado; c 
depois de ouvii· no emprcsario rcsolwril sobre n conlinuação 
ou suspensão tcmporaria dos paganwntos, eomo lhe fhr aron
sP.!hado pela situação dos factos. 

'·" 
Ficão em rcsc!'Va pam garantia do t;ovcrno as prcslaçõPs 

dos dons ui limos mezcs, para SPI'cm entregues ao PmprPsario 
com os competentes juros calculados pela colação da praça 
m~ssa epocha, no dia em que tPrmina•· o prazo para a conser
vação das obras, estipulado no a rl. ~." , lendo o Govcmo pri
meiro wrificado so as obras cslão Plll twrfdlo estado. 

S.' 

O Pmprcsario obriga-se a presta•· h uma hypothcca dos srns 
IH•ns no valor dP eincoenla eunlos de r4·is, 1'111 s1•gnrança do 
1'.11111prinwnlo das obrigaçõ!'s que eontmcla. 

9.' 

O empresario ohriga-sc ;i JJila ,, solida conslrucçfío das ohra~, 
tanto na qualidade do material, como na miio de olJI'a. 

Empregará lollos os seus esforços para cumprir literalmcnlc 
as condições deste contracto, c á sua custa f~1rá os reparos e con
certos que solfrerem as obras durante sua conslrucçiio, não sendo 
aquellcs occasionados 11or força maior, ou por molhos inde
pendentes da hoa consh·ucçiio, P boa fé do cmpresario . 

.. 
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Se apparccer motivo, durnntP n Pxccu~ão das obras, para 
se fazer alguma modifira~fio na li)rma ou propor<:1io das mu
ralhas, poderá o engenheiro Inspectm· do Gm·erno mandar fa
;w-la po1· conta do lii<'Sillo l'lll}ll'esario, l~om tanto que sf'me
lhantc modificn~i'io nllo prt•judillue os inlcressPs do cmpn•snrio. 

-ti." 

O Govcmn Imperial prrmiltiní ao cmprt'sario estahell'c.cr 
trilhos de ferro, em hmna ou outm rua dcst<l cidade parn 
l'adlil-ar a condução do atlerro, sem qtw toda\ ia liqnc cm
haraçado o transito pnhlko, ~~ lwm assim o is1•nl.ará do pa
gamento de direitos d'Alfamlega pda cantaria c lagedo CJU!~ 
tenhão de vit· de paizcs cstran~dros para serf'm <'mprPgados 
nas obras deste contraclo. 

Especificaçlio á que se rf{t•rc este coulraclo. 

As obras desta empresa estão delint'adas na planta junta, 
c ronslão do seguinte: 

1." Construc.ção de lnuna IIIIII'alha do mar rnlre os pmlos 
indicados pdas lcti·as X e Y 11:1 planta geral. 

2.• Altcrro do terreno Pnln• a nu•sma muralha, c a linha 
lwira ma•· actual. 

3 ." Construcção de hu111 paredão por d«'lraz da rua uora 
que se formm·. 

!~.· Forma~i'ío c l'.alçamcntn de hnma rua nora desde a pmra 
da Woria atú a june~ão da Traw~sa dos CnrmPIIitas 1'0111 a 
rua tla Lapa. 

A llllll'alllll do mar. 

Prinwiro lançar-sr-ha Imma base de « pedra Jtrrdida n 
alé chegar ao ni\1'1 de quatorze palmos ahnixo Ido dtf'S do 
1\Icre;uJo na Praça da c;Joria; a 1:\rgura da base nesta alltll'a 
será de qtwrPnla palmos, c lt•rtí os laludPs que toma•· a pedra 
natumlmente debaixo da acção do mar; as pedras serão do 
tamanho dll.s maiores que se costuma empregai' para ahenari<t 
grossa; havendo porem pedra. miuda misturada na pmpor~fio 
de hum a soxta parte mais ou menos: a base, depois de assim 
formada, fic.aní por oito ou nove mezes para c.onsolida•· sendo 
preferível que neste intervallo se inclua a estação do invemo. 

Sohre esta base haverá hum a muralha, rampada na face 
flXLcrior a razão dr. 1. ht:~risontal hum c meio vertical c sem 
talude na face intPrior; a rampa eonslnní 1lt• pPdt·as grandr~ 
:t~sPnlatlas a so\een. 
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Estas pedras serão csquatlradas, bem que simplesmente 
desbastadas. Não se exige I!UC formem fiadas regulares' mas 
sempre matar-se-ha as juntas com cuidado. O termo mcdio 
de sua largura será de cinco palmos, c nenhuma pedra terá 
hum volume menor de quarenta palmos cubicos, devendo-se 
introduzir o maior numerfl p0ssivcl de pedras de grande ta
manho. 

O enchimento da muralha será de alvenaria escolhida 
ussentada em barro. 

A muralha terá a altma de hum palmo acima do des 
do 111ercado, c terminará com a Jar~ura de quinw palmos. 
Haverá huma berma de dez palmos entre o pó da rampa .. a 
beira da base de pedra pendida. O parapeito serú construido 
de pedra c cal rebocado nos dous lados, ~~ le\'ará h uma co
berta de cantaria ; sua altura, sem contar a cobPrta , sPrá 
·de seis palmos, c sua largura de quatro palmos: o parapcilo 
será levado até a Travessa dos Carmellitas. 

O atterro. 

Por huma largm·a de setenta palmos da muralha do mar 
pata dcntm, e em toda a sua extensão, o ai tPJTo terú a 1111'S

ma altura da murallta. 
Por detraz desta linha a altura do aterro ser;í rPgulada 

pelas das ruas existentes. Se porem t1hi hou\'erem terrenos 
de marinha pertencentes a particulares, o Governo pelo aferro 
-fJUe fizer será pelos particulares indcmnisado. 

O aterro que for feito da terra para o mar em c:.tso algum 
>Sm~á levado atú a muralha, mas ficará della na dislansia de 
·dez braças, devendo-se fazl'r o aterro daqut•lla zona de füra 
para dentro, c principiando-se este serviço logo qtw a mura
lha chegar ao nível do preamar. 

