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N.' 2.072.- Decreto de 9 de Janeiro de 1858.- Isenta 

de dit·eitos de importa-;ão o Cõniio de pedra 
qne a Real Companhia de Sollthampton fizer 
importar para o consumo de seus vapores . .. 

N.' 2.073.- Decreto de 13 de Janeiro de 1858. -Manda 
por em execução na Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul o Decreto numm·o dons mil 
e vinte nove de dezoito de Novembro de mil 
oitocentos cincoenta e sete, com a excepção abaixo 
declarada ............................... . 

N.• 2.074.- Decreto de 13 de Janeiro de 1858.- De
clara de primeira entrancia a Comarca de Santo 
Antonio da Patrulha, creada na Província de 
Silo Pedro do Rio Grande do Sul. ......... . 

N.' 2.075.- Decreto de 13 de Janeiro de 1858.- Eleva 
o ordenado do Carcereiro da Cadeia da Villa 
do Mar de Hespanha da Província de Minas 
Geraes .. .........•.•...............•..•. · .. 

N.' 2.076.- Decreto de 13 de Janeiro de 1858. -Eleva 
os vencimentos dos Empregados da Secretaria 
da Policia da Província das Alagoas ....... . 

N.' 2,077.- Decreto de 16 de Janeiro de 1858.- Au
torisa a organisação da Companhi& de seguros· 
marítimos e terrestres denominada -Feliz Lem
brao~ a-, e approva os respectivos Estatutos .. 

N.' 2.078. -Decreto de 16 de Janeiro de 1858.- Au
torisa a orgaoisaÇão da Companbio - Mutua 
de seguros de vida de escravos - e approva 
os respectivos Estatutos ................... . 

N.• 2.079.- llecreto de 16 de Janeiro de 1858- Ap
prova os Estatutos do Companhia de seguros 
contra o fogo denominada- Argos Flumi-
nense- . , . , ... · ....................... . 
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N.• 2.080. - Decreto de 16 de Janeii"O de 1858.- Ap
prova as modiftcações feitas nos Estatutos da 
Companhia de seguros marítimos- Nova Per-
tnanente................................. 21 

N.• 2.081.- Decreto de 16 de Janeiro de 1858.- Re· 
gola a organisaçiio e disciplina do Corpo Po
licial da COrte. . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 26 

N.• 2.082. -Decreto de 16 de Janeiro de 1858. -Re
gula o numero de vencimentos dos Empregados 
das Alfandegas do Imperio . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

N.• 2.083.- Decreto de 27 de Janeiro de 1858.- Crea 
a Repartlçfto Especial das Terras Publicas na 
Provincia de Minas Gel"aes. . . . . . . . • . . . . . . . . .\B 

N.• 2.084.- Decreto de 27 de Janeiro de 1858.- Altera 
a organisaçAo da Guarda Nacional da Capital 
da Provincia do Pará .. . • . . . • • .. • • . . . . . • .. 47 

N. • 2. 085. - Decreto de 27 de Janeiro de 1858. -Eleva 
os vencimentos dos Empregados da Secretaria 
da Policia da Província do Paramí.......... >) 

N.• 2.086.- Decreto de 27 de Janeiro de 1858.- Crêa 
hum Commando Superior do Guarda Nacional 
nos Municipios de Piracuruca e Pedro Segundo 
da Provincia do Piauhy.................... 4S 

N.• 2.087. - Dem·cto de 27 de Janeiro de 1858.- Marca 
o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
de Santo Antonio da Patrulha, creada na Pro
vincia de S. Pedr·o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ->9 

N.' 2.088. -Decreto de 27 de Janeiro de 1858. - Crêa 
no Termo da Villa do Rio Preto da Provincia 
de Minas Geraes, hum lugar de Juiz Municipal, 
que accumulará as funcçoes de Juiz dos Orphaos. 50 

N.• 5!.089. -Decreto de 27 de Janeiro de 1858.- Elera 
os vencimentos dos Empregados da Secretaria 
da Policia da Provi nela de Piauhy. . • . . . . . . . » 

N.• 2.090.- Decreto de 30 de Janeiro de 1858. -Ap
prova a Tabella provisoria dos preços de trans
pol'tes de mercadorias, e passageiros, na pri
meira secçiio da F.strada de ferro de D Pedro 2. • 51 

N.• 2.091.- Decreto de 30 de Janeiro de 1858.- AI-. 
tera alguns dos artigos dos Estatutos da Com
panhia Brasileira de paquetes por vapor • • • . 60 

N.• 2.092.- Decreto de 30 de Janeiro de 1858.- Crêa 
a Reparliçiio .E!Ipecial das Terras Publicas nas 
Províncias de Piauhy, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Parahyba, Sergipe, Goyaz e Matto Grosso. 61 

N.' 2. 093.- Decreto de 30 de Janeiro de 1858.- Au
torisa a Companhia- União Campista e Fide· 
lista- a augmentar o seu fundo social.... . . 62 
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N. • 2. 09.í. - Decreto de 30 de Jmwiro de 1858. -Reune 
na Província de S. Paulo ao termo da Villa 
de S. lto': ue, os das V illas de Una e Piedade. c 
crêa nelles hum lugar de Juiz Municipal, que 
accumulará as funcções de Juiz de Orphãos. 63 

N.• 2.095. -Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.- Au
gmenta o vencimento do Carcereiro da Cadeia 
da Villa da Barra do Rio de S. Francisco da 
Província da Bahia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

N." 2.0H6.- Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.- Aug
menta o vencimento do Carcereiro da Cadêa 
da Capital da Provi.ncia- dé,--s. · Paulo .. , . . . . 64. 

N.• 2. 097; -Decreto de 6 de ~çy!it·Clro de 1858. -Se
para o Termo dt;: ,X.i.I:il-ica dos de Itapetening11, 
Tatuhy c Batúeatli na Província de S. Paulo 
c eêra nellc o lugar de Juiz :Municipal que 
accumulará :11s .• rnncções de Juiz dos Orphãos. >• 

N." 2.098. -Decreto de 6 de Fe\creiro de 1858.- De
dara de 1. • Entrap~ia a,Cj;~ (d1_...Qe Chique
Chique, creada ll.a tJJJi:SIW .lJâhia; c que 
a Comarca de Scn .. mr1llesma Província 
passa a denominar-se Comat·ca do Joasciro.. 65 

N. • 2. 099. - Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.- Eleva 
os vencimentos dos Empregados da Secretaria \.. 
da Policia da Provineia de S. Paulo. . . . . . . . >I 

N.• 2.100.- Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.- Ap
prova as alterações feitas aos Estatutos da Com
panhia de Seguro 1\futuo Contra o Fogo..... 66 

N.• ~.101.- Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.- Ap
prova as alterações c addiçõcs propostas aos Es
tatutos da Con.panhia de seguros de vida -·
Tranquilidade-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

N." 2.102. -Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.-Au
torisa o Ministro e Secretario d'Estado dos Nc
gocíos I<.."!;trangciros a despender no exercício 
de 1857- 58, por hum credito cxtraordinario, 
a quantia de 58L640:jj)OOO................. 77 

N.• 2.103.- Decreto de 6 de Fevereiro de 1858.-Ap
prova os novos Estatutos organisados para a 
Companhia Recupe~;adora, debaixo do nome 
de- Fidelidade-....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

N.• 2.104.- Decreto de 11 de FeveJ'eiro de 1858.- Au .. 
torisa a Companhia da Estradu de ferro de D. 
Pedro 11 rara realisar a terça parte do seu ca
pital por meio de cmprestimo........... . . 86 

N.• 2.105. -nccrcto de 13 de Fevereiro de 1858.-De
clara da alçada dos Juizes Commissarios do art. _ 
30 do Regulamento de trinta de Jani'iro do 
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1854 as queslües dos limilcs de todas as posses 
c sesmarias, qnc confinarem com terras de-
volutas .......... · ..... ,.................. 88 

N.' 2.\0ü.- Decreto de 13 de Fevereiro de 1858.- Ucs-
liga do Batalhão de Infantaria n.o 3-i da Guard<~ 
Nndonal da Pwvincía de S. Paulo a força qua
lifh'.ada no :\lunicipio de Botacntú da mesma 
Provinda, c <:n~a com cHa hum Ho.ltalhão d1~ 
Inr<tntarin de quatro companhitlS........... 8!J 

N.' 2.107' -!lendo <k 20 de Fevereiro de 1858.- Al
tna a enndiriío t.a do contracto celebrado com 
a Co1up<:uhi;t de~ NavegafiiO c Commcr·cio do 
AllltlZ' llil~;................................ )) 

1\'." 2.1ln~.-De;':T\ncle 20lleFl'\'CI'Ciro de J~!GS.-lk
;,:nla a ;.nane~ra, pela quul se devem fm~cr as 
coiii[H'iiS dn material, para suprimento dos Al
mox:lfifudos da :\farinha, os fornecimentos a 
seu C<H'go..... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 91 

N.' 2d09.- f)pcrl'lo de 20 de Fevereiro de 1858. -Dá 
nova l'únnn no Corpo de Officiacs Marinheiros 
da Arrn<H!a :\acionai e Imperial........ . . . . • 9g 

N." 2 .110. - !lctreto de 20 de Fevereiro de 1858. - lle-
Rula ~1s \'<'ndrnr-ntos dos Ofliciacs de Nautica da 
Armada r:at·.ionnl l' Imperial. ...........•... 102 

N.o 2.111.- Dccrdo de-·2'1 de Fmrcrciro de 1H58~ -l~az 
divcl'sas alteraç.U:~s nos Estatutos do Banco Hural 
c Hypolhecorio ............................ 103 

N .' 2.112.- lkcreto de 27 de Fevereiro de 1858. - Crêa 
hum Jl;quudrão de Cavallaria de Guardas Na
cionacs no Município de S. José da Parahiba 
da Provincia de S. Paulo ................... 105 

N." ~- tt:l. - [kcrl'ln lic 27 de Fevereiro de 1858. - Crêa 
hHHI Balal 1:rw ilt! lnfantcria de tinardns Nacio
naes uo Munieipio de Villa Bellu da Provincia 
de S. I•aulo ........•.•..... ~.. . . . . . . . . . . . n 

N." :! .11-'J. -- Df'!crelo de 27 de }o~evereiro de 1858. -Eleva 
os \'encin:cntos elos Emf;Tl•gados da Secretaria 

~-· da Policia da Prn\'incia de Santa Chatharina. 106 
N.n 2.1Li.- Df'crelodc 27 deJ;m·errirode1858. -Aug

nwnta o vencimento do Carcereiro da Cadêa 
da Vil! a de Caldas nn Provincia de Minas Geraes. {07 

N.' 2.116.-Dc<:rd<>dc L" de Março de 1858.-Approva 
n l\cgulant{'nlo reformando os da Escola de 
Applicaçãn do exercito c do curso de Infan
taria e cavallaria da Provincia de S. !'edro do 
Rio GJ·ande do Sul, c os estatutos da Escola 
Militar da Córte ................... ', ........ 108 

N.'' 2.117. -nccrclodc6de Março dc1858.-Appniva ' 
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o rontraéto c:elebrado com o nariio Uc l\fauá 
para construcção de hum canal no mangue da 
Cidade Nova ............................. 143 

N.' 2.118.- Decreto de 6 de Març<> de 1858.- Autm·isa 
hum credito cxtraordinnrio de ~50.000l!OOtl, 
para occorrer, no cxerddo de 1857-1858, ns 
dcspczas feitas c por fazer com as obms do canal, 
qu13 se cslá ahrindo pelo mangue existente ao 
lado do aterrado da Cidade> Noya, desde o 1\odo 
pequeno atú a ponte do uwsmo ;Itt~·t-rndo .... 1 ~!) 

N.' 2.119. -llccrcto de 6 de ~larço de 1858.- mcva 
os vcncimcmtos dos Emprep-ados da SL'crdnria \ 
da Policia da Província de PernambtiCO ..... 146 

N.' 2.120. ·_Decreto do 6 de Março de 1858.- Augmenla 
o vcudr111mto do Carcereiro da Cadôn lla 'Ci
dade de Hrngan{~il, na Pro\·inda de S. Paulo. 1~7 

N.' 2.121.- llecrctode 6 de Março de 1858.- .\ugmcnta 
o vcndmcnto do Carcereiro da r.adeia da Ci· 
tlade de 1\czcndc, na Provincia do Uio de Ja-
neiro ............••......•• · ... · · .. ·• ·. · )) 

N. o 2 .122. - necreto de 6 de Março de 1858. - Manda 
por em cxecucção na Prt.l·incia do Pará o nc-
crcto numero dous mil e vinte nove de dezoito 1 

de Novembro do anno proximo passado, <toe 
deu organisação á Guarda Nacional das l)ro· 
''incias limitrophes com os I~stados visinhos .. 1fJ.S 

N. o 2.123. - llecreto de 13 de Março de 1858. - Altera 
a disposição contida no final da 1. • parte do 

. art. 5.' Cap. 2.' dos Jlstatutos da Companhia 
da Estrada de ferro da Provincia da Bahia, 
approvados J.elo llecreto n.' 1.614 de 9 de Junho 
de 1855, e explica a clausula ~-" do art 2.' 
da Convenção approvada pelo llocrcto n.' 1.615, 
combinada eom o art. 3!1 dos :Estatutos appro-
vados pelo ))ecreto n.' l.GU............ .. » 

N." 2.124.- ))ecmto de 13 de Março de 1858. -l'roroga 
o praso para a formação da Companhia dti Es
trada de ferro de Santos a Jundiahy na l'ro
vincia de S. Paulo, marcado no Uccreto n.o· 
1.759 de 26 de Abril de 1856, e altera algumas 
das condições annexas ao mesmo llecreto .... 149 

N.' 2.125. -Decreto de 13 deMarçode1858.-Approva 
o Hegulamenlo para a Colonia Militar de Santa 
Theresa na estrada que communica a Villa de 
S. José com a de Lages na Provincia de Santa 
Catharina ...........•.....•.............. 151 

N. 0 2.126. -llecreto de 23 de Março de 1858.- Crêa 
huma Colonia militar na Pstrada, que vai da 
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\'"ilia Ua ConslHul~ão em São Paulo ú de Santa 
Anna da Parnabyba ...................... IGI 

N.• 2.121.- Decreto de 13 de Março de 1858.- Permittc 
a creaçi!o de Delegados dos Consoles Estran
geiros sob a denominação de- Agentes Con-
sulares .................................. 17~ 

N.• 2.128. -Decreto de 20 de Março de 1858.- Iguala 
os vencimentos dos Professores das Cadeiras de 
}'rancez, e lnglez do lnteroato e do Externato 
do Imperial 1 :o\lcgio de Pedo·o Segunl!o aos 
Professores das Cadeiras das língua mortas, e 
de Allemão, e eleva os dos Capellães, encar
regados do ensino da doutrina christã , e his
toria sagrada nos mesmos estabelecimentos ... l'íã 

N.' 2.129. -Decreto de 20 de Março de 1858. -Altera 
o art. 2. • dos Estatutos da Companhia Pernam
bucana de navegação costeira, elevando o seu 
capital................................... " 

N.' 2.130.- Decreto de 20 de Março de 1858. -Reune 
o termo da Barra do Corda ao da Chapada, na 
Província do Marauhão... . • . .. . .. .. . . .. .. • 176 

N.• 2.131. -Decreto de 20 de Março de 1858,-Eleva 
a cathegoria de Secção de Batalbiio, a Com
panhia avulsa da reserva creada na Frguezia 
de l'irassununga, Município da Limeira , na 
Província de·s. Paulo..................... .» 

N. • 2 .132. -Decreto de 20 de Março de 1858. - Crêa 
no Termo do Passo Fundo, da Província de S. 
Pedro o lugar de Juiz Municipal que accumulará 
as funeç(les de Juiz dos Orphaos .. :, .•..... 177 

N.• 2.133.- Decreto de 20 de Março de 18ã8.- Crêa 
mais hum Lugar de Juiz Municipal no Termo 
do Rio Grande, na Província de S. Pedro •. , » 

N.' 2.134. -Decreto de 20 de Março de 1858.-Auto
risa o Credito Supplementar de 2.t89.9671\!ã80 
réis para as despezas de diversas rubricas no · 
exercício de 1857-1858 ................... 178 

N. • i.13ã. - Decreto de 27 de 1\larço de 1858. - Eleva 
a oom contos de réis o capital de ciocoenta 
contos da Companhia de Pescaria da Capital da 
Província do Pará . . . . .. .. . . . • . .. . .. .. . .. • 179 

N.• 2.136.- Decreto de 27 de Março de 1858. -CQn
oode a Antonio Joaquim Pereira de Carvalho, 
previlcgio por vinte annos para a sua invenção 
de construcçi!o de pontes, e aqucductos pcnsis. 180 

N .• 2.137. -Decreto de 27 de Março de 1858.-Proroga. 
por mais dez annos a duração da Companhia 
de seguros maritlmos -Fidelidade- da Pro-

' 
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vincia dr. S. Pt•dro, ruja organisaçiio foi au
lorisa<ln pPIO llecr('(o l\. 0 f. CIJO dt• 3 dr. :\O
H'ffibi'O de 1852 ....•....•......•.....••.• 180 

N.• 2.138.- lll'crPto de :!7 de 1\larço de 185S.- Con
cede a João Cazanova prh·iJrgio por dez annos 
para fabricar potassa pelos meios l' processos 

• por ellc drscohertos. . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • 181 
~~-· 2.1!J!l.- DPcrelo de 27 de Março de 1858.- AI!Pra 

os clircilos taxados l'm din•rsos artigos da Tarifa 
das A llimdegas. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )l 

\'." 2. HO. -llccrelo de ;J de Ahril de 1858. -Aul.orisa 
a incorpora~~fío, c approva os Estatnlos do Baneo 
da Hahia eom di\·crsas altt•ra~·iies ..........• 182 

N." 2.14.1. -H1•cmto de :1 ele Abril d<' JS:iS.-,\uloris:t 
o 1\linisterio dos l\egodos Eslrangl'iJ·os a dcs
p,mdr.r no I!Xcrcicio linan1~eirn de 181i7- 58, 
alem do credito votado nas verbas do §§ 2 o, 
!~.· c 5.", do art. 4." da Lei n.• 88í do t.• ele 
Outubro de 18i.i6, mais a quantia de 12l.300~ 
na fiÍrma da Tabell<~. que <~om l'lle baixa .... 20() 

N.• 2.H2. -necrelo de 10 de Abril de 183!t-Altcm 
a L" c 15. • das condir:õrs annexas ao Decreto 
N." 1.733 de 12 de .Março dn 1856 ......•.• 201 

N." 2.14.3.- 1kcreto de 10 de Abril de 1858.- Antorisa 
o l\Iinistro c Sect·etnrio d' J~stado dos 1\cgocios 
Estrangeiros a despender no exm·cicio de 1857 
a 1858, pm: hum credito extraordinario, a 

quantia de 229. 3U;i\200... . . . . . . . . . . • • • . .. • ~t 
N.o 2.14.i.- I>rcrcto de 10 de Abril de 18:)8. -Ct·ca hum 

Batalhão d•~ c;uardas Nncionacs ua Fn•guezia 
da Villa de Santa llaria de Anajatuba da Pro
l'inria do l\J arn n hão. . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • 202 

N. 0 2. U5.- JJccrcto de 10 de Abril de f8:i8.- Regula 
a arrecadação do imposto de patente dos agentes 
de leilões. • . • . . . . . . • . • . . . . . . . • . . • . . . • • . . . 203 

N." 2. HG. -Decreto d1:1 10 de Abril de 1858.- HP;.tnla 
a arrecadação do imposto de patente dos cnr-
rcctorcs........... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

N.• 2.147.- Dcct·eto de 10 de Abril de 1858. -.Manda 
executar o Regulamento da 1\f<'s:t de Hcnd11s 
da Cidade de S. José do Norte na Provinda 
de S. Pedro. • . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . 205 

- N." 2. H8.- Decreto de 17 de Abril de 185H.- Separa 
os lugares de Capitães dos Portos das Prminci<ls · 
da llahia e l'crnamhuco dos do Intendrnte, e 
1le lnsprctor dos ArsmJa<'s d1• Marinha das nwsmas 
Províncias . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201f 

N. 0 2. H9. - Ut•rrr•lo dP 2'~ df' Abril dP J8!í8.- Auto-
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risa a Companhia de illuminação a gaz a an
grncntnr de novo o seu fundo social... . • . . . . 209 

N.• 2.150.- Decreto de 2!~ de Abril de 1H58.- Crêa 
duas escolas publicas do primeiro grão de ins
trucr,ão primaria 110 segundo Districto da J1re
guezia de Santa Anna desla Côrle, sendo huml\ 
pôlra o sexo masculino, e a outra para o J~m i-
nino..................................... J> 

N.• 2.151.- lkrrdo de 2'~ de Abril de 185H.- Autnrisa 
o ~Iini~tro dos Negotios Estrangeiros a despt·n-
der no l'tllTcnle a11no financeiro de 1857-51-l, 
por hum credito suppiPmcntar, a quantia de 
18. :2'ilt~01Hl, alt\111 da ()(~ :>tlfL G.',.O;;-ooo dn rre-
llilo extraordin;~rio I'OIH't•dido pdo J)pcrt'!o 11. • 

2.102 de ti de Ft>VI'rl'iro do l'orrcn!l~ anno ... 210 
N.• 2.152.- Decreto de 2'~ de Abril de 1H58.- i\Iarca o 

nrdcnado do Promotor Publico da Comarca dn 
Chi([Ue-Chique, cn·ada rw J'rorincia da Bah111. >• 

N." 2.153. - lkcrclo de 24 de Ahril tle 185~.- IIPr!ara 
de primeira Entrancia a terePira Comarca ulti
mamente creada na Provinria da Parahiba .... ::! 11 

N.• 2.15f~.- Decrelo de 24 de 1\bril de J858.- Abre ao 
~linistm·io da fazenda hu111 credito supplc
ment~t~ de l. :34.Y..:OOO.:.uoo, para l!S despezas do 
CXCrCICIO de 1 8;) I - ;)tL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J> 

N.• 2.153. -I>ecrclo do t.•de I\faio de JSiiH.-I'rolllul~:a 
a Conrerwiio atldir.ional ;w Tratado de G de 
Abril dP 1856 rnlre o impcrio do Bra~i[ c a 
Hepubliea do Paraguay ..........•.......... 21 :~ 

N." 2.156. -Dt>creto do 1." de l\laio de 1658.-Conerde 
a Guilherme Bnulil·eh privilegio por 15 annos 
para rti<Hllll'adurar pored:mas de grcda cera
mil'a, e louças lin:1s ..........•.••......... :t?:t 

N.• 2.157.- lkrrcto do 1.• de l\Iaio de tt.;;)R.- Autorisa · 
o credito supplenwnlur de 2. 55H:Ii72~41!) réis, 
para as UPSpPzas do l\linislerio da l\Iarinha no 
exercício de 1857-1858 ................... 22'1. 

N." 2.158. - Deerdo do L • de ~I aio de 1858. - A pprova 
os F..statutos aceitos pela assembll;<i geral dos 
accionistas da Assnriar;ão Cenlra I de Colonisação 
em sess;lo de :30 de Abril ultimo ...•. : ....... 22:> 

N.o 2.159. - Deereto do t.• de :Maio de 1858.- Approva 
o conlraeto aceito pela assembl{•a geral dos 
accionistns da Associaçrro Central de Colonisa<;ão 
em sPssiio de 30 de Abril ultimo ..•......• ;. 233 

N.• 2.1GO.- Der.rl'lo do t.• de Maio dP 1:)58.-1\!anda 
prnc(•tler ;1 h uma nova urnlricula geral de. todos 
os l':'(t'<l\'llS ~lljPitos <i taxa... . . . • . . . . . . . . :!r./c. 



N." 2.161.- Dccrrto do 1." de Maio do 18::>8.- Approva 
a Tabella junta, fixando as gratifica~;ões t>speeiaes 
de Commando, e de exercício, e os Yalorcs das 
etapes e forragens diarias, das cavalgaduras de 
pessoas c bestas de bagagem, que eomprtcm aos 
omciaes do Exercito., Clll snb~tituir;no ús Tabcllas 
•que baxárão com os ])ecretos n. "" 1.877, 1.878 

XI. 

u 1.81::\0, todos de 31 de .Janeiro de 18!)7 .... 2í7 
N.• 2.162.- Deerdo do 1.• de l\bio de 18:)8. -Manda 

obSt~rvat' o Hegulamento, para o cxauw dos 
Arr:íes d:.~s Barcas de V<q:or, empr<'gadas em a 
nav<~gaç.iio da baliia N'ictl!eroy, I' rios <JUC nclla 
desaguão .............•................... :!49 

N." ~.lti3.- Jlccreto do L• de Maio de lt;!:i8.- Hcor
ganisa a Aradellli<t dt) ?!lurinlw. t'lll Yirtude da 
;tulorisa~·;io concedida no ~ a." do art. 5." da 
LPi n." ~li2 11., :lo dt~ Julho de IH:iti ..........• 250 

1'1." 2. HH.- Deerc1o do 1." d1~ 1\ttio de IB:iH.-Dit uova 
organisaçiio á f;uanla I\aeional dos l\Iunil'ipios 
da Cruz ;\lla, e Passo Fundo da ProYi11l'ia de 
S. Pedro do- Hio t;rande do Sul ........... 273 

N'." 2. Hi5. - ])ecreto do 1." de i\! aio de 1858.- ]};i nova 
organisação ü Guarda Nacionnl do l\Junieipio 
de Pelotas da Prorincia de S. Pedro do Hio 
Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J) 

N.• ~.166.- Decreto do t.• de :'Iaio de 1l:iil8.-Dá nova 
org-anisação <Í Cuarda 1'\acional da Comarca de 
Santo Antonio da Patrulhll na Província de S. 
Pedro do llio (~rande dÔ Sul .........•.... 274 

N • 2. 167.-Dccrclo do l." de ~Iaio de 11-!iitl.- Dú no\a 
Mganí~ação á Guarda Nacional dos ~lunicipios 
do lHo GrandP, c S. Josó do l\orte fia Jlrorineia 
de S. Pedro do Hio (~rande do Sul ........ ~7;) 

N." 2. Hi8.- Deer('(.o do L" d<) ~laio de 185H. -Approra 
o Jkgulamento pill'a o Transporte de l·:mi-
grantes ............. , ..................•. 276 

N." 2.169.-Dcereto do 1." de l\Iaío de 18:i8. -Manda 
executar o Hegulnmento para a arrccadaç;1o do 
imposto sobre o consumo da aguardente de 
producção do paiz ...............•........ 28'~ 

N.• 2.170.- Decreto do 1.• de 1\Jaio de 1858.-DiÍ nova 
organisação á Guarda Nacional da Comarca do 
Porto A!Pgre na Província de S. Pedro do Hio 
Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

N.• ~~.171.-Dccreto do 1." de 1\laio de 1858.- Estabe-
lece regras sobre o recrutamento e modo pra-
tico ?c. distribuição dos recrutas pPla Côrte o 
Provmcws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 



N " :!.172.- Dt·<·rplo d" !I de Maio de 1t!l\8.- Altera n 
art. 19 § 3." do Decre\o n.• 1.21,5 d!' 13 de 
Outubro' de 1853 sobre a nomeaçao do tm·cciro 
arbitro na ,·crificação das contas, c pagamentos 
elos dividendos <la estrada de Ferro de Pernam· 
huco ..................................... ;;oG 

'ó.' :!.173.-Dccreto de 15 de Maio de 1858.-Separa 
o Termo de l)iunhy do de Formit.nts, na l'ro
''incia de :Minas (icrnes, c crCa nelle o lup-ul' 
de Jui:t. Municipal, que accumulani as f'unqücs 
de J11iz dos Orphãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )J 

:\." :!.171.- lJccrelo "" 15 de ~laio de 18â8.- Marca 
o ordenado do Promotor Publko da tcr·cdru CO
marca, crcada na Província de Parahiba ..... 307 

\' " 2.175. - Drcrdo rl{~ HJ de Maio de 1858. - Autorisa 
n or~tmisação tla Companhia de Estruda de 
n~no de Niclheroy a Campos, na Provinda do ltio 
de Janeiro e :1pprova os f('spectivos rslatutos. » 

N." 2.176. -IJecreto de 22 de Maio de 1858.- Autorisa 
a orgnnistH:ão da Cornpanhia, denominada Pro~ 
tectoru, a qu:1l \{'m por lim ediHcar fequr.nas· 
casas para lwbitnt;ão das classes r-obres, e ap-
prora os n·spectivos Estatutos ............... 316 

N.• 2.177. -Decreto de 22 de Maio de 1858.- Separa 
o Termo de Chique-Chique do da Villa da llat·ra, 
na Provincia da Bahia, e crCa nclle o lugar de 
Juiz llluni<·ipal, que accumulará •• func~õcs do 
Juiz dos Ot•phãos ......................... 32i 

N.• 2.178.- lJrcrPto de 22 de Maio de 1858.- Manda 
pôt· em execução na Pro\'incia do Amazonas o 
Decreto numero dous mil c vinte nolc, de dezoito. 
de Novembro do anno proximo passado, que 
deo organisação 11 Guarda Nacional das 1'1'0-
\'incias limitmphes com os Estados visínhos .. 325 

N .• 2 .17\l. - Decreto de 26 de Maio de 1858. - Autorisa a 
organisaçüo da Companhia -Transportes Mal'Í
tirnos,-a rtual tem por fim prestar serviço ao 
comnu•rcio, encarregando-se do transporte ma
rltimu de mercadorias no porto desta Capital;· 
c UPJll'0\'3 os respcclh'os Estatutos_ ......... ·. » 

N .• 2.180. - Decreto de 26 de Maio de 1858. -Cr~a mais 
hum lugat• de Addido de primeira classe á Le-
gaçuo Imperial em Lisboa ............. ; .... 332 

N. • 2 .18!. -- lJecrcto de 29 de Maio de 1858. -Separa 
oTermo de Aquiraz do da Fortaleza, c o rCunc 
ao de Cascavel, na "PI'Ovincia do Ceará;...... » 

:-<.• 2.182.- Decreto de 2 do Junho de 18l\8-Approva 
afgumas emendas offerccídas pcl~ Companhia · 
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de seguros marilimos c terrestres , a Iterando 
val'ios artigos dos respectivos esta lu los , que 
baixárão com o necrcto n. o 1. 72!~ de H i de l'e-
vereiro de 1856 ........................... 333 

N ." 2.183. - Decreto de 5 de Junho de 18i.i8.- Autorisa 
a Companhia de Estrada de ferro de l'crnam
buco para coJJI rahir hum cmprcslimo até a 
quantia de f 400.000 .•..•.•.•••......••••. 338 

N." 2.18.t.- Dcncto de 5 de Junho de 1858. -;\ppront 
os Estatutos da Compnnhia de nawgat,:iio a 
vapor na bahia do lHo de JaneiJ"O ~~ Nictheroy. 339 

N " 2.185. - Dt•creto de 5 de Junho de 1858.- ));í nom 
m·ganisação ú C~uardu Nacional do l\Juilicipio .. 
da Yilla do .Jardim na Provincia do CPará .... :l4.J 

!'~.• 2. 186.- Dt•ct·t~tu de 5 de Junho de 1858.- ~t'para a 
Vara de Orphãos da ;\lnninpal dos TPrnws reu
nidos de Maceió e :5auta Luzia do Nurte, na 
Pro\'inria das Alagoas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.• 2.187.- J)pereto de 5 de Junho de 1858. -lkdara 
de primeira I~ntrancia as Cnman~as do Bananal, 
de lguapc c da Constituição da l'rm inria de 
S. IJaulo .......•...•..............••. ; •.• 3!&6 

N.o 2.188.- Decreto de 9 dcJunl10de 1858.-Crt'·a huma 
Companhia de A prendizcs menores em cada 
hum dos ,\rsenaes de 1\larinba das Pro\·incias 
da Uahia e Pernambuco.. . . . . . . . .. . . . . . . • . » 

N.• 2.189.- necrcto de 12 de Junho de 1858.-Autorisa 
a organi~ação da Companhia de diques mecu
nicos da Cidade da Uahia, c apprO\'a os respe
ctivos Estatutos ....•..................••.. :U9 

N.• 2.190.- Decreto de 12 de Junho de HlSS. - l 1ro
roga 1 o•· hum anno o Jlrazo mareado no~ 9.• 
da Comli~,;ão 2. a do Decreto n. o 1. !l29 de 2Ci 
de Abril de 1857 para l'omrço das obras rela
tivas uo serviço da limpPza das l'asas da Cidade 
do Ui o de Janeiro, c esgoto das aguns plmiars. 355 

N. o 2 .191. -Decreto de J2 de Junho de 1858.- Dá no,· a 
organisação á Guarda Nacional dos l\Iunicipios 
do Hio Pardo c Encruzilhada nn Prolincia de 
S. Pedro do lHo c;randc do Sul............ » 

N.• 2.192.- Decreto de 12 de Junho de 1858. -Appmva 
divm·sas alteraç<ics de alguns artigos dos I~sta
tutos do nanco Rural e Hypothccario, propostas 
pela respectiva Di• cctoria ........•..•....... 356 

N.• 2.193.-Decrcto do 16 do Junho de 1858.-Aulo
J'isa a organisação da Companhia denominada
Centro Agrícola-e approva os respectiYos Es-
tatutos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
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N.• 2.194 .. - Dcr.rdo de 19 de Junho de 1858.-f.oncedo 
a faculdade de estabelecer hum deposito de 
aguardente na estação central do Campo da 
Acclamação.. • . . . . • . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 366 

N." 2. Hl5. - Decrclo de 19 de Junho de 1858.-Separa 
o Tm·mo de kattí do de Uosario, na Pro\'incia 
do Maranhão, e tTt~a ndlc o lu~ar dt~ Juiz Mu
nidpal, qtw a<·cunmlani as fum:çõcs de Juiz dos 
Urphiios .....••.•....................... 367 

N.• 2.t!lG. --Ueert'lo de:l;lde Junlwdc 1858.-AJIIIrova 
o Contrado et>h•brado t:om .Josú Antonio Soarl's, 
para a navegação por ntpor entre .Montevid6o 
e a CidadP de Curab;í.. . .. .. . ............. 368 

N.• :! (!)7.- Ht·tTl'lo <it> :!6 de .Junho dí~ 1R5R. -Approva 
o Contrado rt'ld.H'n<!o l'OIII o!' proruradof'PS t:h 
lliredoria da Companhia de nawgação a ,·apor 
do Maranllfío para a navt~ga~fío eosteirn entm 
os portos dt~ S. Luil do 1\larunhfío e a Cidade 
da Fortalezn no Ceará, e t•ntro o mesmo porto 
do l\Iamnhfío, e o de IMêm no l 1ará.. . . . . . . 372 

N.• 2.198. -Decreto de 26 de Junho de 1858. -Marca 
os o1·dcnados dos Promotores Publicos das Co
mareas do Rananal, de lgu<~pc c da Constituição, 
creadas na Província de S. Panlo ........•... 37fi 

:-.;" 2.199.- DPcrclo de 2H de Junho de 1858.-Dá nova 
organisaç.ão á Guat•da Nacion11l do l\lunicipio 
de Carolina na Provinda do 1\laranlliio .•.•.• 377 

N.• 2.200.- Derrl.'lo ele 2G de .Junho de 1858.-Crêa a 
Colonia l\Iilitar do ltapúra na }lroeincia de 
S. Paulo ................................. 378 

N. • 2. 201. - Dect·eto de 26 de Junho de 1858.- Isenta 
do imposto do sello os aclos promovidos e quaes

- quer titnlos c documentos apresentados <'lll Juizo 
a filvot· dos que litigão por sua liberdade.. . . 388 

N.• 2.202. -Decreto de 3 de Julho de 1858.-Aikra a 
direcção da linha de carris de ferro da Praça 
da Constituição á Boa Vista da Tijuca, na parte 
que atravessa o Campo da Acclamação .••..•• 389 

N. • 2.203. -Decreto de 7 Julho do 1858.- Approva as 
altcra~ões feitas nos Estatutos da Compa
nhia Nictheroy e lnhomerim de navegação a. 
vapor.................................... '' 

N.o 2.204.- Decreto de 7 de Julho de 1858. -Altera 
o primeiro uniforme do Corpo de Ca\·allaria da 
Guarda Nacional do l\lunicipio da Côrte •••.• 392 · 

N.• 2.205.- Decreto de 10 de Julho de 1858.- Crêa 
huma cadeira de instrucção primaria do pri:.. 
mriro gráo p:~ra o sexo l't3minino, no lugar de-



nominado -Ponta do Cajú -da ParO!:hia dP-
S. Chrislorão ...•.••...............•....•. 3U2 

N.• 2.206.- Decreto de 10 de Julho de 1858.- Crêa 
huma Estação Naval na l'rovineia de 1\Iato 
Grosso ...•..••.....................•...... 393 

N.• 2.207.- Dcc1·eto de 10 de Julho de 1858.- SPpara 
o Termo de Jlarieá dos de llabOI'ahl t' Saulo 
Antonio de Sú, na lll'lnincin do Hio dP .lanPiro, 
e n('a nelle o lugar de Juiz ~lunieipal, qut• 
ar~:umulaní as funcçiiPs dt> .Iuiz dos Orpllfios. 39'~ 

N • 2.208.- UccJ'l'to de 22 de Julho de 1858. -1\Ianda 
observar o ltt:'gulamento, pm·a cxeeução da LPi 
n.• Si4, de 23 de Agosto de 11-!56, que t•n\t 
na Cnpital do Jmperio hum Conselho [';aval. 1• 

N." 2.:!09.- Dt:'crcto de 22 de .Julho dt~ Hl58. -Declara 
de nenhum elft•ito o l>Pl'l'Pio n.• 1.723 dt• Hi 
de l'evcmiro de 1851i, na parlt~ em 11111~ aiiPra 
os arts. 12 e 13 dos Estalulos, IJIIe lhrão ap
provados pelo D<~erelo n. • 1.!d5 de 5 de Ago~lo 
de 1854. para a Companhia de st:'guros eonlra 
a mortalidade dos escralos, denominada- Prt~-
videncia-... . • . . • • . . . . . . . . . . . . . ........ 402 

N.• 2.210.- Decreto de 23 de Julho de 1858.-Crl!a hum 
Commando S\upt•rior de (~um·das [\;aeionat•s 110 
l\luuicipio do Conde na Provinda da .Bahia .. 10:1 

N.• 2.211.- Decreto de 2:1 de .Julho de 185tl.- Separa 
o Termo d' Atibaia do rle Bragança, na Pl'Olinda 
de S. Paulo, c erêa nellr e no de Nazarcth, reu
nidos, o lugar de Juiz l\lunieipal, que accumu-
lará as funcções de Juiz dos Orphftos........ >> 

N.• 2.212.- Decreto de 2:1 de Julho de Hli>8. - Elt•ya 
á cathegoria de Seet;ão de Batalhão, a Com
panhia, e Seq:ão de Companhia avulsa da Guardn 
Nacional do .l\Iuuicipio de llbatuba na l'nn iucia 
de S. Paulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ~0!• 

N.• 2.213.- Decreto de 26 de Julho de 1858. -Crêa hum 
Commando SnperioJ' de Guardas Naeionaes no 
1\lunicipio dos Lrnçóes na Provinda da Hahia. 40:i 

N.• 2.21fa..- Decreto de 28 de Julho dt~ 1858. -Altera 
a organisação dos Corpos da Guarda Nacional 
da Cidade de Camet<i na Província do Parú, c 
crêa hum Batalhão de lnfanteria na \"illa de 
Jh·pves da mesma Pmvineia. . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.• 2.215.- Decreto de '• de Agosto de H~;,H.- Crêa 
novas cadeiras publicas do JH"imci ro gr<io de 
instrucção primaria para ambos os sexos nns 
F1·eguezias do Sacramento, e de Santa Hila desta 
C<irle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .t,oc; 
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N.• 2.216.- Dr•ei'Pio de i de A~osto de 1858.-Appro\·a 
os Estatutos tia Companhia que tem de executar 
o eontracto para a na\'Cga~;iio por vapor enlrf! 
Montt~\·idí-o ~~ Cnyabá, rnnstante d11s condi~·i\PS 
annexas ao Decreto n. • 2.196 de 23 de Junho 
do cm'I'Pillt~ anno ..•..............•...•.... !,07 

N." 2.217.- DPtTclo dt~ 7 de Agosto de 1H()8. - Elem 
á cathPgoria de Serc:iio de Hatalhào, a Compa-
nhia e St•cc;iío rlc Companhia avulsa da C:uarda 
Nacional, creadas na Yilla de Miranda na PJ'O
vincia de ~lato (i rosso. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 41 O 

N.• 2.21R.- Jlf'•·rdn de li de Agosto de 1858.-Approva 
os E~talutos da Socit>datlc t•ncarrt•g;ula de edi
ficar o nn\o Theatro na Cidade dt•l1m·tn Alegn~. t..1 1 

N.• 2.219.- J)perelo de 1l de Agosto de 1858.- Ap
pmva os Estatutos da Companhia Hio Ciran
dense das minas de cai'Vão .............•.. 412 

N.• 2.220.- DPrrcto de 11 de ,\gosto de 1858. -l\lilrca 
o uniforme de que devem usar, no exercicin 
de suas fnm·çües e solemnidadcs publicas, os 
Chefe~ de Polida do Impcrio, e os Empregados 
das J'f''lwl'livas Secrdarias, bem como os Dele
gados c Subdcle~ados de Policia ...........• 420 

N.• 2. 221. - ])t•crl'to de 14 de Agosto de 1858. - Se
para o Tel'lno de 1\Ionte Alegre dos de San
tarem !' l~ranca, na Província do Paní, e crêa 
tH'Ilt~ o lugar de .luiz Municipal, quo accumu-
lal'iÍ as fnnl'ções de Juiz dos Orphãos ...•..•. 421 

N." 2. 222. - IJecrrlo de 1ft. de Agosto de J 858. - Altera 
n segundo uniftlrmc dos Corpos da (;uarda Na-
cional da Provinda do Pará.. . . . . . . . • . • • . . . » 

N.• 2.223.- Decreto de 18 de Agosto de 1858.- Altera 
a direcção da estrada do ferro do centro desta 
Cidade á noa Vi!'la da Tijuca na parte que se 
comprchcnde entre o Campo da Acclarna~ão, c 
o principio da rua do Engenho Velho ....... 422 

N." 2.22L -Decreto de 25 do Agosto de 1858. -Autorisa 
a Companhia União Campista e l'idelista a au-
gmentar o seu fundo social. . . . . . . . . . . . . . . . . >l 

N.• 2.225.- Decrrto de 25 de Agosto de 1858.- Con
cede ao Dr. Thomaz Cochrane, e a 1\obt•rto 
:Muddc 1\larchant, priyilegio por quinze anoos 
para introduzirem no lmperio o seu invento 
da applicação da força d'agua para a subida e 
descida dos planos inclinados nos caminhos de 
ferro, ou em outras quaesquer estradas. . . . . . '•2:J 

N.• 2.2:!6.- Decreto de 25 de Agosto de 1858.- D:i 
nova organisação á C:uanla Jliacional do 1\Ju-
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niclpio de S. Gabriel e Districto de Lavras 
na Provlncia de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. .................................... 42~ 

N.• 2.227.- Decreto de 25 de Agosto de 1858.- ])á nova 
organisação á Guarda Nacional da reserva da 
Comarca de Santo Antonio da Patrulha, na Pro-
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.... , 

N .• 2. 228. ~ JJecreto de 25 de Agosto de 1858. -Dá nova 
organisação á Guarda Nacional do Municiplo 
de Pelotas, na Ptovincia de S. Pedro do IUo . 
Grande do Sul •. . .. . . • .. • . . . . . • . .. . . .. • . . 425 

N.• 2.!129.- Decreto de !!ISde Agosto de 1858.- Dá nova 
organisação á Guarda Nacional da reserva dos 
MUnicipios do Rio Pardo e Encruzilhada, na 
Provincia de s. Pedro do Rio Grande do Sul. 426 

N.• !.230.- Decreto de 25de Agosto de 1858. -Declara 
de 1.• Entrancia as Comarcas do Rio Pomba 
e do Rio Pardo, croadas na Provincia de Minas 
Geracs .................. • ................ 427 

N. • 2 .231. -Decreto de 25 d~ Agosto de 1858.- ])á nova 
organisação á Guarda Nacional da reserva dos 
Municípios do Rio Grande, e S. José do Norte, 
na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. " 