Ao passo que a construcção da muralha do mar progredir 
será prudente ligar a muralha com a tt·rra em alguns Iugarc~ 
favoraveis (tacs como a restinga, e a casa do Dr. Jlaula Can
·dido) por meio de hum banco d1~ pedra, ou de 1tu111a esta
cada, a fim de evitar o extravio do aterro pelo mar durante 
~ execução da obra. 

O paredão. 

O fim do paredão h e reter o aterro atraz da ma nova, 
á vista da differença do uivei que ha\'erá entre clla c diversos 
po111tos da rua actual. 

O paredão será construido do pedra, cal, c atêa, empro
gando-so para a sua construcção a pedra timd.1 do eáe.> ac
tual da Lapa entre a restinga o a casa do Dr. Paula C;mrlido, 

65 
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na qual extensão ficará este inntili~ado. O paredão term(nará 
com a lar,gura de set1~ pai mos, e ltJrá n:t face exterior hllrn 
talude de 1 horis9ntal por dez vertical. 

Levará hum parapeito com cinco palmos de alto e dous de 
largo , rebocado nos dous lados. 

Deixar-se-ha as competentes aberturas para esgoto da agua 
de inliltração no aterro. 

Co~ultando-se as secções transvcrsaes na planta ver-se-ha 
as !ürmas c posições respectivas do paredão e da muralha do 
nu r. 

Formação da rua. 

Na largma de setenta palmos para a rua nova inclue-se 
hum passeio de dez palmos no lado exterior, desde o cáes do 
mercado até a rua entre o Convento c o Passeio Publico: o 
passeio será lagcado. 

Na passagem da rua pda praia dos Carmelitas se dará o 
declive necessario para chegar ao nível do Passeio Publico: a 
rua serú macadamisada desde a sua juncção com a rua velha 
no Jlercado até sua juncção com a travessa dos Carmelitas. 
O macadamisamento será de primeira classe, tendo a pedra 
doze polegadas de altura. Nas obras a fazet· em fOI'mar a rua 
inclue-se o macadamisamento da Travessa dos Carmelitas, bem 
corno a sub:>tituição da valia actual na mesma por hum bo
eiro de tijolo de fórma oval, e lendo a nicsma área seccional 
da valia actual. 

A boca do boeiro será guarnecida de pedra de cantaria; 
a fórma e o declive, que deverú ter o boeiro serão prescriptos 
velo engenheiro fiscal do Governo. 
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Tabella analltlea do o~çu•nento para medlçílo 
e avallaçao da obra. 

- - fL nns 

Braças Descripção. Us. Rs. 
lineares. 

--- ----------------------- ----------
•J.U Muralha tlo IIUU'. 

230 Bas~ de pedra perdida a •••••••• 7oos liH.OOOS 
270 Muralha de alvenaria com face 

rampada de pedra cs;uadrada •. 1.2008 324.ooos 
28f> Parapeito •••••••••••••••••••••• 1008 2S.á008 

---- f>l3.á008 
~-" Paredão. 

160 Muralha desde a restinga até os 
Carmelitas .••.•.••.•••••..••.. 270$ 43.!100j 

180 Parapeito desde o mercado até a 
casa do Dr. Paula Caudido ..... us 7.á61lS 

--- 50.7608 
3.• Atterro. 

230 Por detraz da muralha do mar .. 190$ 43.7008 
t60 Por dctraz do paredão •.••.•.•. tGoS 25.6008 

---- G9.300S 
4. 0 Rua Nova. 

230 Formação da rua, macadamisa-
m~nto e lagedo ................ 1408 .......... 44.8003 

5.• 'f••avessa dos Carmelihts. 

Macadamisamento e reconstruc-
çãu de hoeira ................. ........ ·········· 9.1408 

--.---
Reserva para ser entregue na es-

687.5008 

piraçll.o do período de conser-
vação ......................... ........ .......... 62.r.ooB 

-----
750.000/1 
-----. 

-· -"" 

·~-· 
Estas condições ficão dep~ndentes de approvação do Pqder 

Legislativo. 
Palacio do Rio de Iaueiro em 23 dil Dezembro de 1857.

Marquez de Olinda. 
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DF.CRETO N." 2.063- IIP 23 de l>ezPmbro de 1857. 

A pprot'a o contracto para a navegação por vapor entre o 
porto do Rio de Janeiro e o de S. JJiatheos na Província 
do Espirito Santo , com escala pelos de Itapemerim e 
Victoria. 

Hei por bem Approvar o contracto celebrado em vinte 
hum do corrente mez pelo Marquez de Olinda , Consellwh·o 
d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros , Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmpcrio, com Caetano 
Dias da Silva, para a navegação por vapor entre o porto do 
Rio de Janeiro c o de S. l\Jathcos, na Província do Espírito 
Santo, com escala Jlelos de llapPmct·im e Victoria, medianto 
as condições, que com este baixão assignadas pelo referido 
Ministro c Secretario d'Estado, que assim o tenha entendido 
e faça executar. l,alacio do Ui o de Janeiro •~m vinte tres de 
Dezembro de mil oitocentos cincoenta c sete, trigcsimo sexto 
da lndepcndencia tl do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador 

Marquez de Olinda, 

(:ondlçõe~ á que ~·~ t•efere o Deet•eto de~ta 
data . . . " 

O empresario ou Cmnpanhia que este formar obriga-se
a l'azm· huma viagom por mez com barcos de vapor dn força 

dP. <~em cavallos pe]o mPnos, deste }lorto do Hio de Janeu·o 
ao de S. Matheos Da Província do Espírito Santo, tocando 
na ida e na volta nos portos de Itapcmerim, c Victoria da 
mesma Província. 

Fica livre ao oemprcsario fazer tocar o vapor nos portos 
intermediarios das :Províncias do Rio de Janeiro, e do Espí
rito Santo. 

2." 

A sabida deste porto, em quanto }lelo Governo, de accordo 
com o empresario, ou a Cumpnnhia, não for definitivamente 
estabelecida , segundo mostrm· a cxperiencia, será entre o oi
tavo e o quinto dia, que precedler qualquer das duas luas da 
mez , e em todos os casos será regulada de modo que, sa~ 
h indo em hum a I ua o vapor d ~sta em preza possa sahir na 
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outra o da Companhia de 1\lucmy , o qual, por contraclo com 
a mesma Companhia, tem de seguir até Caravellas. 

O dia da sabida será annunciado ao publico com anle
ccdencia de quatro dias pelo menos. 

a.· 
A demora do vapot· em S. :Mathcos, na Victoria c em 

ltapcmerim , · na ida c na volta, não excederá de trinta e seis 
bm·as, não se comprehendendo neste prazo os domingos c 
dias Santos de guarda. 

O cmpresario obriga-se a da1· começo á nawgação dentro 
de seis mezes com a multa de quall'O contvs de ri~is salvo 
provando perante o Governo obslaculos de força maior, que 
o impedirão , sendo porêm obrigado a apresentar dentro de 
dezoito mezes barcos com a força designada na condição 
primeira. 

Se o Governo admittir as razões allcgadas, assim no pri
meiro como no segundo caso , e marcat· novos prazos, estes 
serão cmprorogaveis ; e então , alem da multa , o contracto 
poderá ser rescindido pelo Governo. 

&.· 

Alêm dos vapores que deverão fazer a viagem regular 
todos os mezes , o empresario se obriga a ter no porto de Ita
pemerim hum pequeno vapor para facilitar a communicação 
de terra com este, e entre este e os portos visinhos, .segundo 
a necessidade que houver. 

8.• 

Por viagem redonda receberá a Companhia a subvenção 
de tres contos de réis , a qual será paga á vista do attestado 
do Governo Provincial do Espírito Santo sobre a entrada e 
sabida dos vapores, c dos recibos dos Agentes dos correios 
para onde o vapor conduzir malas. 

Sendo a viagem interrompida por casos de força maior 
tm·á a Companhia direito somente á quota da subvenção cor
respondente e proforcional á distancia etTectivamcnle nave
gada. , .• 

Os vapores receberão os passageiros e cat·gas que se apre
sentarem, sendo regulado o maxirno dos preços das passagem; 
e fretes do modo seguint~: 
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Quanto aos rassageiros, porn os de rí·- do I~io de Ja
neiro á ltapemerim trinta e seis mil réis, á Victoria quarmta 
mil rêis, á S. Matheos cincoenta mil réis; para os de proa, 
sendo tines á ltapemerim deseseis mil réis, á Victoria dezoito 
mil réis, á S. Matheos "in te mil 1 éis; c sendo esc1 a"os, -
á ltapcmerim drz mil rí·is 1 á Yiclüria dczP 11:il 1 t'is, á S. 
Mathcos quinze mil réis, e Jlelas crianças menores de quatro 
111mos cousa nenhuma, 

Quanto aos fretes dos @;eneros, o maximo para os que se 
pagllo por arroba-do Rio de Janeiro á ltop·merim duzentos 
réis , á Victoria duzentos c dnmcnla réis, á S. Mathcos qua~ 
trocectos réis ; para os que se pagão por alqu('Íl'(' á ltrprtn~ 
rim quatrocentos réis, á Victoria quinhentos rí•is, á S . .Mathcos 
oiiiii'I'JIIOS réis ; para OS fJUC SP Jlil~~)(.J ror VOJUDH', (lU JlOr pé 
cu bico- ;í ltapcmcrim tJ·ez('ntos rí·is, ;í Victoria quatrocentos 
réis, á S. Mathcos sei~ccntos rí·ís, ou o que comencionarcm 
as partes. 

O Governo pagará á Companhia 10 por cento menos tio 
que os particulares. 

8.• 

Em cada viagem de ida ou de ,·olta terão passagem gra
tuita, pagando porem as respectivas comcdorias, até duas pes~ 
soas que forem empregadas em ~erviço do Governo, precedendo 
ordem por escripto. Não se ulilisando o Governo em qualquer 
viagem das duas passagens gratuitas, ilão poderá por isso 
dispor de maior numero de lugares em qualquer das via~hs 
seguintes. 

9.• 

Será tambcm gratuito o transporte das malas do Correio, 
e bem assim de quaesquer som mas, c cargas mandadas pelo 
(~overno, não excedendo ao peso de duas toneladas em cada 
l'iagem ou de ida ou de volta. As cargas serlio reéebidas e 
entregues á bordo e as m0hs ré''i ,'\gencias; ou á pessoas tt:>rn
peteotemente autorisadas. 

Os vapores da Companhia serão postos á disposição do 
Governo logo que os requisitar para objecto de serviço pu
blico ficando obrü:~ado a pagar hum frete rasoavel, e a tndem
nisar á Companhia d~t qualquer sinistro proveniente tl(; i'isoo 
r~•pccial do snrviço mn que o~ v:1pnrns forem emp~a.~. 



{ 5t9) 

t_t_. a 

Os vapores da Companhia gozm ão dos meml(ls privilegios 
que competem ás embarcações ti':' gurrra narionaPs; ficando com 
tudo suJeitos aos regulamentos policiacs, c ít fiscali~ac)io das 
Alfandrgas dos portos para onde conduzirem rass;tgeiros, c 
cargas, não se pondo embaraços ao prompto despacho, antes 
conrrdcnco-~c-lhcs tcdas <IS fnrilica<'cs c1 n J alilris n m a 

fisealisação. 

No caso dn faltar a Companhia ao cumprimento dP qual
quer das condições que fieão C'stabelecidas, fkan't snjPila á 
h uma multa até quatrocC'ntos mil r(•is, segundo a natureza c 
a gravidade da falta. 

E pela demora neste porto, no de ItapC'mcrim, Yictoria, 
ou S. Matheos, quo for causada pelo Governo, lhl' pagará 
este a quantia de cem mil réis por dia. 

t.3.· 

Dentro do prazo de doze mezcs a multa a que fic•a sujeita 
a Companhia, não será imposta se a navC'gaçiío for interrompida, 
em razão de necessitar de concertos o vapor emprc•garlo neste 
serviço, devendo ser esta circunstancia justificada igualrnenle 
perante o Governo. 