N.• 2.232.- Decreto de !15 de Agosto de 1858.- Dá nova 
organisação á Guarda Nacional do Municipio de 
Bajé na Provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. ................................. 428 

N.• 2.233~- Decretode25de Agosto·de 1858. -Dá nova 
organisaçfio á Guarda Nacional da reserva da 
Comarca da Capital. da ProvinciJ de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul • • .. . . .. • .. • .. . . .. .. 429 

!f.• 2.23•.- Decreto de25 de Agosto de 1858. -Dá nova 
organisação á Guarda Nacional do Municipio 
de Jaguarão na Ptotincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul ........................... 430 

N. • 2. 235. - Decreto de 25 de Agosto de 1858. -Dá nova 
organisação á Guarda Nacional da reserva dos 
Municípios da Cruz Alia e Passo Fundo, na 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. • 

N.• 2.236.- Decreto de 25 de Agosto de 1858.- Dá nova 
organisoção á Guarda Nacional dos Municípios 
da Cachoeira, Santa Maria da Boca do Monte 
e Caçapava na Província de S. Pedro do Rio -
Grande do Sul • , • . .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. . 431 

!'(.• !1.237.- Decreto de25 de Agosto de 1858.- Dá nova 
organisação á Guarda Nacional dos Municipio> 
do Piratiny e Canguçú na Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul.. . . .. . .. . . . . • .. . . . • • 432 

- . ~ 
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N.• 2.238. -Decreto de 28 de Agosto de 1858.- Conrcd~ 
á Companhia Melallurgicn do Assuruá da Pro
víncia da Bahia faculdade para, durante o es
·paço de 30 annos, minerar ouro, c outros metaes 
no perímetro de quatro legoas de sua proprie
dade, situadas no lugar denominado Gentio do 
Assuruá, Termo de Chique-Chique, na referida 
Província ................................ ~33 

N.• f1.239•- Decreto de 28 de Agosto de 1858.- Aug
merita o vencimento do Carcereiro da Cadôa 
da Villa do Bomllm, na Província de :Minas 
Geraes ................................... ·435 

N.• 2.~0.- Decreto de 28 de Agosto de 1858. -Sepnn 
o Termo de Alagoinhas do de lnhnmhU[>e, na . 
Província da Bahia, e crêa nelle o lugar de 
Juiz Municipal, que accumulará as funcçõe• 
de Juiz dos Orpbaos . .. .. • .. • . .. . .. .. . . . . . • 

N.' 2.2u.- Decreto de 30 de Agosto de 1858. -Pro
roga até o dia 12 de Setembrolroxime futuro 
a Sessão da Assembléa {ieral egislativa •••• 436 

N.• 2.242.- Decreto do 1.• de Setembro de 1858.-Ap
prova o contmcto celebrado com o Conselheiro 
l'rancisco Gonçalves Martins para levar-se a 
eiTeito a navegaç~o por Vapor no Rio de leque. 
tinhonha, e entre a barra deste e (;anavieirali, 
a ligar â esta a que vai de Caravellas á Cidadú 
da Bahia ............. : . . . . . . • . . . . . • • .. .. » 

N.' 2.243. --Decreto do 1.' de Setembro de 1858.- De-
termina que se proceda á desapropriação do 
terreno de linte braças do frente e sessenta de 
fundo, na praia do Suzano, pertencente á An
tonio José Gomes Barbosa Braga, e á José da 
Fonseca e Silva ........................... 441 

N .• 2. 244. - Decreto do 1. • de Setembro de 1858.-De· 
clara de t.• Entrancia a Comarca do Rosario, 
creada na Província do Maranhão. . • • . • . . . • » 

N.' 2.2~5. - Decreto de 15 de Setembro de 1858. ·-
Creando Cadeiras de ensino no Semi na rio Epis-
copal <la Conceiç~o, em Cuyabá ............. 4411 

N. • 2. 2~6. - Decreto de 15 de Setembro de 1~58. -Eleva 
/ os vencimentos dos Empregados da Secretaria 

de Policia da Província de Minas Geraes .... 4~3 
N.' 2.24'1.- Decreto de 15 de Setembro de 1858.- AJl· 

prova os Estatutos da Companhia d.e Coloni
saç5o Paraense . . .. . . .. . • .. • . .. . .. .. . .. . . . 444 

N.' 2.9.48.- Decreto de 15 de Setembro de 1858. - · 
Faz diversas alterações na Tarifa das AJran· 
degas ~ ........ ~ ... , ......... · ....... , .. , ... '•r.o 

' 



l'i." 2.2'.9.- Decreto de J5 de St•lcmbro do 1858. -Ap
prova os Estatutos da Companhia de Navcgaçrto 

XIX. 

po1· vapor- l~spirito Santo.- .............. /fst 
N.• 2.250.-Decreto de 15 de Setembro de 1858.-Al-

tcra o modo de qualificar o assucar c de marcar 
o seu preço medio nas pautas scmanacs. . • . • 460" 

N. • 2. 251. - Decreto de 18 de Setembro de 1858. -Torna 
extensiva a garantia do juro de cinco por cento 
ao capital que for despendido na construcção 
de hum ramal da Estrada de ferro de ]). Pedro 
li, ligando a Cidade de Vassouras á mesma 
estrada no ponto que for mais conveniente na 
margem do rio Parahyba ................•. 461 

N.• 2.2~2.- Decreto de 22 de Setembro de 1858. -Ap
prova o Hcgulamcnlo organisado pela Compa
nhia de seguros marítimos c contra o fogo, da 
Cidade da Bahia, denominada - Providencia-
para St'guros coulra o fogo . . . . . . . • . . . . . . . . )> 

N. • ::1. 25:1. - Decreto de 25 de Setembro de 1858. - Con
cede a Henrique Antonio Strauss, residente na 
Província do Pará, privilegio por 12 annos para 
preparar a gomma elastica em estado solido .. 465 

N.• 2.21».- Decreto de 25 de Setembro de 1858. -Ap
prova Contracto celebrado pela Repartição Geral 
das Torras Publicas com José do O' e Almeida 
para estabelecimento de Colonos .•.....•... , /f66 

N. • 2. 255.- Decreto de 25 de Setembro de 1858.- Ap
prova, e l\landa que se execute a Tabclla das 
gratificações addicionars, concedidas aos em
pregados do Archivo Publico, em execução da 
Lei n. o 97tí de 28 de Agosto de 1858... .. .. 468 

N.e g,256. ~ Hecreto de 2:> de Selembro de 1858.-Al
tera o art. 3. 0 do Regulamento annexo ao De
creto n. 0 201-6 de 9 de Dezembro de 1857 sobre 
o córte de gado no Matadouro Publico da Côrle. 469-

N.o 2.257.- Decreto de 25 de Setembro de 1858. -Ap
prova os Estatutos da Companhia 1\fetallurgica 
do Assuruá da Provincia da Bahia, organisada 
segundo o art. 6. o das condicções annexas ao 
])ecreto n.• 2.238 de 28 de Agosto ultimo... )} 

N.• 2.258.- Decreto de 25 de Setembro de 1858. -Ap
prova os Estatutos da Companhia de Navegação 
a vapor llahiana, organisada nos termos do De
creto u.• 1.038 de 30 de Agosto do 1852 ... 473 

N.• 2.259.- Decreto de 25 de Setembro de 1858. -Aug
menta os vencimentos dos Carcereiros das Cadêas 
da Cidade de Ubcraba, c da Villa de Tamanduá, 
Pla Província de Minas Gcraes. . . . . . . . . . . . . . i77 
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N. o 2. 260. - Decreto de 25 de Setembro de 1858. - Crf!il 
hum a Companhia avulsa de Artilheria da Guarda 
Nacional na Capital da Província de ]\finas Gc-
raes . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . • • . . . • • . . . . . . . 477 

N. o 2. 261. -Decreto de 25 de Setembro de 1858.- Crêa 
hum Com mando Superior de Guardas Nacionacs 
nos Municipios do Bananal, Arêas, Queluz, e 
Silveiras, da Província de S. Paulo.. . . • . . • • 478. 

N " 2. 262. - Decreto de 25 de Setembro de 1858.- Marca 
os vencimentos dos Carcereiros das Cad~as du 
I ngazeira, Escadil, Serinhahaem, lJarreiros, Cina~ 
hres, Buique, Tacaratú, e Cabrobó, na Provin0ia 
de Pcrnatnbuco. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . » 

N. • 2. ~63. - Decreto de 25 de Setembro de 1858. -De
clara de 1. a Entrancia a 3. • Co-"arca, crcada 
na Província de Mato Grosso ..•......•....• 479 

N. • 2. 264.. - Decreto de 25 de Setembro de t858. -A ug
mcnta o vencimento do Carcereiro da Cadea 
da Cidade de Campinas, na Província de S. 
Paulo . . • . . . • . . . . . . • . • . . • . • • . • • . . . . • • . . . . )) 

N.• 2.265.- Decreto de 25 de ~etembro de 1858.-Con
cede á Companhia que organis.arem o Barão 
de Mauá, o Conselheiro Luiz Antonio Barbosa, 
c o Commendador Luiz Alves Leite de Oliveira 
Bello, de conformidade com o art. 5.0 das con
dicc;ões que baixárão com o Decreto n." 1. 993 
de 12 de Outubro de 1857, cem datas de terras 
mineraes de ferro, e cem ditas de cal de pedra, 
na Provinciil de S. Pedro. . . . . . . • . • . . . . . . . • 480 

N." !.266.- Decreto de 2 de Outubro de 1858. -Con
cede :1 José de Barros Pi1nentel faculdade para 
por meio de huma Companhia extr~hir o mi
neral bituminoso, que denomina « Bituminous 
Shak >> , proprio para fabrico de gaz de illu
minação, e carvão de pedra~ em terrenos si
tuados na margem do rio l\farahú da Província 
da llahia . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . • . . . • . • . . )> 

N. • 2. 267. - Decreto de 2 de Outubro de 1858.- Con
cede a Frederico Hamilton, Sautevorth facul
dade para extrahir o minernJ, que denomina 
<< Illuminating vegetable turf » , proprio para 
o fabrico de gaz de llluminação, em terrenos 
situados nas margeus do rio Aracaby, da Pro-
víncia da Bahia . . . . • . . . • . . . • . • • • . • • • . . . . . ~fU 

N." 2. 268. - ]}ccrcto de 2 de Outubro de 1858.- Pro
mulga o tratado de amizade, commercio c na
vegação entre este lmperio c o Ottomano, 
de 5 de .Fcn•reiro de 1858 ... ; • , ....•..... 1 482 
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N.• 2.269.- Decreto de 2 de Outubro de 18a8.- Pro
mulga o Tmtado de Commercio e Navegação 
entre o lmperio do Brasil e a Republica 
Oriental do Uruguay de 4- de Setembro de 
1B57 ................ , ....•.... , . • • . . . • . . 481 

N. • 2. 270. _,.. Decreto de 2 de Outubro de 1858. - Separa 
o Termo de Santa Luzia do de Estancia, na 
Província de Sergipe, e crêa nelle, o no do Es
pirjto Santo, reunidos, o lugar de Juiz 1\lu
uicipal, que accumulará as funcções de Juiz dos 
Orphãos ..•... , ..•...• , ..•••........• , . . . 4-91 

N." 2.271.- Decreto de 6 de Outubro de 1833.- Crêa 
no Termo de Potropolis, Província do Rio de 
Janeiro, o lugar de Juiz }lunicipal, que accu
mularú as funcçt'ies de Juiz dos Orphãos •.•.. 4-95 

N.• 2.27~.- Decreto de 6 do Outubro de 185fol.- Se
para o Termo de Santa Izabcl do de 1\{ogy das 
Cruzes, c o reune aos de Jacarehy e S. José, 
na Província de S. Paulo........... . . . . • . • )) 

N. • 2. 273. - Decreto de 9 de Outubro de 1858 - Au
torisa a organisação, c approva os Estatutos da 
Companhia Esperança de seguros marítimos o 
contra o fogo, da Cidade do lU o Grande, da Pro-
víncia de S. l'edro ..... , .................. 4-96 

N.• 2.274-.- Decreto de 9 de Outubro de 1858.- Eleva 
á cathegoria de Batalhão, a Secção de Batalhão 
da activa numei'O quatro da Guarda Nacional 
da Província do S. Paulo .................. 503 

N. • 2. 275. - Decreto de 9 de Outubro de 1858.- Eleva 
á cath{'goria de Batalhão, a Secção de Batalhão 
da activa numero cinco da Guarda Nacional da 
Provincia de S. Paulo..................... » 

N.• 2.276. -Decreto de 13 de Outubro de 1858.- Con
cede a Francisco Arnaud Durandet privilegio 
por dez annos para o fabrico da machina de 
sua invenção, destinada a descascar, limpar, e 
brunir o café ..........•....• , . . • . . . • . • • • . 50~ 

N.• 2.277.- Decreto de 13 de Outubro de 1858. -Con
cede a Miers Irmãos e Maylor privilegio por 
vinte annos para construcção e uso de diques 
fluctuantes, denominados <t llydrostaticos »... » 

N. • 2. 278. - Decreto de 13 de Outubro de 1858. - Eleva 
a seis Companhias o Batalhão de reserva nu
mero dez da Guarda Nacional da l)rovincia do 
ltio de Janeiro. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

N.• 2.279.- Decreto de 16 de Outubro de 1858.- Ele
vando os vencimentos dos Empregados da Se- -
~retaria da Policia da Provincia do Ceará .... 506 
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N.• 2.280. -Decreto dP 16 de Outubro de 1858.-Eieva 
á Cathegoria de Sec~ão de Batalhão a Com
panhia c Sec~;ão de Companhia , da reserva, 
creadas no l\lunicipio de L01·ena na Provinia de 
S. Paulo.. . . . . . . . • • . . . . • . . • • . • . . • . • • . . • . . ã07 

N." 2. 281. - Dem·eto de 16 de Outubi'O de 1858. -Eleva 
á Cathcgoria de natalhão, a Secção de Batalhão 
numero quatro da Guar·da Nacional da reserva, 
creaila no l\Junicipio de Campinas, da l)rovincia 
de S. Paulo. . . . . . . • . . . • . . . . • • . • • . . . • . . . . . » 

N.• 2.282.- Decreto de 16 de Outubro de 1858. -Eleva 
os vencimentos dos Empregados da Secretaria 

/ da l)olicia da Província do Amazonas. . . • . . . 508 
N.• 2.283.- Decreto de 20 de Outubro do 1858.- Ap

prova os Estatutos do Instituto Pharmaceutico 
do JUo de Jaueiro ......................... 509 

N.• 2.281.- Decreto de 20 de Outubro de 1858.-Crêa 
huma Companhia, e huma Secção de Com
panhia avulsa da Guarda Nacional de reserva, 
no 'l\Iunicipio da Villa da Ser-ra, na Província 
do Espírito Santo ........................ 517 

N. o 2. 285. - Decl'Cto de 20 de Outubro de 1858. -!\I arca 
os ordenados dos Promotores Publicos das Co
marcas do 1\io Pardo c do Rio Pomba, creadas 
na Província de 1\Iinas Geras ......•.•..... 518 

N.0 2.286.- Decreto de 20 de Outubro de 1858; -Eleva 
a trcs Companhias a Secção de Batalhão da re
serva numero hum da Guarda Nacional da 
l)rovincia de S. Paulo..................... >> 

N. o 2. 287. - Decreto de 20 de Outubro de 1858. - Crtia 
hum Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional 
da reserva no 1\'Iunicipio da Capital da Província 
do Espírito Santo ••...•..•.•.•...•......•. 519 

N.• 2.288.- Decreto de 20 de Outubro de 1858. -Marca 
o vencimento do Carct>reiro da Cadêa da Ci-
dade de Passos, na Província de :Minas Geraes. » 

N.• 2.289.- Decreto de 23 de Outubro de 1858. -Exo
nera a Associação Sergipense da obrigação do 
ter duas barcas para o serviço de reboque nas 
barras da Província de Sergipe. . . . . . . • . • • . . 520 

N.• 2.290. -Decreto de 23 de Outubro .de 1858.- Al
tera o primeiro uniforme da Secção de Com. 
panhia de Cavallaria numero hum da Guarda 
Nacional da Província do Pará.. • • . • • . • . . . . . >> 

N.o 2.291.- Decreto de 23 de Outubro de 1858 -Aug
menta o vencimento do Ajudante do Carce· 
rci,ro da Cadêa da Capital da Província do 
S. Paulo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 521 



XXIII . 
N .• 2. 292. -Decreto tle 23 tle Outubro tlc 1858. -l\Jarca 

o vencimento tlo Carcea·eiro tla Cadca da Villa 
de S. Gon~alo, na Província do Piauhy ..... 522 

N.• 2.293.- Decreto de 23 de Outubro de 1858.- Crêa 
huma Secção de JJalalhão de Guardas Naciona~ 
do serviço activo nas Fn'guezias de Nossa Se
nhora da Conceição do Porto das Caixas, o 
Nossa Senhora do D<•stcrro de ltamby, tla Pro-
víncia do Uio de Janeiro................... >7 

N.• 2.29!~.- Hecreto de 27 de Outubro de 1858.- Ap
prova os Estatutos da Imperial Academia de 
l\Juzica c Opera Nacional. ....•............. 523 

N. • 2. 295. - Decreto de 27 de Outubro de 1858. - Au
torisa a Companhia de NavegJção Niclheroy o 
lnhomerim a elevar os preços das passagens a 
bordo de seus vapores nas viagens entre a Cilrto 
c Nicthcroy; c a rawr outras alteraç4"íl's nas dis
posições do Dçcrelo n." 1.i37 de 19 de Março 
de 1856. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 528 

N.o 2.296.- Decreto rle 27 de Outubro de 1858.- ÁU"
menta o ''encimento do Careereiro da Cadga 
da Vi lia de Curvello, na Província de l\Iinas 
Geracs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 

N. • 2. 297. - Decreto de :JO de Outubro de 18:>8. - Con
cede a Luiz d'Ordan privilegio por 30 annos 
para por meio de huma Companhia lavrar as 
minas de chumbo, que descobrio na Freguezia 
do lporanga, da Província de S. Paulo . . . . . . » 

N. • 2. 298. - Decreto de 30 de Outubt·o de 1858.- Marca 
o valor da etapc que deve ser abonada ao Com
mandante Geral do Corpo Policial da Córte. 530 

N.• 2.299.- Decreto de 6 de Novembro de 1858. -Au
tt~risa a organisação, e approva os Estatutos 
da Companhia Tutora Brasileira de seguros mu-
tuos sobre vida ........................... 531 

N. 0 2.300.- Decreto de 6 de Novembro de 1858.-Aug
mcnta o vencimento do Carcereiro da Cadõa 
da Cidade de S. José, na Província de Santa 
Catharina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 538 

N.• 2.301.- Decreto de lO de Novembro de 1858.-Con
cedc á Manoel Antonio Guimarães, privilegio 
exclusivo por dez annos para a navegação por 
vapor na bahia, c rios de Paranaguá, l\Iorrctes 
e Antonina, na Pro\·incia do Paraná.; ....... 53!) 

N. • 2. 302. - Decreto dQ 13 de Novembro !!c 1858. -Crêa 
hum Esquadrão de Cavallaria e huma Secção 
de Batalhão de reserva no l\lunicipio de S. Gon-
çalo 1 da Província do l1i11uhy ...... , ....... 54 t 
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til.• !1.80:1.- Decreto de 13de Novembro de 1858.- Eleva 
á catbegoria de Balalhiio, a Secçao da reserva 
hllmcro treze da Guarda Nacional da Provinci• 
do Rio de Janeiro.. • • . . • • . . • . • • • . • • • . . . . • M2 

N. • li. 30~. - })écreto de 111 de l'lovembro de 1858.-Reduz 
á Seeçio de Batalhlo de tres Companhias, o 
Batalhao de Jnfantcria numero vinte e hulll do 
serviço activo da Guarda Nacional da Provincia 
do Paríi ................. , .•...••• , . • . . • . » 

N.• 2.305.- betlreto de. 20 de Novembro de 1858.- De
clara de t.• Enlrancla a Comarca do Siridó, 
creada na Provincia do llio Grande do Norte. 5i.3 

N. • i. 306. - Decreto de 2o de Novembro de 1858.-Marca 
o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
de Siridó, creuda na Província do llio Grande 
do Norte .. ~ ........ ~ ........... ,......... » 

N.• 2.3117.- Decreto de 20 de l'lovembro de 1858.-Aug-
11\enla o vencimento do Carceroiro da Cadêa da 
Cidade de Jtabira, na Provincia de Minas Geraes 54t. 

N.• 2.308.- Decreto de 20 de Novembro de 1858.-Crêa 
no Termo de Cangussú, na Província de S. 
Pedro, o lugar de Juiz Municipal, que accumu-
lará as runcções de Juiz dos Orphilos..... • • » 

N.• 2.300. -.Decreto de 20 de Novembro de 1858.
Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cad~a 
da Cidade de Valença, na Província do llio 
de Janeiro •.. · • . • • . • . . • • . . • . • • . . . . . . . . . • M5 

.N.• 2.310.- necreto de 2t. de Novembro de 1858.
Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa 
da Cidade do Bananal, Província de S. Paulo. • 

. N.' 2.311.- ))ecreto de 27 de Novembro de 1858.
Augmenta o vencimento e o Carcereiro da Cadêa 
da Capilal da Provincía da Parahyba . . • • • . • 51.6 

N .• 2. 312.- Decreto de 27 de Novembro de 1858.
Promulga a Convenção celebrada nesta Cõrte 
em 2 de Junho de 1858 para o ajuste, por meio 
de huma Commissilo Mixta , das reelamações 
pendentes entre o lmperio e a Grãa Bretanha. , 

N.' i.313.- Decreto de 4 de Dezembro de 1858- Manda 
eomprehender no 1. • districto da arrecadaçiio 
do lmpost~ sobre a aguardente do paiz a Ilha 
de Paquetá.. . . . • . • . . . . • • • . . . . • . . • • • . . . . • . 552 

N.• 2.314.- ))ecreto de t. de ))ezembro de 1858.- Al
.tera algumas disposições do regulamento do 
Imposto do se \lo. • . . • • . . • • • . . • . . . • . . . . • . • • 553 

N.• 2. 315.- ))ecreto de 11 de Dezembro de 1858. -Do
clara de 1.• Entrancia a Comarca de Parintins, 
creada na Provincla do Amazonas. . . . . . • . . . . 554 



N." 2. :JIG.- lkcrelo c.lt~ li tlt: lkzemhro tle Jt<>H.- \larea 
o onlenauo !lu Promotor l'uLiieo da Comarra 
dP Parintins, e remia na Jlrovincia do A lllazonns. 55'~ 

:\" " 2. 317. - Decreto de H de Dezembro dt! 18t\R. - Dt·s
lign do Batalhão de Infantaria n.o 4 da Guarda 
l'lacional da Província de ~- Paulo os Guardas 
qualificados nos l\lnnicipios de Cauq o Largo !1 

llicdade, c cn~a ndles h uma St•cçi\o llt• Batalhão 
n huma Companhia avulsa de lnlillllaria ..... :i5!i 

N." 2.:l18. -lkercto de 2:! tk Dezembro tlt: 185H.- Pro
vitkncia sobre a eonf(~eçi"to t• or; .. uulis;u:iio do -
Codigo Civil tlo Imperio ................... :.;::G 

N." 2.3l!l. -lkcreto de 21. de Heze1nbro d<: 1858.-Au
torisa hum credito extrao;·dinnrio da qu:mlia 
de :18{). :!;)Ojjl rt'·is para t•.nmpiPnwnto <las tlt·s
lll'zas, llliC se Icem tlt• f(m·r com a l'Xt!t'U~·i\o das 
obras d<J eonstrucçi\o de h11111 f'<ies e rua desde 
a praçn da 1;1oria ali· a lraw,;s:t dos Carrnl'lila~, 
no largo da Lapa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N." 2. 320. -Decreto de 28 de ])pwrnbro de 1858. -- CtHt
erue a Paulo Yictor Houcy, privilegio por dozt• 
annos para o procPsso por elle imenlado para 
aperfeiçoar, e simplificar a fitbricm;ão de certos 
instrumentos indispensareis aos tr;lhallws nw-
chanieos. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5:17 

N." 2.321. -Deereto de 28 de Dezembro de J85:i.- Au
torisa o credito supplt~mentar de 2!1t·L Oü0v71H 
para as despez<:s de diversas ruhric<Js nos I'Xl'l'·· 

cicios uc Hl57- HG8. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 5ri8 
N." 2. 322 .. -Decreto de 2U de Dezembro dP 1858. -lU anda 

púr em CXl'CUÇilo na Pro\incia d!' l\lah 1;rosso 
oDeerdo n." 2.02!) dpf;-; tk'."o\l'lldJi"o do 
anno proximo passado, quP deu or~-:anisa~·âo ú 
lluarda Nacional das Provindas limilroplws com 
os l~stados visinhos. . . . • ..................... 55!1 

N." 2.32:L -necreto de 29 de Dezembro de 1858.- Crt~a 
no Termo de Batatars, da Província tlt! S. Paulo, 
o lugar de .Juiz l\IunidpaL qtw ;wcHntHiarit as 
funcções de .1 uiz de Orpltãm . . . . . . . .. . . . . . . .. l> 

N." 2.324.- Deerelo de 2U de Dezembro dt' 185g. -Ap
prova os Estatutos da Compnnhia da l~strada 
de ferro de Tamand<Jré á margem do Itio Una. 560 

N. 0 2 .. 325. -Decreto de 30 de HezernLI~o de 1858.-Au
torisa hum credito extraordinario de noo. 000~ 
para as despe:zas que se fizcr1io, no cxerddo de 
1857-1858, esecontimíão a fnzl'r, not'OtTeult' 
pelo ei'Pdito do ncerPlo 11. o !i!lH de 1 \ ele St.
lembro tle 18GO, "titulo lll' ::-;tlt"t'O!To-; l'ubliros. ·· 
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N." 2.32G. - DPc~rclu de !30 un lkzelllbro de 181)8.-Au
torisa hum credito c·xtraonlinario de 225.000:t!l 
para as dt!SpPzas IJUI~ se lizc~riío, uo exc!reicio 
de 1857 -Hl5S, c se ront inuão a fazer, no cor
rente, com a Com missão de l~ngenlwi r os e 
l'iaturalistas, de que trata o paragrapho 1.• do 
art. 17 da Lf'i n.• 881 do 1.• do Outubro de 
1 N5ti. . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 51in 

N.• 2.327.- Decrdo dt~ :JO clr· lkzernhro de 1851-l.-.\u
torisa hu111 credito supple:nenlar de 41.0005 
Jlil~ as dcspezas de diyersas rubricas do l\linis
terio do ImpPrio, no exercido de 18:)7 -1858. 570 

N.• 2.:128.- Decreto de 30 de Dezembro de 1838.-Abre 
ao Ministerio da Fazenda hum credito snpple
nwntar dP 175. 700::;,000 para o exercício de 
1S57-18:.i8 .............................. lj7t 

N." 2,328 A.- DPcil'!o de :10 dellezemhro de 183K.-On:a 
a Hcceita e lixa a Dcspcza da Illust.rissillla Ca
mara do 1\lunicipio da Ctn·te, para o anno mu
nicipal do I. o de Janeiro a 31 de Jlezenllm> 
de J K5!1. . . . . . . . . . ....................... 572 

N.• 2.320.- Derrt'lo de 31 de lkzembro de 18m;.- .\u
lorisa o dispendio da quantia de (i68.2U8~G05 n'•is 
})OI" dilferentcs verbas do Ministerio da 1\Iarinha 
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de Outubro de 1856, e no Deereto n." 2.157, 
do 1. o de Maio ultimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 

./H i ;p 
:- ·,• 
.. ;;: ~: 



COLLECÇlO DAS LEIS 
•. -DE 

_/:,.,_ 

' '.Jt 

DECRETO N.o 2.072-dc!) do JnnPiro dr 1858. 

Isenta de direitos de importação o canão de pedra que a 
Real Companhia de Southampton fizer· importar para o 

consumo de seus vapores. 

Usando da autorisação concedida pelo art. 2!) da I~ci n.o 
36!) de 18 de Setembro de 18-i5, c m·L 1~6 da Lei n." 511• 
de 28 de Outubro de 1848, Hei por bem Ordena•· o seguinte: 

Art. Unico. Hc liVL'c de direitos o carvão de pedra que a 
Real Companhia de Southampton fizer importar para o consumo 
de seus vapores na~ viagens entre os portos do lmpcrio , c 
para os da Europa e Rio da Prata. Os Inspcctorcs das Al
fandegas, onde tiver Iugat• o respectivo despacho, procederão 
aos exames ncccssarios para regularem a quantidade do carvão 
de que precisarem os referidos vapores, c providmteiarão sobro 
a fiscalisação das baldeações e dcposilos do mesmo eombuslin·l, 
que forem requisitados pelos Commaudantes. 

Bemardo de Souza :Franco, do 1\Icu Conselho, Senador do 
Impcrio, Ministro e Secretario d'Estado dos Ncg·ocios da Fa
zenda c Pt·csidentc do Tribunal do Thesomo Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em nove de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c oito, trigc
simo setimo da Independcncia c do Imp!;rio. 

Com a Rubrica de Süa 1\fagcsludc o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 
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DECRETO N." 2.013 -de 13 de Janeim de 1858 . 

. Manda pôr em execução na Provincia de S. Pedro do Rio 
(;rande do Sul o Decreto numero dous mil e vinte nove 
de dezoito de Novembro de mil oitocentos cincoenta e 
sete, com a excepçãq., abaixo declarada. 

Tendo ouvido o Presidentt) da Província de S. Pedro do 
mo Grande do ~ui, Ud por bem Decretar o seguinte: 

Art. U11iw. As clisposições do Decreto numero dons mil 
e vinte nove de dPzoito de Novembro de mil oitocentos e ein
eocnla c sete, que deo organisação á Guarda Nacional das Pro
víncias limitroplles com os Estados visinhos, terão execução 
em todo o terrilorio tla Pruvinein tlt• S. l'cdro do Rio Grande. 
do S ui, rum a sr;;uinte Illodifieação. 

Smão disrwnsados do serviço aclivo da Guarda Nacional o 
proprietario da fazenda de gado, que nella residir, e o seu ca
pataz, se ahi se marearem cPrn ou mais erias annualrnentc fi
cmHlo nesta parte derogado o art. srxto do Decreto dtado. 

l•'mncisco J)io3o P<·rcira de Vasconcellos, do l\leu ColtsL'Iho, 
l\linistro e Sccrelario d' Estado dos I~Pgocios da Justiça, assim 
o knha enlent!ldu e fa:;a executar. llalacio do Rio de Janeiro 
em treze de Janeiw de mil oitocentos cincoenta e oito, trigc
~imo setinw da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos • 

--
DECRETO N .0 2.07!~- de 13 de Janeiro de 1858. 

Declara de Jlrúneira entrancia a Comarca de Santo Antonio 
(ht Patrnlha, creada na Provincia de São Pedro do Jlio 

Grande do Sul. 

Hei pOI' bem Deelarar de primeira enlrancia a Comarca 
de Santo Anttmio da Patrulha, ereada na Província de S. Jledm 
do Hio -~rande do Sul, pela Lei Provincial numero quatrocentos 
e ftum de d1)sesseis de Dezembro do am1o passado. · 

Franeiseo Hiogo Pereira de Vasconcellos do l\Jeu Con
selho, 1\linisli o,. Si•t.:relario d'Estado tios Neg~cios da Justil,'a, 
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o tPnha assim Pnlt•nllitlo, n faça nwcutar. Palario du Rio de• 
.latwiro em lr·nzc de .lancii'O de mil oit.oeentos citu·omtla e oito, 
lrlgnsirno sl'timo da Inrleprndeneia c do lmperio. 

f.oin a Huhricn dn Sua l\JagPslade" lmpPr;uJor. 

Francisco Diogo Paeira de rasconcellos. 

~ -

DERECTO N.• 2.075- de .~i-Jtf .Tatll'iro de 1858. 

Eleva o ordenado do CarcereirÓ\d'll Cadúa da Yilla do }jfar·· 
de Ilespanha da Província d{)J.~~s. ~;.eraes. 

-- ·. ~ ..... ~ -~ . 

Hei por hem, solm~ informar,.iio do l'r·Psii:lt'mc da Jlrol'itwia 
de l\linas '~eraes , elevar a cento e vinte mil n'·i~. o ordenado 
de ~csscnta mi I r(•is, fJ uc fora warearlo para o Cm·1·.rrPiro da 
Cadeia da Villa do Mar dn Jksp;mlla, da l'rovincia dP Minas 
l~nraes. 

Francisco Diog·o }lcrcira <lc Yascotwcllos, tlo 'leu Consr
lho, Minis!ro c Secretario d'Estado dos ~egocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. }JaJaeio do Rio de 
Janeiro em treze de Janeiro de mil oitocentos ciucoenta c oito, 
trigcsimo sclimo da lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica do Sua Magcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 2.076-dc 13 de Janeiro de 1858. 

Eleva os vencimentos dos Empregado$ da Secretaria da Po
licia da Provincia das A lagoas. 

Hei por bem, sobre informação do Presidente da Provincia 
tias Alagoas, ])eerelar o seguinte: 

Art. Unico. Os Empregados da Secrelari;1 da Policia da 
Província das Alagoas percehcrfto os vencintCiJios mareados na 
Tabclla, que com este baixa; ficando sem vigor , na parte re
lativa á dita PI'Ovincia a Tahella numero hum, que acompanhou· 
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o Decreto numero mil oitocentos c noventa o oito de vinto hum 
de Fevereiro do anno proximo pretcrito. 

Francisco Diogo Pereira de Va~oncellos, 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 treze de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo sctimo da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica dt~ Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Tabelln tios v~~uchnenios tios Emp1•egados «la 
SeeJ·t~tau·ia dn Polici~t tlu Provincia dus 
/Uo~·ous ai «ttm ~·~ ••el"t~r·e o Decr•eto tlesta 
data. 

Emp••egntlos. Ordcnatlos. G1·atificar.. Somma. Total. 

----------------·------
1 Official, sevindo de 

Secretario ........ 1.400:j? 600$ 2.000:t; 2.000~ 
3 Amanucnses ....... 800:j? 400~ 1.200~ 3.600~ 
1 Dito externo ...... 800:tP 400~ 1.200~ 1.200~ 
1 Thesoureiro ....... ~ 200~ 200:fi\ 200~ 
1 Jlorteiro, servindo 

de Continuo .•... 6001'; ~ 600:fi\ 600~ 
----· 
7.600:fi\ 

-

Palacio do lHo de Janeiro em 13 de Janeiro de 1858. 

Ft'ancisco Diogo Pereira áe Vasconcellos; 

- ....... 
DECRETO N,o 2.077 ...... de 16 de Janeiro de 1858. 

Autorisa a organisação da' Companhia de seguros marítimos 
e terrestres denominada Ji'tJli~ Lembrança -, e approva 

os respectivos Estatutos. : 

Attcndcndo ao que Me rep~resentou Francisco Borges Xa
vier de Lima; I! de conf~rmidi'\dc com u Minha immc(\io.ta 
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Resolucção de 22 do Dezembro ultimo, tomada 'sobre parcr.er 
das Secções reunidas dos Negocios do lmperio e da Fazenda do 
Conselho d'Estado exarado em consulta de 21 do mesmo mez ; 
Hei por bem autorisar a organisação da Companhia. de seguros ma
ritimos c terrestres formada nesta Côrte sob a denominação de
Feliz Lembrança -, c Approvar os respectivos Estatutos que 
com este baixão, salvas quaesquet· restricçõcs ou precauções 
que por Lei forem estabelecidas para segurança do publico. 

O Marqucz de Olinda, Conselheiro 11'Estado, !,residente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha entendido c faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em descscis de .Janeiro de 
mil oitocentos cincoenta c oito, trigcsimo sct.imo da Indcpcn
dcncia e do lmpcrio. 

Com a Rnbrica de Sua 1\Iag-rsladr o Imperndm·. 

Afarquez de 01inda. 

Estatutos ela CJonataaulaia get•al de se~ut~os -
Feliz Lemllranea, a que se ••efere o Decre
to n.• •.or r de :1.0 elo .Janeii·o tle :1.858. 

CAPITUW I. 

Da Cmnpanhia. 

Art. 1. • O titulo da Companhia ~;·r;í - Feliz Lem
brança- seu emblema hmna Cidadc, c h•r:í por o!Jjm·lo seAnrat· 
contra riscos nwrilimos c lerrcslrrs, podendo p<tl'a o futuro 
tambem segurm· vidas, se assim par<'cct· convcnic!lle. 

Art. 2. 0 O fundo da Companhia sPrú 1le l'itH o wil contos 
de réis, dividi<los em dez mil ac~ões de qninlwnto.> mil rl-is 
cada huma, de que haverá sempre em caixa dez por cento 
para capital elfcctivo. Occorr<'ndo perd:Js que o desfalqnPm , 
será de prompto preenchido, entrando r:Jda aceionisla com 
a sua respectiva quota logo que lhe 1wja exi;.:ida. 

Art. 3. o Qualquer negociante, proprict:Jrio ou c:Jpitalisla 
nacional ou estrangeiro podertí. ser aceionisla da Compm1hia. 
Sendo residente fóra desta Cidade delegará seus poderes por 
procuração especi:Jl á pessoa acreditada , que se obri;ntc ao 
cumpl'imcnto de todas as condições exaradas ncstPs J~statulos. 

Art. 4.. o Alêm do fundo clfectivo de qnc traia o art. 2." 
haverá hum fundo de reserva formado pela aecumnlaç.ão suc
ccssiva dos jums do dinhl'iro 1lcspouiycl, al(, prPI'azet• outros 
dez por cento. Completo que seja o fundo de reserva, e 
não spndo prcdso desfulca-lo por motivo de pcrdus supcrv•~-
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nicntcs, os juros disponíveis ~ntrarão para a massa dos h\
cros partivcis. 

Art. 5.• Todo o dinheiro disponível terá a seguinte 
applicação: :Metnde depositar-sr-ha em qualquer dos Bancos 
acrcditudns, ou emrrei{ar-sc-ha em bilhetes do Thesouro Na
cional ou da Alfandt•ga, c a outra metade será empregada em 
acções da estrada de leno de D. Pedro 11. c em titulos de 
igual natureza garantidos pelo Governo. 

Art. 6. o Precnehido o fundo de reserva na forma do art. 
4. o , deduzir-se-hão annualmente dous por cento do producto 
liquido da Companhia, os quaes serão destinados para obras 
de interesse geral e benificencia publica, sendo preferida aquella 
que o Governo designnr como d~ maio1· necessidade ou utili
dade. 

Art. 7." Será a Companhia representada c dirigida por 
huma dirccção composta de tres accionistns, servindo a cstt>s 
de pi'Ocuração geral a acta da Sessão em que forem eleitos. 

Art. 8.• llarti a Companhia principio its suas opPrat;õP~ 
logo que tenha obtido a approvação do Governo Imperial, c 
desde então durará por tempo de vinte annos. Se antes de 
expirar este praso occorrerem perdas que absorvão dous terços 
do fundo total, ou sn v1~rifkar a inpossibilidadc da continuação, 
a Companhia será dissolvida, c entrará em liquidaçüo, ficando 
salvâs as disposil;õ('s do Codigo do Commercio relativas ~ís dis
soluções das Companhias. 

Art. 9. 0 Não tomará a Companhia ·a si maior risco do 
qne hum pm· cento 1!0 seu eupital sobre qualquer en•ban·a
ção mercante, c hum c meio pm· n~nto sobre as de gurrra 
ou paquetes. Quanto aos outros srguros Jlrocederá a Compa
nhia como lhe parecer mais conveniente aos seus intt>resst's, 
attentas as circumstancias peculiares de cada huma das -ope
rações. 

CAPITULO 11. 

Do.ç accionistas. 

A•·L 10. São accionistas da Companhia todos aquelles 
que subscreverem seus nomes, declarando o numero de acçõcs 
que subscr·evcm por si ou por seus constituintes em conformi· 
dadc dos art. 3." c 12. · 

Art. 11 . Os accionistas, ilOlllO a respeito das sociedadco; 
anonymas está lt~gislado no art. ~98 do Codigo do Çommercio, 
não são n•sponsaveis alem do valo1· de suas respectivas 
ac~ções. . 

Arl. 12. Só lhes hc pcrmittido dispor de ·suas respctivas 
acções por venda ou cessão a pessoa que gose de credito, sem 
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o que não ficarão desonerados da rcsponsabilidMle, nem o 
comprador ou ccssionarid será reconhecido corno accionista. 

Art. 13. As transrerencias serão feitas por termo em li
vro especial, onde os cessionarios se obriguem por toda a res
ponsabilidade de seus cedentes para com a Companhia. Esses 
t-ermos de transforencia serão assignados pelas duas partes con
tractantcs e bom assim por hum dos Dircctorcs. 

Art. Li. Se a Directoria recusar qualquer ln:msfl~rcncia 
do acçõcs por não poder verificar a condição do a !'I. 12, t.el'êÍ 
a faculdadl~ de toma-las por conta da Companhia pelo preço 
da venda contractada , podendo cede-las a quem llu~ up
prover. 

Art. 15. A impontualidade do accionista na prestação 
das entradas que deva fazer importa sua cxclusiio da Compa
nhia, e a completa perda das respectivas acçõcs, ficando alêm 
d'isso responsavel pelos prejuízos dos riscos tomados até a d;.1fa 
da exclusão. 

Art. 16. Cessa o intcrrssc do nccionisla por mortf', ou 
em razão de fallcncia. J~m qualqucl' destes casos, se (IS lr!l"i
timos representantes do accionista não dispuzercm dns ne~ües 
dentro de sessenta dias immediatos â morte on fallPncia, a 
Direcção encarregará a venda a qualquer corrcctor de fundos , 
precedendo os compdf'ntcs aununcios nns folhas pnblkas, •~ 
guardando-se de toda a maneira u disposiç<io do 111 I. 12. 

Art. 17. O preço das ac{'õcs, vrndidHs pPia Dircc\fiO em 
conformidade do artigo anh•ccdente, senl entregue cmn dedue
ção das despC'zas nos kgitimos rrprrsrnt;m!t's do accionista 
morto ou fali ido, cxtincta a responsabilidade dt~:--tr. 

Art. 18. No caso de nilo poder-se malisi1r n nmfla elas 
a<~çfícs yag-ns por morfr~ ou !;lllf~lwia. ou po1· im,.,-mfnalifbcln 
de qualr(UCI' a.t~donistn, lknrãn ••ll;_1s pm· ("OIL;a 1it1 ~ :ompanhi:I 
para serem dispostas pclü I>ir•~cç.fto quando rum hlo ;;dmr op
portunidade. A Jiquidaç.ão do inte.-ess~~ do ncrionh!a impon
tual será submcttida a juizo de arbilrog, qnan{~n ~·i":o se posr:a 
condnil· ami,!;avr.lmrntr-. 

Art. 1fl. O n•·;·ionisln qun se> m:senlnr f.t'lH Jll'P.:rar fi<tllf<1 
idonea de i_I(~<'J)rdn f~)JII a Hil"P<~·,-5n, nfio n•rdH•r'·í (i' !t: ·ndo:~ <'!n

quanto anscn:P, fkanrlo f':Ote~; na nix:; da Cl!ll;·;~rs!:i;!_. elll 
cauç.ão de sua J"Psponsallilitladc, para Ih;~ seron• e~Ltn•gu":; 
quando comparece:· rws~iOnhncnte, fix<wdo clt~ llOYo !'.'Ja n•:;i

dcncia, ou cumprir o dctNminndo •1n 'li'Í:. 3." 
Art. 20. A an;,en~;l!, qnnltpwr qun ~wja o t;n~l moti·.-o. 

não exime o aef'.i!'nista da pena !rnposla no art. J ~). 

\. 
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CAPITULO III. 

Da Direcção da Companhia. 

Art. 21. A assignatura dos Directorcs, sempre que obra
J'em como tacs, será precedida da seguinte formula- Pela 
Companhia geral de seguros l'eliz Lembmnça. -

Art. 22. A responsabilidade da Directoria limita-se uni
camente á das obrigações em quo fica constituída no desem
penho de seu mandato , em conformidade do art. 296 do Co
digo do Commercio. 

Art. 23. Compele nos Direclor·cs, a quem incumbe em 
geral zelar os interesses da Companhia: 1. • CotiYocar a as
scmbléa geral dos accionistas ordinaria c cxtmordinariamente; 
2. • apresentar nas reuniões ordinarias os balan(,'os annuucs, 
demonstrando cxactamentc o estado da Companhia; 3." guardnr 
o archivo da Companhia, fliri~ir a cscripturação, c traze-la 
em din. 

Art. 24. D'entre os tres membros da Directoria cleger-se-ha 
o caixa, e a este compete promover as cobranças e fazer os 
pagamentos dos sinistms, c mais dcspezas. 

Art. 25. Na falta ott impedimento de qualquer Director
por mais de noventa dias , c no caso de demissão ou vaga 
cleger-se-ha hum substituto. Não se alcançando no primeiro 
escrutínio maioria dos votos presentes, entrarão em segundo 
escrutínio os dons mais votados, e no caso de empato deci
dirá a sorte. A eleição do caixa será feita especialmente, 
depois do eleita a Dircctoria. 

Art. 26. A Dircctoria eleita funccionará consecutivamente 
por espaço do cinco annos, mas este prazo poderá ser inter
rompido por deliberação da asscmHéa gernl dos acrionistas. 

Art. 27. Cada Dircctor· vencerá a commissão de dous por 
cento sobre o impor! e dos premi os dos seguros, dodu~idos os 
retornos estipulados nas apoliecs. 

e.\PITULO IV. 

Da Assembléa Geral dos acdonistas. 

Art. 28. Os nccionistas rennir-sc·hüo ordinariamentehuma 
vez cada anuo , f'lll qualquer dia do mez em que estes Esta
tutos forem approvados pelo Governo Imperial, c extraordi
nariamentl' quantps VPzes a Dircctorin o julgar preciso. 

Art. 29. Fic;mí consliluidn a assembléa ~eral logo quo 
se nchem presentes tantos accionistas, quantos representem ao 
menos hum terço do capital da Companhia. 
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Art. 30. Todavia, não so reunindo acciouistas em nu· 

mero sufficiente nos termos do artigo antecedente, a Directoria 
fará nova convocação com a clausula de reputar-se constituída a 
assembléa geral com os acéionistas que comparecerem. 

Art. 31 As deliberações serão tomadas por maioria ab· 
soluta dos votos presentes. Só serão admittidos a votar por 
procurações os que por impedimento justificado não puderem 
comparecer, c aquelles qJie representarem seus constituintes 
nos termos do art. 3.° Cinco acções represcntão hum voto. 

Art. 32. Estes Estatutos só poderão ser alterados por 
proposta apresentada em huma reunião, c decidida em outra, 
devendo neste caso reunir-se accionistas que representem mais 
de metade do capital da Compunhia, c não se podendo ap~ 
plicar o c:wediente do art. 30. · 

C.\PITt'LO Y. 

Disposições Gcracs. 

Art. 33. Todas as contcsta~õcs que occorret'crn relativa
mente aos negocias da Companhia, on outros quaesquer mo
tivos que fortuitamente oceorrão, serão resolvidos por dons 
arbitras nomeados hum pela Directoria, c outro pela parte dis
sidente, seja accionista ou pessoa estranha. 

Art. 3~.. Depois da intimaçiio para a uomcaçiio dos ar
bitros, se a parte intimada a não fizer dentro de trinta dias, 
poderá a outra parte requerer ao mcrilissimo Tribunal do 
Commercio que faça a nomcaçfio ex-of!icio. 

Art. 35. O mesmo Tribunal nollH~arú o i«'rcciro arbilro 
vendo que haja discordancia na dcei:;ão dos dnus Jll'imPira
mcnle nomeados. ne,~e o terceiro arhilro adoplar hum dos 
votos divergentes, e a sua dl'libcra~ão scrü terminante c ir
revogavel, não se podendo interpor recurso de natureza al
~nma. 

Art. 311. Aconlt>ecndo quo os dessidPnks não dtnguem 
a hum accordo como fica determinado nos art. 3:! a a:;, lerão 
ampla faculdade de defenderem seu dirrito por si ou por seus 
constituintes no juizo competente, em conformidade das leis 
que regem no paiz. 

Art. 37. Fica autorisado o Conselheiro Francisco Borges 
Xavier de Lima , fundador da presente Companhia, para por 
si c em nome de todos os interessados requerer ao Governo 
Imperial a incorporaç:ão da mesma, com ns eoJl(Jições acima 
exaradas. 

Hio de Janeiro em 12 de Fevereiro de 1858.- (seguem as 
assignaturas dos accionislas). 
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DECRETO N.' 2.078- de 16 de Janeiro de 1858. 

Autorisa a organisação da Companhía-Mulua de seguros 
de vida de escravos-e approva os respectivos Estatutos. 

Allcndcndo ao que Me rcprcscn!árõo Lourenço José de 
Aguiar c Gaslon de J,ai\hnear; c do comfol'lnida(le com a Minha 
immcdiata Resolução dn U de De:o~mbro ultimo, tomada sobre pa
recer da Secção dos Ncgocios do Impcrio do Conselho d'Estado, 
exarado em consulta de 9 de Novembro antecedentc:-Hei por 
bem Autorisar a organisaçr.o da Companhia-Mo tua de seguros 
do vida de ('Sc~ravos, ,. Apprm•ar os respectivos Estatutos que 
com este bnixão. 

O Marqurz do O linda, Conselheiro d' Estado, Presidente 
do Conselho de ~Iín1slros, Ministro c Secrctmio d'Estado dos 
Negocias tio Imperio, asliim o tenha entendido c faça executar. 
Pa!acio do Rio dt\ Janeiro em dezeseis de Janeiro de mil oito
centos cincoenta e oito, trigesimo sctimo da Independencia e do 
Imperio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcstade o lmJ>erador. 

ilf<rrquez de O/inda. 

Estatntos ela ~c.'<>mtmnllia -l'liutua ele segua•os 
de vida ele esm·•u os -, oi que se t•efere o De
ereto n.' =. «t; S de ilS •le .Janeiro de J.SóS. 

TITULO I. 

Da Companhia. 

ArL i .0 .A Collir ·nhirt- ~'lutnn ~~n SP)niros de ''ida tle ~~s-
crayos- hc a rc;miiio ('l!l nssoeiac.:ão ele t;cuhorcs de c.;;,:nnos, 
com o fim do se sq·:nrarPtn l:nm; aos outros f'Ontra os llf(•juizos 
rcsultanlPS da morlali:.LHb do:.; uwsmos c.;cravos em lodo o Im
pcrio <lo Hra~il. :;oh as l"otHliÇiif's at;f'itus 1wstcs Estatutos. 

Art. 2." q,, :;: .'.tiro:; 1::1 Co:-11pr•nhia por em qunnto se~ ctr
cumscrrvcm súmcu1:• ;111 r,~nn;cipio nPnlro ..:: ao de Nicthemhy. 

Art. 3." A tlur:~(lo <fpsta Ctlmpnnhia r.nti. de d<'7. nnno~ 
contados tio tlía th ~m:1 in..;laf!a·~ão, ritu(os os f(llH('S a as~wmhf<~n 
geral llos socios n·sn\H·~·á o que melhor lhe convier; (~logo qÚn 
haja subscriptos lres mil contos de réis de riscos, se considP
rará a Companhia incorporada. 

I 
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TJTUJ.O lf. 

Da Administração. 

Art. 4. o A Administração da Companhia será confiada a 
hum conselho que se comrmrá de nove pessoas, e dos dous Ge
rentes abaixo assignados corno seus instituidores. 

Art. 5. o O conselho seni eleito nas reuniões annuaes á plu
ralidade de votos, c seus membros deverão ter seguros de dez es-
cravos para cima. · 

TITUI.O 111. 

Do Director. 

Art. 6.• O Dircctor será o mais votado d'entre os mem
bros do conselho. 

Art. '1. o () seu exm·cicio serü de hum anno, podendo ser-
lhe continuado por nova eleição. 

Art. 8. 0 He de suas attribuições: 
§ 1.0 Presidil· o conselho, e convoca-lo de accordo com os 

Gert'ntes todas as vezes que o julgar necessario. 
§ 2." }'azm· as despezas auto1·isadas por estes Estatutos o pelo 

1:onselho. 
§ 3. o Assignar todos os contrartos da Companhia com hum 

dos Gerentes. 
§ 4. 0 Endossar lcttras. 
§ 5. • Fazer o rclalorio, por orgão de hum dos Gerentes, nas 

sessões annuaes do andamento da Companhia. 

TITITLO IV. 

Do Conselho. 

Art. 9. 0 Eleitos os nove membros do conselho, o mais 
votado será o Presidente, servindo de Secretario o 3.• em votos, 
c os irnmcdintos ficarão snpplentes 1lo Pn~sitil:'ntP; q1w s1•rá o Di
rector anmwl, e du Secretar iu, uepuis do que o conselho se jul
gm·á constituído, lavrando-se a acta. 

Art. 10. Fica entendido que os supplcntes substituirão o 
Presidente e o Secretario nas suas faltas c impedimentos. 

Art. 11. As suas obrigações são: 
§ 1. • Diseutir as medidas propostas para o JJOrn andamento 

da Companhia. · 
§ 2.• Autorisar as despezas que não sejão previstas nos Esta

tutos. 
§ 3. o F isca lisa r os intet·csscs da (.!ompau h ia, fieando as suas 

decisões sujeitas á approvaçã .• da assembléa IWral. 
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TITULO V. 

Do Gerente. 

Art. 12. Serão Gerentes da Companhia os incorporadores 
della, Lourenço Josó de Aguiar e Gaston de Lailhacar. 

Art. 13. O seu exercício será perpetuo, a menos de algu
ma malversação ou faltas que compromettiio os interesses da 
Companhia. 

Art. H. As suas obrigações são: 
§ t.• Dirigir o escriptorio da Companhia. 
§ 2·• Aceitar lettras em nome da mesma, tendo em vista o 

que se acha dito no~ 2.• do art 11. 
% 3.• lteprcscntar a Companhia nos Tribunacs. 
§ r. .. • Encarregar-se das compras, dos impressos, c emfim 

de tudo quanto disser respeito ao movimento da Companhia. 

TITULO VI. 

Dos Seguros. 

Art. 15. O valor dos escravos será estimado pelos peritos 
da Companhia. 

Art. 16. Os seguros dos eseravos serão pagos a tres por 
cento da avaliação, dos dez aos quarenta annos, e dessa idade 
em diante segundo a tabella anncxa a estes Estatutos, e que faz 
parte dos mesmos. 

Art. 17. O pagamento do premio será proporcionado ao 
numero de dias do riscos tomados, servindo de regra o exemplo 
que se segue. << Dado hum escravo avaliado em hum conto de 
róis, sendo o premio para o anno inteiro de tres por cento, isto 
he, 30:tl>OOO (lrinta mil róis), se dividirá este algarismo por 365 
dias, c o quociente, multiplicado pelo numero de dias de riscos 
tomados, será a quantia ou premio que o segurado deverá 
pagar ». 

Art. 18. No caso de seguro de mais de tres escravos o se
gurado pagará mel:lde da importancia dos premias c o sello à 
vista, c aceitará lmma ou duas loUras pelo resto da quantia, 
com hum a dous mczcs de prazo. 

Art. 19. A falla de pagamento dessas lcttms no seu ven
cimento desonerará a Companhia de toda c qualquer responsa
bilidade, fkando entendido que a Companhia, no caso de obri
g:}r os acci! antes ao pa~amcnto das lcttms vencidas, não fica dc
sonrmda tl;• rcsponsahilidadc que conlrahio. 

Art. 20. O anno dos seguros garantidos pela Companhia 
prindpiarú lcsde o dia da sua instl>llação, e findo ellc todos os 
contmclos, quer srjão pelo anno inteiro, quer sejão por hum 
prazo menor, dcverúo ser renovados. 
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Art. 21. As reformas de seguros deverã(, ser feitas nos 
tres ultimos dias do anno, para quo o escravo segurado não 
seja sujeito a hum novo llxamo pelos peritos. 

Art. 22. A Companhia se responsabilisa por qualquer ge
noro de morte, menos a que resultar de sevicias, ou suicídio, 
quando este for originado por acto forçado, castigo barbaro, ou 
tortura por parte do segurado. 

Art. 23. A morte do escravo seguro devo ser verificada 
pelos Modicos da Companhia, quo certificarão por meio de hum 
attestado a identidade da pessoa c a qualidade da morte, para 
o que o segurado he obrigado a dar parto á Companhia, antes 
do corpo ser dado á sepultura. 

Art. 24. Se o escravo seguro fallccer em lugar, em quo 
não possa ter execução o artigo antecedente, o segurado man
dará certificar a qualidade da morte pot· hum Medico do logar 
do fallecimento, mencionando na certidão os signacs particu
lares do defundo, para julgar-se da identidade do individuo. 
Esta certidão deverá ser testemunhada por trcs firmas reconhe
cidas pelo Escrivão do lugar. 

Art. 2!>. Os attcstados mortuarios, passados pelos Medicos 
da Companhia, serão pagos á mesma Companhia na razão de 
cinco mil réis cada hum. 

Art. 26. Na caso de venda do escravo a apolice de se
guro será transferida ao comprador. 

Art. 27. Quando o segurado quizor mandar para Misc
ricordia, ou outro hospital publico, o sou escrmo por causa de 
molestia, deverá participar immediatamontc á Companhia. O 
mesmo terá lugar quando o fizer mudar do localidade por hum 
tempo excedente de quinze dias. 

'flTULO VII. 

Dos Socios. 

Art. 28. Sondo esta Companhia- Mulua- todo o socio 
bc segurado c segurador. 

Art. 29. Em caso do fallecimonto de hum escravo o pa
gamento de seu valor será feito á primeira exigencia. 

Art. 30. Se por hum motivo qualquer, epidemia, & c, 
o producto dos premios recolhidos ao nanco não chegar para o 
pagamento dos sinistros, rateat·-se-ha entre os socios a quantia 
necessaria para desobrigar a Companhia; se porôm, como hc de 
presumir, a Companhia for bem succcdida, o saldo que houver 
depois de deduzidas todas as despezas, será dividido pelos socios 
na proporção de seus valm·cs scgumdos, levando-se-lhes este 
saldo em conta corrente, para que nas reformas de seus seguros 
elles entt·cm sómente com a quota que lhes tocar pela conti~ 
nuaçUo destes mesmos seguros, 
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Art. 31. Não entrando nenhum dos socios, quer em caso 
de rateio, quer de dividendo, se não na proporção dd valor de 
seus seguros, fica claramente entendido que o valor dos escravos 
seguros responde por qualquer eventualidade. . . 

Art. 32. O socic, cujo seguro terminar com o falleci
mento db escravo, perderá o dircihi ao dividendo do saldo. 

Art. 33. Sendo esta Cornpa11hia de compromissos mtihtos, 
não he permittido a socio algum retirar-se da ConJtHwhla antes 
de finalisar o seu seguro, excepluando-se porêm no caso do dis
posto no àtt. 26, por que então, havendo pàssado a outro os 
seus compromissos com a Companhia, seu contracto não fica 
alterado. 

Art. 3-i. As quotas rda continua{·ão dos seguros, de que 
trata o art. 29, deverão ser sacead-as em recibos que serão co
brados dentro dos quinze dias que decorrerem depois do ba.
lanço das operações da Companhia, cujo resultado será publi
cado pelos jornaes da COrte. 

Art. 35. A falta de pagamento desses recibos dentro do 
período marcado no artigo antecedente inconerá na mesma 
pena consignada no art. 19 para as lettras. · 

Art. 36. O sodo, qne não quizrr I'enovar o sPgUro, de
verá participa-lo it Companhia antes de findo o anno de seu 
contracto, pam ter direito ao dividendo que lhe tocar relativa
mente úquelle anno. 

TITUTO Vlll. 

Da assembléa geral dos socws. 

Art. 37. Annualmente haverá hum a assembléa geral dos 
socios, que será convocada pm· annuneios publicos, a qual será 
representada pelo numero duplo do numero competente do con
selho. 

Art. 38. Cada soeio não poderá ter mais de hum voto. 
Art. 39. Serão tomadas em consideração as cartas com 

os votos, enviados á asscmbléa, daquelles socios que não pu
derem comparecer pessoalmente. 

Art. 40. Esta sessão occupar-se-ha sómente em: 
§ 1. • Ouvir o relatorio dos trabalhos da Companhia. 
§ 2.• Eleger o conselho. 
§ 3. o Resolver qualquer duvida sobre a intclllgencia destes 

Estatutos. 
§ 4.• Approvm· as despezas autorisadas pelo conselho, bem 

como as suas deliberações. . 
§ 5. • Nomear h uma eommissão ue trrs membros para exame 

de contas. 
Art. 41. Haverá hum Presidente eleito pela asse!llbléa 

g~>rnl para prcsi!lit· os trabalhos de suas sessõe~, 1.>\utin. Sccre-
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cretario igualmente eleito, cujos exercícios serão sómente de 
hum anno. 

Art. 42. Quando a assembléa geral dos socios julgar con
veniente a reforma dos presentes Estatutos, dcwerá propo-la com 
seis mezes de antecedcncia; c qualquer reforma, que haja, não 
poderú ter vigor sem a expressa approv:u:ão do l~owruo. 

Art. 43. :\ relbnna d.,s Estulutos nu:1ca pn(lerá ter lugar 
em artigos que digão re,;peito ;:os n!~i't•nles rla C ll!I(Jilllhia, ex
cepto no caso previsto no art. 1:1 dt>:itPs Eslaluio~, pois no 
caso de malversação e fallas qun COillpm:nctl:io os interesses 
da Companhia, a assemb!éa geral do:; socios poderá rlernittil-os 
e nomear quem os substitua. 

Da.s despezas. 

Art. U. Entender-se-Ita por desprzas da Companhia os 
vencimentos de seus empregados, a importaueia de eommissões, 
gastos de escriptorio, de impressos, dn COIJUllc;;ücs, de pas
sagens, custas judiciaes, c qH;wsrplc:· outras <tnc se tenhão 
leito ou se fação em serviço da Companhia. 

TITULO :~. 

Dos vencimentos. 

Art. 45. O Director annual pcr'C1~berít huma eommissão 
de dous por cento sobre o tola! <lo; Jll'í'!Hios dP s<·~uros ellei
tuados, relativos a cada hum anno. Os t;erentt~s perceberão 
o ordenado de qnal.ro contos dn n'•is cada hum nu pri rneiro 
anno, e d'ahi por djanle mais hnma eornrnis,;;io de l/50 avos 
por cento a cada hum sobre todos os valores segurados, re
lativos tambem a cada anno. 

TITULO XI. 

Artigos essenciaes. 

Art. 46. No impedimento do Dircctor a:~nual scrvir<l o 
supplente na fórma do Art. 10, e este perceberá durante o 
seu exercido provisorio a eomrnissão competente marcada pelo 
art. !~5. 

Art. 47. No caso de inqw!litiiPil(o dos (;Pl'l'!tli~S, que os 
prive de exercer suas fun1~ções, poderão dks :.;ulJ:;I iluir-sc por 
outra pcsso:r <kbah:o dP sira n·sponsahilidat!(•. 
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Art. 4.8. Havendo dirergencia entre o Director e os Ge
rentes, a decisão se referirá á reunião dos outros membros do 
Conselho , que elegerão entre si hum Presidente, o qual no 
caso de empato terá dous votos. 

Art. 49. Os empregados da Companhia serão de nomea
ção dos Gerentes do commum acordo com o Director annual, 
c seus ordenados serão estipulados da mesma maneira. 

Art. 50. Os fundos da Companhia serão recolhidos a 
huma das caixas bancarias da Côrto em conta corrente de 
juros. 

Art. 51. Os Gerentes Lourenço José de Aguiar e Gastou 
de Lailhacar ficão autorisados a requerer ao Governo Imperial 
a necessaria approvação destes Estatutos , c fazcl-os registrar 
no Tribunal do Comnwrcio, pois que os abaixo assignados os 
dão por appt'OYados, c só sujeitos ás alterações que o Governo 
dctcrminm·, c logo que ar h e preenchido o disposto no art. 3. o 

do lit. 1.• se convocanl: a assembléa geral para proceder-se á 
nomeação do Conselho, ctmformc marca o Art. r... o 

Tahella dos pt•mnios conforme as itlatles elos 
esct•avos clividi«lol!i mn sete cntltegoa•la. 

Premio da 1.• que compreende as idades de 10 até 40 annos 3 •to ao anno. ,, 2.• )) 40 45 )) 3 °/o )) 

)) 3." )) 45 50 )) 4 °/o » 
)) 4." )) 50 55 )) 6 •;. » 
)) 5.• )) 55 60 " 8 °/o » 
)) 6.• )) 60 65 )) 10 °/o » 
» 7.a )) 65 70 )) 20 °/o » 

Rio de Janeiro 6 de Agosto de 1857.- Lourenço José de Aguiar.
Gaston de Lailhacar. 

• •• 

DECRETO N.• 2.079- de 1G de Janeiro de 1858. 

Approva os Estatutos da Companhia de seguros contra o 
(ogo denominada- Argos Fluminer!Se.-

Attendendo á representação que á Minha Imperial pre
sença lizcrão subh· os DirccLm·cs das Companhias de scgurQs 
contra o fogo cslabclecitlas nesta Côrtc soh as denominações 
de-Argos l<'luminense- c -Phcnix .Fluminense-, pedindo 
approvação dos novos Estatutos organisados para as ditas Com
panhias, fundidas em humu dcbl\ixo do nome de- Argos Flu-
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Art. 4.8. Havendo dirergencia entre o Director e os Ge
rentes, a decisão se referirá á reunião dos outros membros do 
Conselho , que elegerão entre si hum Presidente, o qual no 
caso de empato terá dous votos. 

Art. 49. Os empregados da Companhia serão de nomea
ção dos Gerentes do commum acordo com o Director annual, 
c seus ordenados serão estipulados da mesma maneira. 

Art. 50. Os fundos da Companhia serão recolhidos a 
huma das caixas bancarias da Côrto em conta corrente de 
juros. 

Art. 51. Os Gerentes Lourenço José de Aguiar e Gastou 
de Lailhacar ficão autorisados a requerer ao Governo Imperial 
a necessaria approvação destes Estatutos , c fazcl-os registrar 
no Tribunal do Comnwrcio, pois que os abaixo assignados os 
dão por appt'OYados, c só sujeitos ás alterações que o Governo 
dctcrminm·, c logo que ar h e preenchido o disposto no art. 3. o 

do lit. 1.• se convocanl: a assembléa geral para proceder-se á 
nomeação do Conselho, ctmformc marca o Art. r... o 

Tahella dos pt•mnios conforme as itlatles elos 
esct•avos clividi«lol!i mn sete cntltegoa•la. 

Premio da 1.• que compreende as idades de 10 até 40 annos 3 •to ao anno. ,, 2.• )) 40 45 )) 3 °/o )) 

)) 3." )) 45 50 )) 4 °/o » 
)) 4." )) 50 55 )) 6 •;. » 
)) 5.• )) 55 60 " 8 °/o » 
)) 6.• )) 60 65 )) 10 °/o » 
» 7.a )) 65 70 )) 20 °/o » 

Rio de Janeiro 6 de Agosto de 1857.- Lourenço José de Aguiar.
Gaston de Lailhacar. 

• •• 

DECRETO N.• 2.079- de 1G de Janeiro de 1858. 

Approva os Estatutos da Companhia de seguros contra o 
(ogo denominada- Argos Fluminer!Se.-

Attendendo á representação que á Minha Imperial pre
sença lizcrão subh· os DirccLm·cs das Companhias de scgurQs 
contra o fogo cslabclecitlas nesta Côrtc soh as denominações 
de-Argos l<'luminense- c -Phcnix .Fluminense-, pedindo 
approvação dos novos Estatutos organisados para as ditas Com
panhias, fundidas em humu dcbl\ixo do nome de- Argos Flu-
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minense-; e llc conformidnde com a Minha i mmrdiala Re
solução de 22 de Dezembro ultimo, tomada sobre paracer dns 
Scccões reunidas dos Negocios do Imperio e da Fazonda do 
Conselho d'l~stado, exarado rm consulta de 21 do di lo mez: 
IIei por bem Approvm· os referidos l~stalutos que com rste 
baix:ão, salvas quaesquer restricçõrs ou precauções que por J,ei 
forem e~tnhelccidas para segurança do publico. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d'Eslado, Presidente 
. do Conselho de Ministros, :Minisll'O c S(lcrelario d'Estado dos 
Ncgocios do lmpcrio, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em desosseis de Janeiro 
de mil oitocentos cincoenta e oito, trigcsimo sctimo da lndc
pcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

llf arque: de Olinda. 

Estatutos tia Col!UJDnllllaia •le segu1•os eoutt•a o 
fo~o clenontbuula- At•gos Fluutbnense -, o. 
que se t•efet•e o Dect•eto u.o 2.079 ele t.G tlc 
.Jm.•eil•o tle :1§5§. 

Art. 1. o A Companhia h c institui da para o fim es;pecial 
de segurar I'iscos de fogo c raios sob1·e casas, mercadorias, c 
trastes, existentes uos municípios da Curte c de Nictheroy. A 
duração da Companhia será de vinte annos contauos da ap
provação destes Estatutos pelo Governo. 

Art. 2. o Será seu capital de lrcs mil contos de réis di
Yididos em acçõcs de hum conto ue réis cada huma, c poderá 
ser augrnentado, quando assim o julgue conveniente a assem
bléa gcml dos accionistas da Companhia, com a approvação 
do Governo. 

Art. 3. o A responsabilidade dos accionistas limita-se uni
camente ao valor das acçõr.s I[IW a cada hum pertencer, visto 
eonto constitue a Companhia hnma sociedade anony111a. 

A1·t. 4. 0 Será adminislmda po1· huma Uircctoria dctrcs 
membros eleitos á pluralidade de votos pela assembléa geral 
d'l'ntre os accionistas qnc possuírem dez ou mais acções. 

Art. !>.o No mcz de Jandro de 1856 em assPmbléa geral, 
convocada para esse fim, o Director dos trcs actuacs, que a 
sorte designar, se rclirará; o mesmo se pmlicará no seguinte 
anno entre os dons que ficarem, c d'ahi por diante a retimda 
será feita por antiguidade c annualmr.nle. 

Art. 6." lmmediatamcntc se proccd1~1'lÍ ú clPi~ão de hum 
Director que suhstilua o retirado: podem todavia c indelida
mente ser rePlcitos os ex-:-Dirccturcs. 

3 
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Art. 7.• Na sessão de Janeiro se procederá do mesmo 
modo á eleição de tt·es supplentes , que não. Póde recahir sihllo 
cJm accionistas de dez ou mais acções. Os supplentes devem 
substituir os Directorcs pela ordem da sua eleição. 

Art. 8. • As apolices dos seguros, e todos os mais actos 
da Companhia, só serão válidos c obrigatorios, sendo refe
rendados por dous Dh·eçtorcs indistinctamerite. A assignatura 
dcllcs nfio induz responsabilidade alguma pessoal alêm da que 
teem como soeios, e da que emanar da inexecução ou excesso 
do mandato, como gestores da Companhia. 

Art. 9.• Os dinheiros da Companhia, seja qual for a sua 
natureza, serão depositados em hum estabelecimento bancario, 
para cujo fim celcbr·ará a Dircctoria o respectivo contracto. 
No caso em quo por· qualquer incidente esta disposição se não 
possa vcriHcar, a assembléa geral oppol'tunamente convocada 
resolverá o que SP dcnJ adopt~r. 

Art 10. As chamadas do capital serão feitas por an
nundos publicos c com antecedencia de oito dias. O accio
nista, que não tiver satisfeito no prazo annunciado (que he 
improrogavel) sua respectiva quota, se considerará excluído da 
Companhia, e suas acções serão distribuídas a outros ou a novos 
accionistas. Fica a Dircctoria tambem na obrigação de pro
ceder· judicialmente contra o cx-accionista pela som ma por que 
se achar responsavel activamente, por seus respectivos juros, 
e por mais cinco por cento sobre o valor· das acções que lho 
pertencião. 

Art. 11. Se sinistros houver que absorvão a primeira 
entrada ora existente, c o fundo de reserva até então accumu
lado, não se fará segunda ehamada sem que esta medida seja 
deliberada pela asscmbléa gemi. Se ella a approvar , sm·á exe
cutada de modo, que qualquer alcance fique saldado, o preen
chido o fundo permanente de dez por cento. Se porêm não 
for approvada, considerar-se-ha dissolvida a Companhia, c pro
cedcr-se-ha á sua liquidação para se r·cconhecer a sua respon
sabilidade. Ató que isto se verifique integralmente, os segu
rados serão garantidos pela importancia que restar a entrar 
do capital das acçõcs. 

Art. l2. As transacções da Companhia scr•ão balançadas 
de seis em seis mezes a 30 de Junho e 31 de Dezembro, e os 
lucros serão divididos pelos accionistas logo que finde o tri
mestre seguinte, deduzindo-se antes hum quinto d'clles para 
fundo de reserva, ao qual se accumularão os respectivos juros, 
até que se complete a importancia de dez por cento das acções. 
Verificada esta hypothese, os referidos dez por cento serão 
considerados como hurna nova chamada por· conta do capital 
das acções. 

Art. 13. A lmnsrcr·encia das acçõcs, em quanto estiverem 
eslus cru divida de qualquer importancia do seu capital, só 



{ 19 ) 

poderii ser eiTecttiada por accordo da Direetoria , e f'in caso 
de negaiiva o accionista transferente h~1·á recurso para a nli
sembléa geral. 

Art. H. No dia da mo1·te ou fallimenlo de qualquer ac
eioDista as suas acçõE;s fici.'lo vagas. No priuwiro t:aso a Di
rectoria á seu ai"bitt·io as conferirá á viuva ou a qualquer dos 
herdeiros, homa vez que as rcqullirão dentro dP liO d.ias, e 
no S!.• se fechará logo a conta i'espectiva, da qual se dará IJUm 
cxtracto aos interessados dentro de 30 dias cnmmtes, c se li
quidará á medida que se forem solvendo as ol.Jt•igaçõlls a que 
estiver responsavel. O mesmo procedimento terá lugat· no 
pdméiro caso, se os herdeiros não exigirem as acções, ou não 
tivet·em a necessaria idoneidade para lhes serem transferidas. 

Art. 15. Compete á DirectJJria : 
§ 1.0 Dirigir e liscalisar a cscfipturação, fazer executar todas 

as opet·açõcs da Companhia. 
§ 2.• Nomear os cmpr·cgados que julgar ncccssarios, demit

til-os, c arbitrar-llws sala rios, que sct·ão provisoriamente 
conferidos, até que Sl'jão submettidos á approv<u;ão da assem
bléa geral. 

§ 3.• Estabelecer os premios que os segurados devem paga·r 
de conformidade com a tabella c natm·t-za dos objectos sc
gmados. 

§ 4. • Organisar o regulamento intcl'llo de acordo com os 
Estatutos, e executa-lo temporariamente emquauto não for ap
})rovado pela assembléa geral . 
. § 5:0 Propor á assembléa gCJ'al as alterações que a pratica 

fizer sentir fazer-se nos Estatutos, 
Art. 16. A Dircctor·ia perecbcní. huma eommissão d1~ oito 

por cento dos premios dos seguros que ciTcctuar, dividida se· 
mestralmcnte pelos Directorcs e supplcnles em proporção do 
tempo que cada hum tiver servido. 

Art. 17. No mez de Janeii'O de cada anno a Directoria 
convocará a assembléa geral, c lhe aprescnta1·ú o rclatorio dos 
trabalhos do anno findo, acompanhado dos l'Cspcctivos ba
lanços. Nestas reuniões se procederá áce1·ca do que se acha 
disposto nos arts. 5.• 6.0 c 7.0 , e do quaesquer reformas pi'O
postas pela Directori~. 

Art. 18. Alêm das convocações ordinarias de Janeiro, a 
Directoria chamm·á estraordinariamcnte quando julgar conve
niente, ou lhe forem requoridas por accionistas que pos5uão 
h uma quarta parte das accções da Companhia, fazendo a con
vocação dentro de cinco dias utcis; e não o fazendo, cabe aos 
mesmos aecionistas o direito de o fazm·ern, declarattdo seus 
nomes, c o numem do ac<;ões que possuírem. 0;; annuncios 
serão repetidos Ires vezes uos periodicos eom d<'signação do 
lugat· e hom da reunião. 

Nas convocações extraordinarias somente se poderá tratar 
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dos objectos para que forem feitas. Nas ordinarias se tratarlt 
de tudo o que for proposto pela Directoria ou pelos accicmistas. 

Art. 19. Para que a assembléa geral se julgue consti
tuida deverão achar-se representadas pessoalmente, ou por pro
curação, huma quarta parte das acções emittidas. Se se não 
puder verificar por falta de numero a reunilio, far-se-ha em 
outro dia com novos annuncios, e se deliberará com qnalquer 
numero de acções representadas, menos se se tratar de aug
mento de capital, ou de dissolução da Companhia, pnra cuja 
deliberaç.ão he positivamente exigida maioria absoluta de acções. 

Art. 20. As procurações dos accionistas só poderão ser 
nceitas pela assembléa geral, apresentadas por procurador ac
cionisla. Cada cinco acções terá hum voto : nenhum accionista 
porêm terá mais de cinco votos, seja qual for o numero das 
acções que representar por si ou como procurador. . . 

Art. 21. Haverão na assembléa geral hum Presidente e 
dons Secretarios, eleitos á pluralidade de votos dos accio
nistas. 

Art. 22. A Directoria he autorisada a demandar e ser 
demandada, a obrar c exercer com livre e geral administraiÇão, 
e poderes amplos c illimilados, sem reserva alguma, c de 
conformidade com os presentes Estatutos, substabelecendo ou 
outorgando destes poderes aquelles que bem quizer. 

Art. 23. Alêm dos livros que forem precisos para n es
cripturação das operações da Companhia, haverá hum livro 
de escripturação methodicamcnte escripturado, no qual os ac
cionistas assignarão seus nomes , declarando o numero de 
acções que possuem, c sujeitando-se ás obrigações impostas por 
estes Estatutos. 

Art. 2!., Os accionistas deverão possuir em bens moveis 
ou immoveis mais do valor das suas respectivas acções, e fa .. 
zel-os segurar na Companhia sua totalidade. 

Art. 25. O accionista, que estiver ausente , ou se au
sentar para fóra do Impcrio, deve participa-lo á Directoria, e 
prestar huma fiança que cubra a sua responsabilidade aos riscos 
11endentcs e relativos üs suas acçõcs. 

Art. 26. A nenhum accionista será pcrmittidp possuir 
mais de vinte acções da Companhia: exceptuão-se aquelles 
dos actuacs que presentemente possuírem maior numero dcllas. 

Rio de Janeiro 30 de Janeiro de 1855. -João Manoel 
Pereira da Silva.- Antonio Alves da Silva Pinto Junior.
Joaquim José dos Santos Junior.-Manoel de A1·aujo Coutinho 
Vianna. -João Antonio de Figueiredo.- Antonio José da 
Silva Arcos. 
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DECREtO N." 2.080-dc t6 de Janeiro do 1858; 

Approva as modificações feitas nos Estatutos da Companhia 
de seguros marítimos Nova Permanente. 

Attendendo ao que 1\Ic representou a Directoria da Com~ 
panhia de seguros marítimos cstabclceida nesta Côrte sob a de~ 
nominação de_. Nova Permanente;- c do conformidade com a 
Minha immcdiata Resolução de 2 do corrente mcz tomada 
sobro parecer da Secção dos Ncgocios do Imperio do Conselho 
d'Estado, exarado em consulta de 3 de Dezembro ultimo: Hei 
por bem Approvar as modificações, que com este baixão, 
feitas em assembléa geral dos accionistas nos Estatutos da mes
ma Companhia. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Ncgocios lmperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezescis do Janeiro de mil oito
centos cincoenta c oito, trigcsimo setimo da lndcpendcncia c 
do Impcrio. 

Com a Rubrica do Sua Magestadc o Imperador. 

lU arquez de Olinda. 

E~datutoH da Conapanlain tlc sc~tu•os naariti
naos Nova Pc•••aaanente estaiJelecidn no Ri«t 
de .Janeil•o no t..o de .Junlao tle t.S:,IO c re
t"ornaada c1n O de Outubro de t.Sã';', a que 
se ret"ere o Decreto n." ~.080 de :10 de da• 
nero de :I.SõS. 

CAJ'ITUJ.O I. 

Da Companhia. 

Art. 1." O titulo commercial da Companhia continúa a 
ser -Nova Permanente -, o o seu objccto hc tomar seguros 
marítimos de conformidade com o que se acha estabelecido 
no Tit. 8.° Cap. t.o artigos GGG a 7f!G do Codigo Comnwr
cial. 

Art. 2.• A Companhia durará por mais quinze annos 
contados desde o dia em que o Govemo Imperial approvar 
estes Estatutos, cujo prazo, findo que seja , continuará se 
assim for resolvido em assembléa geral, c com approvação do 
Governo. 
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Art. 3. o A Compnnhia h e representa !la em todos os seus 
netos por hnma Direrção de tres membros, eleitos por cscrn
tinio secreto d'enlrc os seus socios, designando-se o que ha 
de ser Caixa. 

Art. 4. • A Direcção tem plenos poderes para funccionar 
Jivrementc; mas independente desta concessão lhe será dada 
procuração geral assignada, pelo menos, por accionistas que 
representem dous terços dos votos. Art. 30. 

Art. 5. o O capital da Companhia fica elevado a dous mil 
contos de réis, divididos em acçôes de hum conto de réis 
cada h uma, podendo ser au~rmentado até quatro mil contos 
de réis, quando e pela forma que em assembléa geral se deter
minar. 

Art. G. • O fumlo cffcctivo he de dez por cento de seu 
capital, mas alêm deste havcrri hum fundo de reserva que será 
criado · annualmcnte com dC'z por cento dos lucros que se ve
rificarem por balanço, aiJ• que assim se completem duzentos· 
eontos de réis, entrando nesta cifra o valor do prC'dio n. o 43 
da rua Direita de propriedade desta Companhia. 

Art. 7. 0 O fundo etTectivo da Companhia deverá sempre 
existir em dinheiro em conta corrente aberta em qualquer 
banco; porêm se occorrerem prejuízos que lhe cauze algum des
falque, este será preenchido pelos accionistas dentro do prazo 
de trinta dias. 

CAPITULO II. 

Dos Accionistas. 

Art. 8. o São accionistas desta Companhia os actuaes pos
suidores de suas acçõcs , c aquelles que de novo se admittircm 
c os que para o futuro lhes succedercm. 

Art. H. o Para ser accionista h c mister ser negociante de 
reconhecidas garantias, capitalista ou proprietario, c ser ap
provado pela Diretoria c Comrnissão Fiscal. 

Art. 10. Nenhum aecionisla poderá possuir nem menos 
de cinco nem mais de trinta acf'ücs. 1'1ídc ceder e transfPrir 
suas acções quando lhe convier', porêm o transferido ha de 
ter as qualidades exigidas, e obter a approvação segundo o 
art. precedente, e ali\m disso se obrigará por termo a toda 
responsabilidade c obrigações do transferente. 

Art. 1 t. Os accionistas não respondem por quantia maior 
do que aquclla que representa o numero de suas acções; mas 
são solidariamente responsavcis até o importe total dellas. 

Art. 12. Findão os interesses de qualquer accionista: 1. o 

por morte; 2. 0 por fallencia; 3. 0 por perda das faculdades intcl
Icctuaes; 4.0 por falta de cumprimento do que lhe impõe estes 
.Estatutos; 5. o finalmente quando se ausentar por majs de trcs 

I 
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annos, c ainda mesmo neste período deve deixar quem o •·c~ 
presente, que tenha as qualidades exigidas no art. 9. 0 , e as~ 
signo termo de reponsabilidade ,.,iiilvo porêm se o ausente tiver 
nesta praça casa commercial, em cuja firma fique o seu nome. 

Art. 13. Os Directores de accordo com a Commissão 
Fiscal em qualquer dos casos do art. precedente procederão á 
venda das acções a quem esteja no caso de ser socio, se os in
teressados denti'O do prazo de sessenta dias depois dP avizados 
não dispozerem das acções em conformidade do art. 9. 0 O pro
dueto das acções assim vendidas se conservará na Companhia 
á dis.posição de quem direito tiver. 

Art. U. Qualquer acciouista ainda fóra das reuniões 
póde ver os livros ou qualquer documento na presença dos 
Directorcs, os quaes lhe darão qualquer explicação que for 
pedida, huma vez que não seja com fim premeditado de com
promctter os interesses da Companhia, ou mesmo de pessoa 
alheia. 

CAPITULO 111. 

Dos Directores e Caixa. 

Art. 15. Os Directores são tres, eleitos em assembléa 
geral na fót·ma do art. 3. o por maioria de votos dos soei os pre
sentes, os quaes dUI'arão hum anuo, podrndo todavia ser 
reeleitos. 

Art. 16. Cessão as funcções dos Directorcs e do Caixa em 
qualquer dos cazos designados no art. 12 , por ausencia alêm 
de tres mezes, por demandar a Companhia , c por abuso no 
exet•cicio de suas funcçõcs de que p1·ovrnha [ll'Pjuizo aos ac
cionistas. 

Art. 17. Em qualquer dos casos apontados hum dos 
membros da Dirccção participará á Cornmissfio Fiscal o oc
corrido, e esta convocará a asscmbléa ~era! para dcliberm· 
acerca do olJjcdo. · 

Arl. ·18. São rrstriclas ohrir;açiiPs dos Din~dores, tl sú a 
elles compete: • 

1. o Fazer que o escriptorio cstrja aberto das der. iís duas 
horas da tarde em todos os dias utcis. 

2. 0 Tomar os seguros, subscreve-los com a dcelurac,:fio flo 
dia e hora em que se effectuão, e dellcs dar huma cautella ao 
segurado. 

3. o Saccar letras e passar ordens para pagamento de sinistros 
e do que mais houvtlr. 

4. o Ajustar os sinistros que se vei'illcarem , evilamlo quando 
ser possa pleitos judiciacs, para o que, julgando p1·eciso, con
sultarão a Commissão Fiscal. 
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5.° Contraclat· agentes, advogados, c cslipulat· todas as dcs
pezas do expediente c do cscriptorio, inclusive o ordenado de 
guarda livros e caixeiros. .,. 

6. o Formular hum relatorio , que conjunctamente com o 
balanço annual devem entregar á Commissão Fiscal. 

Art. 19. Não he permittido aos Directores: 
1. o Tomar em cada embarcação mercante nacional ou es

trangeira quantia superior á que corresponder a 4 por cento 
do capital nominal da Companhia. 

2. o Tomar em cada embarcação de guerra, paquete ou 
vapor nacional ou estrangeiro, quantia superior áquella quo 
corresponder a 5 por cento do dito capital. 

3. o Tomar seguros sobre embarcação que já traga viagem 
grande, ou havendo suspeilas por temporaes havidos quo po
dião tct• soffrido. 

Art. 20. Os Dircctorcs vencerão o ordenado annual do 
trcs contos e seiscentos mil réis, c o Caixa o de trcs contos c 
duzentos mil réis, pagando este á sua custa o ordenado do 
caixeiro por cllo empregado em cobmnças c mais serviço da 
Companhia. 

Todas as vezes porêm quo houver dividendo os dous Dirc
ctores terão em compensação de seu zelo c trabalho 4 por 
cento, que dividirão igualmente entre si, calculados sobro 
o total a dividir. 

Art. 21. He rcstricta obrigação do Caixa, c particular
mente a elle pertence: 

1. o Guardar todas as cautcllas, documentos c livros da Com~ 
panhia. 

2. o Abrir conta corrente em qualquer !los Bancos existen
tes. c nelle entregar todo o dinheiro disponível. 

3." Pagar o receber tudo quanto pertence á Companhia, 
o aceitar as ordens c saques feitos pelos Directores. 

4. o Fornecer os dados precisos para o guarda livros fazet· 
a cscripturação, que pesquisará esteja em dia, assim como que 
se promptifiquc o balanço. 

CAl'ITUI.O IV. 

Da assembléa geral. 

Art. 22. A assembléa geral reunir-sc-ha todos os annos 
no mez de J;'everciro, c alêm desta épocha todas as vezes que 
o exigit· os interesses da Companhia. Não poderá haver sessão 
sem que se reunão socios que representem por suf.ls acções 
a maioria da Companhia, c succedcndo assim se fnrá nova 
convocação, e então com aquelles que comparecerem se de-
liberará. · 
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rara as votações vigora sempre a maioria abso"Jutll dos 
membros presentes, contados cada hum voto por cinco acções. 