:1-1. a 

Serão concedidos ao emprPsario, terrenos de marinha em 
ltapimerim neeessarios para edificação de trapkhcs, c• arma
zens para o serviço da empresa. 

t.ã.• 

O Contracto durará por espaço de cinco mmos, qut• serão 
contados do dia em que começar a navegação. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 23 de Dezembro dfl 1857.-
M"r~ d' Olinda. 
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DECRETO N.0 2.06'•--de 29 de Dezembro de 1857. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municípios 
de Caravellas, Prado e Alcobaça na Província da Bahia. 

Attendendo a Proposta do Presidente da Província da Bahia, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. • Fica crendo nos Municípios de Caravellas, Prado 
e Alcobaça, da Província da Bahia hum Com mando Supcrim· 
de Guardas Nacionaes, o qual comprchendnrá os dous Batal~ões 
do serviço nctivo e hum da reserva, já creados nos refcndos 
J\funieipios. 

Art. 2.• Os corpos lerão as suas paradas nos lugarcsquo 
lhes forem marcados pelo Presidente da Província na confor
midade da Lei. 

Fmncisco Diogo Pm·eira de Vasconcdllas, do l\lcu Con
selho, l\linistro c Secretario d'Estado dos Negocias da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça ('.xecutur. Palacio do Rio de Ja
neiro em vinte tres de Dezembm de mil oitocentos cincoenta e 
sete, trigcsimo sexto da lndcpcnrlencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de V asconeellos. 

DRCRETO N. o 2.06!)- de 2!) do J)ezcmbro de 1857. 

Eleva os vencimentos dos empregados da Secretaria de Po~ 
licia da Província do Maranhão. 

Hei por bem , sobre informação do Presidente da Província 
do Maranhão, Decretar o seguinte : 

Art. Unico. Os Empregados da Secretaria da Policia da 
Província do Maranhão perceberão os vencimentos marçados 
na Tabella que com este baixa, ficando sem vigor, pelo qu~ 
respeita <i dita Província , a Tabella que acompanhou o ]}e-. 
ereto numero mil oitocentos e noventa e sete de vinte hum 
rlo Fevereiro do correntA anno. 
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Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça· executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cinco
enta e sete, trigcsimo sexto da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Tabella dos vencin•entos •los Emtn·e~ndos '''" 
Sect•etaria da Policia da Provincla do Hn
t•anlailo, á que se refere o Decreto tlesta 
data. 

-

E•ntn·e~ados. 01·denados. Gralificn~. Som mas. Tolacs. 

--------------------------
1 Secretario .••...... 1.600~ 800~ 2.400~ 2.400~ 
2 Officiaes .. ....... 1.000~ 600~ 1.600:t; 3.200~ 
1 Dito externo ...... 800~ 400~ 1.200:j; 1.200~ 
4 Amanuenscs ....... 600~ 200~ 800~ 3.200:tP 
1 Thesoureiro .....•• ......... 200~ 200~ 200~ 
1 Porteiro .......... 400~ ........ 400~ 400~ 
1 Continuo ......... 240~ ........ 240~ 240~ 

1 to-:84o~ 

Palacio do ltio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1857. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

I>ECRETO N.o :2.06fj- dt) 29 de 0l'zcmhrn dP 1857. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria da Po-
z,·cia da Província da Bahia. . 

Hei por bem, sobl'C informação do PrPsidcnte da Pro· 
vincia da Bahia, Dc•Tf't.ar o se;;:nintn: 

"" 
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Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça· executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cinco
enta e sete, trigcsimo sexto da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Tabella dos vencin•entos •los Emtn·e~ndos '''" 
Sect•etaria da Policia da Provincla do Hn
t•anlailo, á que se refere o Decreto tlesta 
data. 

-

E•ntn·e~ados. 01·denados. Gralificn~. Som mas. Tolacs. 

--------------------------
1 Secretario .••...... 1.600~ 800~ 2.400~ 2.400~ 
2 Officiaes .. ....... 1.000~ 600~ 1.600:t; 3.200~ 
1 Dito externo ...... 800~ 400~ 1.200:j; 1.200~ 
4 Amanuenscs ....... 600~ 200~ 800~ 3.200:tP 
1 Thesoureiro .....•• ......... 200~ 200~ 200~ 
1 Porteiro .......... 400~ ........ 400~ 400~ 
1 Continuo ......... 240~ ........ 240~ 240~ 

1 to-:84o~ 

Palacio do ltio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1857. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

I>ECRETO N.o :2.06fj- dt) 29 de 0l'zcmhrn dP 1857. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria da Po-
z,·cia da Província da Bahia. . 

Hei por bem, sobl'C informação do PrPsidcnte da Pro· 
vincia da Bahia, Dc•Tf't.ar o se;;:nintn: 

"" 
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Art. Unico. Os Empregados da S«'cn•taria da rolida da 
Província da :Bahia perceberão os vencimentos marcados na 
TabeHa que com este baixa, ficando sem vigor, na parte re
lativa a dita Província, a Tabclla que acompanhou o Decrt'to 
numero mil oitocentos e noventa c sete de vinte hum de Fe
vereiro do corrente anno. 

l<'ranciseo Diogo J)pn·iJ·n dt> VasronrrBos, do Meu f.on
selho, 1\lini~tro c Srndario cJ'l~~!ado <l•:s Nq:odos dn .lmli<:a, 
assim o tcnlw entendido c faça •·x,·utar. Pnlacio do 1\io de 
Janeiro em vinte nove de Drzcmbro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, trigesimo sexto da lndrpPndrneia c do lmperio. 

Com a nubrica de fua l\ínt:es!Dde o Imperador. 

F t·ancisw D1'oao Pereim de V tlsconcellos. 

Tabella tios ,·eneintentoN dos F.nttn·e~atlos da 
Seet•etaria da Policia da Pt•o"bteia da Da
ltia á que se t•efet·e o J)ec-••eto desta tlata. · 

I Entpre@iatlos. 01·dcumlo~. (:ratificat. Sommas. Totars. 