Art. 23. A' assembléa geral compete: 
1. o Tomar conhecimento de todos os negocios c occorren

cias da Companhia , das quacs deve ser informada pela Di
rccção c Commissão Fiscal. 

2. o Eleger a Dirccção c Commissão Fiscal , c destituir qual
quer dos membros da Dirccção. 

3. o Marcar ordenados c gratificações <Í Dirccção alem do que 
se acha estipulado. 

Art. 2L Não hc pcrmiltido altcrm· em tempo algum os 
presentes Estatutos, salvo porêm o augmento de fundo de quo 
trata o art. o. o. 

eAPJTtH..O V. 

Da Commissi1o Fiscal. 

Art. 25. A Commissão Fiscal he composta de trcs membros 
dos quaes o mais votado hc o Presidente. Esta eleição se re
nova todos os annos por meio de escrutínio secreto. 

Art. 2G. Faltando algum membro da Commissão durante 
o anno do seu exercício, fica sendo membro ciTcctivo della o 
immediato em votos, se o houver, c não o halcndo, o socio 
que os outros membros designarem. 

Art. 27. Pertence á Com missão Fiscal convocar c presidir 
a asscmbléa geral , exercendo os membros menos votados os 
lugares de 1. o c 2. o Sccrctarios na Mesa. 

Art. 28. lle tambem da competcncia da Com missão Fiscal, 
antes de convocar a reunião annual, examinar os livros c do
cumentos, c o estado da caixa; para á vista do balanço que 
receber com o relatório dos Directores informar por escripto 
á assPmbléa geral, devendo tanto o balanço como o rclatorio 
c informações da Commissão Fiscal ser publicados em lmm 
dos jornacs de mais circulação. 

Art. :m. Ao membro que servir de Secretario corre o 
dever de officiar aos accionistas para se reunirem em assembléa 
geral, c na reunião coordenar a acta, que assignará conjun
ctamento com o rrcsidpnte. 

D1:sposiçõcs gcraes. 

Art. 30. Os Directorcs devem formular a procuração 
de que precisão para funccionar, bem como o modo pratico 
da conversão dos interesses anteriores para a nova Companhia 
reorganisada, de sorte que os riscos ainda não cxtinctos c 
quaesquer outros ncgocios pendentes continuem a correr como 

!~ 
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d'antes a cargo da Companhia reformada sem interrupção 
alguma. 

Art. 31. Os accionistas em geral, no caso de ser preCiso· 
. representar ou requerer aos poderes gerars do Estado, se devem 
. prestar com suas assignaturas. 

Art. 32. Os accionislas desde já se obrigão por si , seus 
herdeiros c sucessores ao inteiro e fiel cumprimento d'estes 
Estatutos, renunciando a qualquer direito qne possão ter para 
impedir a sua obscrvaneia , concordando que qualquer contrs
tação a respeito dos interesses da Companhia seja terminado 
no meritissisrno Tribunal do Cotnmcrcio, como arbitro que 
desde já fica rstatuido na flírma estabelecida no Codigo 
Comrnercial. - Os Dircctorf's -Luiz Antonio Silva Gui ma
rães.- José Narciso d'Oiiveira. -Joaquim José Pereira das 
~~. . 

--
DECRETO N.• 2.081- de 16 de Janeiro de 1858. 

Regula a orgam'sação e dúdplt'na do Corpo policial da Côrte. 

Hei por bem, em virtude do§ 5.• do art. 16 da lei n.• 
939 de 26 de Setembro de 1857 decretar o seguinte 

Regulamento para o l-'m•t•o t•olicial da Corte. 

CAPITULO I. 

Da organisação, alistamento, nomeações, demissões, e disci
piina interna. 

Art. 1." O Corpo policial rla rortc sr romponí do nu
mero de praças eonslank elo J!lano junto soh n." 1." 

Esta força poderá ser augmenlada com mais hnma com
panhia de infantaria c outra de cavallaria, que terão a mesma 
organisação do plano geJ'al do Corpo. 

As companhias tt•rão a nmnrração dll t.• c 2. • de caval
laria, e t.• 2." 8." !~.· 5.• c 6." de infantaria, pertencendo 
á t.• de cavallaria o Estado Maior c menor. 

Art. 2.• Terão praça n<•stc Corpo os indivíduos que vo
luntariamente se quizrl'!'lll alistar; e em falta de voluntarios, 
a força se prcenehPní com praças Pscolhidas do cxereito. 

Art. 3.• Serão alistados para o sf'rviço do Corpo policial 
os cidadãos brazileiros que tiverem boa conducta, robustez pam 
o serviço e a idade dr 17 a q5 annos. 
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d'antes a cargo da Companhia reformada sem interrupção 
alguma. 

Art. 31. Os accionistas em geral, no caso de ser preCiso· 
. representar ou requerer aos poderes gerars do Estado, se devem 
. prestar com suas assignaturas. 

Art. 32. Os accionislas desde já se obrigão por si , seus 
herdeiros c sucessores ao inteiro e fiel cumprimento d'estes 
Estatutos, renunciando a qualquer direito qne possão ter para 
impedir a sua obscrvaneia , concordando que qualquer contrs
tação a respeito dos interesses da Companhia seja terminado 
no meritissisrno Tribunal do Cotnmcrcio, como arbitro que 
desde já fica rstatuido na flírma estabelecida no Codigo 
Comrnercial. - Os Dircctorf's -Luiz Antonio Silva Gui ma
rães.- José Narciso d'Oiiveira. -Joaquim José Pereira das 
~~. . 

--
DECRETO N.• 2.081- de 16 de Janeiro de 1858. 

Regula a orgam'sação e dúdplt'na do Corpo policial da Côrte. 

Hei por bem, em virtude do§ 5.• do art. 16 da lei n.• 
939 de 26 de Setembro de 1857 decretar o seguinte 

Regulamento para o l-'m•t•o t•olicial da Corte. 

CAPITULO I. 

Da organisação, alistamento, nomeações, demissões, e disci
piina interna. 

Art. 1." O Corpo policial rla rortc sr romponí do nu
mero de praças eonslank elo J!lano junto soh n." 1." 

Esta força poderá ser augmenlada com mais hnma com
panhia de infantaria c outra de cavallaria, que terão a mesma 
organisação do plano geJ'al do Corpo. 

As companhias tt•rão a nmnrração dll t.• c 2. • de caval
laria, e t.• 2." 8." !~.· 5.• c 6." de infantaria, pertencendo 
á t.• de cavallaria o Estado Maior c menor. 

Art. 2.• Terão praça n<•stc Corpo os indivíduos que vo
luntariamente se quizrl'!'lll alistar; e em falta de voluntarios, 
a força se prcenehPní com praças Pscolhidas do cxereito. 

Art. 3.• Serão alistados para o sf'rviço do Corpo policial 
os cidadãos brazileiros que tiverem boa conducta, robustez pam 
o serviço e a idade dr 17 a q5 annos. 
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Poderão ser tambcm engajados os estrangeiros do. com• 
portamento regular que tivel'Cm dous annos de residencia no 
Brazil. 

Art. 4. o Os voluntarios servirão por 3 annos, c as praças 
do exercito pelo tempo por que estiverem obrigadas a servir 
nelle. 

Art. 5.° Concluído o prazo do serviço, as praças do Corpo 
terão baixa precedendo ordem do Commandantc geral, com 
recurso para o Ministro e Secretario de .Estado dos Negotios 
da Justiça, no caso de recusa do Commandantc, devendo ellas 
porêm apresentar em bom estado o armamento c mais objectos 
que se acharem em sru poder, indemnisando os prejuisos por 
que forem responsaveis. 

Art. 6. o As praças que quizcrem continua•· a servir c 
tiverem bom comportamento, poderão renovar o seu engaja
mento por mais dons annos, depois de competentemente in
speccionadas. 

Art. 7.0 As que de novo se engajarem, c que durante o 
primeiro engajamento se acharem nas condições do artigo ante
cedente, perceberão mais huma quantia igual á quinta parte do 
soldo. . 

Art. 8.° Considerão-se novamente engajadas as praças que 
tendo concluído o tempo de serviço, não requererem baixa no 
espaço de vinte dias, estando no municipio da corte, e dentro 
de quarenta, estando fora delle. 

Art. 9. 0 As praças que tiverem servido por cinco annos 
consecutivos sem que tenhão sotTt·ido pena por etfeito de sen
tença, serão isentas do recrutamento, e do serviço activo da 
guarda nacional. 

Art. 10. Aos Officiaes quo contarem dez annos conse
cutivos de serviço no corpo, sem nota de prisão por effeito 
de sentença, e que forem do procedimento il'feprehensivel, 
podm·ão ser conferidas_ as honras do posto sem nenhum venci
mento, quando sejão exonerados de servir. 

Art. 11. Os Officiaes do corpo poderão ser tirados d'cntre 
os de quaesqner das classes do cxereit.o ou por acecsso dns 
inferiores do mesmo corpo. 

Os que pe•·tcnccrem ao quadro effectivo não serilo no
meados sem inlclligencia e prc\'io accordo do l\Iinisterio da 
Guerra. 

Art. 12. Os inferiores e cabos das companhias serão no
meados c promovidos pelo Commandantc geral sob proposta 
dos Commandantes de companhias. 

O rebaixamento das sobreditas praças, até quinze dias, 
será ordenado pelo Commandante geral com, ou sem audiencia 
dos Commandantes de companhias. 

O rebaixamento dos inferiores, por tempo indct~rminado, 
só poderá ter lugar por deliberação do consel~Jo de ipvesti-
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gação; e dos cabos, independentemente do conselho, pelo Com
mandante geral. 

Art. 13. O Commandante geral c Officiaes do corpo serão 
de livre nomeação e demissão do governo, e gozarão das 
mesmas honras e distincções que competem aos Officiaes do 
exercito. 

Art. U. Aos indivíduos que se engajarem, ou que vierem 
servir, se arbitrará a quantia de 300~ para fardamento, que 
entrará em prestações annuaes de 60~ para a caixa do corpo 
a quem incumbe a despcza. com o fardamento que houver de 
sor distribuído ás praças. 

CAPITULO 11. 

Do uniforme e fardamento. 

Art. 15. O uniforme c fardamento serão designados pelo 
governo, que os poderá alterar quando julgar conveniente. 

Os distinctivos do Commandante geral, dos Officiaes e 
Olllciaes inferiores serão os mesmos de que usa a 1. a linha. 

Art. 16. O tempo de duração do fardamento, correame, 
equipamento, arreios c mais objectos precisos, será regulado 
pelas tabcllas de ns. 3 a 5. 

Cada praça •fica responsavel pelos objectos a seu cargo e os 
que tiverem mais de metade da sua duração, valerão metade 
do seu custo. 

Art. 17. Os Officiaes e praças terão os vencimentos in
dicados na tabella sob n. o 2 os quaes lhe serão pagos mensal
mente J1or meio de relações de todas as praças de companhias 
assignadas pelos respectivos Commandantes, rubricadas pelo Com
mandante geral e cobertas com attestado deste sobre a exa
ctidão das observações e mais circumstaneias de taes relações, 
que devem mencionar escrupulosamente todo o movimento 
pessoal que puder influir no vencimento. 

CAPITULO 111. 

Da escripturação. 

Art. 18. Haverá os seguintes livros: 

Do Commandante geral. 

Hum Jivro do registro geral das praças efTectivas. 
Hum dito das ordens do dia do Commandante geral. 
Hum dito de registro dos olllcios dirigidos ao Ministerio 

da Justiça e ás diversas autoridades. 
Hum dito da carga geral e descarga do armamento, equi-
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pamento e mais objectos recebidos da Fazenda publica, con
tendo a distribuição feita ás companhias, c o existente em 
arrecadação. 

Hum dito do juramento dos Officiaes. 

Do Major. 

Hum livro de registro das ordens do detalhe, e serviço 
exigido das companhias. 

Do Quartel-mestre. 

Hum livro de registro das folhas mensaes ele todos os 
dinheiros recebidos do thesouro. 

Hum dito de registro de todos os objectos entmdos e sa
bidos nas respectivas anecadaç(íes. 

Das Companltias. 

Hum livro de registro das ordens do dia do Comman~ 
dante geral do co1·po. 

Hum dito de carga e descarga do armamento, equipa
mento e utensis recebidos e consumidos pela companhia. 

Hum dito de registro dos dinheiros recebidos, c de sua ap
plicação. 

Hum dito de registro das relações nominaes das praças de 
companhia para o pagamento mensal. 

Art. 19. Os modelos para os dilferentes livros c mais 
relações serão dados em hum plano em separado. 

§ Unico. Se para a regularidade do serviço c economia 
do Corpo o Commandante geral necessitar de mais livros, os 
pedirá ao Ministerio da Justiça. 

CAPITULO IV. 

Da distribuição do Corpo, e ordem do serviço. 

Art. 20. Huma p01taria do Ministro c Secretario de Es· 
tado dos Negocios da Justiça distribuirá as companhias, ou sec
ções de companhias do Corpo pelas dilfcrcntcs partes da cidade 
e seus anabaldes, do modo que mais conveniente fôr para a 
guarda e policia da mesma cidade. 

Art. 21. O cm·po policial estará á disposiçuo do Chefe do 
Policia da corte para todas as diligencias do serviço, mas não 
poderá mover-se para fora dos limites da cidade sem ordem do 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça. 

Art. 22. O Chefe de Policia, calculando o numero de 
praças diariamente nccessarias, para percorrer a ci<ladc c seus 



-
( 30 ) 

cootornos, para· p•·endcr os que moverem desordens e para 
quaesquer outras diligeneias, ordenará com seus delegados e 
subdelegados as patrulhas c rondas precisas nas ruas e es
tradas. 

Art. 23. Quando qualquer outra autoridade policial pre
cisar de auxilio da força do C01·po deverá requisital-a do Chefe 
de Policia. 

Exccptuiio-se os casos urgentes, nos quaes qualquer de
mora possa prejudicar o bom exito da dilígencia, podendo em 
taes circumstancias ser feita a riquisição verbalmente ou por 
escripto ao Commandantc gemi, ou ao Official do dia no quartel, 
c devendo a autoridade que requisitar a força dar conta pos
teriormente ao Chefe de Policia do numero de praças que cm
pt·cgou c do objccto ~~ flm da diligencia. 

Art. 24. O Chefe de Policia, ouvidos os Delegados c Sub
delegados, organisará instrucções, pelas quaes se devem reger 
us rondas o patrulhas no serviço ordinat·io da policia da cidade 
dando conhecimento do contllúdo dessas instt·ucções ao Com
mandante geral do corpo, depois de approvadas competente
mente pelo 1\'linisterio da Justiça. 

Art. 25. O serviço das rondas c patl'Ulhas poderá tambcm 
ser feito com a força que honver disponível nas estações em 
que se achar subdividido o corpo. 

Art. 26. O Chefe de Policia determinará patrulhas e ron
das para os pontos e bail'ros mais fl'equentados da Cidade, 
adoptando neste sen·iço o systema que lhe parecer mais apro
priado, para que não fiquem fora de vigilancia as localidades 
menos povoadas 

Art. 27. Em occurrencias imprevistas, sendo necessario o 
emprego de maior numero de praças; os Commandantes das 
Jllltrulhas e rondas requisitarão auxilio dos do quaesquer ,poslo 
de guarda, e este não lhes poderá ser negado, sob as penas· a 
que estiverem os rcspcdivos corpos sujeitos por falta de cum
primento de ordem. 

Art. 28. O Commandantc geral dará iuslt·ucções ás pa
trulhas e rondas na parte militar. 

Estas instrucções serão communicadas ao Chefe de Policia 
depois de approvadas pelo Ministro e Secretario de Estado dos 
Negoci os da Justiça. 

CAPITULO V. 

Dos crimes e peizas. 

Art. 29. Toda a praça do Corpo que, sem legitima licença, 
faltar ao serviço e ás revistas nos respectivos quarteis, por 8 
dias consecutivos, será no fim delles qualificada desertor-, a&liirn 
como a qpe exceder o prazo da licença por espaço· de 30 dias 
incluído aqucJle em que a obteve. 
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Art. 30: A deserção simples consiste unicamente na falta 
do individuo a seu quartel, alem dos prazos indicados no artigo 
antecedente. 

A deserção se julgará aggravada quando o réo a tiver 
commettido: 

§ 1.". Estando de guarda, ronda ou patrulha, em marcha 
ou em diligencia. 

§ 2. • Achando-se em destacamento. 
§ 3.0 I,evando armas, munições de guerra, cavallo ou qual

quer outro objecto pertencente á Fazenda Publica. 
§ 4. o J<'urtando ou roubando a seus camaradas. 
§ 5." Estando nomeado para marchar. 

Art. 31. As penas por crime de deserção serão impostas 
conforme a gradação seguinte: 

§ 1. o Ao réo de primeira deserção simples, 2 a 4 mezcs 
de prisão. 

§ 2. o Ao réo de segunda simples ou aggravada se dará praça 
na t.• linha, onde s.·rvirá como se recrutado fosse. 

§ 3." Aprcscntanrlo-se o desertor voluntariamente em qual
quer tempo, ficará reduzida á metade a pena que devia sotfrer 
segundo a natureza da deserção. 

Apresentando-se antes de qualificada a deserção terá di
reito aos seus vencimentos. 

Art. 32. Ao Commandantc do corpo compete punir todas 
as faltas que não excederem <le tres dias, com prisão, d(lbra 
de serviço, ou escola de recrutas. 

Art. 33. A falta de qualqRer praça a seu quartel por 
mais de tres dias, não estando completos os oito requeridos 
para se qualificar deserção, sct·á punida com prisão pelo dobro 
dos dias que tiver faltado; e sendo Oficial inferior ou cabo 
alêm da prisão, terá baixa do posto. 

Da mesma sorte serão punidos os que excederem a licença: 
em menos de trinta dias. 

Art. 3f~. A praça que faltar lrns vezes dentro do mesmo 
annn, a contar do dia da primeira faltu, quando ella exceda 
de trcs dias c não eheguc a qualificat· deserção, sel'á conside
rada, na primeira. falta, ré de primeira deserção, e como ta[ 
punida com as penas correspondentes. 

Art. 3ã. Em todos os e<Jsos em que o réo tenha de cum
prir sentença por deserção, perderá o tempo anteriot· de seniço 
no Corpo, e se lhe contará o de praça desde o dia em que 
acabar de cumpt·ir a mesma sentença. 

Art. 36. O Oficial que faltar ao quartel por trinta dias 
seguidos set·á qualifieado desertor e dernittido do posto. 

Art: 37. O condemnado por crime de deserção, que fugir 
antes do cumprimento da sentença, solft'('t'á de ca8ligo o dobro 
do tempo que lhe faltar. para completa I-n. 

Art. 38. A dt•sobcdiencia uo SOJJerior será punida com hum 



( 32 ) 

a ·seis mezns de prisão, podendo, segundo m; cit·cunstnncias, s~r 
o réo conservado em prisão solit.al'ia por oito dias em cada mcz. 

A mesma pena será imposta ao que injuriar seu superior. 
Se a injuria for de superior para subdito, ou entre iguacs, a 
pena será de oito a trinta dias de prisão. 

Art. 39. Todo aquelle que ameaçar seu supel'ior, soffrerá 
a pena de quatro mezes a hum anno de prisão. 

Se a ameaça for feita servindo-se o subdito de armas de 
qualquer especie , sel'á ellc punido pelas leis militares em 
vigor. 

Art. 40. Todo aquelle que se sct·vir das armas para f.'lZer 
ou auxiliar algum ajuntamento illicito, será punido corri hum a 
quatro mezes de prisão com trabalho; e com vinte a sessenta 
dias de prisão o que, desarmado, fizer }larte de tacs ajunta
mentos. 

Art. 41. A praça que resistir á prisão será punida segundo 
as leis militares, e conforme ellas tambem a que ferir ou 
:matar seu camarada. 

Art. 42. A que deixar fugir hum preso confiado á sua 
gu~ 1rda, sendo por ommissão ou negligencia , penas correspon
dem"·es ao crime porque o preso foi condemnado, não excedendo 
póror.'1 a seis annos de prisão; sendo por connivencia ou peita, 
ou fu~~indo com o preso, a pena se elevat·á até dez annos do 
prisão com trabalho. 

Art. 43. A que abandonar o seu posto estando de senti
nella, ou ahi for encontrada a dormir, será punida, de cada vez 
com quinze dias a bum mez de prisão, ou dobras de serviço; e, 
sendo em cadea ou lugar importante, com o duplo desta pena. 

Art. 44.. A que desamparar a guarda, ronda ou patrulha, 
~sará ()ODida com 8 a 15 dias de prisão. 

Ã.d. 45. A que furtar ou roubar alguma cousa á seu ca
.marada, inferior ou Olnrial, será punida com tres mezes a 
:hum armo de prisão com trabalho, sendo obri~ada a restituir o 
ótijecto de que se apoderou, .ou a indemnisar o seu valor. 

O réo será expulso <lo Corpo sempre que for condemnado 
ainda que o seja no grão medio ou mínimo da pena em que 
incorrer. 

Art. 46. O dclcixo, negligencia c faltas de serviço não 
'e!!Pecificadas neste rcgulanaento serão punidas com quinze dias 
a ·dous mczes do prisão, e dobras de serviço. 

A1t. 47. Todo aquellc que disttahir em proveito proprio 
iQU do terceiro, dinheiros ou objectos do Corpo ou das praças, 
·scra condemnado em hom a quatro annos de prisão com tra
b.álho, salvas as acçõcs competentes para a restituição, c em 
:totlo o caso será expulso do Corpo. · 

Art. t..S. As penas deste regulamento não iscntão os réos 
daquellas em que incormrent , e a que possão estar sc_jeitos 
-pcias leis em vigm· e «[UC forem impostas pela autoridade eivil. 
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Art. 49. Todo o condemnado á mais de hUm anno de 
prisão simples, ou com ll'abalhn será entJ'I'A'lll' á jns..tiç:t para 
cumprimento da sentença, fh·ando f~xpulso uo Corpo. · 

O que for condemnado a hum anuo de prisão simp.lcs, ou 
á pena menor, a cumprirá nas prisões do Corpo; o a de tr~
balho consistin1 no serviço quo hom·et· de fazer-se nos quut'lCIS, 
c que lhe for destinado pelo Commandante gemi. 

Os sentenciados de máo procedimento deverão ser mall'dados 
para as prisões militares, fieando neste caso sujeitos aos res
pectivos regulamentos. 

Art. 50. As pmças de pret que forem presas para seon
tenciar perderão, durante o tempo da prisão, metade do soldo, 
que lhes será entregue se forem a final absolvidas. 

Art. 51. As que não conservarem o seu armamento, cor
rcame, equipamento, arreios e cavallos limpos e tratados, serão 
punidas com dobras de serviço, instrucção de recrutas, ou com 
prisão de oito dias. 

Na mesma pena incorrerão as que moverem rixas, contendas 
ou altercações no quartel, ou entre can1aradas. 

Art. 52. Todo aquclle que se embriagar será punido com 
hum a quinze dias de prisão e dobras de serviço, ou instruc
ção de recrutas , não ficando isento das penas em que possa 
incorrer pelos crimes commettidos por elfeito da embriaguez, 
que se reputará circumstancia aggravante. 

No caso de reincidencia sení expulso do corpo. 
Art. 53. Todo aquelle que jogar no quartel, ou em casas 

:publicas de jogo, ou com seus companheiros, será punido com 
:seis a doze dias de prisão, ou com dobras de serviço e instruc
~ão de recrutas. 

Reincidindo será clle expulso do corpo c mandado servir 
no exercito por hum anno. 

Art. 54. Aquelle que vender, empenhar, ou jogar peças 
do seu fardamento , armamento , o seu cavallo , ou qualquer 
().l)jecto necessario ao serviço, será punido com hum a seis mezes 
de prisão. 

§ 1. o O que perder , ou deixar destruir por omissão sua 
tacs objectos, solfrm~á a pena de oito a quinze dias de prisão. 

Em qualquer destes dous casos o delinquente perderá o 
l'esto do soldo qtie ficar, depois de abatido o desconto para o 
rancho , até prefazer o valor do objccto jogado , vendido ou 
dcstmido, ou até preencher a quantia por que o empenhou. 

Esta disposição não será applicayel ao caso em que o Corpo 
tenha sido indemnisado do prejuízo. 

§ 2.0 O comprador ou aquelle que tomou a penhor, ou 
ganhou os objeclos, ficará obrigallo a enl•·egal-os, salvo o di
reito contra quem os vendeu, empenhou ou jogou. 

Art. 55.. Todo aquelle que pernoitar fóra do seu quartel 
sem licença. do Comnuuu;lantl.' gerf.ll, ou. for encontrado na rua . 5 
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fóra de ho!'as, at·mado sem ir a serviço , será castigado com 
prisão de hum a oito dias. 

A.rL 56.· O que faltar ao serviço de proposito, tendo sido 
nomeado para ellc, scni castigado com a pena do artigo ante-
cedente, c com maior, nos termos do presente mgulamcnto, se 
maior falta houver commettido. 

Art. 57. Quando qualquer praça não se comportar regu
larmente no Corpo, o Com mandante geral poderá requerer ao 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça a passa
gem da mesma praça para qualquer corpo de 1.• linha, aonde 
servirá provisoriamente, ou até completar o tempo do engaja
mento marcado para as praças do exercito. 

Art. 58. As penas de que tratão os arts 33, 43, 44, 51, 
52, 53, 5T,. § 1. •, 55 c 56 do presente regulamento, serão im
postas pelo Commandantc geral, que poderá igualmente punir 
("om prisão ató quinze dias as faltas ahi nfío <'Spceifica~as, e 
que por sua natun•za não possiio importa~· pena mais grave do 
que a de quinze dias de prisão. 

Art. 59. Os Com mandantes de Companhias poderáo igual-
mente castigar com reclusão nellas, até oito dias, as praças 

·incursas n~s penas do artigo antecedente, participando logo ao 
Commandantc geral .para approvar ou alterar o castigo, quando 
assim lhe pareça justo. Se as faltas forem commettidas em des
tacamento commandado por Official poderá este impor a pena 
de prisão até oito dias, c sendo o destacamento commandado 
por Official inferior dará este parte immediatamente ao Com
mandante geral, podendo todavia prender o culpado, a fim de 
po-lo em segurança, o que tambem fará no caso de serem com
mettidos outros delietos pelos quacs se deva proceder a Con
selho. 

Art. 60. Em todos os casos em que o Commandante geral 
e os Commandantes de Companhias ou de destacamentos podem 
impor penas de pt;siío , poderão tambem impor as de dobras 
de serviço, instrucção de recrutas simultanea ou separadamente, 
sendo ou não com moxilla, em ordem de marcha, limpeza do 
armamento da reserva, de cavallos ou de utcnsis do srrvtço. 

Art. 61. O Commandantc geral, tendo de punir por al
gum erime os Olficiaes inferiores e cabos das companhias, man
dará rebaixal-os temporariamente , se assim julgar conveniente. 

Art. 62. As pra~·as condemnadas a prisão em virtude de 
sentença, quando não tenhão de ser expulsas do. corpo, só 
terão direito á meio soldo e etape, e perderão o tempo de 
serviço durante o cumprimento da sentença. 
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CAPITULO VI. 

DB processo. 

Art. 63. Haverá hum Conselho de investigação composto 
de tres Omciaes sob a presidencia do major, que designará o 
OIHcial que. deve escrever no mesmo Conselho; na falta ou im
pedimento do presidente servirá hum capitão. 

Art. 64,. A este Conselho compete investigar o autor ou 
autores de qualquet· dilicto; colher todas as provas e circurn
stancias que possão esclarecer o faclo sobre que assentão as ave
riguações; c, embora peJas primeiras indagações não se descu
bt·a o criminoso, proscguirá o Conselho até ser conhecido o 
delinquente. 

Nestas deligencias se observará a mesma fól'lna de procf'sso 
adoptada no exercito. 

Art. 65. No caso de deserção o Com mandante da Compa
nhia a que pertencer a pmça, tendo feito em tempo a novidade 
da ausencia · n• _, mappas diarios, dará no dia seguinte ao em 
que a dita praça tiver completado a deserção , parte circom
stanciada ao Commandante geral, o qual mandará exttahir do 
livro-mestre huma nota de todos os assentamentos da mesma 
praça para ser presente ao Conselho de investigação. 

Art. 66. O Conselho de investigação, segundo o depoi
mento das testemunhas , parte da deserção e assentamentos 1 

do livro-mestre, esct·evel'á o seu pat'ecet' qtwlifieando o réo de 
deserção simples, ou aggravada. 

Se durante o Conselho appareccrcm proras ou indícios 
áccrca do qualquer outro delicto, deverá o mesmo Conselho de
clarar o que a tal respeito houver colhido, a fim de se pro
ceder nos tel'mos ulteriot·es. Todos os Vogaes assignarão o pa
recer, c o processo será entregue ao Commandante geral, que, 
no caso de d<'SPt'ção, mandará averbar o parecer do Conselho 
no livro-meslrc, c archivar o processo para scnit· de base ao 
Conselho criminal, quando houver de installar-se. Nos outros 
cl'imcs o Conselho seguirá a marcha ordinaria l'Stabclccida pelas 
leis. · 

Art .. 67. O Conselho criminar será composto de hum Prl'
sidentc, hum Auditor, c tres Vogacs, dos quaes o mais gradua
do ou antigo será o interrogante. 

Art. 68. O Auditor, nos cl'imcs a que forem applicaveis 
as leis militares, será o mesmo do exercito, sem que por este 
serviço tenha direito a maior vencimento do que pet'cebe, e 
no seu impedimento scnit'<Í hum Capitão, nomeado pelo Com
mandante geral. O Pt·esidentc e vogaes serão sempre Officiaes · 
do corpo, cuja falta será substituída pelos do exercito, 1í l'equi
siçilo do M.inisterio da Justiça. Se o réo for Official, o Pt·esi-
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dente c vogacs serão de graduação n.laiot•, ou pelo menos igual 
a do mesmo réo. 

Art. 69. O Commandantc gcr.11 t7•lfá a nomeação c con~ 
vocação de todos os Conselhos, marcant"lo~Jhes dia, lugar, e hora 
pam a reunião. 

Art. 70. Não será Vogal do Consel001 o Official que tiver 
dado contra o réo a parte accusatoria, ou q,ue tenha de depôr 
no processo. Feita a nomeação do Conselho .{;riminal, o pre
sidente remetterá ao Auditor os papeis pertentei.ltes ao processo 
para que por escripto faça intimar ao réo, com declaração dos 
factos por que vai ser processado. 

Art. 71. O Conselho criminal se regulará, quanto á fórma 
do processo, interrogatorios e inquirição de testemunhas, ga
rantias c recursos do réo, funcçõcs do Auditor c mais juizes 
po Conselho, pe!Q disposto no Alvará de 4 de Scl.cmbro du 
1765, e mais leis, usos e disposições por que se regem os Au
ditores e Conselhos de guerra, e não forem alterados ou .revo
gados pelo presente regulamento. 

Art. 72. He permittido ao réo, por si ou por seu cura'dor 
ou defensor, pedir que seja adiada a reunião do Conseloo ,. 
quando para isso apresente motivo justificado. Este adiamento, 
não poderá exceder a dez dias. 

Art. 73. Concluída a sentença do Conselho criminal será 
o processo remettldo pelo Commandante geral ao Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, que o fará chegar 
ao Conselho Supremo Militar e de Justiça, que he competente 
para confirmar ou revogar as decisões proferidas pelo Conselho 
criminal. 

Art. 74. O Conselho Supremo Militar e de Justiça. no 
seu julgamenlo, se regulará pelo que se acha estabelecido no 
presente regulamento, com applicação ás disposições legislatnas 
por que se rege o mesmo Tribunal. 

Art. 75. Baixando ao Corpo o processo com a sentença 
do Tribunal de superior instancia, o Commandante geral lho 
porá o-cumpra-se-, a fará ler ao réo, ')xecutar, averbar no 
livro-mestre e publicar em ordem do dia. 

Art. 76. Todas as decisões dos Conselhos serão averbadas 
e publicadas em ordem do dia do Corpo. 

Art. 77. Os réos que commettercm f lgum dilicto em des
tacamento serão rcmettidos para o lugar em que se adwr o 
estado maior do corpo, a fim de serem p ·occsf 'lttos , devendo 
acompanha-los as provas ou instrumen:os d 1 cri! H , assim cmuo 
as testemunhas que pertencerem ao Cor; .o e tü o fi zen m falta 
ao serviço do destacamento, providencían-i< -se, mgundo tl1reito 
para que todas as outras possão igualmente comparecer perante 
o Conselho criminal. 

Art. 78. Logo que qualqnet• réo tiver de rf'sponder a 
Conselho, será immedjatamente preso. 
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Art. 7'9. No caso de ser o réo accusado por dous ou mais· 
crimes dos mencionados neste regulamento, será julgado por 
todos elles no mesmo Conselho, impondo-se a cada hum a pena 
respectiva. 

Art. 80. Occorrendo falta ou impedimento de algum dos 
membros dos Conselhos, durante o tempo de suas sessões, o 
Commandante geral nomeará outros , ou na falta de Officiaes 
que possão entrar no Conselho, representará como ficou disposto 
no Art. 68. 

Lavrar-sc-ha termo de substituição motivando aquclla falta 
ou impedimento. 

Art. 81. Quacsqucr Officiaes que estiverem servindo no 
Corpo, quer addidos ou aggrcgados, poderão servir nos Conselhos. 

Art. 82. No caso de imposição de pena de prisão por 
qualquer crime, contar-se-Ita ao réo o tempo anteriot· que tiver 
solTrido pelo delicto de que for accusado, descontados apenas 
os dias que estiver no hospital. 

CAPITULO VII. 

Das licenças. 

Art. 83. As licencas concedidas aos Officiaes c praças do 
Corpo serão de tres cspccics, a saber: 

1.• De favor. 
2. • Registradas. 
3.• Por tempo determinado com vencimento. 

Art. 84. As licenças de favor serão concedidas pelo Minis
tro c Secretario d'Estado dos Nego cios da .Justiça até trinta dias, 
c até oito pelo Commandantc geral, preccdcndó pedido justi
ficado. 

A licença de favor importa a percepção dos vencimentos 
ou de parte dellcs sómente. 

Art. 85. As licenças registmdas só podem ser concedidas 
aos Officiaes do C01:po até tres mezes sem vencimento algum. 

Art. 86. As licenças por lcmro detenilinarlo, P com Yen
cimento do soldo, poderão ser obt;das por lHO li vos o e moles lia 
até tres mezes, c com soldo por inteiro, qu;w.do os Officiaes se 
tratarem em suas cas<Js, penl.eiH!c meio solde em beneficio da 
caixa do Corvo quando se curare n no hospi a1 • 

Art. 87. O Commandrmte ge:·a poderá ct.n ~eder até quat.ro 
licPnças em cada Companhia ás pra;as de pret sem prejuizo do 
serviço; mas nenhum individuo, qtte tiver lin nt;a poderá ser 
novamente licenciado, sem qne t0dos os oul ros dn Companhia 
habilitados por sua boa eon<lucta para gozarem deste favor, o 
teuhão sido. O veueimcuto das pra.;as t}UO obtin·n·m taes li
cenças entrará para a caixa por inteiro, ou em parte eonlorme 
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for a licença, c s.crá igualmente applicado ás dcspezas parti
culares e extraordinarias do Corpo. 

Art. 88. O Governo, precedendo inspecção da junta me
dica, reformará com soldo simples as praças do Corpo que em 
qualquer acto de serviço se inutilisarem; conservando as hon
tas do posto que tiverem, qualquer que seja o tempo de praça. 

Art. 89. As praças e postos deixados por virtude de re
forma considerar-se-hão vagos, c serão preenchidos de confor
midade com o disposto neste regulamento. 

CAl)ITULO VIII. 

Do conselho administrativo do corpo. 

Art. 90. Haverá hum Conselho de administração com
posto do Commandante geral, que será o Presidente; do Major, 
que servirá de fiscal; c dos Commandantes de Companhias, 
que serão Vogaes, sendo hum Thesoureiro. 

Art. 91. Haverá mais hum Agente do Conselho que será 
nomeado d'entro os Officiaes do Corpo, que não fôrcm Vo
gaes. 

O Thesoureiro c o Agente serão nomeados annualmonlc 
pelo Conselho, por maioria absoluta de votos, até o dia 10 
de Janeiro. No caso de empate, decidirá o Presidente do 
Conselho, lavrando-se de tudo termo, e não poderão ser ree
leitos por dous annos eonsecutivos. 

Art. 92. Se por qualquer motivo vagarem os lugares 
de Thesoureiro ou Agente, o Conselho procederá logo á eleiç.ão 
de outros que o substituão pelo tempo porque cada hum de
veria ainda servir. 

Art. 93. O impedimento temporario de qualquer dos Vo
gaes não eonstitue vaga, salvo o do Thesoureiro ou Agente 
quando tiver de ser prolongado por mais de trinta dias. 

Art. 9!~. Para que o Conselho possa deliberar, bastm·á 
(jUC se reuna metade c wais hum dos membros que o com
põem. 

O Presidente tem voto no Conselho, c o de qualidade no 
caso de empate. 

Art. 95. Haverá no Conselho hum livro, no qual serão 
escriptos os termos de suas sessões e as mas deliberações e 
ordens. Toda a escrituração do Conselho será feita pelo Se
cretario do Corpo, c os termos assignados por todos os V ogaes 
presentes. 

Art. 96. Haverá lambem hum livro conta corrente de 
receita c despeza. 

Debaixo da rubrica -It(•ccita- se lançarão separadamente 
as quantias que derem entrada no cofre, com. declaração dos 
titulos porque entrão c do fim a que são destinadas. 
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Debaixo da rubrica - Despeza- em correspondencia aos 
mesmos titulos de receita, se lançarão as sommas totaes das 
despezas que em cada hum daqucJles títulos se houverem 
feito. 

Cada huma dessas sommas totacs de dc:;pezas será de
monstrada por huma folha volante, ;i qual se referirá, assi
gnada pelo Agente, e que deverá declarar especificadamente 
as despezas feitas, os objectos, suas qualidades, quantidades, 
preço parcial c total, c cobl'irú Pssa folha os documentos que 
provem as ditas dcspezas, os quaes serão exigidos das pes
soas que fizerem o fornecimento, cxceptuando-se desta regra 
as despezas miudas, desde que por sua natureza não seja pos
sível apresentar documentos, c que será julgado pelo Con
selho. 

Art. 97. Haverá hum cofre em que se guardará todo o 
dinheiro do Corpo, com trcs chaves, as quaes serão confiadas 
ao Commandante geral, ao 1\Iajor, c ao vogal Thesoureiro. Se 
por substituição de emprego acontecer que hum mesmo in
dividuo venha a ficar com duas chaves, passat·á huma dellas 
a qualquer dos Commandantcs de Compaithias por deliberação 
do Conselho. 

O cofre sómente será aberto em acto do Conselho. 
Art.· 98. O Conselho se reunirá ao menos duas vezes em 

cada mez para fazer-se carga ao Thesoureiro dos dinheiros re
cebidos, para se tomarem as contas do mcz antecedente e 
pagarem-se as despczas nelle feitas. Alêm disso se reunit·á 
todas as vezes que o Commamlantc geral julgar necessario, 
ou houver requisição de hum dos yogaes. 

Art. 99. As contas serão tomadas em sessão por hum 
termo á vista do livro da conta corrente da receita e despeza, 
da demonstração desta, dos documentos que approvarem, e 
do saldo existente em cofm, dando-se descarga ao Thesoureiro 
por cada hum dos títulos da receita e dcspeza. 

Art. 100. Nenhuma despeza será levada em conta senão 
quando fôr feita em virtude de deliberação do Conselho ou 
autorisação do Commnndautc geral. Far-sc-ha hum pedido 
ou nota do que fôt• preciso comprar, declarando-se a quali
dade, quantidade e fim para que se precisa do objecto, e o pe
dido será rubricado pelo Commandante geral para que se 
effectue a compra. 

Art. 101. Pel"tcnce ao Conselho a applicação, a admi
nistmção, fu;calisação e economia das quantias destinadas para 
sustento, ferragem e curativos dos cavallos; para as despezas 
do hospital e suas dietas; para o rancho geral, assim como 
a da quantia de 300~ destinada no art. H para fardamento 
das praças. 

Arl. 102. O Commandanlo gemi poderá nutorisar quaes
qucr despezas miudas "m rPconht~cido beneficio dns praças do 
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Corpo, quando assim seja preciso, antes da rcunií'ío do Con
selho, a quem dará parte para a competente approvação. 

Art. 103. Aos Vogaes cumpre propór, para ser tomada 
em consideração, qualquer medida de melhor economia c 
proveito para a caixa da administração, assim como em be
neficio das praças do Corpo. 

Art. 104. Ao Agente compete fazer todos os contractos 
de compras que pelo Conselho forem julgadas nece11sarias, e 
apresentará, antes de <lS ullimar, as amostras c preços ao 
Conselho para serem examinados c approvados. 

Estes contractos serão feitos, precedendo hasta publica, 
com quem melhores condições olferecer. 

Art. 105. O recebimento dos dinheiros para o cofre secá 
feito pelo Quartel-mestre ou por qualquer Official que vá ao 
thcsouro com m~torisação do Commandunte geral. 

Art. 106. Ree!'bido do thesouro o dinheiro pertencente 
ao C01·po, o Quartel·m('strc <'ntrcgará immediat.amcntc a cada 
Commandantc de Companhia a quantia que a clla pertencer, 
segundo a sua relação de vencimento, a fim de que sejão 
promptamente pagas as praças, deduzindo-se o que estas devão 
dar para o rancho, hospital e dividas para o Corpo, assim 
como o dinheiro destinado para o sustento dos cava11os, que 
tudo será, na primeira reunião do Conselho administrativo, 
recolhido ao cofre c lançado em reccitu ao Thcsourciro, em 
vista das guias dos mesmos Com mandantes de Companhias para 
cada huma especic de addição da receita. 

Art. 107. Semelhantemente fará o Quartel-mestre entre
ga, com as respectivas guias, de todo o dinheiro que tenha 
recebido para as diversas dcspczas do Corpo, ou que por 
qualquer titulo dera entrar em receita, c tudo será carregado 
ao Thesoureiro. 

Art. 108. Todas as guias dos Commandantcs de Com
panhias para entradas de dinheiros no cofm devem demon
strar a quantia com que cada praça individualmente conconer, 
e serão authenticadas com a rubrica do Major como fiscal do 
Corpo, c conferidas com as alterações que tiverem occorrido 
durante o mcz em l'ada Companhia. 

As guias do Quartel-mestre serão igualmente rubricadas 
pelo 1\Iajor, o confrontadas com o registro dos pedidos do di
nheiros ao thesouro, e com as ordens do Commimdante geral, 
que provem a existencia de qualquer quantia em mão do mesmo 
Quartel-mestre. 

Art. 109. A importancia das ferragens será entregue á 
caixa doC01·po, para com a sua totalidade so sustentar, ferrar, 
curar os cavallos c pagar os pastos para onde tenhão de ser 
mandados quando precisarem . 

Art. 110. Das praças que entrnrcm para o hospital se 
descontar~() c serãQ rccolhidps á caixa. do Corpo, para d~etas, 



os seus veneimrntos, excepto a quantia de 32) rs. por dia, 
que ficará em mão do respc<;tiV«l Commandanl«~ de Companhia 
para quando tiverem alta lhes SOl' entregue, não lendo dividas 
u pagar. No caso de fallcccr no hor.pilul a praca, a quantia 
reservada de 320 rs. diarios será applicada para as dcspezas de 
!ICU funsral, P- o remanescente entrará para a caixa do Corpo, 
se se não apresentar possoa habilitada, segundo direito, a. 
quem deva ser entregue. 

Art. 111. O importe dos medicamentos e sanguesugas 
para o hospital será tirado mensalmente do thesouro, como SI~ 
pratica actualmentc, assim como o nccessario para utensis e 
roupa fio mesmo hospital, quando o uso tenha cstra~ado a que 
e;tiver em serviço, devendo isto ser exposto pelo Commandanle 
gcntl ;to l\Iinisterio da Justiça. . 

Todas as despczas de dietas c mais misteres_ serão feitas 
á custa do que se descontar ás }~raças enfermas, na fórma do 
artigo antecedente; e quando isso não chegue, serão suppri
das pela caixa de economias. 