'------------------ ---- ----
t Secretario ••....... 2.000~ 1.000~ 3.000~ 3.000!/P 
3 Officiaes, inclusive 

1 externo ....... 1.600~ 600~ 2.200~ 6.600~ 
r,. Amanucnses ....... 1.200!)5 600!IJI 1.800!fJI 7.200:t) 
1 Thcsoumim ..••... ~ .HIO!IJI 400;'1! 400:t) 
1 Porteiro ..•....... 400!1:1 300:t; 700;'1> 700~ 
t Continuo ..•••.... 360:r; 140~ ãOO!fJI 500!fJI 

----
18.400~ 

.. ·--· 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1857. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcello1 . 

.. 



i 
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DECRETO N.o 2.067- de 29 de Dezembro de 1857. 

Elem o& vencimento& dos Empregados da Secretaria da Po~ 
licia da Provúwia do Rt·o de Janeiro. 

Hei por bem, sobre informnção do llresidcnte da Provín
cia do Rio de Janeiro, Decretar o seguinte: 

Art. Unieo. Os EmpH'p;'1clos da Sanetaria da Policia da 
Província do J\io de Janeiro )JCrcrlwrão os 'rllcilllrlllos mar
cados na Tabella, que com rslc baixa, ficando sem vigor, 
na parte relativa á dita Prov-ineia , a Tabella qw· arompanhou 
o Decreto numero mil oitocentos c nownta c srtP· de vit1tc hum 
de Fevereiro do corrente anno. 

Francisco Diogo Pereira rle Yasronrdlos, rlo l\leu Con
selho, Ministro c Scnetnrio d'Fstado dos Nq:oeios da .lusliça, 
assim o tenha entendido c faça cxt>cutar. Palacio do Hio de Ja
neiro cm ''intc nm-c de Dr·zembro de mil oitoccntos l'inroenta 
e sete, trigcsimo scxlo da 1 ndq1endencia e do J nqwrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pcrúra de l'"asconcellos. 

Tabella dos veuciuaentcts dos Eanpre;.;atlos da 
Secretaria de Policia da Provlncla do Rio 
de dauch·o, á qtte se •·efere o Deet•eto desta 
tlatn. 

l~n•t••·eA"atlos. OJ·1Irna11os. I:J•ati fir·ar .\ Somnms. 

I Totars. 
• I 

i 
; -------------1-:-ooo.' í3:0ooill3. ooü;" 1 Secretario ......... 2.000~ 

2 Officiacs .......... 1.600~ 600~ I 2. 200:, 4. 4 o o~ 
4 Amanuenscs ....... 1.200~ 400::; 1 . 600::1l (j . 400~ 
1 Thesoureiro ....... . . . . . . . . 4 oo~ 400~ 1 4 o o~ 
l Porteiro .......... 400~ 300~ 700~ I 700~ . 
l Continuo ...••.... 360~ H0\'1> 500:tP 500:tP : ___ ___.~. 

lt5.400~! 
I ' 

Palacio do Hio de Janoiro nm 29 dn Dnzombt•o dn 1857. 
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DECRETO N. 0 2.068- de 29 de Dezembro de 1857. 

Elevtt. os vencimentos dos Empregados da Secretaria da Po
licia da Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Hei por bem, sobre informação do Presidente da Província 
de S. 11cdro do IUo Grande do Sul, Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Os Empregados da Secretaria da Policia da 
Província de S. Pedro do ltio Grande do Sul, perceberão os ven
cimentos marcados na Tabella, que com este baixa , ficando 
sem vigor, na parte relativa a dita Província, a Tabella que 
acompanhou o Dcci·cto numero mil oitocentos c novenhr c 
sete de vinte hum de Fevereiro do corrente anno. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do .Meu Con-· 
sellho, l\Iinistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios d<J Justiça,. 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte c nove de Dezembro de mil oitocentos cin
coenta c sele, trigcsimo sexto da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Tabella tios vencilnentos dos Entpt•eA;ados da 
Sect•etaria da Policia da Provincia de São 
Pedr•o do Rio Grande do Sul á que se re
Cer•e o Decreto desta dato. 

l~mJ•reA;atlos. 01·dcnados. Gl'atificaç. Sommas. Tolacs. 

---- ------ --·--1----

1 Secretario ........ 2.000~ 1.000~ 3.000~ 3.000~ 
2 Officiacs .......... 1.300~ 780~ 2.080~ 4.160~ 
1 Dito externo ...... 1.0:iO:tj~ 520~ 1.560~ 1.560~ 
4 Amannenses ...... 780~ 260~ 1.0.10~ 4.160~ 
1 Thcsoureiro ....... ~ 260~ 260~ 260~ 
1 Porteiro .......... 520~ ~ 520~ 520~ 
1 Continuo ......... 312~ ~ 312~ 312~ 

----
13.972~ 

4 

l1alacio do Hio dt~ .1 anPiro em 2\} de ])ezembro de 1857. 
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DECRETO N." 2.069-dt>29 de Dczembrod~ 1857. 

Autorisa o credito supplementar d(t quantia de 138: t:J3 ;tll434, 
para occorrerás despezas, no exercício de 1856-1857, com 

a$ verbas mencionadas na 1'abella que com este baixa. 

Tendo Ouvido o 1\fcu Conselho de l\Iinistros, Hei pm· bem, 
•em .conformidade do paragrapho segundo do art. quarto da LPi 
J.mmcro quinhentos c oitenta c nove dt> nove de Setembro de 
mil oitocentos e cincoenta, Autorisar pela llcparti.;ão dos Ne
goeios da Justic:a o credito supplemcntar da quantia de cento 
c trinta c oito contos cento c trinta c tres mil quatrocentos c 
.trinta e quatro réis para occorrer as despczas, no exercício de 
:mil oitoccutos cincocnta e seis a mil oitocentos cincocnta a srlc, 
·das vc··bas constantes da Tabella que com este baixa, füzendo-sc 
:a distribuição na fórma da mesma Tabclla , c dnvendo esta 
.medida em tempo competente ser levada ao conhecimento do 
;Corpo Legislativo. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Con >Pl h o, 
1i'ltnistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o 1tr·nha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cincocnta c sPIP, 
trigesimo sexto da lndepcndcncia c do Irnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\Iag~slade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vast·onrello.ç. 