Art.. 1 H. Do vencimento de cada praça arranchada se 
descontar:i, afim de entrar para a caixa do Corpo, a quantia 
indispensavel a seu alimento, e que lhe pertencer pro rata, 
segundo a despeza total com o rancho geral. 

Art. 113. O producto da venda dos t".t'lYallos, em hasta 
publica, que lircrem baixa do Corpo por inrapazes, entrará 
para a caixa, a fim de set· applicado á compra de outros. 

Art. 114.. Em mão do Quartel-mestre, do Agente, ou do 
Olllcial cncnrrcgado do rancho, haverá huma quantia calculada 
pelo Conselho para satisfazer as despezas miudas o eventuaes ; 
essa quantia ficará representada no cofre como dinheiro exis
tente, até a apresentação das contas por hum mcibo daquolle 
a quem houver sido entregue. 

Todos os pngamcntos de quantia maioa· de 50~ serão feitos 
em Conselho pelo Yogal Thesoureiro. 

A1·t. 115. Com a conta mensal do rancho apresentará 
o Official que o tiver a seu cargo o mappa demonstrativo da 
distribuiçilo por companhias dos generos que entrarem nas 
rações, de modo que se possa facilmente eonhecer se o numero das 
raçOes consumidas corrrspondc ;í quantidade lotai de cada genero. 

Art. 116. Cada Commandante de Companhia dará, no 
principio do mcz, huma nota que mostre quantas praças dia
riamente arrancharão em sua Companhia, e cuja somma total 
deverá combinar com os respectivos vales diarios, e com a 
do mappa geral dado pelo Olllcial rancheiro. 

Art. 117. O que fica disposto nos dous artigos antece
dentes relativo ao rancho, se praticará com o sustento dos 
cavallos, de mancim que a distribuição das rações de forra
gem combine com o numero de cavallos eiTcdivo. O mes!uo 
se fará conferindo-se o mappa geral das dietas c extras cousu-
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ruidas no hospital com o num~ro de doentes, confrontadas as 
respectivas paprldas de enfermaria. 

Art. 118. Or·ganisadas as folhas w>-lan(PS, demonstrativas 
da dcspcza com todos os documentos relativos na liírma do 
art. 96, e presentes as guias das entl·adas dos dinh1•ir·ns ~~ 
ordens do Commandanle geral para a compra dos objeclos, 
.ou para qualquer despeza; assim como os dorumentos que 
demonstrem o consumo dos genero§ c objectos comprados, srril 
tudo examinndo escrupulosamente por lmma Comrnissilo de 
Ires membros do Conselho, nomeada pe]o Presidente para qne 
dt\ na sessão da tomada das contas, o seu part•ccr sobre a 
n~rteza de todos os documentos, sua moralidade e mais cir
~~umstancias, que possão guiar o Conselho na approvaç.ão d11s 
eontas. 

Os membros do Conselho podrm ~xaminar de per si todns 
as contas, as quaes, dl'pois de conferidas e approvadas, serfio 
immcdialamrnte lançadas no livro, lavrando-se o rcspcctim 
knno, c scrfio então archivadas as ordens do Comrnandnntc 
geral para a compra dos gencros, bem como todos os mnis 
documentos. 

Art. 119. O saldo em favor da caixa da administrnçiío, 
depois de feitas ns despezas de economias, c disposições par
ticulares do Corpo, será privativamente empregado em cada 
anuo, em peças de fardamento que serão distribuídas gratui
tamente ás praças mnis antigas, e ás que por sua assiduidade 
de serviço c outras circumstancias se fizerem disso merece
doras. 

Art. f20. O Commandantc geral estabelecerá os modelos 
1le todos os mappas e mais papeis relativos ao Conselho da 
administração. 

Art. 121. O Conselho determinará a qualidade c quan
tidade dos gcneros de que deva ser composta cada ração drts 
praça111 arranchadas. 

Art. 122. O Quartel-mestre será rancheiro, podendo to
davia o Commandnntc gwal cncarrrgnr do ranr.ho a outro 
Oficial, ou noml'nr mnis rnucheiro~, marcando-lhes suas obri
ga~·õcs e fiscalisnndo o cmnprimcnto dellns. 

Art. 12:1. O Conselho poderá suspcndet' o Ageulc c Thc
sourciro Jogo que qualqurt· delles dcsm~reça da sua conflançac 

Art. 12.í. Depois da eleição do novo Thesoureiro c Agentr 
se tomarão c fecharão todns as contas, fazendo-se entrega, po. 
tenuo, ao Thcsouwiro eleito, da§ quantias existentes l'm caixa, 

Art. 125. Tendo de sahir do Corpo algum destacamento. 
o Cnmmandantc geral lhe dar<i as instrucções necessarias para 
o provimento do rancho, c do mais que fôr preciso, c en
l:arTegará ao respectivo Commandant.e de as pôr em execução, 
dando conla ao Conselho mlminislrativo nos casos convcnientl's. 
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C.\lliTl!LO I X. 

Di.~posiçües geraes. 

Arl. 12fi. Todas ns prnças que se nlb;larcm no Corpo po
licial da CM!c prestarão juramonto de fidelidade ao Imperador, 
ao systemn jnr·atlo, c Íls ordens supm·iorcs. O mesmo jura
mento st• exiginí dos Officiacs, clispcnsados por(!m os do exer
cito por .i<í o haverem dado. 

Art. 127. O Commandanle geral hc rcsponsaYcl pela con
servação da disciplina c fiscalisação de lodo o sen·içn do 
Cnrr,o. 

mie se corresponder;\ dircctamcnte com a Secretaria de 
Eslarlo dn5 Nr·~.;-oeios dn .Justiça sohre turlo quanto possa am~ctar 
n rcrularidade da diseiplina c I'elalivamenle <i administração do 
Corpo; devendo entender-se rum o Chefe de l'olicia no fJU!l 

rlisser respeito ao cmprPg-o da for~a em diligeneias ordinarias 
ou extraordinnrins do sen·iço policial. 

Art. 128. O Commnndantc gerallw nulorisado a ordenar n 
passagem dn praças ele llurnas para outras Companhias, sempre 
CJUt~ o rPehnnar eom·cniPneia dn disdplinn ou o lu~m do scn iço. 

Art.. 129. As prnças de pret c Otnciaes inferiores, sempre 
que thcrPm de dirigir qnaesqucr n•q1wrimcnlos ou rPclamaçües, 
o fm·ão por inlermcdio c com informação de seus superiores, 
sob pena de dcsobcrliencia. 

:Exccptua-sc o caso de qncixn r.ontm qualquer dos supe
riores, com obrigação porilm de os previnir que tem directa
mcnlc de nrresenta-la, dcclaranrlo o motivo da mesma queixa. 

Art. 130. Não se contará no Pngajamcnto o tempo das 
licenças de f<wor que excederem a oito dias, as registradas, o 
de molcstia no hospital e o de prisão por Yirlude de sentença. 

Art. 131. Os crimes commeUidos p<'lns praçns c Officiaes 
do Corpo, em serviço, se considl'rarão militares e serão punidos 
segundo este regulamento ou as leis militares conlhrmc ns 
circumstancias que os I'cvestircm .. 

Art. 132. No Quartel central se reunirá o estado-mnior 
do f.orpo, c nelle lambem se estaht>lccl'rão a scCTelaria, n 
archivn, o hospital c us at'!'Peada~õcs. 

No rnl'smo Quartel se dará n inslrucção ele rccmlas. 
Art. 133. No Corpo sc obscrvat'Ít a policia rcgiml'nlal in

terna .1doptada nos Corpos do exercito. 
Art. 13!h l~m dias designados hawrá reyisl ns de- m·ma

mcnlo, equipamento c munições nos respectivos Quarteis, c 
exercícios em que serão ensinados os princípios da ordenança 
em relação á arma de cada hmna das praçns ; c quando ns 
circumslancias pcrmiltirem se reunirá, para IIIPS Pxerddos, 
toda a força do Corpo, pn~·.cdf'ndn aulnrisaçãn do 1\linblro 
c Secretario de Estado dos Nt'godos da Justiça . 

• 



ArL. :l!l:i. Os Omeiars nom!'ndos para qualquer scniço 
de dcstacamcnlo fúra da Cürle ler:io direito tís lorragPns parn 
huma besta de l1agagern. 

Art. 13G. Nos ullimos dias de Dezembro srrá o Corpo 
inspeccionado por hum omcial superior do ex!'rcito, designndo 
pelo Ministro c Seeretario de Estado dos Nt•gocios da Guerra, 
em virtude de requisição do da Justiça. 

Este Oficial será de patente igual, ou superior á do Com
mandante geral. 

Ar t:n. De seis r,m seis rnews se regulará a tabolla das 
ferragcn e forragens dos cavallos. 

Art. 138. A~ praças de prctde cavallaria percelH~rão, além 
das wmtagcns que compct!'rn ás de infantaria, 20 rs. di:uio~ 
para conscvação dos scllins c nrreios. 

Art. 139. Em todos os casos omissos neste rcl!"ulanwnto 
c concPrnPnles :i eeonornin, disciplinn c instrncção do Corpo, 
e no modo pratico de curuprirern os Officiacs c praças seus de
ve_res, providcnciarlt o l\linislro o Scerctario de E~tado dos Ne
gocias dn Justiça com as instrucçiirs P ordens necessnrias. 

Art. 140. Fição cxtinctas as officin:-rs, a musica do Corpo, 
c as companhias addidas. 

Art. 1ltt. Fica revogndo o rrgulamcnto n." HH do 1." de 
Julho de 1842. 

Francisco Diogo Pcrrira de Yasconccllos, do :Meu Conse
lho, l\Iinislm e Secretario de Estado dos Nn~ocios da Justiça, 
assim o tenha enlt•ndido c façn Pxt•cnlnr. Palac.io do Hio de 
Janeiro. em 16 de Janeiro dc H!5S, lrigcsimo setimo da ln
dt•pcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcslade o Imperador. 

' Francisco Diogo Pe1·eira de V asconrcllos. 

(fkgucm as Tahdlas n."' f, 2, 3, !~e 5). 



Tabella n.o :1.. - ~ que •e refere o ari. · t..o do aepa~...e.to u.• 8.08t. para ô Vorpe 
Policial da V6rte. 

. '-" ~,,_ ,,... . -·~-~- ~· 

.,; .,; 
"' o o 
I:: - CO .MP ANHI.A DB c - COMPANHIA DE INFAN-

ESTADO MAIOR E MENOR. QJ c; QJ -6 ~ e =-- CAVALLABIA. :.- TARJA. o ctl o ctl = w = u 
~------~---------

"1J -- - -- -------..ot--
Com. geral com a graduação de coronel.. ....•..•. 1 3 Capitão .••.••••••• 1 1 
Major ..............•..•....................• 1 2 Tenente .••.•••••. 1 t Capitão ....•......•. 
Ajudante (de cavai. c infant., Alf. ou Ten. . . . . . • • • 2 2 Alferes •••.••••••• 2 2 Tenente .........•... 
Quartel-mestre, idem .•••. , ..•..•............•. 1 Primeiros Sargento. · 1 1 Alferes ............. 
Secretario, idmn ...........•...••...•..••••... 1 Segundos ditos .•.. 2 2 Primeiros Sargentos .. 
Cirurgiiio-mór, Capitão ..........•.......••.••. 1 f'urriel .••••.••••• 1 1 Segundos ditos ...... 
Cirurgiões-Ajudantes, Tenentes .•..• , ...•.•••.•. 2 Cabos .•. : ..••••.• 12 12 Furriel. ....•.... · ..• 
Capellão •.................••..•.••....•.••..• 1 Soldados ......... 60 60 Cabos ..•••........• 
Sargento Ajudante ....•..•••.••.••.••.••••..••• 1 Clarins ••••••••••• 2 2 Soldados ........•.•• 
Sargento Quartel-mestre ••••••.•••...•.••.••.•• 1 Ferradores .••.•••• 2 2 Cometas ou tambores. 

- ,_ - s;-1 12 7 84 

i 

. Becapitula~ao. 

Estado-maior c meliOt. • • . . • ~ • • •••.•••••••.••••• , , , • , , , •••• , .•••••••••••• , ... 
2 Companhias de cavallaria. ~ • •••••••• , ••••••..•••••.•••••••••••••••••••••.• 
6 Companhias de infantaria.-) ••••.•.•.••••.••••••••••••••.• , •••.•.••• , ••••••• 

Homens. 
12 

168 
738 

Gavallos. 
7 

168 

- -918 175 

.,; 
c 
C!) 

e o 

= -
1 
1 
1 
1 
4 
1 

16 
96 
2 

--
123 

Secretaria d'Estado dos Negocios ~1.\ ~ustiçt\ ~~ 16 de J11.neiro de 1Sõ8~- Franci$co Diogo Pereira de .rasconcellos. 
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Taltella ~.o •~ ... R,.c8Jila.-, v~'cl!'~fl-~,,,Yo~ ... o~,_,la~lll.'- Ontci~e~ ~uf~ri~f.~s,. e Dlll:llll .pra,iis do 
Cbrjiü fi'ollélkl du Utla·lc, a qu~ 111e retere o art. t f do regUlamento re111pectlvo. 

~ o <~ Vcnclme.lltd nàeiual. Vencimento diarlo. 

.~------ ~---
' • 4' ___. ............... ,....__._.----... 

ffif llil\liD UJ A ~riDii~g 
~ 
lf 

='< <== ~~ 

OQ ~ ~~ 
~g ~ ~~ 
;j~ ~ ~..n 
~~ o <o 
'"'!"l • • ~ ~ ~ o ,..j.< o ~ ~ 1:1:1~ 

11:1 E-o~~i~ ~ ~ < o< 
~ ~lliil ~ < ~ r<.~ 

< ~ ~~ ~ s ;j ;j 
-~......__;,__~ ~~1---·----------- ----:--- -----
Çorhmándante gerii.L. ................... ; . • . • . ~7m;ooo 
Major •.••• ; • . • •• ; ••• ; •• ~ ••.•.•.• ~ ~ ; • ; ; . ; : ; . . 120~000 
Ajudante .................. , ............................ . 

80~000 
30~000 
10~000 

Quartel-rtiesií·c .•......•..••••...••...• ; • : • . • . • . ......••. 
Secfetario .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

tO~OOO 1 ........ .. 10~000 .. . 
Cirurgião-mór ••••.••..••••.•...•• ; • • • • . • . • • . . 90~000 40~00 

40~000 Ciru~g.iil,o Ajudante.................... • • • • • • • 70~000 
Capell!ló; •••• : • : • : ; ; : ; ; ; •••••••••••• ~ • ; ; •••• ; ; 80$UOU 
Sargento Ajudante.. • • • . . . . . . . . . • . • . • • • • . . . . . • . • .•.•...• ·•· • · .....•. 1~4.00 
Dito Quartel-mestre .••..•..•.......•..•.•.••.. 
CapiUI.o com mandante de companhia ...•.•..•••.• 
Tenente •.....••.•....•.•.•....•.•.••••••••••• 
Alferes~ ~ ... ~ . ; ..... ~ ........................ . 
Primeiro Satgento .•.•..••.•.•. ' .•...• ; •••••.••• 
Segundo dito ..•.......•..•.. :.· •...• . ' .•••••••. 
Furriel .................. ~ .... ·; .... ·.' .. ' ....... . 
Cabo de esqüáiJra .••.•..••. ~ .......••••••..••• 
Soldado .••..••.•••.•.• ; •••...•.•...•...•••••. 
Ferrador ••..•..•...•.••..•......•.••••..•.••• 
Chl.tidi oU eorhetd .•..••....••.••....•.••.•. ; .• 

. . . . . . • . • . . • . •• • . . . . 1~400 
9d$~0Ô 2~~000 ......•... 
70~000 ...••.............. 
60.,000 ................... . 

. • . . . . . • . . . . . . . . • . . . 1~200 

. . . • . . . . • . . . . • ·.•..•. 1~100 

. . . • . . . • . . . . • • . . . . • . 1~000 

......... .......... 900 ..................... 800 
~o . 
8u0 

. . . . . . . . . ... ; ....... . ........ ' ........... . 

1~400 I 1 I 2 
HMOO 1 1 
1\'11000 1 
f~OOO 
1:t)OOO 
1~000 
1~000 

300 
300 

1~000 
t~OOO 
1\'11000 

300 
á~O 
300 
300 
300 
300 
áOO 

A cada cavallo da massa geral das Companhias do Corpo se abonará, para forragem , ferragem c curativo, h uma quantia 
diaria determinada semestralmente pela Secretat·ia da Justiça, á semelhança do que se pratica no exercito. 

Cada Companhia de cavallaria deverá ter dous bois e huma carroça, c cada hum delles vencerá huma forragem diaria. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça 16 de Janeiro de 1858.- Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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Tahella n.• 3-- Das pe~as de armámen!~ ~-~~r~·~~e a que se refere o a .. t. :18 do p .. el!lente 
· re~ ... amenMJO. 

Pe~as de-ar~!~~~·~~~~~~---~~· 
. 

o I< 
fllt,;o 

' •'-----------------------------------
o< 

~~ 
INFANTARIA. CAVALL.UU.A. 

r.l 
~ 

-----.~_":",~~~.. ,,. -~···: ~•~-· ·-·--·. 5 ut:•.}f"r?.~~~-~ 

Espingarda colf'llleta ..•.....•....•••..••.•.•. •. • • • • ·1· ......... · ·. . . · · · · .. · · ~ · .. · ·. · • ... · ·..... . . . . . . . . 10 
Rene completo ............ , ...•.•......... · .. · ........ ,. .. · . ! • ••••••••••••••••••• • • • •••• , • • • • • • • • • • • • • • 10 

Clavinà completá ..•••••• ~ . . . . . . • . • • • . • . • • . • • • • • • • • 10 
Pistolà conipléta. '(o p~r) ..• :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~O 

Pistola compl~ta {l)tl!na) ......••..••.......•... · .. • ..••.••.••..•• ! ••••••••••••••• , • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 10 
Baioneta . ................. · ....•. · · • · · . · · · · . · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
ESpada . . ~ ......................•.... · · •. · . · .. · · · . · ........ ~ ... ~ .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

E~pnda . ................. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
MartelJinho .••..•..•••....•••••••.•. · ..••...•• , •••.. ~artelli~h~ ............ :.: ••.•. ; •••. ~.............. 10 
Sacatr~po ·..•••••. . . . . . • . • • . . . . . . . • • • • . • • • • . • . •.. . • . Sacatrapo ..•••••..••••••.•••.. :. ~.... . • • • . • • • • • • • . 10 
Bandoleira . .....•............. · · ... · ... · . · · .... · .. · .. · ..................................... ·. . . . . . . . . 8 
Escovh1ha c agulheta.. • . . . • . • • . . . . • • . • • • . • . • • • • • . • . Escovinha c ag~lhet~." •.••...•.•. ~ .•••..•.••.•.•••..• · 6 
Patrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Corrêa· de patrm,a .•••..•.•.....••• : • •••.•..•..••... · • • . • • . . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . • . . • . . . • . • • • . • • • • . 6 
Cartucheira de folha... . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . • . . • . . Cartucheira de folha .•••••.....•••.•••.. , • . . . . • . . . • . 8 

Canana com corrêa •••.•••••••••••...•• ~ . . • • . • • • . . . 8 
Cinturão com canana .•.......••• · · · · · · • ·. · • · • · · • · · ·1...... .. · · · .. · .. · • · .. · · .... · .. · · .. · .. · · ........ · · 8 
Cartucheira de pá o para a cana na • . . • . • . . • • • . • . . • . • . • . . . . • . . • . . • • • . . • • • • • • . • . . • • • . • • . • . . • • . . • . . . • . . . • • . • 8 
Rainha de baioneta.. . . . . • . . • . • . . . • . . • . . . • . • . . • . • • . . . . . . . . . • . • . . • • • • • • • • • • • . . • • • . . . • • • • . • . . . • • . . . . . . . . . 6 

Boldrié de espada ..•.•••.••..... :. . . • . . . • . . . . . . . . . . 8 
Fiador de espàda.. • . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 

Bainha de espada. . • . . . . . . . . • • . • • . • . • • . • . • • . . . . . • • • • Bainha de espada.. • . • • • . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 6 
Guarda-fechos ............•..•...•.. · ••••.••...••..• ; Guarda-fexos............. . • . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . 8 
Porte para pistola .............. ; . . . . . • • . • • • . . . . • . • • • . • . . . . . . . • . • . . • . • . . . • . • • . . • • . • . . . . . • • . . • . . • . . . . . • • • 8 

· Pastas com corrêas • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • • 4 
Corneta .....•.....••......•.... : . • . • • . • . . . . • . • . • . • Clarim • . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • . • . • • . . 8 

.H,, • 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça 16 de Janeiro de 185~. - Francísc() D~ogo Pereira de Vasconcellos. 
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Tabella u.o .t.- Das pe~a~ de ettnlpamento e attttelos na fórma do art. :1.8 do pl'esente 
· re@'ula•nento. 

Pe~as de equipamento e aJTelos. 

1::3 

~ 
~ 

~ 
~ 

.~ 
lo. 

~ 
~ 
!;;> 

~ 

c:> 
~~ 

~~ 
~~.. 

~~ 

11 ---------
~ 

·-----------------·------·------1------
• o 
~ 

~ 
~ g 
lól 

o 
E-o 
7; 

~ 
< 

~ 
< 

Garupas de capote .................•.......••• , ..•..•.•........................... 
Esporas com corrêas ... :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Emborn~l de lona para raça o de cavallos .•••..•• , ••••• , •••.•••••.......•.••....•••...... 
Apparelho de limveza . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . • • • • • ••••.••••.•..•......•............... 
Rolsa do dito . .......................•..........•••......... , ..................... . 
Porta-clavina com fiel .. ........................•................... , .............. . 

\Mola do ferro para o dito, .. ................. l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cabeçada de freio ........................•.•.....•.•.. .,· ..............•......•...... 
Rédeas das ditas .••................••.•••.•••••••..• ~ ••.••......•••.. · .•......••.... 
Freio de fefro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Cabeçada de bridão ..•.•...•.•...••......••••••.•..•.•• · · •. · • · · ..•. · .........•..... 
1Jridão ... : .....................•........• , .••••.•..•............................ 
Rédeas do dito ...............................•......................... -......... . 
Sellim (o casco) ..............•....••....•.••••.••••....•......... : ................ . 
Coldres (o par) ....•.....•.....•.•.•..••••...•.••••....•.....•..................... 
Francaletas dos ditos ........•...•.••.•...••.••.••.•••.•••.•......•................ 
Capelladas. . . . . • • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • . • . • . • • . • • •••.....•••.............••...... 
Estribos de ferro .................•.•.••••.••••••••••.••......•.•..•••..•••..•..... 
Lóros ......................................................................•..... 
Peitoral . .......................•...........•.• , . · · · . · · · · . · · · · ~ · · · · .~ · · · · · · · · · · · · · 
Silha f orle de panno ..................... • ••. · •. • · · . · • · · ~ · · • • • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 
Silha mestre de sola ...........•.........• · .••• • ••.•• · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · 
llahicho ...............•..• · ................•• · · • • • • • · · • · · · · • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
Cabrestilho com corrente . . . . . • .••...........• • • • . · · · · • · · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · 
Cabeçad< de prisão ..••....•.....•.•••....•••••.. · · • · · · • · · • · · · · · • • • · • · • • · • · · · · · · · · · 
Manta de sellim . . . . . . . . . • • • . . . . . ........•••••• · • · · . · • · · · · · , · · · ; · · · · • · · · · · · · · · · · 

,Pcias de mão ou rnaneiras ......•..............•.• • · · · · · .. · · • · • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 1 8 
1 4 
1 2 
1 2 
1 2 
1 8 
1 10 

1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 

...... 1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 4 
1 !~ 
1 8 
1 4 
1 (i 

1 2 
1 (i 

Alêm dos ohjcctos constantes desta tabella destinados para cada praça, haverá tambem na reserva geral do corpo, para o 
serviço das forças que tiverem de marchar para algum ponto, hum numero sullieiente dos objcclos seguintes: foucinhas para 
forragear, sogas de couro e equipamentos, a saber: cantil com corrêa, mochila de oleado com corrêas, para facto, malote de 
oleado com conêas, mochila de viveres, marmita de rancho, com os seus saccos para oito praças, marmita de folha para h uma 
praça, malas de sola para a cavallaria, e garupas com corrêas para as malas. 

Secretaria d'Estado dos Ncgocios da Justiça 23 de Janeiro do 1858.-l<'rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 



'l'abella n.• õ- Dos uten~iliol!i tle •tu e ü•atu o n••t.:iG do fti"Cl!ientt.~ t·e~ulnmeuto. 

I e 
0: 
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I .::::= -.. ~ ·=--~ ; ~ ~ :; 

/ ;.;- il 
~ ~ ~ ~ ~ 

/ 
.... ~; §.'t ;: 
~=- --·: .:o• :.:~ 

·::_ :: :.: ;; i: :: =-.. .. ... ·-~·· -. ;:: .. ::~ i:.~ ~ 
-------------------'1 ___ ~_ --- ---- ---- --
_\motolia de lolha ......................... !!........ . . . . . . . . 1 ........ ~- .. ~ ----
,\ rrnarios. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ......... ! j ~~ 
Balança ......•..............•............ I i. . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Rmcos gt·andes .........••................. '1 2 ..................... . 

narras para cada h uma praça de pret. ...... -i:...... . . . ............. . 
narril... . ............•.................. :I ............ -.. . 
Cadeiras ..•................................ i ü 
C~ixão par;~ ~ardamento .................... !i ............... . 
J)~tc. para la~·m h a .....•............•..... .;! ........ I. . • . . . . . . .. 
Dtto p~ra nulho c fan~llo .................. ·il ........ I........ .. ........................... . 
Can~eetro de ~obre ........................ 

1 
• . • • • • • • • • • • • • • . 1 . 1 

Carnnho de mao ......................... 'j·............... . . . . . . . . . . . . . ... 2 ·• 
Carro para pip~ ........................... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 2 ....... . 
Casttçaes de lutao .....................•.... , . . . . . . . . 1 

1 

~ I ........ 
}··. .•. !, 

~·· ,\s lll'-f · · · · · · ) cessar"' 
. 1 ' 2 

1 

2 
1 
1 
1 

Colher grande ............................. 1, ........... :.... .. • .. .. • • .. • .. • 1 
Cravcira de 1nedir altura dos soldados ... ...... I 1 · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cubas para de>pejos ...............•.•...... 1 • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 :.t'; ••• , •. 
Enxadas ......•........................•.. ! ! ......................•....•..• 
Escumadeira grande .....•.•.....•...•.... ·jl .. , ........................... . 
Escrivaninha de metal ..•..•••..•....•...•.. : :.! 

2 

••••• o •••••••••• 

1 

f:aca de cosinha ..•••.•••.••..•....•...•... : . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P' 
I• acão.. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .............. . 
Gadanho para limpeza das cavallariças .•.... ·J· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , .......... . 

2 

Garfo grande. . . . • • . • . • . . • • . . . • . •..••..•. 
1 

• • • • • • • • ••••••••••••••••••• , • • • ••••••••••••••• 

Joeira......... . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 

2 

Jogo de medidas de capacidade de 1 1/0 até j 
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Pucaro de folha ........................... !1........ .. .. .. . 1 ...... .. 
Saccos de brim. . . . . . . . . . . . . ............. J . . . . . . . . . ................. , .•.. 

Sclhas grandes para a casinha ...... -.. ....... :!. ......................•.. : ... ,. 
Sinctes e prensa .......................... 1

1 
1 

Tamboretes. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ! , G 2 1 ......... . 
1~ina para agua .........................•.. 'I· .............. · ..... · · · · · · · · · · · 
\'assom·as para a cavaliariça ................ ~:........ .. ................... .. 
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~~~~~~·--~~~--~~~~~~--~~~~~' 
' f Tudo quanto não tem annos de duração marcados Iw dado por h uma vez, podcrn],, :;iJ serem reformados os objectes que 
soffrerem estrago com o tempo ou que por moti\·os imprevistos possão se inutilisar, 11 que sl'rá pro\'udo com documento do 
Commandante Geral. , 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça 16 de Janeiro de 1858. -Franci1co Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.• 2.082- de 16 de Janeiro de 1858. 

RP(J!Cla o numero e vencimentos dos Empregados das Al
{andegas do lmperio. 

Usando da autorisa1:iio concedida pelo art. :10 da LPi n.' 
36!l de 18 de Setembro de 18ft.:>, c art. 46 da Lei n.• 5U. !11~ 
2H de Outubro de 18~8,- Hei por bem OrdE'nar o sc~ninte : 

Art. 1." O mmwro c vencimentos dos Emprt'!'<Hios das 
Alfandcgas do lmpcrio serão os eonstanlcs da Tabella junta, 
salva a disposição do art. G. • do Hcgulamento de 22 de .I unho f 
d1~ 183(i, qnanto ao numero de Amanucnscs, Guardas, Conli-
IIIIOS e Col"l"l'ios, que continllill'iÍ a podct· ser· augmcntado pdo 
C ;ovenro, quando as necPssidallt•s do serviç.o o reclamarem, 
pagando-se aos Empregados que forem creados vencimento ign11l 
ao qne competir aos da mesma classe em Yirtude da rl'lcrida 
Talwlla. 

Art. 2." A gratificação marcada aos diversos Empregados 
não lhes será paga senão quando se acharem no clli·ctivo 
t•xcr·cicio de seus empregos; salvo os casos de impedimento n·
sultante de serviço gmtuilo, a que sejão obrigados em virtudt• 
de Lei on ordem superior . 

. ~rt. 3." Fica cxtincta a Alfandcga de S. José do Nortn 
na l)r·ovincia de S. Pedro, e substituída por h uma l\lesa de 
Consulado e Collectoria, a que o Ministro da Fazenda dar;i 
os Regulamentos e lnstmcções precisas. 

As mercadorias de importação, que se destinarem ao dito 
porto, sm·ão despachadas na Alfandega do Hio Grande , mas 
poderão ser desembar·cadas naquella Cidade as que forem in
dispensavcis para que a embarcação possa seguir para o an
eoradouro do 1\io Grande, guardando-se neste caso as regras 
lfUe forem estabelecidas nos ditos Hegulamentos e Instrueções. 

Art. 4.• O Govemo escolherá d'entre os l~mprcgados tia 
Alfandega extincta os que possilo ser nomeados IJara a ,\1-

, lilndcga do Itio Grande c Mesas ct·eadas; os restantes sct·viriio 
como addidos a mesma ou a outras Alfandegas, com venci
mento igual ao tet·rno medio do que pcrccbl:rão nos tres ui
limos excrcicios. 

Art. 5.• O t.• Eseripturario que ficar avulso na Alfan
dcga do l\faranhão, em conscqueneia da reducção que nesta classP 
fez a Tabella supramencionada, será pelo Governo empregado 
em alguma das outms Alfandegas. Vagando na Alfandega dt~ 
Santa Catharina os lugares de 2.• Escriplurario c Ajudante do 
Conferente, não serão preenchidos, revertendo o pmducto das 
quotas respectivas em beneficio dos outros Empregados. 

Art. 6. o O presente Decreto começará á vigorar, na Al
llmdega da Córte do t.• de Fevereim proxirno futuro em di-
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ante, c nas nutras :\lfant!Pgas do J .• tlia do lllt'Z qtw se se
gui•· no da sua rcccpt;ãn t•n• catla huma dclla~. 

Hernnrdo de Souza Frant"o, tlo Meu Conselho, ~t·natlor 
do Jmperio, l\finislm c S1•crctario d'Estado dos l\P;.:ocios da 
Fazenda c Presidente do Tribun:tl do Thesonro Nacional. assi111 
o tenha entendido e nu;a cxrrutm·. Jlai:Jcio do Hio dn Ja
neiro em drzascis de .lnnrii'O de mil oitocentos eint·oenta e 
oito, I rigrsimo selim o 11a lndqwndcncia e do I IIIJlt'l in. 

Com a Rubrica de Sua :\lagesl<ldl~ o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

n:-:CRETO l\.' 2.08:1- dn :Li til~ J;uwiro de 185~. 

Crea a Repartição l!.'speciul da.~ Terras l'ubficas IW Prot•inria 
de 1Jlinas Geraes. 

Hl'i por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1.• Fka creada na Provincia dn :\finas (~l'raf's n HP

parti~ão Especial das Terras Publicas, de que trata o art. t.i." 
do Hrgulamcnto n.• 1.318 de 30 de .Janeiro de 185L 

Art. 2. • A Urparti~ão será comrosta de hum Delegado do 
Diredo•· Geral das Terras Publieas, hum Fise<~l, que ser;í o da 
Thf'soraria da Provinda, hum Oficial, hum Continuo senindo 
de Porteiro c Archivista. 

Art. 3.• Estes empregados vencerão annualmentP, o Dele
gado hum conto e duzentos mil réis, o Fiseal trescntns mil réi~. 
o Offieial oitocentos mil rl-is, c o Continuo <JUinhcnlos mil J'i•is. 

O .1\larqucz de OI inda, Consf'lhriro d' Estado, ~Pnador rio 
Impcrio, Presidente do Conselho de l\linistros, Ministro " ~~·
r~retario d'Estado dos Nrgorios do lmpcrio, assim o tl'nha cn
tPntlirlo c faça executar·. Palar·io do Uio df' Jancim t•m vinlf' 
hete de Janeiro de mil oitoe('nlos cincOt'llla c oilo, Lrigt·:;imo 
sttimo da Indcpcndcncia c do lmpr·rio. 

Com a Rubrica de Sua ~fagc>stade o lmrei'IH!o:·. 

Jlntquez deOli:ida. 
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Rio bc :Janeiro. 
0,6 po• cento da renda dhi· 

didos por 800 quotas. 

Inspect6r, .............................. :. . . • .. l-

Escriv5o ......... , ~., •• , .............. , • , .. .. .. . 1 

Primeiros ·Escripturarios .•• ; ••••• , • , • , • , , , •• , , . , , 6 

Segundos ditos ................. , ••••.•.•.. , . • • • 6 

Amanuenses ............. ,..................... ~o 

Tbesoureiro ...••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Fieis do mesmo. ; •..••.•.•...•..•..•. ~ .••.•.••. 

Guarda-mór ................................... . 

Ajudantes do mesmo ................. ,.~ ...... . 

Escrivão da descarga ........................... . 

Ajudantes do mesmo ...................... -~ ... .. 

1 

2 

1 

1 

2. 

Feitores Conferentes.. • .. • • • • • .. • • .. • .. • • • .. • • • • • 20 

Ajudaníes dos mesmos .. . . .. .. • .. • .. .. • .. .. .. .. • 8 

Stcrcometra .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. • • .. .. .. • • • .. 1 

Ajudante do mesmo ........................... . 

·Porteiro.- .•••••••••.•••••••••.•••••••••.•. .•..•• 

Guardas de 1.• classe ......................... .. 

Ditos de 2.a .................................... . 

Continuos •...................................... 

Correios •••••••..••••••••••••••••••••••••••••••. 

Amanuenses Praticantes •••••••••••••••••••••••• 

1 

1 

40 

60 

4 

2 

12 

3.ooon 

2.2oon 

1.600$ 

1.200$ 

800$ 

2.000$ 

1.000$ 

!.!.200$ 

1.400$ 

2. ooos 

1.300$ 

1.800$ 

l.OOOS 

1.800$ 

1.000$ 

1.2008 

4008 

3608 

3608 

360$ 

~408 

1.LOOH 2ã 

1.100$ 20 

800$ 9 

600$ 6 

4008 3 

10 

1.1008 20 

i OOS s 

1.000$ 18 

650S 6 

900$ 16 

;,oos 5 

900$ '16 

500$ 

600$ 

100S 

100$ 

100$ 

1008 

6 

7-

2 

1 

2\.lagoas. 

'::-· 
__ , - ---~ 

Baqia e pernawbuio. 
f. por cento da renÜ~ul~d

didos por ~7;; q~~ . 

...; 
< o 
"' "' "' ... 

1 

1 

3 

5 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

4 

1 

1 

1 

20 

30) 

2 
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VEXCIME!IiTOS. 

2.200$ 

1.700$ 

1.'200$ 

900$ 

5008 

1.400$ 

soos 

1.600$ 

1.ooos 

1.>400$ 

1:ooos 

1.200$ 

coos 

1.200$ 

700S 

1.000$ 

3CO$ 

3008 

3J03 

.300S 

1.1005 30 

SãOS 20 

600S 14 

4505 10 

2ã08 6 

iO!!S 16 

400S 

soos 19 

500$ 12 

iOOS 18 

&OOS 8 

GOOS 16 

300$ i 

600S 1G 

350$ 10 

5008 

100$ 

~oos 

lOOS 

1oog 

10 

2 

Jllaran~du I para'. 
2 por cento 3 por cento 
da renda da renda 
dhididos por 229 qnotas. 
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2 

4 

7 

6 
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1 

1::! 
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300$ 

260$ 
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4008 10 
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GOOS 14 
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400$ 11 

~50S 1 
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100$ 

100$ 
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pat·anagua'. 
6 por cento da renda dh·i· 3 por eeDto da reada divi· 4 por cento da renda did· 

didos por f.09 quotas. dldos por f.3~ quotas. didos por '74 quotas. 

· Inspector ...................... : • ............. ·. 

Escrivlio ...... -. .......................... ; .. .. 

Primeiros Escripturarios •.•••••• ~ •.•••••.•••••••• 

8eg:\lndos di~s ... , .. ~,, ...... .. ·:: :... • .. • .. .... . . - ' 
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Santos. ll ru .9 ua gana • tio (h;ran~t ~o .sil. • or cento da renda -divi· 
idos por 3t4 quot:lf;. 

3 por eento da ft.da di,"i· 8 por ee~tO da renda di~i-
didos por t GO quotas. didos por 90 quotaSi 
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DEf.RETO ~." 2. 08.1 -- de 2í de Janriro de 1858. 

Altoa a organisariío da Guarda Nacional da Capital da 
Pt"Orincia do Pará. 

AIIPJHlcn<lo ;i Proposta do Presidente da Província do 
I'HliÍ;-Hd ror IHHI llt•t•J'p(HJ' () sPguinlc:, 

Ml. 1." Os Batnlluies de InfiantPria do serviço actim 1111-
mrro hum, dous e tr«'s da Gum·da Nacional da capital 1la l'ro
YilH'ia do Paní, lidio J'Porganisados Plll quatro Uatalhões d•~ 
IJIIalro ('()ll!panhias cuda hum, com aquPIIa mesma numeração, 
,. a de lrig-Psimo; h11ma ~ec-,:ão de Hatalhlio de trcs cnmpanhia~ 
I'Oill a dt•signação de sPgunda, c duas companhias avulsas, com 
a llesignaçno de primci•·à ~~ segunda do serviço actiYo. 

.\rt. 2.• o natnlhflo de Infanlcria lllllllf'I'O hnrn S('J'iÍ or
ganisado nos Histril'los da Boa Yista, f.najuril-assú c ltapicurú 
qw• rompri'IH•mlcm n l'reguezia da ~«'·; o de nnmPro dou~ na~ 
l'rPgllPZiilS de Sant' Anna, e Trindade; o dP n11n1Pro tn·s na Frc
~:nwzia de Acal'iÍ: c o 1lc numPI'O trinta na de ~fnjtí. ..A Secçflo 
•li~ Hatnlhãn SI'I'Ú l'onnnda dos (;uardas qualilil'aclos na Frl'glH'Zia ,_ 
ele llarcarcna, e na Jll'ja, IJIH', p;arn es~r. lim, Sl'l'iÍ dPsligada elo 
Jlatalhão numl'ro dPz. ;\ Companhia alulsa numPro hum tcr.í 
ror Districlo a l'n·gtu•zia de Hcmfica; (' a de nnmm·o dons 11 • 

territorio da de Cairary, que lambem sení desligado do Balalhlio 
numrro onze da rl'fi~rida c;uarda. 

,\rt. :1. • Os Corpos acima mencionados lerão ali suas pa
radas nos lugares C(ll" llu•s f'on•m marcados pelo Presidente da 
Província na fi'u·ma Lt•i. 

Francisro lliogo I'PrPira de YasroncPllos, do :Ut•n Conselho, 
l\linislro c ~Pcrdario d'Estadn dos \Pgodns da Juslil,'a, assim o 
ll'llha entendido " faca ••xc·cnlar. Palacio do Hio de .Janeiro 
rrn Yinte sete dP Janeiro de mil oitoecntos cincocnta c oito, tri
gesimo selimo da Inderendl'nt'Ía c do lmpcrio. 

Com a Huhdca dP ~llil MagPs4ade o lmpct'aclor. 

FNIIU'Í.~t'O DiOf)O Perrira dr ra.~t'OIIcdlo.~. 

-·~-

DECHETO :\T." 2.08:>- de 27 de Jancim de 18:.i8. 

Eleva o.Y vencimentos dM Empregado., da Stcretaria da Po
licia (/a Província do Paraná. 

Hei por bem, sobre informação do Prcsidl•ntc da Prolineia 
do ParaRiÍ, nccretar o Sl'gninle: 

.· 
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Art. Unico. Os Empregados da Sect·etm·ia da Policia da 
Província do Paraná, ptwcebcrão os ''CtH'itnentos marcados na 
Tabella, que com este baixa; ficando sem vigor,· na parte 
relativa a dita Província, a Tabella numero dous, que acom
panhou o Decreto numero mil oitocentos noventa c oito de · 
vinh~ hum de l~evcreiro do nnno proximo findo. 

Francisc~o Diogo l'en~irn de Vnseonc~dlos, do l\Ieu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Juslit;a, 
assim o tenha entendido c faça cxeeutur. l)alacio do lHo de 
Janeiro em Yinte sPic de Jrmciro de mil oitocentos cincocnta 
!' oito, trigcsimo srotimo da lndcpendencia c do Imperío. 

Com a Hubr1ca de Sua :\lagesln<le o Itnpt·ra<!or. 

Francisco Diogo Pereira de T'asconfl'lfos. 

'f'altella do~ '"enchnento~ dos F.tattn•egados dn 
Sem•etaa•ia tlu t•olieia tia Pt•ovincia tio Pat·n
ná., á que se t•efere o Dect•eto tlesta data. 

I 
I I "' "' El\IPHEG.\TlO!'. êS ~ = ._ 

TOTAL. -~ ~~~ 

~"ª ... 0': I ç.:;'-
I --------------- --- --- -----
i 

1 Escripturario servindo de Se- ! 
' I 
I 

cretario .................... 80@ 800:tJ! t.GOO~ 
I 

2 Atnanucnscs ...•............ GOO~ 200~ t.GOO~ 
i 1 Dito externo ................ 600:tP 200:t;l 800~ 

1 l)orteiro, servindo de Continuo. 300:til 200, 500~ 
i -----· 
I 4.500~ 

I 

! I 
'' =zr====;;= -~ --

Palacio do Hio de Janeiro em '.!7 de .laneiro de 1858. -
Francisco Diogo Pereira de l' asconcellos. 

DECHETO 1'\. 0 2.086- de 27 de Janeiro de 1858. 

Crêa hum Commando Superior da Guarda Nacional nos 
Municípios de Piracuruca e Pedro Segundo da Provincia 

do Pianhy. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Província do 
l'lnuhy;- Hei por bem Decretar o seguinte: 
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Art. 1. o J<ica creado nos Municípios de Peracurura, e 
Pt>dro Segundo da Província de Piauhy, hum Commando Su
perior de Guardas Nacionaes, composto de dous Batalhões de 
Jnfanteria do serviço activo, e huma companhia avulsa da re
serva com a designação de segunda, desligando-se para esse 
fim do Comrnando Superior da Parnahiba a força qualificada 
naquelles 1\'lunicipios. 

Art. 2. • O Batalhão de lnfantcria errado no l\lunicipio 
dn l'eraeuruca, c composto de oito companhias, continuará com 
a mt•sma numPra4,:üo de dPcirno prim~iro, c o ctue se deve crPar 
110 Município de Pedro Segundo será composto de seis com
panhias, c terá a designação de ,·igesimo do serviço nctivo. 
Fica extincto o Esqundrão de Cavallaria numero dous organi
sado 110 primt'iro dos referidos Municípios. 

Art. 3. o Os sobreditos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que IIH's marcar o Pn·sidenle da Proyincia na confor
midade da v~i. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconrellos, do Meu Conse
lho, l\Iinistro e Sl'crctario 1l'Estado dos l'lt>gocios da .Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de 
Janeiro em vinte sete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta 
e oito, trigesimo setimo da lndependencia e do 'Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Magrstadc o lmp•~rador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO N.o 2.087- de 27 de Janeiro de 1858. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de Santo 
Antonio da Patrulha, creada na Província de S. Pedt·o. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. O Promotor Publico da Comarca de Santo 

Antonio da l'atrulha, creada na Província de S. Pedro vencerá 
o ordenado annual de seiscentos mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
l\Jinistro c Sec1·ctario d'Estado dos N Pgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em sete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta c oito, trige
simo sctimo da lndepcndcncia e do lmpcrio. 

Com a llnbrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
7 
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DECRETO N. o 2.088- de 27 de J anriro de 1858. 

Crêa no Termo da Y.illa do Rio Preto da Província de Minas 
Geraes, hum lugar de J~tiz J/unicipal, que accwnulará 

as (uncçürs de Juiz de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. llavc•·á no TPrmo da Villa do Rio PrPio • 

da Província de Minas Geraes, hum lugm· de Juiz l\luukipal, 
que aceumu!ará as funcções de Juiz dos Orphãos. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Con
sellbo, 1\Iinistro. c Secretario d'Estad@ dos Nrgocios da Jnsti~a. 
assim o tenha entendido c faça executnr Palndo do Uio de 
Janeiro em vinte sele dP Janeiro de mil oitoecntos l'incocuhl 
e oito, trigcsimo selim o da lndependencia c do Irnperio. 

Com a Rubriea de Sua l\Iagestade o lmpPrador. 

Fmncisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 2.089- de 27 de Janeiro de 1858. 

Eleva os vencimento.ç dos Empregados da Secretaria da Po
licia da Província de Picwhy. 

Hei por bem, ~oiJrc infórmação do. Presidente da Proyincia 
de Piauhy,. Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Os Empregados da Secretaria da Policia da 
Província de Piauhy, perceberão os wncimcntos marcados na 
Tabella, que com este haixa; licando sem vigor, na parte re
lativa á sobredita Proyincia, a Tabl'lla que aeompanhou o De
creto numero mil oitocentos noventa c oito, de vinte hum de 
Fevereiro do anno proximo findo. 

Francisco Diogo Pei'cira de Vasconcellos, do Meu Coilsclho, 
Ministro c Secretario d' E&tado dos Negocios da Justi~a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte sete de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigcsimo sctimo da Indcpcndcncia e do lmperio. 

Com a Ruhriea tlt~ Sna l\lagPslatle o Imperador. 

Francisco Diogo Pn·rira de "Vasconcellos. 
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'l'abella elos veneinaentos elos l'h••tn·e~atlos tia 
Secretaria tia Policia tia t••·ovincia de Piau

l•y ~ a t)lle se reft.•t•c o Decreto d4.•stu data. 

-

KUII-1\EGADOS. OrdenadO/i. (;ntlifit·a- TOTAT. 
~ões. 

------------------------
1 Escriptura rio, scninrlo de 

Serrdario ......... , ..... t.ooo:;;. .íOO:j 1. ~OO:t;\ 
2 Amanuenses ...•........... 80()~ . .. ' .... 1.GOO:t;\ 
1 Dito externo .............. 800~ . . o. o ••• som~ 
1 Porteiro servindo Continuo .. 500:j • o •••••• 500, 

----
I 4.300~ I 

Pulado do Hio de Janeiro em 27 de lêllleiro de 1858.
Frrncisco Diogo Pacira de Vasconcellos. 

DEf:HETO N. o 2.0!}0 -r! c 30 de Janeiro de 1858. 

Approva a Tabella provisoria dos preços de transportes de 
mercadorias, e passageiros, na primeira secção da 

Estrada da ferro de D. Pedro 2." 

Hei por hem Approvar a Tahella prmisoria organisada 
tWla Direr.toria da Companhia da l~strada dl' ft~ITO de n. Pedro 
2.", contendo os pn•t:os de transportes de IIIPI'I'.adorias e pas
sageiros, na primeira secçfio da mesma estrada, c que com 
este baixa assignado pelo Marqucz de Olinda, Conselheiro 
d'Estado, l'residt•ntc do ConsPiho de Ministros, Ministro e Se
cretario d'Estado dos Negocios do lmperio, que assim o tenha 
entendido c faça executar. 

Palacio do JUo de Janeiro em trinta de Janeiro de mil 
oitocentos c cincocnta c oito, trigcsimo sctirno da lndepcn~ 
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcsladc o Imperador. 

Jlarquez de Ulinda 
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Tabella dos fretes ttne se devena cobraa• na 
Estrada de fet•ro de D. Pedro a. o, a que se 
refere o Dem•eto desta data n.• 2.080. 

Fretes por 11e~o. 

Art. 1. • Primeira rlassl': ~erwros de importação (HPg-11-
lamento de 26 de Abril d1~ 1857, art. 105 § 1.") HPpul<io-se 
tacs todos os que percorrerem a estrada de ferro em di ree~:ão 
da Côrte para o interior; c pagarão os seguintes fretes por 
arroba. ( exccptuados os que estão clasificados em outros ar
tigos desta ta1 ifa ). 

Da Côrtc a EngPnho Now .. :í5 réis. 1 I legmts. 2 
)) )) a Casca dura •..•.. !JO )) 3 )) 

)) )) a l\Iachambomba .. 1 :so )) 5 )) 

)) )) a Queimados ..... 210 )) 8 )) 

)) )) a Belôm. ........ :lO o )) lO )) 

Art. 2. o Segunda classe: g~•neros de exportação (Art. 
105 § 2. • do Reg. ) Entrão nesta classe todas as mercadorias 
mandadas de qualquer csttwiío do interior para a Côrte, as 
quaes pagarão por arroba ( com a except:ão do artigo prece
dente). 

Do Engenho Novo ......•.................. 
])a Casca dura ........ · ................... . 
De 1\'Iachambombü. . . . . . . . . .........•....• 
De Queimados ..........................•. 
De Belêm ...........•.............•....... · 

30 réis. 
60 )) 

100 )) 
160 )) 
200 )) 

Art. 3. o Terceira classe: generos alimentícios. § 3. o do 
Reg.) São considerados taes a farinha de trigo, de mandioca, 
c quacsqucr outras que tenhão emprego, como. pão, arroz, 
feijão, milho, batatas, c tuberculos semelhantes, bacalháo, tou
cinho, peixes, c carnes seccas ou em salmoura, e o sal. Ao 
sal em sacos ou barricas se abaterá 40 •;., a todos os outros 
genoros 25 .,. da f. a ou da 2. a tabella, segundo percorrerem 
huma ou outra direcção. 

Art. 4. 0 As massas indivisas, que tiverem mais de 10 
arrobas de pczo ou de 200 palmos cubicos de volume, pagarão 
huma taxa addicional igual á taxa ordinaria, ou maior até o 
dobro, sendo abritrada entre estes Iimiles segundo as cir
cumstancia. 

Art. 5. o Os objectos de maior responsabilidade, como 
louça, vidros, mobilia encaixotada c outros pagarão 50 ·f~ 
sobre a taxa ordinaria. 
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As caixas de chapcos, pianos, c outros instrumentos de 
musica pagarão frete duplo. 

A Companhia não hc rcsponsavel pelas avarias senão mos
trando-se signaes exteriores de estrago na caixa ou imolucro 
procedente de culpa ou negligenciá dos mnpregados. 

Art. 6. o Pódem ser recusados, ou pagar o freie que se 
ajustar: 

I. • Na estação da Ct'írte toda· 11 massa imlhisa supPrior a. 
50 arrobas, ou a 300 palmos cubicos, c nas do interior a que 
exceder a 10 arrobas ou a 200 palmos cubicos. 

2. o A polvora, agua raz, phosphoros, vitriolo, c mais substan
cias de conducção perigosa. 

Art. 7.• Nenhum volume, mandado isoladamente por 
qualquer pessoa pagará menos de quinhentos rl'is, qualquer 
<JUC St'ja o pczo ou a distancia. 

Art. 8. 0 A pessoa que encher por suJ ronfa hum dos 
carros tPrit direito a hum ahatim<·nto dt~ 20 "·.,. 

Art. 9. • Os ohj<~ctos eornprPI~endidos tll'sfe capitulo tem 
direito a huma demora na estadío da Côrte até 11H horas, e 
nas do interior atú 5 dias livres· de armazenagem. Por cada 
hum dia, que mais se conservarem nos armazens da companhia 
pagarão até 10 dias Yintc réis por arroba, dito até 30 dias 
cincoenta réis, de 30 até 90 cem réis. Passados os 90 dias 
deve a companhia proceder na fúrma dos arts. 63 c 65 do 
Regulamento de 27 de Abril de 1857. 

No cazo de venda, o ·producto desta, deduzido o que se 
dever a companhia, será rcmettido ao deposito publico. 

Art. 10. A companhia não responde por e!'goto de lí
quidos ou diminuição de pezo dos ohjeclos conduzidos a frete, 
salvo provando-se malversação. 

Fretes por ~neilidte linea•• ote eu&iete. 

Art. 11. A 4." c a 5.• classes de mcrcadorins mencionadas 
no Regulamento art. 105 serão somente aceitas a frete , 
enchendo hum carro ou compartimento de carro, e pagando 
a lotação em palmos cubicos que deve estar marcado em cada 
vehiculo destinado a taes generos. 
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Pre~o po•• Jlulnto eu6leo. 

-1.• elusse. Lenha, 
carvão , cal , tijolo , e 
outt·as materiacs dP cous
trucção, excepto madeira 20 

&.• elasse. Capim 
estrumes, e quansqtH'I' 
substancias de utilidadl' á 
lavoura e de pouco valor 
e pczo em rclaçao ao lO-
lume. . . . . . . . . . . . . . . . . JO 

40 

20 

65 100 

30 50 

120 

60 

Art. 12. Os objcclos comprehl•ndidos neste capitulo devem 
ser retimdos no prazo d1~ seis horas, uão se contando as que 
decormrem depois de por o sol até ao nascer no dia seguinte. 
Não sendo retirados, não terão direito ·a recolher-se debaixo 
de coberta, c pelo tempo que se demorarem nos pateos, não 
pagarão armazenagem, nem a fompanhia será rcsponsavcl pot· 
qualquer extra-rio. 

Art. 13. Quem encher hum carro diariamente de qualquer 
destes objeetos terá dirl'ilo ao abatimento de 30 °/0 

Art. H. Preço por palmo de comprimento. 

õ "" ~ -C 

~ 
,:= 
õ ~ 

~ -= Q 

-S § ""' :::! 
;;::: ~ c:: 2 
é f,, ~ ·;;:; . .., 
c 

"" "' ·= -;;:; 
~ - <:o == <.,;) ""' --- --1---- ------

6.• elusse. 1\ladei-
ras. Até 2S polegadas 
quadradas da secção 
transversal •........... 15 30 50 80 100 

De 25 ditas até 8J 
ditas .....•.•..•...... 30 GO 100 JGO 200 

De 81 ditas até 150 
ditas ....•............ no lSO 300 '.80 600 

-- - -- - - -
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Art 15. He sempre liHe ú companhia rPcnsar cm·gas de 
madeira por affiuencia de outras, c em todos os casos as ciuc 
excederem a 150 poll'gadas quadt·adas de sl'•~.-;ão, ou a 50 
palmos de comprimento, as quaPs, sP fon•m aceitas, pagarão o 
CJUC se conwncionar. 

Art. 16. Os viajantes das lres e~asses pagarão do 1\io a 
cada huma das outras estações c viee-vcrsa o s••gninte: 

-·· ·--

ESTACÕE~L t.• Classe. 2.• Classr. -. ~ . Classe. 
• 

----------- ---------------
Engenho Novo ... . . . . ~!JOO ~fiO O ~300 
Caseadura ...•......... 1:)!!500 1~0110 :ti-500 
l\lachambomba •...•... 3:t;OOO 2;')1000 1::P000 
Queimados .... . . . . . . . 4;;000 3:t,~OOO t:t\500 
llelêtn ••.............. 5;"POOO !~:t,\000 2:t,\OOO 

Art. 17. Os meninos de menos de 10 annos, podendo e 
querendo accomodar-se dons em r.ada assento, pngarão metade 
do frete. Os menores de tres, que forem sempre ao colo, terão 
passagem gratuita. 

At·t. 18. Nenhum viajante de qualquer classe pagará em 
caso algum menos do que os pr«'«,:os estabelecidos para o En
genho Novo, Pmbora se estahelct:ão novos pontos de parada 
dos trens. 

Art t!J. Os hilhetes ou passPs, que dão pin·ito de ida 
c volta em todos os trens entre pontos c•~rtos, não serão pot· 
motivo algum transferhcis. O fiUP •·omprar qnalqnm· dPslcs 
bilhetl•s assignaní no vPrso, c ca~o não seja •·onhPeido de 
algum agenlc da eompanhia, póde este exigir nova assigna
tura em sua presença para verificar a identidade da pessoa. 
Esta identidade será provada pelos que não souberem escrewr, 
a contento da administra~ão, quando esta o exigir. Os preços 
de taes passes são: 

Pam hum mez, o valor integral de huma ida c vinda 
cada dia, podendo incluir-se ou excluir-se os dias de guarda, 
a vontade do comprador. 

Para tres mezl's, o mesmo preço, com o 
Para seis >> » » 
Para hum anno >J » 

desconto de 20 ~/o 
)) 

)) 

30 "/o 
5o.r 
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Al't. 20. Os viajantes, e todos os objec.tos remettidos 
pelos mesmos trens pagarão á \'ista mediante a compra de bi
lhetes na t~staçno da partida. 

Art. 21. Se huma fiunilia occupar hum carro inteiro 
tem direito ao abatimento de 10 '/u, 

A1·t. 22. Hum comboi extraordinm·io póde ser recusado 
pela companhia, c se esta o conceder cobrará o valor total 
da lotação, com o desconto de 20 '/ •. 

Art. 23. Nos canos de 1.• c 2.• classe não pódc entrar 
pessoa descalça. 

Art. 2<1. Nenhum viajante de qualquer classe póde levar 
com sigo cães, salvo occupando hum carro inteiro, ou com
partimento de carro. 

Al't. 25. Nenhum viajante pngará frete addicional pela 
bagagem de qualquer fOrma, pczo ou tamanho, com tanto que 
a leve comsigo, ou vá por baixo do seu assento, não in
commodando os outros passageiros, do que he juiz a pessoa 
a cujo cargo estiver a policia do trem, 

Art. 26. Devem ser conduzidos nos trcn:; dos viajantes 
os seguintes objectos: 

1. • Os sacos vazios, gratis. 
2. o Dinheiro, joias, mctacs e pedras preciosas, pagando meio 

por cento ad valorem. 
3. • Ovos, fructas, verduras, raizes, e toda a sorte de miu

dezas proprias para alimentação, inclusive capoeiras de aves, 
cada volume conduzido por hum viajante da 3.a classe, pagando 
metade da taxa que paga o conductor, sem ficar á companhia 
responsabilidade alguma. . 

4. • Peixe fresco do mar ou de agua doce, acondicionado em 
vazilhas, á vontade de quem remette, e por sua conta e risco. 

5. o Pequenos volumes de encommendas, não excedendo 
cada hum a tres arrobas, e nem a 12 palmos cubicos de 
volume. 

6. 0 Volumes ds bagagem excedcntt~ a que acompanha o 
viajante. 

As tres ultimas cspecies pagarão do Rio para cada estação 
do interior e vice-versa os seguintes preços por arroba. 

Engenho Novo .........•....•..........• 
Cascadura ....•..................•...... 
1\Iachambomba ......................•... 
Queilnados. . . . . . . . • . • . ..•........•....• 
Belêm ....•..............•.... · .... • .•. • 

150 réis. 
300· )) 
500 )) 
800 )) 

1~00 )) 

Art. 27. Os animaes vivos pagarão da Côrte para o interior 
e vice-versa o que consta da seguinte tabclla. 
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Bois, cavallos, bestas c jumentos ............ . 

Cucs com mordaça c outros animacs que não 

servem de alimento, não sendo rerozPs ..... 

Carneiros, cabritos, Ycados c semelhant<>s ...•. 

j Porcos, vitelas c bezerros .................. . 
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Art. 28. Hum só animal paganí o dobro do preço da 
tarifa. E quem encher hum carro, ou mandar diariamente 
hnm certo numero de eabeças, terá direito a hum desconto 
de2o•;o 

Art. 29. No prazo de hum mez, contado da data da 
abertura da linha, a comp;mhia demonstraní perante o Governo 
qual seja a despeza realmente por ella feita com o transporte 
do gado em pé, c o Governo poderá exigir que se abaixe até 
esse limite o frete dos bois, vitelas, carneiros, porcos c ca
britos destinados ao córte. 

Art. 30. Os carros vazios de carga, ou de viajantes, pa
garão os seguintes pn•(:os. 



I 
li .I 

11 Carro ou carroça de roda;.:cm ordinaria, de duas 
l 

I rodas, transportados sobre os vchiculos da es-

tradu de ferro. . . . . • . . . . . . .............. . 

Ditos de quatro rodas, idem ...............•. 

1 Vagões c carros de todas as cspecics para es
' I tradas de ferro, transport<Jdos como 03 prc-

1 cedentes ....................•........... , 

1 Os mesmos rodando nos triihos em su:ls pro-

! prias rodas .............................. . 

Jl Locomotivas, "" pmpr;as rodas ........•.•••.. 

g "' """ :::: 
~ g ~ "' o 

~ -= -5 ~ ~ 

I· :;:; 
~ 

:= := 
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1~500 

'2~500 

3:;;1000 

t:;,ooo 

7~500 

3~000 

5~000 

6:?000 

2:j000 

15~000 

5~000 

8~000 

8~000 

13~000 

1o~ooo I 16~000 

3;:.1500 I 5~500 

25:til000 ~O:ti\000 

10:t,!OOO 

16~000 

20~000 

7:t,!OOO 

50:jji000 I 

-. ... 
~ 
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Art. 31. A' exccpção dos viajantes, e dos objcctos re~ 
mdtidos pelos mesmos trens, todos os fretes serão pagos na 
Corte, a saber: os dos gcneros d'aqui expedidos para o interior, 
adiantados ao expedir-se o conhecimento respectivo, e os que 
VPm de fóra no aeto da entrega. 

Art. 32. Os viajantPs e mcrcadori as que percorrerem 
qualquer porção de estrada entre estação c estação pagarão 
de frete a diiTercnça entre as taxas marcadas da Corte aos 
pontos de partida c de chegada, com hum angmento de 10 •;" 

Palaeio fio lHo fie Janeiro em 30 de Janelt·o de 1858. ~ 
11/arqur-:. dr Olinda. 

-.-..:·~--

DECHETO N." 2.0!H -de 30 de Janeiro de 1858. 

Altera algtm.~ do.~ m·tigns dos Estatutos da Companhia Bra~ 
sileira de paquetes por t'UJWr. 

Hei por hem .• Attendrndo ao que 'Me rPprescntou o Gen•nto 
da Companhia BrasiiPira de paquet<'s por vapor, Approvar as 
alterações propostas aos arts. 5.•, G.•, 19 c 28 dos .Estatutos da . 
mesma Companhia, que com este bai:\ão assignadas pelo l\Jarque~ 
de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho do 
.Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Im
pcrio, que assim o lenha entendido, c faça executar. Palacio 
rio Hio de Janeiro em trinta de Janeiro de mil oitocentos cin
rnPnta c oito, trigesimo sei imo da lndcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Hnbrica de Sua l\Iagestade o Imperador . 

. Marque;:, de Olinda. 

llUe .. acões êHtS au·ts. á." .. o.· .. :19 e 2S (los Es
tatutos da Con•J•anhia Bl'n.sileil•a de J•nque
tes po .. vupol', á que se J'efel'e o Decl'eto 
n.o :1. ';6:1 de :ILI, de lllaio de :IS&O, os quues 
!'liio ~nd,sdit•lidos JU~!os se~ubttes. 

/h•t. 5." 

O capital da Companhia lu~ 1k dons mil c quinhentos contos 
f!t, r/oi:;, rrprcsrututlo por doze mil c rtuinhcntas afl;iles, eom-
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prchcndcndo as dez mil em que se converterão as primitivas, 
c mais duas mil c quinhentas cmitlidas de novo: todas cllas 
de duzentos mil réis cada huma. 

&r•t. 6." 

As entradas do capital, corrcspon1knte :ís duas mil c qui
nhentas acçõcs da nova emissão, serão feitas nas epochas c nas 
proporções marcadas pela adminislráção. 

Os dividendos continuarão a ser feitos por semestres em 
Janeiro c Julho, na razão de doze por cento ao armo, crn quanto 
o fundo dn r••sprya·niio altingir a quinlwnlos contos de réis, 
continuando os paqudcs a ser seguros em Companhias que ins
pirem plena confian{~a. Logo que o fundo d1•rescna se completar 
será clle dividido pelos acdonistas em apolices du Companhia, 
ao juro de sete por cento ao anno, pago no principio de cada 
somestrc civil; c o dividenrlo sení feito, d'ahi em diante, dos 
lucros líquidos da Companhia, em sua totalidade, c pago nos 
mczes de l\Iarço c Setembro de t:ada anno. 

Ar•í. ~S. 

Quando a Companhia tiver de dissolver-se, começará a 
liquidação pda amortisaçiio das apolices rb Companhia no seu 
valor nominal; procedendo-se em quanto ao mais como for de
cidido pela asscmblt;a geral, <Í qual fica salvo o direito de 
mandar resgatar as rlitas apolircs antes dessa cpocha, se assim 
lhe convier perdendo-o ao juro dellas aquclles de SI'US possui
dores que se negarem a apresenta-las ao resgate em tempo 
competente. 

Palacio do Hio de Janeiro em 30 de Janeiro de 1858.
Jlarquez de Olinda. 

DECRETO 2.092.- de 30 de Janeiro de 1858. 

Crea a Repartição Especial das Terras Publicas nas Pro
vincias de Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa

r·ahyba, Sergipe, Goyaz c Mato Grosso. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1. • Ficiio creadas nas l'nn inrias ck Piauhy, Ceaní, 

1\io Grande do Norte, Parahyba, Scrgip•·, f ;oyaz e !\lato Grosso as 
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prchcndcndo as dez mil em que se converterão as primitivas, 
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Repartições Espcciaes das Terras Publicas, de que trata o art. 6. • 
do Uegulamento N.o 1.318 de 30 de Janeiro de 1854. 

,\rt. 2. o As Hcparliç.ües scri'io compostas de hum Dele
gado do Director Geral das Terras llublicas, hum riscai, que 
scní. o da Thesouraria da llrovincia, e hum Amanucnse ser
vindo de PorleiroArcliivista. 

Art. ~-o Estes Eru prl'gados vencerão annualmente, em 
quanto nfío for crcada lli'Ssas l'rovincias a lnspectoria Geral 
de l\lcdiçües, o Delegado quatro centos mil réis, o Fiseal du
zentos mil réis, e o Amanucnsc trezentos e sessenta mil réis. 

O 1\larquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Senador do 
lmp•~rio, llresidente do Consr•lho de Ministros, Ministro c Se
cretario d'Estado dos 1\"•~goeios do lmperio, assim o tenha en
tendido e faça executar. J'alacio do llio de Janeiro em trinta 
de Janeiro de mil oilof'entos cineocnta c oito, trigcsimo setimo 
da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Imperado~. 

J!arquez de Olinda. 

DECRETO N.o 2.093 -de 30 de Janeiro de 1858. 

Autorisa a Companhia- União Campista e Ft'delista- a 
auymcnlar o seu fundo social. 

Atlendendo ao que l\Ie rcquereo a Companhia- Uniüo 
Campista c l''idelisla- e rle conformidade com o§ 5. o do art. 16 
dos Estatutos que baixúrão com o Decreto N. o 1.624 de 21 de 
Julho de 1855: Hei por bem autorisar a mesma Companhia 
para nos termos da ddilJeração por clla tomada em assembléa 
geral de seus aceionislas, que teve lugar em 5 de Março de 
1857, augmentar o seu fundo soeial de. duzentos e cincocnta 
contos ue réis com a fJilantia ue oil<mta contos de réis, pela 
emissüo de mais ccnlu e sesseutn acr;ücs de quinhentos mil 
réis cada huma. 

O l\!arqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de 1\Jinis!ros, l\Iinbtro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Jmperio, assim o tenha cntendiuo c faça executar. 
Palacio do Hio ue Janeiro em trinta de Janeiro de mil oito
centos cincoenta c oito, trigesimo setlmo da lndependencia e do 
I m perio. 

Com a Hubrit:a dt> Sua !U<~gestadc o lrnperadOI'. 

JJJarquez de Olinda. 
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lJECRETO N.o 2.0\)'~- de 30 de .Janeiro de 1858. 

Reune na Provincia de S. Paulo ao termo da Vil/a de S. 
Roque, os das Villas de úna e Piedade, e crea nelles hum 
lugar de Juiz Jfunicipal, que accwnulará as {uncçõcs 
de Juiz de Orphãos. 

Hei por }Jern Decrdar o sPguintP: 
Art. 1. o Fi cão reunidos na Pn)vineia de S. Paulo ao Termo 

da Yilla de S. Hoquc, os das Yil!<1s de Una c l'icdade. 
Art. 2. 0 Haverá no:> referidos Termos hum lugar de Juiz 

1\lunicipal, que accnrnulaní as fnneções de Juiz de Orphüos. 
Francisco lliogo Pereira de Yasconccllos, do 1\Icu Conse

lho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faca execuf ar. Palacio do Hio de 
Janeiro em trinta de .Janeiro d~· mil oitocentos cineoenta c oito 
trigcsimo setimo da lndepentlencia e do lmpcrio. 

Com a Hubril:a de Sua :\Ias;cstade o Imperauor. 

Franci~'co Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N." 2.0!)5- de G de fevereiro de 1858. 

Augmenta o twtcimento do Carcereiro da Cadeia da Villa 
da Barra do Rio de S. Francisco da Prorincia da 

Bahia. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unieo. Fica elevado a cento e vinte mil IÚS o ven

cimento annual de oilenta mil rris, <)Ue percebia o Carcereiro 
da Cadêa da Villa da llarra do Hio de S. Francisco da Pro
víncia da Bahia, rcvogauas as disposições em contrario. · 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça , assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em seis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e oito, tri
gesimo setimo da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica dP Sua 1\Iagcslade o I lllJwratlor. 

Francisco Diogo Pereit·a de Vasconcellos. 
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DECHETO N." 2.0!16- d<~ 6 de F<'vcn·iro dt> 18M. 

A ugtnenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Capital 
da Província de S. Paulo. 

llci por bem Decrdar o seguinte: 
Art. Unico. Fica de,ado a seiscentos 111il rúis o venci

mento annual de trezentos mil ri•is que perePbia o Carcemiro 
da Cadêa da Capital da Província de S. l'aulo, rmogadas as 
disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconccllos, do l\Ieu Consclho1 

Ministro c Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c fac;a Pxceutar. l'alacio do Hio de Janeiro 
em seis de Fevereiro ck rnil oiloePnto~ cincot>nla c oi lo, lrigcsimo 
sctimo da lndcpcudl'tH:ia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcsladc o linpcràdor. 

Fra11cisco Dingo Pereira de Vasconcellos. 

DECHETO N." 2.0U7- de 6 de Fevereiro de 1838. 

Separa o Termo de Xiririca dos de ltapeteninga, Tatuhy e 
Batucatú na Provinda de S. Paulo e crêa nelle o lugar 
de Juiz MuniciJml que accurnulará as (uncçües de J11Í::; 
das Orphãas. 

Hei por Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Xiririca dos de 

ltapetininga, Tatuhy c BatucaltÍ, na Provinda de S. }laulo, 
c creado nellc o lugar de Juiz Municipal que nccumulará as 
funcções de Juiz dos Orphãos, revogadas as disposições em 
contrario. 

Francisco Diogo Pereira de V nsconc c !los, do l\Ieu Con
selho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do Rio de 
Janeiro em seis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c 
oito, trigesirno sctimo da Indcpendcncia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Dioga Pereira, de Vasconcellos. 
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OECIU':TO N.• 2.0!lt~- d1• 6 til' FI'VCI"Piro de 1858. 

Declara de 1. • Entrancia a Comarca de Chique-Chique, 
creada na Província da Bahia; e que a Comarca de 
Sento Sé mt mesma Provinct·a passa a denominar-se Comarca 
do Joaseiro. 

Hei por bem Decretar o sPguinle : 
Art. I. u Fica declarada de primeira. cntrancia a Comarca de 

ChillUc-Chiquc ct'l'ada pela Resolu\~ão da Assemhléa Legislativa 
da l'mvincia d11 Bahia de quatorze de Dezembro dq anno findo. 

Art. 2.• Passa a dcnominm·-se Comarca do Joazciro a de 
Scnlo Sé nu mesma Província, I'evogadas a~ disposições em 
COIIII'a l'ÍO. ' 

Francisco ])iogo llercira de Vas~oncelos, do 1\Icu Conselho, 
1\linistro c Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça cxccutm·. Palacio do Hio de Janeiro 
em seis de FI~VI'reiro de mil oitocentos cincocnta c oito, trige
simo selimo da lndcpendencia c do Imperio. · 

Com a ltubriea de Sua Magcstade o Imperador. 

Franci.Yco Diogo Pereira. de J"asconcellos. 

DECnETO N.• 2.099- de G de Fevereiro de 1858. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria da Po
licia da Província de S. Paulo. 

Hei por bom, sobre informação do Presidente da l)rovincia 
de S. Paulo, Decretar o seguinte: 

Art. Uni co. üs Empregados da Secretaria da Policia da 
Província de S. Paulo perceberão os vencimentos marcados na 
Tabella, que com este baixa; ficando sem vigor, na parte re
lativa á sobredita Província, a Tabella numero hum, que acom
panhou o J)ecreto numero mil oitocentos noventa c oito de 
vinte hum de Fevereiro do anno proximo pretct·ito. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\leu Conse.:. 
lho, l\finistro e Secretario d'J~stado dos Ncgodos da Justiça, 
assim o tenha entendido c f;•ça executar. }lalacio do Rio de 
Janeiro em seis de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta e oito, 
trigcsimo setimo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a I\ubrica de Sua 1\lagestade o Impl'rador. 

Ft·ancisco Diogo Pereira dr Vasconcellos. 
fi 
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Tabella dos ''eneimentos dos l~lllJU"c~aulos 
da See•·efau•ia da Policia tia Pro"iueia de 
S. Pa•ulo, {a lJUc se ••efe••e o De~t·efo de~fa 
data. 

E:'lll•H EGAUOS. I O.Jenad... GmHfioo- TOTAL. 
toes. 

---------------------------------------
1 Official, servindo de Sccre-

ta rio .........•. ; ..•••.. 1.600!j:; ~o o:, 2.000~ 
3 Amanuenscs ........••.•.. 800~ .wo:;; 3.ti00~ 
1 Dito externo •............. 800::, .wo::; 1.200~ 
1 Thesoureiro ............•.. ....... 200;ft 200~ 
1 Porteiro, scnindo de Con-

tinuo ...............•.•. 400!!:' 200~ 600;? 
-----
7.600:;'; 

Palacio do 1\io de Janeiro em 6 de Fevereiro de 1858. -
Francisco Diogo Pen·ira de Vasconcellos. 

DECHETO N." 2.100- de 6 do Fe-vereiro de 1858. 

Approva as alterações feitas aos Estatutos da Companhia 
de Seguro Mutuo Contra Fogo. 

Attendendo ao que l\le representou o Director Gerente da 
Companhia de Seguro l\Iutuo Contra Fogo, estabelecida nesta 
Cidade; c de conformidade com a l\linha immediata Itesolução 
de 29 de Janeit·o ultimo, tomada sobre parecer da Secção dos Ne
goeios do Impcrio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta 
de 21 do mesmo mcz :-Hei por bem Approvar as altct'a'iÕCS 
feitas aos Estatutos da referida Companhia, que com este. baixão. 

O Mat·quez do Olinda, Conselheiro d'Estado, llresidentc do 
Conselho de Ministros, l\linistro c Secretario d'Estado dos Nc
go'Cios do Impel"io, assim o tenha entendido, c faça executar. 
Palacio do· ltio de Janeiro em seis de Fevercit·o de mil oito
centos cincoenta c oito, trig<>simo sclimo da lndependencia c 
do lmperio. 

Com a Itubril!a de Sua l\la[.testadc o Imperador. 

Marquez de Olúula. 
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Altet•aeões feitas aos arts. :10, 23, a•. e 2 J 
dos (:) l~stahttos da Cotttpatlllia de Seg;uro 
lllutuo eonCt•a l•'~o, approvados J•o•• De
et•eto u.o t.!I&S do t..•de Abril det.85t&, a que 
se t•efere o Decreto u.o 2.:100 tle 6 tle J4'eve
t•eitoo de :1Sã8. 

Accrcscimo ao art. 10, para seroir de segut~do prriodo do 
mesmo artigo. 

Para csll•s fins, qlmndo na primeira chamada mmual se 
não livc1· reunido o numero de socios determinado pelo ·artigo 
anlcccdcnto, a asscmbléa geral na segunda convocação se jul
gará constituída com aqucllcs socios, que no tempo c lugar 
mareado s1~ acharem presentes, ou representados por procu
ra~ões. 

Accrescimo ao artigo 23, para servir de ultimo periodo ao) 
mesmo artigo. , 

Fica declamdo que a falta de pagamento nos respectivos 
n•ncimcntos dessas letras , c das de augmcnto de yaloJ·cs, ou 
de riscos, de que trata o art. 25, desonem a Companhia da 
responsabilidade em qualquer sinistro que occorrcr nos objcctos 
scgums pelas apoliccs concernentes ás ditas letras não pagas, 
sem isentar corntudo aos Sl'gurados impontuacs da obrigação de 
satisfazcmm tacs dividas, c para as haver usará a Directoria. 
dos meios que julgar mais convenientes c lcgaes. 

Emenda ao art. 24, para servir em litga1· elo mesmo artigo. 

De anno a anno successivamenle os prcmios dos seguros 
dos annos subsequentes.,. accumulados com a importancia do 
sello, c a despcza da apolice, depois de deduzido d'elles o saldo. 
que houvct' do anno anlel'ior, serão exhibidos em recibos sobre 

I os respecliv:os segurados • e dunmtc o mez de Abril de cada, 
f anno. pagos por estes no escriptorio da Companhia •. procedendo 
~ para isso aviso por annuncios publicos,. pm· t1·es vezes repelidos. 

em hum dos. Jornacs da C1lrle. Se depois de findo esse mor .. 

ri acontecer sinistro em algum dos objcctos seguros pdas 11polices 
rrlath:os a quaesquer dos ditos recibos de coutribui~;ão, qun 

r ainda não tiverem sido pagos, OS fCSpcclivos Sl.'gurados pcrdert'io 
p<>l' essa falta o diJ'eilo de reclamar da Companhia imlcmnisação 
alguma. 

I (') E~l!'~ E~lalntus '~n pnhlir:tdus nn fim dr~lns nlll'l'll~,-,,.,, pur n~o n 
1('1'1'111 sido I'Hlll o rr>'pPI'Iho llccrl'lo n:• l~ã3 do L" d(• Abril de I s;>'t-



( 6S ) 

Accrescimo ao artiyo 27, para servir de ttltúno paiodo ao 
mesmo artigo. 

Quando porem qualquer socio não queira mais depois d'csse 
anuo lazer parte desta associação, o dcclararü em sua primeira 
minuta dt~ seg-uro existente no archivo da Companhia. Esta de
clarar;fío será dalada c assignada pdo proprio segurado, ou 
pessoa por cllc competentemente autorisada, c de conformidade 
referendada pela Dii'Pctoria da Companhia. Com os que assim 
não pmlicarcm até 31 de Dezembro desse anno a findar, im
porta a presumpção de que o seu seguro contimía por todo 
o anuo seguinte, c portanto obrigados ao pagamento das men
cionadas contribuições annuaPs. 

Hio de Janeiro em 31 de Outubro de 1857. - 1\lanoel 
.Joaquim de Macedo Campos. 

Estatutos «la Von•J•anllla de sc~ur·o ~luh10 
()onta•a Fogo, approvatlos poa• ltéea·•~fo n. · 
1.353 do :1.• de Al\ril «le :IS&.&, e uUm•udos 
pelos aa•ti;r;os annexos ao Deca•eto n.• 2.100 
de O de Ji'e·nweh·o tle :IS&S. 

Art. 1.• Existe conlraclo c sociedade entre todos c quars
qucr proprictarios deste 1\lunicipio c do de 1\'iclhcrohy rcd
procamcnle, <JUC houverem de adhcrir aos presentes Estatutos. 

Art. 2.• ]~sta Companhia, ou sociedade, que lw anOil)'llta, 
tem por ohjf'clo principal c unico garantir mutuamente, aos 
que a c lia subscreverem, quacsquer riscos c damnos causados, 
ou provenientes de i nccndio, ás propriedades que conslit ui rem 
a ma teria do seguro, nos lermos c pelo modo estabelecido por 
estes ]~stalutos. 

Art. 3. • Por incendio fica entendido não só o fogo acci
dcntal propriamente dito, mas tambcm o que se originar do 
raio, ou o darnno a que ellc possa dar lugar. Não abrange 
pois a responsabilidade da Companhia os estragos do inccndio 
provinienlt~ tle krremotos, invasão de inimigos, ou quaesquer 
hoslilidades, eommo.;ão de guerra civil, rebcllião, sedição in
surrciç.ão, c de fort;a armada. Se porêm com o fim de impe
dir-se o progresso do incendio, de atalhar-se hum mal maior, 
a autoridade legal mandar destruir, ou arruinar algum ou nlguns 
dos objcctos cornprehcndidos no seguro, a parte prPjudicada tem 
direito á respectiva indcmnisação. 

Art. 1h" Pelo nome gencrico de propriedades li cão en
tendidos tanto os prPdios, e cdeficios urbanos c nisticos, assim 
ciHJir.adtH, como talllbcm as mereadorias, moveis ou trastes, 
c ulensis que cxisli:io dentro dos mesmos prcdios, ou L'{lificios 
com as rcstrieções abaixo declaradas. 
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Art. 5.0 Do seguro de predios, ou edificios fir,ão excluídos 
os thcatros publicos c particulares, ns circos, ou praças, a Al
limdega, a Estiva, o Consulado c l•S Trapiches com as fazendDs 
ahi depositadas. Quanto porem ao seguro de prcdios, ou cdi
flcios onde se ache estabelecida alguma fabrica de refinar as
socar, alguma saboaria, botica, laboratorio chimico, tinturaria, 
distillação, padaria, coufeitoria, casa de pasto, botequim, baile 
publico, estalagem, fabrica de fundirção de nwtaes e de vcllas, 
loja de cabos, annazem de molhados, dl~positos de cl•bo ou 
olcos, cavalhariças, &c., se na minuta para o seguro não tiver 
sido exp1·cssamcnte declarada a circumstancia especial que atfccla 
o contracto, o seguro ficará nullo, e de nenhum clfcito. 

Art. 6. 0 Do seguro de mercadorias ficão semelhantemente 
exclui dos todos os valores metalicos cunhados, ou em obra, notas 
l"ireulanhls, brilhantes, tl pedras finas 1~111 bruto, ou trabalhadas, 
livros de contabilidade, títulos de divida publirn nu pm·ticular, 
vidros, ehrystacs, espelhos, louça, pintums, l~ t•m J,Wral tndns 
as preciosidades de faeil subtracção, c bem assim o peixe, o 
alcatrão, a terebcntina, c a polvora, c as outras ma terias dl• ra
pida inflamação. A Companhia porém tomm·á os riscos que 
procedão d'estcs ultimos objcctos, lnuna vez que da sua exis
tencia nos edificios, sobre que ve•·sa•· o seguro, se faça menção 
cxplicita na minuta. 

Art. 7. 0 A Companhia de Seguro .1\Iutuo dumrá pelo 
tempo de vinte annos, contados da data da sua installação , 
c esta terá lugar logo que os valores segurados rcp•·escntcm 
pelo menos cinco mil contos de réis. Se porêm no fim do 
terceiro anno (c d'ahi em diante) os valores segurados niio 
subirem a dez mil contos de réis, quando menos, a Companhia 
se haverá por dissolvida, salva a sua liquidação. 

Art. 8.0 O governo c administração da Companhia resi
dirão na reunião dos socios seguradores, c segurados, consti
tuídos em assembléa geral, e n'hum conselho administrativo, no
meado por esta de anno a anno, covocada por annuncios publicos. 

Art. 9.• Convocada a asscmbléa geral, na fórma do artigo 
antecedente, com dia c hora certa, dada esta poderá a asscrnbléa 
funccionar toda a vez que scjão presentes c representados pm· 
procuração, pelo menos, a quinta parte dos socios. Nenhum 
socio, por maior que seja o valor segurado qtw cllc rcp•·rscntc, 
terá mais do que hum voto, mas pódc accumnlar mais do•ts votos 
de socios que não estejão presentes, c que tcnhão confPrido suas 
procurações. 

Art. 10.• Na assembléa gemi annual se api'Cscntarão o 
relatorio c balanços do anuo lindo; c feita a leitura se proce
derá inronlincntc á nomeação por plumlidiHlc de votos, do 
Conselho que hadc senir no anuo \'indonrn. Será Presidente 
da asst•mhlt;a g-eral o qtw cl"enlre os sodos prc.ientcs for l'S
colhido p<!ra este ollicin. 
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Art. 11." A nomraçiio rle membro do Conselho niio prirk 
recahir Pm sodo que lf'nha Sl~:.wrarlo rnrnos dr~ rlcz conlo dr n;is, 
c rHmlnllu Hirer~lor annrwl, de IJIII' abaixo su f'allaní, púdr ser 
reeleito mais de duas vezes, quer dizer, o exercício deste cargo 
niio pôde ir· alôm de tn~s annos. 

Art. 12.• O Conselho compor-sc-ha de norc pessoas, a 
saber: dous ])ü·eclorcs, c sele Adjuntos. Dos dous j)jrectorcs 
hum scrü sempre o Gerente da Companhia abaixo assignado, 
como sen instiluid!ll', c o outro sef<Í tirado d'cntre os oito por 
nomeação entre si; c estes mesmos oito cscolheriio tamhcm o 
que deve servir de Secretario. O Dircctor annual hc o PrPsi
dcntc nato do Conselho, qur rlln corwocaní t;mtas vezes quantas 
tenha por conveniente, para andamento dos ncgocios. (.luando 
o Diredor annnal tirer impPdirnento qnc o prirc de servir, 
ou o niio queira srr, o Conselho nomcarü quem o suhslilua, c 
oulrolanlo fiwí no impcdinu~nlo do Direcllll' Grrentc. 

1\ r L. 13." Compete ao Conselho de administr·açiio: resolver 
tollos os negocias occorrcnles: npprovnr ou alterar a tahrlln, 
adiantl', do.'> pn·mios nrhilr:Hlos por estes Estatutos; c provr•r 
a tudo mais que s1~ja neerssario, e pareça conveniente aos in
~cresses da Companhia, eomlanlo porr~rn qtw nfío Y<Í de encontro 
aquellcs dos pn•sentes artigos que disserem respeito no Dircctor 
gerente. Fica entendido que na falia, ou impedimento de qual
quer membro do Conselho, sr~ní chamado o immediato que so 
lhe seguir na votaçiio da assenrblén geral. 