Tabe!.la tlistt•ibutiva tio twt~dito su1•1•1t•nu•nfn•• 
Jtuto.a•illijatlo 1•o•• l)ect•t•to de~du dufa ftlll'll o 

extwcicio tle J.SõG- t 8~7. 

VERBAS. 

'§ t." Secretaria d' Estado ..............•.. 
~ 3.• R1~laçõos ........................ . 
,~ 8. • Tclcgraphos ......................• 
~ 11. Capclla Imprrial c Catedral do Rio de 

J:aneiro ....••............................. 
:§ 13. Repressão do trafico de Africanos .... 
:§ 18. Casa de Correcção c reparos de Cadêas 
§ t9. Conducção e sustento de presos ..... 
~ 20. llluminação publica ............•.. 

21 :i78:tt-MIO 
1:!li3\'P087 

12:51G:t1l73:J 

!U41'1;1639 
11:265~274 
61:687\'P057 
1:989~588 

21:8H:ti>5!J6 ------
Hs. 138: 133~434 

Secretaria d'Estado dos Ncgocios da Justiça em 29 d c De
zrembro üe 1857. - Fro.nc.i$CO JJiogo fercir·a de Vasconcello~. 
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DECRETO N." 2.069-dt>29 de Dczembrod~ 1857. 

Autorisa o credito supplementar d(t quantia de 138: t:J3 ;tll434, 
para occorrerás despezas, no exercício de 1856-1857, com 

a$ verbas mencionadas na 1'abella que com este baixa. 

Tendo Ouvido o 1\fcu Conselho de l\Iinistros, Hei pm· bem, 
•em .conformidade do paragrapho segundo do art. quarto da LPi 
J.mmcro quinhentos c oitenta c nove dt> nove de Setembro de 
mil oitocentos e cincoenta, Autorisar pela llcparti.;ão dos Ne
goeios da Justic:a o credito supplemcntar da quantia de cento 
c trinta c oito contos cento c trinta c tres mil quatrocentos c 
.trinta e quatro réis para occorrer as despczas, no exercício de 
:mil oitoccutos cincocnta e seis a mil oitocentos cincocnta a srlc, 
·das vc··bas constantes da Tabella que com este baixa, füzendo-sc 
:a distribuição na fórma da mesma Tabclla , c dnvendo esta 
.medida em tempo competente ser levada ao conhecimento do 
;Corpo Legislativo. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Con >Pl h o, 
1i'ltnistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o 1tr·nha entendido e faça executar. Palacio do Rio de .Janeiro 
em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cincocnta c sPIP, 
trigesimo sexto da lndepcndcncia c do Irnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\Iag~slade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vast·onrello.ç. 

Tabe!.la tlistt•ibutiva tio twt~dito su1•1•1t•nu•nfn•• 
Jtuto.a•illijatlo 1•o•• l)ect•t•to de~du dufa ftlll'll o 

extwcicio tle J.SõG- t 8~7. 

VERBAS. 

'§ t." Secretaria d' Estado ..............•.. 
~ 3.• R1~laçõos ........................ . 
,~ 8. • Tclcgraphos ......................• 
~ 11. Capclla Imprrial c Catedral do Rio de 

J:aneiro ....••............................. 
:§ 13. Repressão do trafico de Africanos .... 
:§ 18. Casa de Correcção c reparos de Cadêas 
§ t9. Conducção e sustento de presos ..... 
~ 20. llluminação publica ............•.. 

21 :i78:tt-MIO 
1:!li3\'P087 

12:51G:t1l73:J 

!U41'1;1639 
11:265~274 
61:687\'P057 
1:989~588 

21:8H:ti>5!J6 ------
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Secretaria d'Estado dos Ncgocios da Justiça em 29 d c De
zrembro üe 1857. - Fro.nc.i$CO JJiogo fercir·a de Vasconcello~. 
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DECRETO N. 0 2.070- de :.W de Dezembr0 de 18~'7 . 

. Orça a Receita e fixa a Despeza da Illustrissima Caman~ 
do Município da Côrte, para o anno municipal que tem 

de correr do 1. • de Janeiro a 31 de Dezmbro de 1858. 

Hei por bem de conformidade com o art. 23 da Lei n." 
108 do 25 do Maio de 18/t.O, Ordenar quo se execute pela ma
neira abaixo declarada o orçamento da Receita c a fixação da 
Despeza da Camam do Municipio da Côrte, para o anno mu
nicipal que tem do correr do 1. • de Janeiro a :u de Dezembro 
de 1858. 

CaJtitnlo J.. • 

Ba Beeeila. 

Art. 1." He orçada a Receita da Camara do Município da 
Córte, para o anno á que se refere este Decreto, na quantia 
de quinhentos c trinta e sete contos cento e noventa c cinco 
mil réis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 537 .195~000 

§ t.• 

§ 2.• 

§ 3." 
§ 4." 

I t: 7 .• 
8. o 
9 o 

10. 
§ 11. s 12. 

§ 13. 
§ 14. 
~ 15. 
§ 16. 

§ 17. 

§ 18. 

Imposto de patenlt~ sobre o consumo 
d' agoardcnto .....•................ 

Dito sobro a importação de bebidas cs-
piri tuosas ...•.................... 

Dito de policia ......•.........•.••• 
Novo imposto do scgos, carros, carro-

ças, &c ......•.•..........•....•• 
Licenças a mascate~ ........•....... 
Fóros do armazcns ...•......•...... 
Ditos de tavernas ...•..........••... 
Ditos do quitandas ................ .. 
Ditos de canos .....•.........•..... 
Ditos de carl'Oças .................. . 
Ditos de tm·renos da Camam .......• 
Ditos do terrenos do marinha e man-

gues .•...•..••.....•.•.••..••••.. 
Armndamentos do terrenos de marinha. 
Laudcmios da Camat·a ......•.•.••.• 
Ditos de marinha ........•••.•.•..•• 
Emolumentos de alvarás de casas de no-

gocios, &c .........•.•.....•..•.• 
lndemnisação para medição de terrenos 

de mal'inha .•..........••...•••••• 
Arruaçõos .•••••.•.••.•.••••.••.••• 

.. 