Art. 11. o Compete aos dons Direclores, all\m dns ohdgaçõcs 
gernlrncntc allribuidns a este cargo, nomear os empregados que 
lhes p.:u·cçuo neccssarios, c arbitrar-lhes snlnrio; dirigir c fazer 
executar todas as opcraçiies dn Companhin ; c estabelecer· os 
prcmios que os proprietarios devem pagar segundo a tabella 
reguladora, e a natureza dos riscos dos objcctos segurados, 

li premias estes, que huo de constituir o fundo disponível pnra 
~ pagamento dos sinistr·os. Dando-se divergcncia entre os dous 

Dircctorcs, a dceisuo se rcfcrini no conselho pleno. 
,, Art. lã.• 0,, dons DirrctorPs reprcsentfio o corpo da Com
'1 panltia para lodos os actos dris, 1)111 que esta tenha de com
:] parecer, ou funccionar. Suo clles portanto ns pessoas compe
·.:·j· tentes para demnndnr, c ser demandados, c n'ellc se entendem 
• investidos todos os poderes de liHc c geral administração como 
;· em causa propria. 
jl ,\ rt. W." Os ])j l'f'!'lores, em comprnsaç.fío do seu trnbnlho, 
,. pr·n~~·ber·iio hun1a comnrissfio, a saber: o Dircctor gerente, como 
::,; fundador da Companhia, rlc hum cincoenta aros por cento sobre 

lodos os Yalores sP~wrados, rdalivos a cada armo; c o Dircctor 
.1.· annual dP quatro por cento sohn· o lolnl dos premios de se
f, g1~ros l'm·duados, (~ relativos tambf'm a cada nnno. Os sub
~· slrlulos dos rlous Dircctorcs, 11os casos previstos pelo art. 12, 
·1.· JlPrcehcriíl) a mesma commissuo de quatro por cento, arl:iitrada 
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para o Dircctor annual: c esta commissão, q!lc sc•rá conftHI<I 
pelo tempo que servirPm, quer pol' hum quer por oulro Hircdor, 
scriÍ deduzida do qtw rrsp1•etivawcute JWI'lt'IH~I·r :t l'lHI;I hum do:; 
Dircdorcs proprictarios. Fica pon~UI I'Xpn•ssaru,·ntc tlcclar:uJo 
que, se os valof'es scgurudos subirem em algum fcmtpo a mais 
de cincoenla mil contos de, réis, o Dircctor gcrenl~ não per
ceberá commiss5o alguma pelo sobrc-cxccdcnlc títpwllé com
puto, que regula o maximo de sua com missão. 

Art. 17." Fica entcntcudído nuc H importancia das com-
missões, ordenados, c gastos do cscriptorio, {f!>spczas com m; 
avaliações c os salvados, custas judicíacs, c quaesqucr outros 
dispendios que fação a bem da Companhia, sJo <I cargo d'esta. 

Art. 18." O contracto com o Dircdor c gerente hc pessoal, 
c não passará a quacsquer succcssm·t•s; na sua !ilHa vodcrá a 
assembléa geral dos socios providenciar liVl'Cllll'nfe sobre a di~ 
rerçílo dos trabalhos da Comp,mhia. 

Art. 19." Como a Companhia não tem fil'rrw social, todos 
os actos praticados c ussignados pelos 1Jírcctm·e~, ou pelos mem
bros do Conselho, nos c.:tsos pnwistos e uiio previstos, ohl'igiio 
toda a CompaniJiu. 1i'ic;1o fJOJ't1m huus c oolros rcspunsav(·is 
pessoal e individualmcrJtC até a concorrcneia do valor dos seus 
seguros, sem prcjuizo atüis das acçúcs qnc possUo dar-se por 
abuso do mundato. 

Art. 20.• Por morte de qualquer socio, entende· se o seguro 
continuado com seus hcrdeii'Os c successores Hfé o fim do anuo 
em que ella se der. 1\las se os herdeiros c surcessores qui
zerem rescindir o coutracto, o deverão declarar antes d'cllc 
ultimado; e neste caso somente terão direito de haver da Com
panhia o dividendo que nesse anuo lhes possa toca•·· 

Art. 21. • Toda c qualquer pessoa que quizcr segurar nesta 
Companhia, fica sendo segurado c segurador por todo o tempo 
que ella houver de durar, ou por aquellc que thcr sido expli
citamente declarado na apolicc. 

Art. 22. • Todo o seguro será contado de Janeiro a De
zembro; ficando entendido quo o primeiro anuo sel'á conside .. 
rado, qunlquet· aliás que Sf'ja o mcz e dia em IJUC se tenha 
assignado, como se fora no IH'imeh·o de Janeiro. Nesta hy
pothese porêm, ou quando no período houver augmento de 
valor, o premio do primeiro anuo daquellr, c o do em que 
este se der, se redusirá <i metade do qun Jbr arbit.rado pela 
tabclla, se o contracto, ou a dc..,-cluração tiver sido ~1ssignado dentro 
do scguudo semestre do anno civil. 

Art. 23. 0 Apresentada e acceita a minuta para o seguro, 
e feitas nclla todas ns dcclaruçõf's geralmente exig-idas pdo Codigo 
do Cornmerdo, tanto quanto for npplical'd ú cspl'dc desh~ 
contracto, c quasqucr outros que a Dircctoria l't'(JUCira, ou faç;Jo 
a bem da validade do mesmo contracto, o segurado acccitarú a 
respectiva letra pelos premios relativos no amw I'JH que se 
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dTeilna•· o seguro, c na mnsma oceasuu1 se lhe entregará a 
apolicc, na qual serão inseridas as estipulações da original 
minuta. 

Art. 2L o Os premi os dos seguros dos annos subsequentes, 
accummulados com a importancia do scllo e a despcza da apo
Jice, serão pagos por letras saeadas pela J)ircetm·ia sobre os 
respectivos segurados, de anno a anno snccessivamente, e estas 
letras serão illl[ll'etPJ'ivelnwnte aeeeitas atú o dia 20 de ne
zembro do anuo anlt'rior, fiemulo entendido que a recusa desse 
acceite até aqudle dia importa a presmnpção de que o se
gurado não que1· mais fawr parte da Companhia. Em troea 
dessas letras recebidas com o acceitc do segumdo, a Di•·cctoria 
nntn•gará a este huma twta, com declamção de que o seu res
veclivo st•gu•·o conlimía ató 31 de Hczembm do anno tal. 

Art. 25. 0 lla\·cudo augmcnlo no valor do cdclicio, ou nas 
mercadorias scgurad;1s, ou 11:.1 classe dos riscos , o segurado 
fará essa declaração á Direcloria, c acceitaJ'á tantas letras do 
premio correspondente <Í maioria do valor ou dos riscos, quantas 
fiJI'em as vezes que até o complemento do contracto fo1· augmen
tado. Neste caso hc applicaYel outi'Osim a disposição do art. 22.0 

Art. 26. • Dado o easo em que o segm·ado deminua o valor 
seguro, ou em que haja alteração na dasse dos riscos de mais 
pam menos, o participará á Directoria da Companhia envi
ando a respectiva apolicc, pam nella exara1·-se essa declaração, 
c fazm·-se-lhc no anuo seguinte a difTeren~;a no premio cor
relatim. 

Art. 27. • Nenhum soei o poderá •·etimr-sc da Companhia 
antes de findo o amto de s•~guro, u que ellc estiver obrigado, 
quer activu quer passiyanwnlt•, não podl'nclo em caso algum tm· 
direito ao fundo de rescrn1, salw a disposição da segunda pa•·te 
dosarts. 7. 0 e 40. 0 

A1·t. 28. • Ilc expressamente entendido c ajustado que todos 
os prcdios, mm·cadorias c quaesquer outros objetos segurados, 
ficão especial c privilegiadamente hypothccados ao pagamento 
dos premios, ou letras dcllas provenientes, c a todos os outros 
encargos a que os socios como taes cstejão obrigados. 

Art. 29. • As letras, de que se trata no art. 23, serão 
1;acadas a trez mezcs do prazo. As letras porêm de augmeoto 
nos valores, ou nos riscos tc1·ão a mesma data em que o segu
rado fizer a noya declaração, c serão sacadas a hum mez de 
prazo. O sello c a despeza da apolicc serão imputados em 
cada huma das respectivas letras; aquelle, conforme a lei, de 
dous por cento, c esta, segundo o ajuste feito com o escrivão 
privativo dos seguro,, de hum por cento sobre o quantitativo 
do premio JH'imitivo ou augmcntado. 

Art. 30. 0 Toda c qualquer del'laração falsa na minuta; 
l~da e qualqum· oceullnção, e J'cticPncia que tenda dirccta ou in
diJ·pctamente a diminuir a opin~ão dos riseos, ou a alterar com 
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rrantlt', on smn Pila a nalut'PZil do-ct~nlra!'lo, pralkatla quPr s•:ia 
no ado dt~ se t•sle nssignar, qner lWjn do período da sun du
raç:iio, Yida e annulla a apol 1ct~ Cl!l todos os scus <'lft•ilos, S<'lll 
ronlmlu th•sobrigar o Sl'gl;rado do pa~a11wnlo das letras, a qne 
PStiVPI' rt'SJlOilSaVeJ pdos prnrnios I'OI'rd:lti\'OS. 

Art. at.· No caso dn (!Prda total, ou pardal de qtwlqllCI' 
ohjPelo sPgurndo, o prol•l'il'!ario, ou SPII pt'Pposto thwe parlit'ipa-lo 
iiiiiiiPdiatanwnle ;í Din•t'fmia no uu•smo ado do incPIHiio, a 
sPr possiYI'I, ~~ 11 justifh:ar dentro 1k oito dias o lhlal do sinislro 
•·om todas ns drcunslancias IJllC o oecasioniu·fío, conhecida~. nu 
presumidas, mt>ios cmpn•gados para atalhar o <'Slrngo, C\istPncia 
dos ohj:~l'los sPgurados, valor c 1ll'!erminaçfio expcririca dns prP· 
juizos e dos saln1dos, havendo-o~. 

Arl. :12." Feita a partieipaçfío, c JH'f•stada a jnslific:u:iío, 
c ainda anl<'s desta, passaní a Hiredoria, r!e acoordo cem o 
s•~gnrmlo, a mandar hxamin<tr P ayaliar por pt>ritns a imporianda 
do damno oecorrirlo. S:~ o sinistro oeco:TPI' sobre mercadorias, 
ruohilins, uiensis, &c., quer a pl"nla sPjn total, quer pardal, a 
Companhia pa~ani ao Sl'gnrado a sonn11a liquidada. SP rori'•lil 
o sinblro aeonlt~ecr sohn~ pre1lins, ou quaPsqm•r e<lifirin:·;, sl•mlo 
a perda lotai, a indmnnisat;fío nfío ndmit11~ rt>dHc~.:ão; mas se 
Jin· parcial, a Compnnllia podt·r;í oplar Pnlr«' o paganwnlo da 
a\·aliat;fío IPgal, n a reposição, f•U rcedillcação no estado :mligo. 

Art. :~a." .Pelo inccndio tola! do predio cessa a ohrigaçfío 
do socio qn:mto a esse predio, mas nfío quanto a qnaesqm·r· 
outms ohjeetos segur:ulos pela mesma apo!irc. 

Art. :l·L" llan•ndo •·oniPstaçiio entre a lliret'loria «' o SP· 

gnrado sohre o paganwnto de qualquPr sinislrn, earla l111ma 
das partPs nonwani hum arbitro pam a julgar eonsciendosa
mente. St: os dons nrhitros ni'to fo!'Plll 1le llllll!a s1í 'nz, cada 
lmma das parll's nOHH'ill'iÍ lrPs tw;.:-od.:nll's tlPsla !'raça para 
dos s"is Sf'J' por C'!IPs eseolhido hum trreeíro, que dt>sempa!P a 
fiiii'Sliio, e ú final t!Pcisfio <IPsl<' :i!' ohrirrão as p;Jrl.ps eomn cnnsa 
julgada, para o que hiío dn rennndar a todas as formnli!ladf's 
Pxigidas pdo n•gulanwnlo do Codigo do Cmn!llPl'l'in. (lnando 
pon'mt os dons arhitros nfio elwgan•m a hum acennlo a rrs
p!•ito da rscolha desse terceiro, a sorte o dPsignarú d'cntre 
os seis. 

Art. 35. o A Companhia he olJrignda a pagar drntro de 
novcrita dins, eonlados da dala da liquidação, o sinistro dos 
objeelos por ella segurados, com os gastos prudentemente feitos 
para a sua salvar.ão. Este pagamento se fará pelos mPios pc
cuniar·ios qnc possfio Pxistir disponivcis em caixa, c na ~ua 
falta 1wlas lf'tras dos prPtni(ls adquerillos, que SPl'fío dt>scon
tados por len·l'iros, quatulo o sPgurado niío os qul'ira rPcPIH'I' por 
conycnção. Da1la a hypothcca, o que Deos nfío permitia, de 
SP!' iH'I-rssario ratenr-sc o pa~amcnto de algum sinistm pelos 
o;ndn<; 11:1 razf:n prnporl'inn;d r h sua :1~-;;i :!.llillll ra, aq 11 «' IIP soei o 
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<IW~ qninw tlias depois Lle aviso niio pagai' a sua flUola, in
rm·rei'Ú n'huma pena igual a (•sla, c tanto hullnt· como outra 
lhe Sl~l'fio Ut>mamladas judicialmentr. 

Art. 3li." A acç.ão, para a indcmnisação de qnacsqucr -prc
juiU'S on Üt'lllltiOS, proYenienlcs dos sq;uros retebidns pt~la Cow
Pi.lllhia de Se~uro 1\luluo, prt•scrtwc, se não for l'l\lcnlada al{~ 
·nnvt•nla c1i;ls tkpois Un Ppocha tlo sinista·o. 

ArL 37.0 A e;ula sndo ~e abri1'i1 htllllil t~onla corrcnlP Plll 
partkulilt', onde se lnn,:ariio por Ol'dPm chronolo~-;·ka fh~ nnno 
a nnno todos os t'tcns <h~ 1..kbilo o credito, que lhe 1 o~sii.o tocttr. 

Art. 3S." Ha toi.alirbule dos prcmios tle cada annn dctlu
zir-sc-hilo as dc:;pczas occorridi.ls nesse anno, c do saldo que ficar, 
drwois de tit·;Hb a decilua parte 11arn fundo Ue n•srrva, se di
lidirit o l'e.;tantc propol'dona111lrntc po1· todos os sodns t>xis
!entt•s. o~ dhidemios sú terJo lugar no fitll de l:ilda hum dos 
anno.:t do contrato. Cousr<JUPntcmcntc no st•g-undo trinu·strc 
elo segundo anno sD filrl1 o Uividcudo dog lucros do primeiro 
anno1 no do te1·ceiro o <lo segundo, c assim por diante: 

Art. 39.Q Todos os dinheiros da Companhia SPI'ào depo
sitados no novo nanco do lh'Hil, quando eHc se prc~.tc a este 
deposito, com o jm·o que for estipulado com a ])irccloria; 
e mccliante hmna commissão razoavcl será o mesmo Bunco 
cncarrrgatlo de receber c pagar todos os haveres c Cl\cargos 
da Companhia, com a qual havet'á conta aberta. 1\Uo se po
dendo por qualquer mol\vo lcyar n dl'cito esta convenção, o 
Conselho n~solYerá o que h•nhu por mais c<;>IH'l'nicnlc. 

Art. 40. () O saltlo que possa dar-~c a favor d:.~ Companhia 
pronmicntc dos juros \'cncídos, c da úccima parte dos IUCl'Os 
liquidos, na fôrma adnw, será capilulisado de anno a nnno, 
n formará hum fundo de reserva, dP-.tinado pura sub\'Cncionnr 
o pagamento dos sinistros. E sonWiiln no caso de dissohu;ão 
da Companhia, dc\'Crú o que restar desse fundo sm· rnteiado 
proporc.ionahncntc por todos os sociOs qu.u cutão existirem. 
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Rio de Janeiro 13 de Janeiro de 185'1 .. - M. J. de Maeedo 
Ct~mpos. 
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llECJlETI l i\." :!..I OI - tlt- (i dt• Ft•n·rl'iro dt~ 1/i:jH. 

A JIJII'OI'fl as allt'I'O!'t.ies c addiçties ]ifOJw:;las aos EMa lutos da 
Co111panllia de seytu·os de rida- Tranquillidatle.-

.\lkndendo ao qut• :\!t~ represt•n!ou o (;erente da Com
panhiil .!e ~~~;.\lll'(lS dt• rida .. -Trantpd!litlade-; e de eoni(H·midalle 
Wlll a 'Ji111la imlnt·diala Ht•soluc;;·lo dt~ :!3 de .latwiro ulli1110, 
f.OJILith sobrn p;:reccr da t-'Pet;iio dos Nogoeios do lmpt~rio do 
Cons1'1!1:1 ti'Eslado, cx:n·ado t'lll Consulta de 21) dP 1'\oVt'tllhm 
tlo lllliW passado: Hei por bem apprm·ar as allerac;.CH'S ~~ adt.li
Çiit·s l(lW colll este l.Jai\üo, propostas aos Estatuto,; da dita 
Conq:;mhü:, appror;:dos pelo lkrrdo no Hili!J tle 7 dt~ I\o
Vt'Inbm de JS;j;}, salr::s <l:i l'l'stric(:t1t'3, e (•1'0\it.lcneias tjllt' !!trt'lll 
«'Sl<I!Jt~!t•:·hlns por Lei (1:1 1\:·:·.lllanlt'lllo. 

( l :\l:~rqnt'l tk I llintl:t, Con~t~lia·iw 1l'Eslado, l'rl'~itknll' 
do Con.-:,.llw de .11inistm.-;, :\linislro e ~~Trela rio d·E,;!.tdo dos 
I\egoeio.; do lmperio, a~;si111 o lenha enit'udido, e rac;a t'\l't:lll;tr. 
l'ctlado do Hio de .larwiro em seis dt~ FevPrdro de 111il oiln
t~erllos t'.ineocnLt c oito, lr:gt'SÍlliO selitllo da lntlqwndt•ncia e 
do l111p('rio. 

Com a Huhrica dl' Suii ~Lw<·s!ntle o Imperador. 

t\S.t•nH"ft{•S C ~M~Git(•ih.·~ BU'~-:jt~~?<!a~ a~tN lt•:~hthl·O~ 
du ~ ~~UIIJUUti~Ea 'eée.~ st_•;;-;~u·m·,; ek• 'idu - 'll'nu~
•lnillihlach•, a CJ.U:C ~<'li~ t•t_•!es·•~ o Uccll.'cto u.o 2:1tU 
tle G ~~ll~ 1•~«-~~·Q."r'-~E~r·c~ t:~·:.· :IS:S §. 

§ Addicional no art. '12. 
Os üirectores recelwriio o oJ'(h:na!lo annual de quatro contos 

de réis cada huru. 
~ ~ Addiciunacs ao art. :.!3. 
1." A Companhia st•;.;ura contra a mortalidade de pl'ssoas 

lirn~s, de conl'omrid;ult~ con1 os smrs Eslalu!os, ror lt·Brpo de 
!rum c mais annos, seo;umlo a 111elhor comenicnda dos st•
gurados. 

2." As som mas s<'gttradas sobre as vidas, c os períodos de 
acçiio, e dos conlrodos silo estipulados de corllllllllll aceordo 
entre os seguradores e os seguratlos, e em rcla~·fio 110 c;tpilal 
da Companhia, idode, saude c profissão do pretendente, re
gulando as taboas proporcionaes para estas circumstancias. 

3.• O contraclo expira na data que o limita; c por morte 
do seguratlo dentro tio período do conlracto, a Companhia res
galarú a apolicc, pagando ínlegralrnenle as quantias <'Siipuladns 
ao portador legal, que npresenlaní os allcstmlos de ob!lo de 
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uwdil'os e autoridades, que justificJIH'III a natureza da morte 
e a ideutidacle do sPgur<Jdo. 

4." Perdem todo direito ils quantins dad<~s <'lll annnidades, 
e por haver da Conrpa:ahia, aqrwlles sqJ;urados qu•_• s:drirem 
do lmperio sen1 lirc~ru:a por Pseripl!l da Corll(lililhia, e seru 
ajuste n~uovado solm~ sollliiJas st·~rll as e~ srws ar;r;uidud1•s pa
g-ave~is; os qw· se e<mlraetarem para Pllrpn•sas eo111 ri~co de~ \"idil; 
os que aecc•it<Jn~rn dut'llo; os qrw tcnLm·ur contra a propria 
vida ; e os que~ forc•m condenados pelos trilnrnacs á rrwrte 
l'i\il ou Jwtural. 

As quanli;1s assim perdidas H'YPrlcnr 1'111 lwndido da eai\a 
rla Companlria, sem que tenhiHl din·ito ;d;.;uru a d!a~ os ltcrdciros 
das pessoas <JUC as perderem. 

5." Os militares segurados em IPrnpo rln paz renoYarfto 
os sems t\\mlrados de st~guro de• vida; quando fort'llt expedkeio
nados para a guerra, e pagarilo maior <illtl:lidad(' t'!ll quanto 
tlltrill' tal :::ul~rra, ou o 111iro es!ailo d1• ''illde dl'!l·riorada pda 
IIH'Silta gunra. Os qtw nfuJ rPI(n·ltl<lrc'lll o s•,•!t titulo clf' st•ptro 
perdl'lll o direito iÍs quantias dadas ali· ;1 data de~ ~11:1 primeira 
111arclta para a calllpaul!a, no routraclo fica dissol\iuo iyw (acto. 

ti." As pessoas qut~ toman'lll S!'1-'Uro solm~ a propria lida, 
ou sobre a ele outra pessoa, fnriw e• as.;ic:nariw ckrlarac;e1t•s te•s
letuunltadas a re,'iJH'ilo da idade, estndo, naturalidade, c sautle 
aelual c precedente dos que íern de scgut".tr, <hsint cmuo dl'
danll,:iio das SO!tiJJJas scgur;nds, ~~ lt•Htpo de dunH.:üo dos 
conlraelos. 

l\o rasn de~ falsidade nPstas dedara\'Üt'S pc·n~erflo o direito 
<Ís quantias a h:ner da Companhia. 

7 ." A Cornpaulri:J ficará ront as propo~t:ls e· dc•t·lara~·iies au
tltentic:;~s dos sc•c:nrat!os, aos q;1;1<·s Pnlrt~gar;í li1111r tilrtlo ou 
<tpoliee rqll.l'SI'lllaute da quantia sPgura, e pn:,:;nl'! no e·;tso de 
morte do St'gnrado. Estes títulos e npoliees, assignadas pela 
Dtrcdoria P t;ereneia da Cotnpanhia levarão copiados os sl'tc 
paragraglws do arl. 33 dos Esla\utos, para conlteciuH'n!o dos 
iulerPssados. 

Hio de~ .larwiro .1 de~ Fen'rl'iro de HCS.- H:·mardu de 
Olivt·ira ~lello. 

HECHETO N." 2.10:!- de (i de Fc\'Nt'iro de 18:18. 

A ulorisa o "Uinislro c Secretario (['Estado dos !Ycgucius Es
trangeiros a despender 110 cx-crciciu de 18::l7-- .:)8, 1wr 
hum credito c.r:tnwnliuario, a qua11tia de ;)8 L (i 'lO ;:Jl 000. 

Em eouJ'onHidatle do pat·a:.:raplw ll'rreiro tio nrli?o quarto 
dn Lei uumew quinli<~·nlo:; oilcnla c uoH' de Pon· de tdcu!lJI·o 
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dn mil oilorenlo!' n c.iiif'.oPnla;- HPi por bmn, Tendo Omillo 
o Cnnselho de i\linislros, Aulorisnr o ~leu Ministro e Secrdario 
d'Est.ado dos Negoeios E~lrangpiros, a llt·spPIH!Pr no exen·.ido 
de mil oitocentos eineoenta I' sele a mil oitoecnlos cün·.ot•nfa e 
oilo, a quantia de quinhentos oitenta e qu·ttro conlos seiscentos 
e quarenta mil rúis, pnra ter a applicação conveneionada nos 
arti:.:os sngnnclo e lerel'iro do Protocolo, el'l:·brado 110 Parnmí 
aos vin!e sele dias <In llii'Z do i\'mmnbro do anuo proximo pas
sado, t•ulre o (;owmo luqH~rial no da Confelll'ra(,'i'ío .\r~t·.nlina, 
para regular as {lre.,lat:õ!'s do e1npre!llimo aceonlallo JlOJ' pnrle 
do Br,tsil ao nonnlO da !IWIICÍlliWda Cnnlhl!~rat;ii», flevrnrlo 
este el'l'Ciilo nxl.raordiuario ser opporluuamc11le indui<lo na pro
posta que hOll\'1)1' de s1~1' pn·>l'lllt· ;:o Corpo Le!'islaliH> para ser 
clPiinitivamcuiP approYailo I' l't.ll\'l':·lido em Lei. 

O Visrl;nde dt• ~L.=·;l!l::ll<lJH', !Jq ~!Pu Consdl;o P do d'Es
tado, 7\Iinislro (' ~·et'!I'Llrio ti'Eslado dos \P~ot'ios Eslrailgdros, 
o tenha assim entP:H.liflo e litça t~XPrn!ar 1'\(l:'tlimlo os dl•spachos 
w~ees>arios. l'<llacio do 1\io til~ .Ja:wiro e:u seis d~ Fcrm·dro de wil 
oit.oeonf.os ei1u~m·nla P oilo, lrigt~~itno ~;di111o da llHlt'(H'!Hlt~ncia 
c do lmperio. 

Com a Huhrica lle t;ua l\Iagt>slatle o imperador. 

Fiscowlc de 111 arangttape. 

DECHETO N." 2.10::-dc fi de Fewreiro de iS:is. 

Approva os twvos Es/(1/ulos organisrulos para a Companhia 
Rr:cupcradora, ddwi.ro do IWillf de -Fidl'lidade.-

Atlemleudo no que l\Ie reprcsenlüri'ío os ])iredores c acdo
nistas da Companhia Jteruperadora de seguros maritiJnos, es
tabelecida n'.·sta dt'adc: e de conformidade com a 1\finha ím· 
mcdiala llesolução dP 23 de Janeiro uH imo, tomada so]H't• pa
recer da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho d'Es
tado, exarado em consulta de 2'1. de ])ezcmbro do anno pas
sado: Hei por bem Approvar os novos J~statutos, que com 
(~sle baixão, o1·ganisados para a dita Compnnhia, sob a deno
minação de l'iddidat.IP, salvas as provitlenda,;, c n·st.rict:õcs qne 
forem estabelecidas por Lni ou ll•~gulamcnlo. 

O 1\IarqUPI. !k Olilllla. Ctnseíheiro d'Eslado, Prcsid\'nle 
do Conselho dt: ~lini:;lrn:•, ~iiui:,lru e S;;crdario (I' Estado do:; 
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1\t•g-otios do lmpl'l'io, as;.;im o 11-nila !'llh~tHlitlo, u fa('n l'\:t't'Uial'. 
l'alndo do lHo <h~ Janeiro t'lll seis dP Ft~\t'l't~iro dt· mil oitoct•ulos 
t'i1u·oenta n oito, ldg-t•silno seli1110 tia hllkt~t'1Hlenci;1, c do lm
(H'I'io. 

Com a Hnhril'u UP Sua :\lagt>Shtk o llllperador. 

Mw lf'"'o de Uli11<la. 

l~stntnt:n~ d~a 4)o!ln;•aiiJ.~!\i~'l- 'l!-',i1~t"!ada!!1lt"',- n. fJUC 
li:.lt~ !•t_"'lt~re «t l!,.t•t•.J·t~do n~·· 2:.1oJ~:J de f5 t!e l~;t~-

. 'et•<t-h•o de ·.1!'1dS. 

t:AI'l1TL~J I. 

Da Sociedade, .'!Wl duraclio e s·ua dissnlurao . 

. \ri. ·f." Fundar-s(~-h<lna Cidallt~ do Hio dn.Ltlll'iro huma 
Sodt•d;u\l'aiiOilYIIIil, ;-:,oh a tiPIIOIIlilltH;<iodt•-Fidt·!i~latk, -·11 tplitl 
potlerú ler agPnles, t' l'OIIIllli!i.'iarios t'lll qum·scttter pontos do lm
JWrio OU J(ÍI'il d{'lfe, IIÚO SÓ pdl'a O fi111 dt• p•t·~ttll' SC'~lll'OS, ~OlHO 
de liscalisar, :~ prot·-Pdt•r u quaesquer adiJs wnst•natorios, uu de 
qualquer outra natureza, qw~ forem a Lwm dos iult•rt•sst•s da 
Sodedadc, estando para is~o ~'''IIJWh·ntt·mertte Hulorisndos. 

Art. 2." A Sodetlad(' tlurarú j.or t•sparo de quinze a unos, 
contados do dia flll qw• romcçar a fnnn:ion:ll', c súull'ntc 
poderá ser dissolvida nntcs d'essu lt>IHIJO, se li,·cr pn•juizos 
que nbsonfio nwis d~ hu!ll tcr~·o do :>~t·n t·apilal ('J1(•dho, e o 
fundo de rcst~rra, ou no:; filSOs do arl. 2U:j tio Codigo Com
lllt'!'dal. 

() prazo dt~ sua tllli'at,:ftn potlerú SN prorugoulo t>OI' tlt.~li
lwrac;;io da asserullka geral, pill'a esse li111 P\fl!'l'SsanH"utc t·on
rocada. 

C.\PITUJ.O 11. 

Do fim da Sucicdadc, e naluresu de suas jlmcrues. 

Art. a. o A socil'dmle {('lll por Jüu SPfnll'iU' de todos os 
riscos, [H~I'das, un1rias, com a unica C_\t'npç;1o tios riscos pro
venientes do cotmnen~io illieitn, ou de c:outmbantlo, h1do o 
que, de conformidade com os arts. ü85 e ü8:i do CoUigo Com
merdal, pode Sf.'l' objedt, de segum mllrilimn. 

Att. r ... u A Sodetladc igu;.tlmente S('~lll'ill'iÍ tlt• lodos os 
rl:;t~, . ..;, pn':l,iZilS t• IH'I''la~, oet·asilnlatli-is jlOI" itH'CI!,Iio, ou l'OIH 

o fim de c·\ita·lo, ou por dl't.'ilo de rait1, tls propril'daÜI'S rus
ticas ou ui'IJUIHI!', C'dilil'ios do Estado, trapidlt's ou dt~posilos 
df' !P~'!'(';Hlnl'i:i"i, qut>r Sl'j:1o !JHLJit•u:; P ;dLHidi'Vi~~~n~, CfliPI' Utln i 
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a!\sim cnmo os mm'l'i..,;, IIH'ITiHlorias, all'aias, e roupa~ twllt~s 
t~x istr-n tt•s. 

E~H~eptuão-sr: s 1. 0
_ Os thcat.ros c t::ls,as de csrPctaculos, seus pcrtcners 

e depcndent'ias. 
§ 2. o Anna:wns ou drpnsitos, c fabricas de combustivcis, 

seus prrLcnePs ~~ dPpi~IHlendas. 
Art. !i." A Sntimlatk ~~·guradt ainda de qw.wstlllel" pt'rdns 

C llVo11'i:tS, tfi(\Us aS lllt'ITiltlorias ll'illlSfiOI'ladas pot' Via fl~l'i'l':l, 
ou por estra1las regulares, t~IH vchkulos proprios a st•guros. 
Excepluào-se furto, on rnnho, e descaminho. 

,\rt. 6." H uma tarifa ~erá organisada pelo Conselho di
rcctor pam e:Hla huwn dc~stas cspel'ics de sf'guros, devendo 
os pmmios varinr c·onli!I'IILI~ tl~ t:in·unslatuda:-; tios oh.iN·.tos a 
SPgUI'ill'. 

CAPITiltO 111. 

Do fimclo da Socie<lwlc, srus lucros, dioidrndo.< e rcserra.•. 

Art. 7. 0 O funclo soci;!l ."PI'<i de ckzPseis mil c~nntos d1~ 
róis, divididos em oitnnta 11111 Olt':;lies de duzc•utos mil r(~ís ('ada 
hmna. Por agora serão Uislribuidas nqües rorrespondPntes 
a metade do capital, c as n~slantes serão cmitlidas ;í proport;ão 
das necessidades socia••s, e applicado qualquer premio, que 
obtivrrem, ao fundo de rrserva. 

Art. S. o Logo ')IH' st>ja l!11tl\eaclo o f.ons('lho lliredor, 
far-sc-ha huma chaiiHHia lle lkz por cento tias tH~t::c1t's c•mil
tidas, outra chamadi.l d1~ cinco por cento trcz mezes depois, 
c out1·a de cinco por cc•nto no fi111 de tgnnl prazo, de modo 
a estar realisaüo em seis nu•zcs o c<~pilal corre~pondcnte a 
vinte por cento. 

As entradas podcrfio razcr-sr em dinheiro, ou em apolkcs 
gcraes, c provindaes do Hio dB .lnndro; em act:"ücs do llanco 
do nrasil t c da e~lnula ele ft'ITO tle n. Pedro H.' sendo cada 
hum dt•sles litulos rt•c·c•hiilo 1wlo vnlor <lo seu <~apitai rcall
sado se o preço llo merrado nüo lhe fm· inferior. Neste caso 
o Conselho Dircctor cxigirú reforço de entrada. 

A cada accionista se passani huma cautela extraída de livro 
de talão, donde conste u maneira por qm~ fez as entradas, c 
onde lhe seja rcseL·vado ex pm:;~;tnwntc o direito de substituü· 
os titulos com que os tiver tüito por outros dos ácima men
cionados, on por dinheiro, ou 'iicc-vcrsn, pagando a Companhia 
meio_ por eento do valor ~uhstiluido. 

O Conselho lHrcctílr poth•ní ~~xigir novas ('ntradas sempre 
que o julgue convenicntn, pn~c:.t•dendo- tmnundos no~ periodicos 
t•onl :-tn!Pdp:tç:!o (k qnüp.r- r1i;l" pPlo nH'nos. 

.• 
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Quando porém se desfalque o fundo realisado , o €onselho 
Director fará nova chamada, de modo que nunca deixe de 
existir somma correspondente a vinte por cento pelo menos 
das acções emittidas, não contando o fundo do reserva, salvo 
se este montar a outros vinte por cento. 

Art. 9. o A falta do entrada de qualquer prestação dará 
luga1· , pela demora até hum mez depois do vencido o prazo 
em que se di via realisar, ~í multa de cinco por cento de sua impor
tancia, e depois do quarenta dias á perda em beneficio da 
sociedade do capital com quo tiYcr entrado o accionista re
misso , assim como de qualquer lucro ou dividendo, e de todo 
e qualquer outro direito ou vantagem. As acções caídas em 
comisso serão vendidas a beneficio do fundo de reserva. 

Art. 10. o Os fundos da Companhia serão depositados em 
conta corrente no banco que mais vantagens oiTerecer. A so
ciedade poderá comprar, ou construir o predio coveniente ao 
seu estabelecimento. 

Art. 11.0 Dos lucros virificados nos balanços semestraes 
deduzir-se-hão quinze pm· cento para commissão aos membros 
do Conselho Director, o cinco por cento pat·a fundo de reserva; 
o restante será distribuído a titulo de dividendo nos mezes de 
Janeiro e Julho de cada anuo. 

O premio do dinheiro, e os dividendos dos títulos com que 
os accionistas tiverem feito as suas entradas, não fazem parte 
dos lucros, e lhes serão entt·cgues com dcducção de meio por 
cento a beneficio da Companhia. 

Art. 12. o Se o fundo de reserva exceder de vinte por cento 
do capital social emittido, será a quota dos lucros que lhe he 
destinado igualmente distribuída pelos socios. 

Art. 13. o Se o pagamento de sinistros absorver todos os 
lucros da Companhia, poderá tirar-se do fundo de reserva , 
se o houver, a quantia que a assembléa geral, ouvindo o Con
selho Director, julgar conveniente distribuir como dividendo,' 
com tanto que a somma a dividir nunca exceda <i mutado do 
mesmo fundo. 

Art. 14. o A Companhia não poderá segurar em hum só 
navio mais do que cinco por cento do seu capital rcalisado, 
e de s&u fundo de reserva. 

Nos casos de guerra ainda não declarada , nem começada, 
esse maximo poderá ser de dous por cento, c, quando já exis
tente, de hum por cento. 

Nos seguros terrestres o maximo em cada objecto não po
derá exceder a dez por cento do capital rea.lisado, c do fundo 
de reserva. 

u 
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CAPIT{JLO li\". 

Dos accipnistqs . 

. Art.· 15.; São a.;ciop,istas da Co~p~nhiq o~ possuidorê~ ~( 
suas acçôes. quer como pl'imeiros proprietarios, quér' como ées: · 
si o na rios. . · · · · · 

As acções pertencentes a Ormas sociaes só poderão ser 
representadas em Assembléa geral por hum dos socjo~. . · 

Art. 16. o As acções da companhia são in transferb:eis em 
quanto .não estiver rcalisada a primeira entrada· de que tratá 
o Art. 8.0 · • 

As transferencias de acções serão feilas por termo em livro 
P.Special, obrigando-Se OS CCSSÍOnarios por toda. a r~poris3,bíli
dadt', c obrigações sodaes das cedentes. Os termos· d'e trans
ferencia de aeç.ões devem ser assignados pelos cedentes e ccs'-
sionarios, c bem assiln por dous }}ireclorcs. · 

Nos cassos em que a dirccção recusa~· a approvação de gual
quer transferencia de acções, lerá a faculdade de toma-las ppv 
conta da Companhia pelo mesmo preço, ou valor da venda 'cón
tractada, para cede-las a individuo de sua escolha. 

Art. 17 _o Sendo a Companhia sociedade ànonyma, ~ res
ponsabilidade dos accionistas não se estende alêm d9 valpr de 
suas respectivas acções; são porêm solidadamente rcsponsaveis 
até á concorrencia do valor que reprcsentão. 

Art. 18.° Cada dez acçõcs dão direito a hum voto, mas 
nenhum accionista, ainda como procurador de outros, pQderá 
ter mais de dez votos. ·-

Art. iíJ." Todo o accionisia pode comparecer, ou fazer-se 
representar em Assembléa geral por outro accionista, bem 
como apresentar nella as propostas que julgar conducentp,s ao 
bem da sociedade. Exceptuão-se aquelles que não tiverem a, 
acções averbadas em seu nome noventa dias antes da reu~iãó. 

CAPITULO V. 

Da Assembléa Geral. 

Art. 20. • A Assembléa Geral dos accionistas h e a reunião 
destes y quando convocada c constituída de confQrmidat\e C()!R 

estes estatutos. . . . 
A mesa da Assembléa Geral compor-se-ha do Jlr.esi!lent.e, do 

Conselho Director, .e dous ~ccionistas por elle convidados a cJer;, 
cPrcm os lugares de sccretarios. , 

Art. 21. o A convocação da Assemblêa geral será feita pelo 
Conselho Director em edilal firmado pelo seu Presidente e Se
cretario, e· publicado lrez vezes nas folhas diaria de maior 
curso. 
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t\rt. 22." ~ J\ssell)IMa geral se julgará consfitulda, es-· 
ta11~o prescntP.S tantos acdonislas, tJUanl.os n~prPsenlarem hU!J\ 
4l!lli'W das ac~;ões cmillidas. · 

Art. 23." Quando a Assemuléa g-cmlnão nudm· delibrrm· 
por falta de nünlcro, se fará nova convocação com as lbnualidade!l 
tto art. 21", declarando-se os moti\'os dclla. Nesta reunião 0s· 
socios presentes, qualquer qur sPja o seu numero, eonstituem 
Assembléa gémtl. · 

Art. 2'•· o As delilJ1'1'11\:iies, que dissemm respeito ao dispo!!Jo 
nos arts. t.•, 2.•, 3.", .~.", 8.", ti.", 31." e33.", só poderão 
se1· tomadas por votos de accionisl.as qne rPpresentPm a maioria 
al.lsolula das aeçõ"s emittidas. 

Art. 25. A Asscmbl{·a Grral se reunir;\ ordinariamt'nlc 
duas vezes em Julho de eada anuo, sendo a primeira até o dia 15, 
c a sPgunda logo IJIW a commissii,, dt· cx<HIIt' tiver concluído 
o sru trabalho. 

Art. 26. o A Asscmhlt'·a Geral se rcuniní extraordinariamente 
sempre que o Conselho ])ircchH' julgar mnveniente convoca-la, 
0\1 lhe fiw cx,•gh.lo t~m requerimento motivado por accioinistas 
que representem hum quinln, ou mais do capital <'ITect.ivo da 
Socieôad~. 

Se oito dias <lf'pois tlessa exigcneia o Conselho Dir~ctor 
n~o tiver convocado u Asscmblca geral, podPrão os requei'Cnt(}s 
faze-lo por annuncios assignados por todos, com a design~ção 
do nnnu•ro de aeções de rn!la hum, declarando não tc.reJil 
sido attendidos pelo Conselho Dircctor. 

Art. 27. • Nas reuniões cxtraordinarias não se podení trl!fl!f 
<!e objccto alheio á sua convocação. Qualquer proposta en~~~ 
apresentada ficará sollrc a mesa para ser wnsiderada em outra 
st•ssão, para isso ex presa mente convocada. 

Art· 28.• Na p1·imeira l'l'União da Asscmlllúa geral, 9r
ganisada a mesa e apresrntado o relatorio do Conselho direcl()r, 
procedm·-se-ha em acto sucessivo á nomeação de h uma comnílssiio 
de cinco membros para o exame do balanço, e operações d,o 
anno antecedente' sendo trm: elcilos c dous tirados á sorte 
iréotre os accionistas de quarenta ou mais acções. · ·· 

A commissão trabalha com sua maioria, ainda que p~:r 
motivo de r~cusas não estcjão representados os dons elementos. 

Art. 29.• Na segunda reunião da Assembléa geral ~pr~
sentará a commissão de exame o seu I'elatorio sobre o ba
lanço e estado da sociedade, que st•rá publicado em hum dós 
jorl)aes de maim· circulação. A' commissão serão franqueado!' 
sem reserva todos os livros c documentos existentes, e forne:.. 
ddos pelo Conselho l>in~dor os exl'!arecimcnlos que dia cxig!l'. 

Art. 30. • lmmcdiatameutt' á apresentação do parecer da 
com missão de exame, snrit elle subrnettido á apreciação c de
cisão da Assemblúa geral , podendo os accionistas exigir to4~s 
as Informações que jnlg-m·em pl'f'r.isns para f'st•larf'rer seu YoJQ. 
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Art. 31.0 Votado o parecer da commissão, proeeder-se-ha, 
por escrulinio seerclo I' muioria absoluta de votos, á eleição do 
t.:onsclho DirPclor, que podení SPJ' rePI1•ito em sua totalidade 
e em nenhum caso deixurfto de se-lo tres dos seus membros. 
Concluída estu elcil;ão far-sc-ha pelo mesmo modo a de cinco 
supplentes, que devem substituir os directorcs segundo a ordem 
da votação, precedendo tanto os directores com os suppleutes 
ddtos em pn~nwiro t•serutinio aos dos dPmais escrutínios, ainda 
que estes ohtcnhão m;lior IIUHICro de sull'ragios do que aqucllcs. 

Art. 32." A' Asscmbléa geral compele resolver sobre todas 
as propostas que lhe forem apresentadas, c se acharem na cs
phera dos presentes estatutos. 

C.\l'lTVLO Yl. 

Da Adm-inistração da sociedade. 

Art. 33.• A sociedade será administrada por hum Con
selho Director de cinco membros, eleitos conforme o disposto 
no art. 31. o 

Os membros do Conselho Directot' são obrigados a conscnar 
em deposito na caixa da sociedade quarenta acçõcs de que 
sejão proprietarios, das quaes nfio poderão dispôr em quanto 
uellc fizerem parte. 

Art. 3!~. o O Conselho Direclor nomeará annualmentc d'cntre 
os seus membros hum presidente c hum secretario, devendo 
este escrever circumslandadamcnlc o que for decidido em hum 
livro de actas, que serão assignadas pelos membros presentes. 

Art. 35 o O Conselho DiJ·ector se reuniní. ordinariamente 
huma vez por semana, c extmordinariamenle sempre que os 
directores em exercido o exigirem. 

Art. 36 o As dclihcrat;ões do Conselho Director serão toma
das á pluralidade de votos; se nlío estiverem presentes todos os 
dircctores, serão necessarios ,-otos conformes de tres para que 
seja valida a deliberação. Os membros vencidos poderão de
clara.· seu voto na acta. 

Art. 37. • As ordens, correspondencias e resoluções impor
tantes serão assignadas pelo presidente c secretario, e regis
tradas em livro proprio. 

Art. 38. o Quando algum dos membt·os do Conselho Direclor 
se achar impedido de servir por mais de hum mez, será cha
mado o supplente para occupar o seu lugar um·ante o im
pedimento. 

Art. 39." Compete mais ao Conselho Dircctor: 
1." Executar c fazer executar os presentes estatutos , c re-

gular entre si o modo pratico de levar a eiTeito as suas dis
posi1;ões. 
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2.• Nomear c demitth· os agentes de que traia o art. 1.• 
dos estatutos , e bem assim todos os empregados da sociedade,. 
marcando-lhes seus ordenados ou commissões, c exegindo-lhcs 
as fianças que julgar convenientes. 

3.0 Apresentar á Assembléa Geral no mcz de Julho de cada 
anno hum relatorio circumstanciado das operações da sociedade 
no anno findo, acompanhado do balanço do seu activo c pas
sivo. 