76.000~000 

54.000~000 
20.000~000 

~ 
22.000~000 
2.500~000 
1.500~000 

60~000 
150~0 

2.500~000 
5.000,000 

5.000~000 
1.500~000 
50.000~000 
7.000~00 

50.000~000 

200~00 
t.OOOJOOO 



I~~~: • 21. 
• 22 

23 .. 
~ 24. 

§ 25. 
§ 2fi. 
§ 27. 
§ 28. 
~ 29. 
~ 30. 
~ 31. 
~ 32. 

~ 33. 
§ 34. 
~ 35. 
~ 36. 

§ 37. 

§ 38. 

~ 39. 
~ 40. 
§ u. 
~ 42. 
§ ~3. 

( 52'1 ) 

Juros de Apolices ................. . 
Pramios de deposite,.; .•............. 
Rendimento do talho .....•......... 
Ditos de aferições ................. . 
Ditos da praça do mercado ......•... 
Gratificação por vender peixe pela ci-

dade .....•...........•........... 
Dita por naturalisaçõcs ...........••. 
Dita por festividades ............... . 
Productos de generus vendidos ....•.. 
Donativos .....•....•.........•..... 
:Multas policiaes ... lill: ..... · ..... · · . 
Ditas por infracçõcs~e posturas ..... . 
Restituições c reposições .....•...... 
Cobrança da divida acliva inclusive IC.íros 

vencidos ............•..•......... 
Rendimentos do Matadouro ...•...•.. 
Ditos da ponte da Praia dos Mineiros .. 
Sobras ...•.................•...... 
Emissão de apoliccs do segundo empres-

timo ...................... · ...•.. 
Locação de terrenos nas praças para 

toldos volantes .•.......•.......... 
Investiduras dP terrenos ganhos para 

arruamentos ..................... . 
Carimbos de carroças ......•.•...... 
Matanç.a de porcos c carnniros ...... . 
Alugueis dos proprios ~~ unicipaes ... . 
Gratificação dos despachantes .......• 
Renda dos serviços dos africanos em-

pregados nas obras municipaes .....• 

UaJJitulo ~.o 

Da Despe~a. 

80&JOOO 
1.000~000 
300~000 

10.35UIOOO 
52.000~000 

350~000 
:300~000 
500~000 
i.iOO~OOO 

18.000~000 
11.500~000 
50.000~000 

300~000 

10.000~000 
60.000;\\000 

~ 
~ 

1.500~000 

3.000;,000 
400;\\000 

;:, 
200:tp000 
()0!Jl)i000 

17.280~000 

Art. 2. o Fica fixada a Despcza da C amara do 1\funicipio 
da Côt'te, para o anno á que se refere este Decmto, com as 
rubricas designadas nos paragraphos seguintes, na quantia. 
do quinhentos c trinta c sete contos cento c noventa c cinco 
mil réis...... . . . • . . . • • . . . . • . . . . . . . • . • . . • . 537 .195:t,6000 

~ 1. o 

~ 2.0 
§ 3.o 

Com a Secretaria .................. . 
Com a Contadoria .•....•...•....... 
Com o Thesoureiro, Escl'iviio da Re-

ceita, Advogado, Procurador, c Agente. 

---·-
17.000~000 
17.000.t;.OOO 

12.815~164 



§ 4.• 

i 5.• 
6.• 
7. o 

§ 9.· 

~ 
10. 
11. 

§ 12. 

~ 13. 

§ 1~. 

~ 15. 

§ 16. 
§ 17. 
~ 18. 

§ 19. 

§ 20. 
~ 21. 

~ 22. 
23. 
2.t. 

§ 25. 

§ 26. 

§ 27. 

§ 28. 

( tí28 ) 

Com os Fiscacs, e Guardas Municipaes 
das frcquczias da ci•lad~ ........... . 

Com a Directoria das obras ......... . 
Com o costeio do Matadouro.. . . ... . 
Com fóros de terrenos occupados pela 

Camara .....•...................• 

~2.300:tji000 
8.900$000 
17.740~000 

40:tji000 
Com indcmnisaçõcs de prcdios c tcne

nos que forem precisos pam abcrtums 
c alargamento de ruas e praças..... 15.000:jj>OOO 

Com calçadas pelo systerna de parallc-
lipipcdos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '?P 

Com calçadas pelo syslerna ordinnrio. 42. 000~000 
Com as companhias de calccitciros para 

conservação das cnlçadas e repnros dos 
mackadamisamentos................ 18. 000~000 

Com aterros, inclusiH~ o concerto e con-
servação de estradas. . . . . . . . . . . . . . . 24. 000!11!000 

Com aterros e melhoramentos do campo 
de São Christovão, c praças do Ma-
chado e do ltocio. . . • • . . . . • . . . . . . . • 2. OOO!IPOOO 

Com a construcção de pontes, inclusive 
a de Piraquara, em Campo Grande, 
dos 1\Ianguinhos, em Inhaúma, c da 
estrada do Engenho Y c lho. . . . . . . . . . 20. 000~000 

Com a limpeza da cidade, inclusive a 
gratificação dos guardas das pontes de 
despejos ••...••...•..•............ 

Com desmoronamentos. . . . . . . . • . . . 
Com muralhas .................... . 
Com melhoramentos nas ladeiras do Li-

vramento c Conceição ............. . 
Com construcçõcs de cáes c reparos dos 

que existem. • . . . . . . . . .......... . 
Com reparos dos proprios municipacs. 
Com o plantio de arvores c conservação 

das existentes, inclnsire o pagamento 

40.000~000 
t.OOO:ti~OOO 
2.000:tt>OOO 

8.000:(11000 
3.000~000 

do contracto RangPI............... 2.000~000 
Com a factura de estradas... . . . . . . . . ~ 
Com obras do l\Iatadonro. . . . . . . . . . . . ~ 
Com pagamento da divida passiva .... 137 .000~000 
Com juros das apolices do primeiro em-

prestimo, a 9 por cento. . . • . . . . . . . 9. 855!11!000 
Com amortisação do primeiro empres
timo............................. 2!l.OOO~OOO 

Com juros das apolices do segundo em-
presUmo a 7 por cento. . . . . . . . . . • . • 7. 00~000 

Com a manutenção dos africanos, in-



§}9. 

§ 30. 
§ 31. 
§ 32. 

§ 33. 
§ 31-. 

§ 35. 

. § 36. 
§ 37. 

( ~29 ) 

clusive os vencimentos do Administra-
dor e guarda .................... . 

Com ?u.sta a que está sujeito o cofre 
municipal ........................ . 

Com despezas judiciaes... . ........ . 
Com restituições e reposições ....... . 
Com a impressão das a c tas, balan-

ços, &c .•........................ 
Com levantamentos de plantas. . . ... 
Com o tombamento dos terrenos do pa

trimonio da Camara e de marinhas .. 
Com juros de seis por cento, sobre 

20.000t;OOO, preço por que foi contra
ctada a compra das casas da Irman
dada da mm·ia' para serem demolidas . 

Com mackadamisamentos ........... . 
Com despezas eventuaes ............ . 

10.500~000 . 
.> 

2.000!'POOO 
J.200i'POOO 

300:t~~OOO 
.• 

3.000~000 
1.000~000 

1.500:tj~OOO 

1.200:ti!OOO 
52.000:t~~OOO 
2.84.4~836 

-~ 
. .. 

·-.•: 
Capitulo 3." 

DispollitJÕes ge1•ues. 

Art. . .3." Fi cão em vigor, como permanentes, quaesquer 
disposições dos Decretos dcs orçamentos anteriores, que não 
versarem particularmente sobre o orçamento da Receita e a fi~ 
xação da Despeza, e. n~ô tenhão sido-expressamente revogadas. · 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministms, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executm·. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte nove de Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta e St}te, trigesimo sexto da lndepenrleQcia . 
.c do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. 1 · Marquez de Olinda. 
· .. ',.:>"'J' 

DECREtO N.• 2.071 ~dê ~((!e Dc!zembro de 1857. 

·';' 

t 

Abre hum credito supplementar da importancia de 325.000~ 
para occorrer ás despeza~ do Ministerio da Fazenda 

no exercício de 1856- 1857. * 

Tendo-se roconhecido que não he sufficiente para algumas 
rubricas de despeza do Ministerio da Fazenda no exercício dlil 

67 

"'' 
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municipal ........................ . 

Com despezas judiciaes... . ........ . 
Com restituições e reposições ....... . 
Com a impressão das a c tas, balan-

ços, &c .•........................ 
Com levantamentos de plantas. . . ... 
Com o tombamento dos terrenos do pa

trimonio da Camara e de marinhas .. 
Com juros de seis por cento, sobre 

20.000t;OOO, preço por que foi contra
ctada a compra das casas da Irman
dada da mm·ia' para serem demolidas . 

Com mackadamisamentos ........... . 
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1.000~000 

1.500:tj~OOO 
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-~ 
. .. 

·-.•: 
Capitulo 3." 
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O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministms, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executm·. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte nove de Dezembro de mil 
oitocentos cincoenta e St}te, trigesimo sexto da lndepenrleQcia . 
.c do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador . 

. 1 · Marquez de Olinda. 
· .. ',.:>"'J' 

DECREtO N.• 2.071 ~dê ~((!e Dc!zembro de 1857. 

·';' 

t 

Abre hum credito supplementar da importancia de 325.000~ 
para occorrer ás despeza~ do Ministerio da Fazenda 

no exercício de 1856- 1857. * 

Tendo-se roconhecido que não he sufficiente para algumas 
rubricas de despeza do Ministerio da Fazenda no exercício dlil 

67 

"'' 



.,.",;''. .. ( 5:10 ) 

;, . 

·~. 

tSM ~1851, constantes da tabclla annexa, o credito c~nsignado 
· na respectiva Lei do orçamento n.• 84.0 de 15 de Setembro , 
."-de~ e o'supplementar aberto pelo Decreto n.9 1.932 de 27 

de Abril do coiTente anno: Hei por bem , de ronformidade, 
com o § 2. o do art: 4-. • do Lei n. • 589 de. 9 de Setembro de 

.. 1S50, c tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, abrir para 
•·. a referida despeza o credito supplementar de trezentos c vinte 

cinco contos de réis, que será levado em tempo competente 
ao conhecimento da Assembléa Geral Legislativa. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro NarJional , assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do ltio de Janeiro 
em trinta c hum de Dezembro de mil oitocentos c cincoenta 
e sete, trigcsimo sexto da lndcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador 
~11 . 

Bernardo de Souza Franco. 

Tabella a que se reCet•e o Decreto desta data 
que autorlsa o credito supplementar de 

3~&.000~000. 

§§ 6.• Aposentados ..•.................. 8.000~000 
s.· Thesouro Nacional. .......•.•.... 24.000~000 
9.o Thcsourarias.. . . . . . • . • • • • . . . . •.. 24.000~000 

10.• Juizo dos Feitos da Fazenda ...•... 8.000~000 
11.• Alfandegas ............•..•...... 50.000~000 
12.• Consulados ..............•....... 12.000~000 
14.• :Mesas de Rendas e Collectorias .... f10.000~000 
19. o Administração de proprios nacionaes. 5.000~000 

..... 20. 0 Dita de terrenos diamantinos .....• 5.000~000 
-:. 2t.• Ajudas de custo a Empregados deFa-

zenda ........•.............. 5.000~000 
25.• Juros de emprestimos do cofre dos 

' 
orphãos ..... , ...•...••...••• 50.000~000 

. :;'.28•" Obras •.....•...... · ............. 24.000~00 
t_~~- •. '1" ~ . . 

!· ---
• 325.000~000 .. 

i 
~:·:p· ~. 

~:_:.,~~~,,~.Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1857~-
~'''··.:· .. ·· · _.,... Bernardo de So"za FN;inco. 
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