4. o Representar a Companhia em juilo Ol\ feira dellc, por 
si, seus agentes e procuradores. 

a. o Escrever finalmente livre e geral administra«;ão , para 
o que lhe são outorgados plenos poderes, aos quaes devem 
sem reserva alguma considerar-se comprchcndidos todos, mesmo 
os poderes em causa propria. 

Art. 40. o Os membros do Conselho Dircctor, c todos os em
pregados da sociedade são individualmente responsaveis quando 
infringirem os estatutos, on com rnettcrem qua1•squer abusos. 

Art. H. o O Conselho Director poderá nomear por unani
midade do votos hum empregado de sna confiança , ao qual 
sob sua responsabilidade poderá delegar as attribuições que julgar 
precisas para melhor expediente dos ncgocios, c operações da 
sociedade. 

Art. 42.° Como compensação de srus trabalhos c n·spon
sabilidade terão os membros do Conselho Dircctor a commissão 
estabelecida no art. 11. o Essa com missão tocará aos supplentcs 
quando em oxorcicio , e poderá ser alterada pela assembléa 
geral. 

Disposições transito rias. 

t.a Por excepccção ao disposto no Art. 31, o altrndcndo aos 
trabalhos de organisação da sociedade, as funcçõcs do primeiro 
Conselho Director, e dos primeiros supplentes eleitos durarão tres 
annos contados do prim~iro mez de .Julho em qne a compa
nhia funrcionm·. 

2.• A companhia de s1•guros Hreupcradora fundar-se-lia na 
nova companhia Fidelidade, ficando esta obrig-aua a solver sem 
interrupção alguma todos os riseos não extinctos, c mais seguros 
precedentes que existirem naquella. 

A mesma companhia Fidelidade podení admit.tir que nl'lla 
se fundão outras companhias de seguros actualmente existentes, 
sujeitando-se em todo o caso á obrigação precedente, e esti
pulando as condições que julgar convenientes, c não forem 
contrarias a estes estatutos, o obtendo approvaçiio elo Governo. 

nio de Janeim em 20 de Agosto de 1857.- Pedro An~usto 
Vieira- 1\lanocl da 1\lolla Mnecdo -Jos .. ~ Oionizin !In Mdlo 11 

Faro- Joa~UiiJl José dos Santos Junior- Joã(l .Josó dos Heis. 
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llECIUn'U N." 2.10'1.-dc 11 de Fcvcroii·o de tSãB. 

·A&tórisa a Companhia de E$trada de ferro de D. Pedt-o., t1 
para reFJb:sar a terça parte do seu cap1~tàl por m~i(} ife 

emprestimo. 

Sendo necessario, em virtude da Lei de 26 de Agosto )te 
1857, modificar o art. 5.• dos Estatutos da Companhia da Es
trada de ferro de D. Pedm ll, c Tendo em vista a proposta 
feita pela Dircctoria da mesma Companhia a este respeito; -. 
lfei por ~em Autorisar a dita Companhia para que, em lugar 
da emissão de acc,:õ<'s snas, Pf!UiYaiPntes a hum terço do capital 
estabelt~ddo no mencionado a rligo, possa Pila n·alisar essa J1Urte 
do capital po1· mt•io de empreslimo , ou SPja representado por 
Âpolices do Govemo, ou por obrigações da Companhia garan
tidas pelo Estado, na fónna das condições que com este baixão, 
assignadas por Bernardo de Souza Franco, do 1\Jeu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministi'O c Secretario d'Estado dos Nc
godos da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Na
cional, que assim o tenha entendido e fa\'a executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em onze de Fevereiro de n.il oitocentos cin
coenta c oito, trigcsimo setimo da Indcpcndencia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco . 

. Çondlções JUU"R a i•ealisaçiio tle lmut mnpres
tiano eot•t·t_~SJlOUdeute ii tea·eu J•nrte tio capi
tal du Con•Junahiu da l~stt~atln tle CeJ•t•o tle 
D. Petb•o 11, fixado Jte•o aa•t. 5.• dos E"ta
tldos t•nblieatlos eont o Dee•·e~o n. • :1.680 de 
O de lllaio de :IS~ã. 

Art. 1.• O mnpresli111o 1le tfUI~ trata a l.ei dt• 26 de A~wsto 
de 1857, sc1·á contmhido lüra do lmpcrio, e deverá produzir 
o valor real de f 1.425.000-0-0, ou 12.666.666~666 ao cambio 
de 27, liquido de todas as dcspczas propria do contracto. Esta 
somma scrtí cffccluada nos prazos que para isso forem ajustados. 

Art. 2.• Ouvida a ])irectoria da Companhia da Estrada 
de feno de D. Pedro 11, nomeará o Governo a pessoa que deve 
negociar o cmprcstimo, a qual, <h•pois de emprega•· as diligencias 
·u·ccisas para obter as melhores condiçêies, quer emittindo obri
g-ações da Companhia. qnor Apolices de Divida do Estado, re
eolherá as propostas eonv<'nicntes, c as apresentará ao l\finistro 
que para esse fim ror designado pelo mesmo Governo, so u 
Ministro não for o Jll'Oprio negociador. 
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·.· .Art a>. se,:a pi·ctei·ilíi a propósia máh vmítajósa, ·~. :~n. 
js~ill~ii~~ _de Clrc~mslancids,, a cíiiissão de titulós do cniprcstiííio 
será felta .ein íwrnc da toiiiP,árihia. . 

•. . , A. ri. t • Logo que o Ministro Bràsilciró receber o con
fracto do dnpí·estirríb, cujá. proposlá Hvcr .. sido no···r elie prc~.·?
riêfa·, âssigiiará o contracto c as Apólices, ou as obrigaÇõc.s t;~:á 
ComR~nhia, como fi.ador c ptihei. pai pagador por parte .. do Ílrá~ll .. 
. , !'Jas Apoliccs óu ,obrigâçõés gue se. en1ittirerh, s~ iQscrc
verão ils segu~nles palavi·as - Einprestitno para a Estrada de 
forro,de D. Pedro 11.-

Art. 5.0 Quer o cmpre.stimo se faÇa em iwme da Co,mpa
.nbia; quer em nome do Estãdo, a Companhia não terá inler
fercrida alguma Íla direcÇão do SCI'Vii;_o. do r)Jesrilo .ernpt~~titDO. 

Para indcmnisação das quaíltiás qtre o GMern'o ·tiver tfcs
pendido semestralmente com este seniço entregará clla ao Thc
souro as sommas devidas á vista de nota dada pela Hepartição 
competente. 

Art. 6. o No contraelo se estabelecerá que a amortisação 
annu;ll ~obre o capital do empre~timo será a. ditfcrenç~. que rc
sultár íJd sorniná das despezas fci@; com os juros e comiliissões 
do cmprestimo, comparada com a irnportancia do juro de sete 
jí\Jt cento de que trata o art. 7.0 destas condições, . 

Se; porém fot conveniente contrahir o emprestimo com a 
ilfflOrtis~çífo de 1 por .cento, neste caso rar-se-ha huma rltnorti
sação addicional ate completar a importaneia da dita difl'ereru;a. 

Art. 7." As quantias que se forem i'eàlisando pàr conta 
do elller\estimo !l~ Praça em q~e o mesmo ,ror conlra.hi?o serão 
ãepositaaas na Casa Commercwl dos AgcíHcs Brasiimt·os em 
londrés; c desde a data de súa entrada ali i vr'ncf~rão do Go
verno Geral c flrovincial o juro de 7 por C\'nto em f(tvor tla 
Compárihià. 

o Govci·no poderá, de accordo cotn a J)irectoria da Com
panhia, tomar por suá cpnta estas quantias para as fll}jllirar as 
süas despezas, cnhcgando á Companhia, nci llio df' Janeiro, 
só'ímna eqúivalcntc ao •·•nitLio do dia, aliiÍs rlariÍ ord!'ns nos •lHos 
Agentes para q\le as ponhão iÍ disjJOsição da IÍH'SIIIa Coniparihi<l. 

Árt. 8. o A Companhia eontinuaní a debitar o novçmo 
Gcr~l c Prov.\ncial pela gar.antia di~s jtl~os. ria itnpo~·tancia fÍil 
7 por cento ,do caprlal n·al1sado at<~ o hrmtc dos trmta e oito 
mil contos décrctados, conta ndo-sc o juro sohn' <i pÚt<· do 
capital que for representada pelo cmprestimo desde il clafa fix<lda 
no ãi'tigo antccPdente. ~ssim tamh<'rn os creditarâ t·ela renda 
liquida que recéber, e pelo jli1gahienlo dos (litos jui·os. . 

Art. 9." As despezas prownienles dà tJassüg·puJ <los IUrHftís 
de cmprestimo para o Brasil, ou por motivo de alta de cambio 
ou de coillmissõcs, serão rôhsidcradas dcspczas de tápifal, c 
\\.Q..C.P,rpprtqas na .. parte 4. • do art. UI do Conlracto de to de 
Mãlô i:lc 855, dUo sUjeitas ao limite de 2! por cento nella esti-
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pulado; para o que fica modificado o rererido Contracto nesta 
parte. Se porém houvert'm lucros, provenientes de cambio por 
que forem passados os fundos, taes lucros serllo equiparados aos 
premios de acções para os fins do art. 11 dos Estatutos, salvo 
se anteriormente se tiverem feito as despezas a que se refere 
a primeira parte deste artigo, as quaes serllo indemnisadas pelos 
lucros de que trata esta segunda parte. 

1 Art. 10. Logo que seja realisado o emprestimo, suspen
der-se-Mo as chamadas das acções em circulação até que haja 
necessidade de completar o capital das mesmas. 

Art. 11. Os fundos disponíveis estarão sempre depositados 
em conta corrente n'algum estabelecimento bancario. 

Palacio do Rio de Janeiro em U de Fevereiro de 1858. -
Bernardo de Souza Franco. 

DECRETO N. 0 2.105-de 13 de Fevereiro de 1858. 

Declara da alçada dos Juizi!S Commissariot do art. 30 do 
Regulamento de trinta de Janeiro de 185-t. as questões dos 
limites de todas as posses e sesmarias, que confinarem com 
terras devolutas. 

De conformidllde com a Minha immediata Resolução do 
29 de Janeiro proximo passado, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado exarado 
em consulta de 7 de Dezembro do anno passado: Hei por 
bem Decretar que as questões de limites entro sesmarias e posses 
particulares , que forem confinantes com terrenos devolutos, 
quer estas scjão sujeitas á revalidação e legitimação, quer não, 
sejão da alçada dos Juizes Commissarios, do que trata o art. 
30 do Regula111ento de 30 de Janeiro do 18M·, observando-se 
o processo marcado no art. 36 e seguintes do citado Regula
mento; ficando assim alterados os arts. 19 e 60. 

O l\larquez do O linda , Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro, em treze de Fevereiro de 
mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Indepen
dencia c do Imperio. 

Com a Rubrica ~e Sua Magestade o Imperador. 

Marqms de Olinda. 
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DECRETO N.o 2.106- de 13 de Fevereiro de 1858. 

Desliga do Batalhão de Infantaria n. o 34 da Guarda Na
cional da Provincia de S. Paulo a força qualificada no 
Municipio de Botacatú da mesma Provincia, e crea com 
dla hum Batalhão de Infantaria de quatro companhias. 

Attcndcndo á proposta do Presidente da Província de São 
Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica desligada do Batalhão n. • 3! da Guarda 
Nacional da Província de São Paulo a força qualificada no Mu
nicípio de Botacatú da mesma Província, e com ella creado hum 
Batalhão de Infantaria de quatro companhiall com a numeração 
de 37 do serviço activo , e subordinado ao Com mando Superior 
da Comarca de Itapetiniriga da relhrida Provincia. 

Art. 2.• Fica reduzido a seis companhias o Batalhão de 
Infantaria n. o 3~ da Guarda Nacional da sobredita Província. 

Art. 3. o O novo Batalhão terá a sua parada no lugar que 
Jhe for marcado pelo Presidente da Província na fúrma da lei. 

}·rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do Meu Con
selho, 1\linistro e Secretario d'Estado dos Negoclos da Justiça, 
assim o tenha entendido c fm;.a executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em treze de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta c oito, 
trigesimo sctimo da lndependencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

F1ancisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 2.107- de 20 de Fevereiro de 1858. 

Altera a condição 1.• do contraclo celebrado cotn a Com
panhia de Navegação e Commercio do Amazonas. 

Tendo a experiencia mostrado a convcniencia do se resta
belecerem na 1. • linha de navegação a vapor no rio Amazonas 
as duas viagens mensacs estipuladas na condição 2. • do con
tracto approvado por Decreto n. o 1. U5 de 2 de Outubro de 
1854, as quaes forão reduzidas a huma pela 1.• condicção do 
contracto posterior approvado por Decreto n. • 1. 988 de 1 O de 
Outubro do anno passado : - Hei por b11m para este fim , 
Approvar o novo contracto celebrado com a Companhia de Na
'Yegaçiio e Commercio do Amazonas em data de 17 do corrente 

12 
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mez; e ~iijas condí~õcs com c~lé haixão, assignadás peltt M~rquez 
de. Olinda, Conselheiro d'Estado, Presjdentc do Conselho de l)fi
iifs't~, .• lhislro e S~cret~i'ib d'~~~ádô tlâs ~eg<Ribs~ 16\tftiftó, 

'1fbé li~idi 6 tê.nll~ ~btêndl~o é fa~a e~etutíí~~ P!J.Ia~ro ~ª~de 
ifsttelnr em vtnte dl'l F'threretm de rililóitotehtos· eirremmt~ ~ bito, 
trigésimo setimo da Indt•pendeni:lia c do ltnpetió. 

· · Com 1l Rubrica de Sua Mngestadc o ImperAdor; 
. ... ,. .·, . 
Mtzrfue2: rk Olinda. 

. . 
tJendi~ões do ÓO"O cont••acto ceJetit•ft.do ~tidi ft 
. c,mpanhla de ~aT«'5Af .. ~ílo e f".-onimer~lõ db 

Amazonas, li que se re~re o D'eél·etw desna 
daa.. ·· •. ~ 

. A ·companhia de Navegação e Commercio do Amazonas se 
·.o~ri~a a fazer na t.a linha de navegarão a vapor de sua Çm
. ~r~sa, . a qual tem .~rincipio na •·apitài da Provl!lcia. do. ~~rá 
e acaba na da Provmcia do Amazonas, nos termos e dehauo 
das clausulas do contracto approvado r elo Decreto n." f9S8 a e 
10 de_.quto.b~o d~ aqno passado,"du~s. via~ens cada mez, co
meçando do mez de Marçó prox1mo futuro. 

-.e .• 

A Companhia poderá empregar em huma das referidas 
viagens mensaes hum vapor de força c dimensões inferiores as 
que forão estipuladas na condição 1. • rio referido contracto, obri
gando-sé pórêm a apl"l•stmlar, rio prazo de flons annos a contar 
de 17 do corrente mez, outro vapor que substitua lÍqttl'lle, c 
~tué tenha a fórça e dimensôcs exigidas na iitesma condiÇ!o. 

3.• 

Alêtn da subtcnr;ão. de trint!l c cinco contós de réis coó
cedhtll pela coritllção r~.· do sobredito coÍ'ltracto, ó Governo Iiri
)jcH,ntJ:la~árã inhnsâl!Ílen!e <Í Cornpar1hia a l!tibveri~ão adc1i~i·o~'àl 
~le ,\1~.~M§, cohtos de rHs no rr:w~ttlO prato ril;l.tcádo ua llila 
ebQtÍ!ç~o, li. cont11r do 1. o do cità'do mcz de Março pró-xffno 
futtu:o. . 

.~taeió dti J\i~dn lhncito ein ml rte Fevtn'êWo' dê 1ggs. ~ 
lr.lu,·~ei: ·de Ofi'mr&. · 
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· DECRETO N .0 2.l08 ..... 'tle 2"0 de Fllvér~iro de lSS8. 

Reputa .. ~ maneira'. pela 9!Jal se ~eirJ,fa_~~r ~~ c~~;tâ$ 
. d6 tfta~ltt} ~ pu~~- ~~pprt~ll~to do& Atmoxarifaáos tle~ 

Martnha, tiS fornecunentos a seu cargo. 

Hei por bem Ordenar que as compras do material para 
supprimcnto dos Almoxarifados da :Marinha, ou fornecimen
tos a seu cargo, scjão feitas na conformidade do Regula
mento, que com este baixa , assignado por José Antonio 
Saraiva, do Meu Cónselho, Ministro c Secretario d'Estado dos 
NegocJos d~ Marinh;l , que o tenha assim C!Jlendido, ~ faça 
e~litbtilt. PalaÇio do Rii'l ~é Janeiro eifi vil)te de Févereiro 
íl.é. fh11 óitóteritds . ê ~ihco~pta õ ôito 1 ttigêsimo sethiió da 
IHile}Jendehéia e dd lmptmo. 

Com a Rubrica dé Sua 1\Íagestade O Imperador. 

iosé Antonio Sãhi(~s. 

Jt~~ü!*"IÍ;*e•~M, -' .. qlle se refere ~ Decreto 
~·estü üata, estabeteee.ntlo a fórntá, por 
iJ•Ie se deve na fazer as com.,t·as do . mate
rial ~e~~ssat•io, pat•a o servl~o "~ c~ósü~ó 
d• JÍ.l"•at:da, . .ll'!fe•utes e hials r.sU\belécl
tileíltôil tle llarlülia. 

CAPitULO I. 

DaB compras. 

Art. 1. o A compra do material necessario, para o. ser
viço c consumo da Armada, Arscnaes, c mais Estabeleci
mentos de .Marinha, se rará por meio de concurrenci'l-, a 
que serão convidados os fornecedores, e de conformidade 
corri o disposto n'este ltcgulamúnto. 

Eiceptuão-se : 
§ 1. o O cuso de parecer ao f.ovcrno mais conveniente 

rcalisal-a fôra do paiz, por intcrmedio de suas ~cgações c 
Consulados, ou por. encommendas commettidas a Nrgocian
tc'S de notoria probidade ' podendo abonar-s-e a estes úma 
commissão, nunca excedente de cinco por cento. 
~ 2.• Os cllsos urgentl's, c os de conluio cnlm os con

correntes. 
§ 3.•. As compras miudas de material não existente nos 

Almôx&rifados , . e a dos ,9bjectos pi·ccJsos , pà,ra q erpe~ieplé 
e serviÇà d~s diversas Es'taÇOes dó Mltli~terto dá MáíiJ:íha. 
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Art. 2." Nos casos urgentes, e nos de conluio entre 
os concurrcntes, a compra se fará pelo modo, que mais acer
tado parecer ao Governo. • · _ 

Art. 3.• Ascompras miudas serão autorisadas pelo In
tendente, c feitas 1mr um Agente Comprador , que dará a 
fiança de quatro contos de réis, 

CAI'ITUI.O U. 

Das compras na Côrte. 

Art. 4. • Na Cõrtc as compras serão feitas por meio 
de um Conselho, composto do Official encarregado do Quar
tel General, corno rrcsidcntc, do Intendente, c do Auditor 
Geral da !\farinha. :Este Conselho se reunirá no dia 5 de 
cada mcz, c sempre que fck ncccssario. 

Art. 5.° Compete ao Conselho: 
§ 1. o Requisitar ao 1\1inistro autorisação, a fim de rca

lisar a compra do material preciw, para o completo abas
tecimento do Almoxarifado em um tempo certo. 

§ 2. • Promover o fornecimento de viveres c fardamen
tos, para os Corpos de l\larinha, Companhias de Invalidos, 
c de Artífices, c mais prac;-as da Armada, bem como etrcctuar 
os respectivos contractos. 

§ 3. • Promover a compra de todo o material , de que se 
precise, para o provimento do Almoxarifado, conforme o dis
posto nos Artigos seguintes, ou verificar, por meio da con
currcncia, quando fôr ncccssario fazer alguma encommcnda, 
quaes os Negociantes, que da mesma se incumbirão por 
menor commissão. 

Art. 6.0 O Intendente da Marinha, tendo em vista o 
estado das Secções do Almoxarifado, c os pedidos, que lho 
forem dirigidos, apresentará ao Conselho, com a necessaria 
antecipação, o calculo dos provimentos, que convenha fazer, 
acompanhando-o: 

De uma relação da quantidade dos genoros , de cuja 
compra se tratar , existentes nas Secções do Almoxarifado. 

Da tabclla demonstrativa dos preços, pm· que tacs gc
ncros forão comprados no semestre anterior. 

Do resultado dos exames , a que tenl}a mandado proce
der, para verificar a cxactidão c convenicncia dos pedidos; 
assim como de quacsquer outros esclarecimentos , de que 
possa o Conselho precisar, para bem cumprir a disposição 
do§ t.o do Artigo antecedente . 

Art. 7. o O Conselho, com as i nformaçõcs dadas pelo 
lnendente, e quaesquer outras, que tiver obtido, fará a re
quisição, de que trata o § 1. o do Art. 5. o, tendo muito em 
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vista a convP-niencia de evitar-sé, quanto fór posslvel, a 
necessidade fio oompras urgentes. 

A requisição será motivada, e aoompanhada, não só 
de uma relação dos objectos precisos, mas tarnbem de um 
parecer circumstanciado, sobre a maneira mais conveniente 
de eJTectuar-se a compra dos mesmos. · 

Art. 8. o O Ministro da l\Ial'inha, considerando as t•c
quisições do Conselho, autorisará , ou não a compra; indi
cando, no primeiro caso, a quantidade dos gencros , c o 
modo por qnc dcvão ser comprado!!. 

Art. 9.• Resolvida a compra, ou cncommcnda no mer
cado da Córte, o Conselho tmtará immediatamente de pro
mover a concuncncia, annunciando pelos jornaes de maior 
circulação: 

§ 1. o O dia, hora, c lugar do recebimento das propos
tas, c das amostms de gcneros. 

§ 2. • O dia, hom , c lugar, em que procederá ao exa
me das amostras, c escolha das qualidades melhores , ou 
mais convenientes. 

§ 3. o As quantidades c qualidades dos gcneros, de cuja 
compra, ou cncommcnda se tmtar. 

§ 4. o Todas as condições da compra , ou cncommcnda, 
tempo e fót•ma do 1)agamcnto. 

§ 5. o O dia, hora, e lugar, em que serão abertas as 
propostas, para compm ou cncommcnda. 

Art. 10. No dia c hom, que se annunciar, para a 
abertura das propostas, o Presidente do Conelho admittirá 
na respectiva sala os concurrcntcs, que se aprescntm·em, c, 
em acto publico, com o Empt·cgado, que sefVit· de Sccrctario, 
abt·irá todas as propostas, que existirem. A' medida que as 
fôr abrindo e numerando , irá o Sect·etario tomando nota 
do nome do concm·rentc, dos gencros que se propõe a ven
der, sua qualidade e pt·cço; e de tudo Javrar-se-ha termo , 
que será Msignado pelos membros do Conselho. 

At·t. 11. Escrito e assignado o termo, de que trata 
o Artigo antecedente , o Conselho discutirá as propostas, c , 
depois de assentar sobre o que mais convenha á Fazenda 
Nacional , levará á presença do Ministro, por meio de Offi
cio, uma C{)pia do referido termo, acompanhada do seu 
parecer motivado, a respeito da conveniencia de aceitar-se, 
ou não, uma ou mais propostas , necessidade de nova con
currencia, ou vantagem de realisar-se a compra por outra fórma. 

Art. 12. O Ministro, em vista do pm·ecm· do Conselho, 
ordenará, ou não, a compm, ou encommenda; c, n'este ul
timo caso, indicará o que se deva fazer, para obter-se o 
material neccssario. 

Art. 13. O Conselho, logo que recebm· a m·dcm, para 
a compra do material preciso, ctTectuará os contract(ls, man-
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dando ''vrar QS nfl(l(l!ISarJos ~ernws !'O\ Uvrg prPPfjo de taJ~p,. 
do qual o Secretario cxtrnhirá. o comNiteille tit"lo ~~ v~ndA, 
QIJ •wta de ~~~commrQdil, com qll.e a p~Jrto fªr~ · ~eppis·' a 
mítregil na reswctjya Scc:ção (lo ~lmo~arif~do. ~ 

Art. 14. ·A!! amostras, que for?~ prefertdqs, serl!,o fecJJa
das, lacradas e marcadas com o smefe ~o Con~eJbo1 e {le
poill enviacJas á Secção respectiva, parll, ~·o &cto di! entrega, 
serem· ~s generos com ellas confrontados pelo .1\JpdaJt~e l\P 
lptendente, obsel'Vando-se o dispost9 nos Arts. lt e 1~ d<i 
Regulamento annexo ao Decreto n.o 1.769, de 16 de Junho 
de 1856. 

Art. 13. /l, escolha das amostras será fe~ta pelo Con
s~lho, que ouvirá previamente, se julgar necessario, os per·t~• 
de sua confiança, os quaes poderão ser os do ArS!'nql , !)U 
quaesques outra~ pessoas do conunct'cio e estranhas as Repar
tições Publicas. 

Al't. 1~. A!! compras, de que trata o § 2. o do Art. 
5.0 d'este negulam~n~o, S<lrão realisad.as pelo Conselho, ~Dl 
asslstencla dos Commandantcs da Estação e dos Corpo~, n 
sem dcpende~cia de autorisação {Jrevi~ do Ministro da -~fari
nha, a euja approvação, porem, o mesmo Conselho submdterá 
os resP,ectivos contractos. 

Art. 17. As compras previstas no Artig!l antece4entc 
s_erão tambem feitas por meio do coqcurren(lia, precedendo os 
annuncios, de que trata o Art. 9. 0 , e qqe Jfevetão especificar 
quanto convenha que os fornecedores conheÇão, para apresmi
tarem em terJDOS as suas propostas. 

Art. :l~. No dia e hora, quo s~ fixar, pqra f!S c:.om .. 
pras mencionadas nos Artigos antecellEJJttes, prope.derá :o CoJi~ 
selh~, na c~nformidade <!.o que dispoe~t os l).rts. 9.•, fO, ~ 
scgmntes d este Regulamento, com a dl1Terenç11 de qq.e p ~~ 
cretario, em lugar de passar o titJJio de veQilll , oú eJ)I)Oni
meitda, como 4etermina o Al't. 13, elll'ahlrá !)e um livro de 
talão appropriiHlo as potas !)os generos, com que o fQfll,(l-, 
cOf)or preferlcjo deve enll'al' para os Armazens, segUndo as ne
cessidades do set·v!ço. 

J\,rt. 19. ,!s enco.mmend~s, que se ho~verem de r~,a.,. 
li~f por ~ntermel)io !)as Legaçõe~ 1 e C~psulado~, SOfãQ te
S!Jlvidas e feit;t~ ~itectamente pela ~creta•·ia d'Est~dQ dos N~ 
gocios da ~arinha, á vista dos da<!.os q!le o Coosel.bo fom!'!lt1r: 

Art. ~O. A' medida qJ)e forem clt~an~o as· ~~ÇPrij
me~d~s, ~;m que falia o Artigo ~nterlor, o lqtendente proYi-
denciará sobre a sua al'recadação. · · · 
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ÇAP!TUL9 fll. • 
I . • 

Das compriÚ, par~ fornecime'!to dos Hospi{({e~ d,e Ml{ri~~~. 
. . 

4tt · ~t: O forne~i~ento d!) tudo qu~nto ~~ pr~pjs'r, 
Jj~r~ o ff9$,Pitl,d ~e Marmh~ d,a Córte' mclUSIVQ m~d!!J.if 
ri}~Qtbs,. será feito por qm Conselho, comp?sto do l!ifE~~.t?r, 
L" ~edtco, e Almo~anfe do mesmo Hospttal , servmdó dê 
s,~cretàçio o rm:pectivo Escrivão. . 

Art. 22. A disposição do Artigo antecedente será exte~ ... 
siva ás Províncias, logo que sel!S Hospitaes estcjão conve
tiiimtemente organ!sados. 

Art. ~3. As regras, que nos Arts. 17 e 18 d'este Re~!l
lametitP ficão descriptas, para as compras dos viyeres e fllr
damehtos, serilo observadas pelo Conselho, de que t.ratâ u 
Art. 21, em tudo quanto fOr applicavel. · · 

CAPITULO IY. 

Do abastecimento dos A.lmox(trifado.~ de Marinha das Pro
vincias da Bahia, Pernambuco e Pará, e da maneira, por 
!111~ nos pl)rtos , onqe não houverem I~tendencias, o~ Ins
pécções, · devem ser providos ós Navios da Arm~da. 

Art. 24.. O materj<tl necessario, para o al>ílstecilllento 
dos Minoxarifados de MariJiha das Províncias da JJahi~, P~
Q!liqbuj.:O e Pará, os viveres, fardamentos' e o ma!s' de q.ú~ • 
s.e prel<isar, para as Corqpanhias de Aprendizes Marintteirps 
e outros Estabeleciu-wnto~ de :Marinha nas ditas Províncias, 
obter-se-hão,· seguindo-se as mesmas regras estabelecidas· na 
Córtc pelos Arts. t.• atú 20 do presente Hegulamcnto, em 
tudo quanto fôr applicavel, com a dilferença sómente de ser 
o Conselho, nas referil!as Províncias , composto do Inten
dente, ou Inspectot· do Arsenal, do Commandantc da Estação, 
~ de um Empregado da Thesouraria, nomeado pelo Presi
tJeiite. O Commandante da Estação será substituic}o eJp sua~ 
rált,as pelo CQmmaodante mais graduado, e, em igualdadl;l de 
graduação, pelo mais antigo, que estiver no porto • 

.1\rt. ~. Os Pre~idente,s das Províncias oa execuçãQ 4'esto 
~eguliupento e~.,rcerão todas as attribuiçõe~ do Mlufsh'll 
<!li ·Nf~rinha, sem c-uja !llltorisação, porem, não poderão ~~e.r 
QIICOmmen()as de opjecto!i para a Europa, nem exce()er a~ fp.:; 
brica:s respectivas por meio de com)_jras, ou encomm<mdª~
ll vuJtadas. ·· 

.· J\rt. 26. As compra$ dÇJ que fór nccess&rio, para 9.i Na~ 
vios ~,Urtos oos por~o~, onde não houverem lntcnden.cil_l~. 
~ {Q~!>,e~õe.s, ~)·~ .. o feita~ P9r m_. cio cJe Qm Co_n_ ~.l,ho, ·1\óm.:; 
(!q~ do Çomll.lall~~pte dà ~stQ.ção , ou do ~ano, e (lo~ 
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dons Olllciacs mais gt·aduados, ou, em igualdade de gradua
ção, mais antigos, pertencentes á Estação, ou Navio, ser
vindo de Secretario o Escrivão do Navio Chefe. 

Art. 27. Este Conselho funccionará em uma das salas 
da Capitania, ou a bordo do Navio, que se achar no porto, 
e procederá, a respeito de todas as compras, confm·me o 
disposto nos Arts. f7 e 18 do presente Uegulamenlo, em 
tudo quanto lü1· a()plicavd , tendo tambem em vista o que 
determina o Aviso Uegulamentar de 28 de Novembro de 
1840. 

Art. 28. Para as compras miudas c urgentes, se abo
nará, pela Thcsoumria, aos Commissarios uma quantia; que 
não devm·á exceder do seiscentos mil réis , ficando elles obri
gados a prestm· contas , na mesma Thcsoumria , do emprego, 
que fizerem d 'esse dinheiro. 

CAPITULO V. 

Da maneira, por que os Navios da Armada devem ser 
pr·ot,idos nos portos estrangeiros. 

Art. 29. A respeito dos supprimcntos, e outras despe
zas, que se tcnhão de fazer com os Navios surtos em portos 
estrangeims, se continuará a proceder, pela fót·ma deter
minada no Regulamento de 8 de Janeiro de 1838, com a diiTe
rença de serem as compras c quaesquer contractos deliberados 
por um Conselho, composto dos mesmos membros, de que 
trata o Art. 26 do presente Regulamento , dispensando-se 
os certificados das Legações, que por aquelle são exigidos. 

CAPITULO VI. 

Disposições diversas. 

Art. 30. llas compras miudas, de que trata o § 3." 
do Al't. 1.0 , se fará na Intendoncia uma escrituração simples o 
clam, para a qual o respectivo Intendente da1·á as precisas 
instrucçõcs. 

Art.· 31. Dos dinheiros, que receber o Agente Compra
dor , prestará elle no Thesouro contas, devidamente docu
mentadas, precedendo a competente liquidação pela Contado
ria da Marinha , nos termos do A viso Regulamentar de 2 
de Abril de 1856. 

Art. 32. Os Secretmios dos Conselhos na Córtc, e na 
IProvincia da Bahia, serão os das Intendencias, e nas Provin· 
cias de Pernambuco c Pará os das Inspecções dos Arsenaes. 
· Art. 33. As diversas Estações do Marinha remetterão 

ás lntendencias, com a necessaria antecipaçio, os pedidos 
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dos objeetos precisos para o seu expediente, a fim dP s••r a 
;u·qubit;üo dos mesmos !Cita pelo Agente Comprador, na 
fi)rma do Art. 3." 

Para as referidas Estações se marcurü mensalmente, sob 
proposta dos respectivos Chefes, as quantias, que l(wem nc
et>ssarias ao seu asseio e a quaesquct outras 1lespezas, qne 
não se possão fazer por rwssoas estranlns a ellas; seudo t;ws 
quantias abonadas no Jll'ineipio de r::u!a IIII'Z. 

Os nn·smo~ Chefes inntmhiriio tl'eslas desp!'zas a um 
I~mpregado, c, mandando organisar a competente conta justi
ficada, a remetterãn lodo.; os nwzes ü Contadoria da 1\Ja
rinha, que vcrilicará sua exactidüo, assim como o bom emprego 
das quantias !ÍPSpPrHlidas, <' a aulorisação d.:tda para isso 
pelos ditos Cheft's. 

Art. :JrL O Ministro da l\Jarinha arbitrarü ao Auditor 
de Marinha na Côrte, e aos EmprPgados de Fazenda, que 
fo!·em membros do Conselho nas Prorineias, uma gralificat,:üo, 
que niio cxrPdPrá ík J. 200~000 r(·is para o primeiro, c dt• 
600~0CO réis para os segundos. 

Art. ;;;;. O Agente Comprador tt~l'ÍI o ordenado de 
600~000 réis, c uma gratilkaçiío igual ao mrsmo ordenado. 

Nas Provindas a gratificação SPI'Ü til' !:00~000 r[•is . 
. \rt. 36. O Ajudante da Intendencia na Côrte, e os das 

lnspeeçiíes dos .\ rsennes nas ProYind.:ts te ruo a seu l'argo 
wrifiear na praça os prp~·os correntes dos genPros pr('cisos 
para os Almoxarifados, c as casas importadoras, que os pos
suão, a fim de informarem aos Conse1hos, sobre tudo quanto 
convenha que elles saibão a tal respeito. 

Art. 37. As amosft'3S dos gcrwros, cuja compra serra
Iisar, serão conservadas, sempre que fôr possiYel, nas respcc
tivas Sccçi'ies do Almoxarifado, c df' lúnna que se não sub
s!ituiio, para o lim de podt•r-se w•rilkar .-m qualtJUI'r kmpo, 
se o.; fnnH'eedore~ entr·árão com geurro,.; de I}Ualidades infc
rior('S ás mencionadas nos seus coutractos. 

Art. 38. Nenhum contractn sc•rá eelebrado com Com
merciantcs, ou quaPsqucr outras JH"ssoas, qtw livPrcm vcHdi
do t;t•nems avariados, ou ín·ocurado uwller uo Almoxarifado 
qualidades, ou quantidades inferiores üs rendidas. 

Art. 39. Os Intendentes de :\farinha lerão o maior 
cuidado em verificar a existcncia de conluios rutrc forne
cedores c peritos , com intento de dPfrauclar('m a Fazi'Hda 
Nacional. 

Art. 40. O Conselho, de que trata o Art. 4.", proporá 
ao Govemo todas as medidas, que poderem ser adopta
das, e tiverem po1· fim facilitar os pagamentos, c destruir 
os embaracos, que impedem as casas importadoras de vender 
para os .(rscnaes , c bem assim verilicarü, com autorisação 
do Ministro da Marinha, se o syst('mn dr propostas pwvia-

J:I 
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mcnh~ fPilas pockrá SC'I' algumas ''ezcs, c com yanlagrrn para 
a Fazenda, substilnido pelo systcma dos lanc:os, de «tllf~ sn 
faz uso nas hastas publicas judidaes. 

Art H. Na Cc'lrtc o Auditor da l\larinha, c nas Proviu
cias o Empl't"gado, de que trata o Art. 24., organisariio sc•
mcstrahncntc o relntorio de todos os trabalhos do Conselho. 

Este rclalori(, dm c••·•í indicar: 
As vantagens obtidas Jlcla FazPnda com os conlractos 

r{'8.lisados. 
Os embaraços cncnutrados, para a acquisi~·ão de rnal<'

rial por preços modic·o:>. 
As providrneias, que cmnirú adoptar, 1:ara rPmovcr tlles 

cmbaracos. 
Os 'ahn,;os inlroduziclos na fisealisaciio elas quantias dl's

J>Cndidas c·om a eompra de material. · 
0 dito relalofiO ser[t acompanhado UC' Ulll Cfllarlro clt'lllOilS

tratiro de todas as compras, cneornnH·nclas, e fonweimPulos, 
que o Consrlho houVC'r contraclado. 

Art. 4~. O Conselho ,·isilaní uma ycz, pelo nH•nos 
em cada nwz, os A rnmzens do .-\ lmoxarifado , a fi 111 dl' 
verificnr quacsqucr nbusos introduzidos no recebimento dos 
gcncros compmdos; c solicitará immediatamcntc do Ministro 
todas as pnnidencias i mlisl'lc•nsavris, pnra que tnPs abusos 
se não repilão, quando os encontre>. 

O r!'l{••·ido Consl'lho lerá muito 1'111 ,·isla informar-se 
do procedimento dos prrilos inc·umbidos do exame dos gc
neros, c medição dP madeiras, para prt'Wnir os abusos, 
que po.;são pro\' ir dl' l'rau<lP ,. negligenrin elos mPsmos, c 
qnc podem inntilisar (lHio.: ns seus esforços. 

Art. 43. O Cons~'lho, de que trata o Art. !~.· d'Pstc 
Regulamento, proporü ao Ministro da Marinha qllalqucr mo
difica<:iio no me; mo HPgnlamcnlo, que n pratica aconselhe>, eonw 
indispensawl, para a mdhor fisndisaçào dosdinlll'iros puhlicos. 

A!·~. v.. O Cmtsl'!ho d1• l'Ompras nas Pnnincias da Ba
hia, Pernambuen, P Ptmí scrü prl•sidido pPlo Offieial de 
Marinha mais graduado, c, em igualdade de graduação, pC'lo 
mais antigo. 

Art. r.s. Niis PrcH'incias, onde se tiverem er1•ado Com
panhias de Aprendizes l\Jarinhciros, c não hajüo Arscnàes, 
será o Conselho, Jlilra es respectivos fornecimentos, com
posto do Capitüo do Porto, Com mandante c Official mais 
graduado das referidas Companhias. 

Art . .16. Ficão cxtinctos os Conselhos de Administração, 
crcados pelo Decreto n." 546 de 31 de Dezcmbt·o de 1847. 

Art. 47. Ficão revogadas as disposições em c.ontrario. 
Palacio do Rio de Janeiro em 20 de Fc~vcrciro de 1858. 

José Antonio 8fll'aim. 
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DECHETO X." 2. lO!) - de 20 Ft·rcreim de 185~. 

Dá nova fúrma ao Corpo de Of!iciaes ~llariuheiros da Ar• 
mada 1\'acional e lmprrial. 

Hei por hPIII, t•m lirtudc do }lill'Uí!Tapho segundo, artigo 
quarto da Lei numen1 oitoePnlos SPSSt'llla P tn•s, de trinta de 
.Julho de mil oitocentos cinrocnta e seis, Dl'lcrminar que o 
Corpo dP O!lidaes }\Jarinheiros da .\nmala :'\acionai P Imperial 
st•ja rP~ulmlo, na conl(n·midade do ·pluno, QUI' rom <·slt~ baixa, 
<lssignado por .José Antonio Saraira, do ~leu ConsP!ho, )linistro 
c SPt'rl'lario d'Estado dos 1'\q;odos da .\farinha, <JUP assim o 
tenha I'IIIPIHlido c li.u·a cxeeutur. Palaeio do llio de Jmwiro 
t'lll Yinft~ dt• Ft'\'t'J't'ÍI'I.l dt~ mil oilocr•ntos eincm·nla ,. oito, tri
gt•sinlo selin10 du lndt•}H'ndeiH"ia e lmperio. 

Com a Huldca dP Sua )Jagestadc o Impt'J'<Hinr. 

José .luto11iu Sumira. 

Plnnu i1 «tne Nt~ r~rc.•t·c.~ o J)•~e•·••d•• tlt•Nfn clutu, 
dunclo nout. fó••nut. ao «::ot'(tO de Ofiieiaea;~ !lla
rinlteb•o!!l, pat•a o set·,·i~~o da ,\.•••nndu ~a
ehnutl e lntttt•t•in~ . 

. \rl. 1. • O Corpo de Offieiacs Marinheiros, pam o seniro 
da Armada, eompor-sc-ha de doze Mesll'es de primeira Clllsse, 
trinta de sPgunda c eineot"nta l;uardiiies . 

. \rt. 2." Para ser alistado no dito Corpo, ht• predso: 
~ 1." Uobuslez m•crssaria para o sPrvil;o tlo mar. 
§ 2." ConhecimPnto perfeito do scrvit:o co111plcto de :\lari

nheiro. 
§ 3." Sabl'r ler, esrreYCI', e as I{Uatro operações de arith

mctka. 
1~sta ultima collllit;fio dt• admissão poderil se1· dispensada, 

se as circumstancias o aconsdhurcm, como medida nect·ssaria, 
para o prrenchimento das Yagas. 

Art. 3. • Para a n·rilkaçiio das condii,'ÕI'S declaradas no
artigo antecedente, o Inspector do Arsenal ordenará os ncccs
sarios exalnPs, que serão feitos em sua present;a, ou de algum 
de seus Ajudantes. 

Art. 4.. • O embarque, por tres annos , nos Navios de 
Guena, c em alguma das Classes, h e indispensavt'l, para a 
promoção á Classe immediatamcntc superior. 

Art. 5.• Os Mestres de primeira Classe seriio substituidos-
pclos de ~q;undu, c cstl's pelos Gmmliiics. 
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Art. 6.• As mgas, que se derem no Coq.o de Officiars 
1\larinheiros serão pr<~<'nchidas, no fim de cada semestre, pelo 
Ministro da Marinha sub proposta do lnspcctor do Ar~nal, 
que ouvirá o Patrão l\Jtír·. 

Art. 7." No pi'Ccncimcuto das Yagas o mcreciml'nto pre
l·alccerá sobre a antiguidade. 

Art. 8." Os Officinrs l\larinheiros, que se conduzirem mal 
no serviço ou licixa rem de emlmrcnr· por mais de anno, saho 
o caso de moles! ia, sPriío riscarlr:s rio quadro, prl'et-dt•ndo rc
qni~içlio motivada, fPila pelo lnspc·ctor do ,\rsl'nal ;í St•tTt'
laria d'Estado. 

Ar·t. 9." Os Olli('Í(I!'S l\Iarinhciros continuariio a ti!'UI' su
jeitos aos Artigos de Gul'rra da Armada. 

Art. 10. A rc·sid,•Ju·ia dos Officiar·s ::\larinheiros, quallflo 
rlcst~mbarcados, st•riJ na Ctirlt•; e stí t'OIIl lice111:a p1Hit•rfio elks 
estar em outra parir~. 

Art. 11. ]h; ::\Je;lres dP primeira Clas~t~ st•rão I irac~o~, os 
I,atr·õcs Mores dos "' r~t·nacs, ~~ l'orlos das Provindas , ht•m rnmo 
os Mestres das Casas das ll·las "apparclho do;; mPsrnos Arsenat•s. 

Art. 12. Os Ollkiacs Marinhc~iros do quadro terno dirl'ito 
ao Asylo de lnvalidos, ;í reforma, e a fJilaPsqrwr outros fa,·orrs 
concedidos aos Offieiaes da Armada, qu<Jndo inntilisados~ ror 
ferimentos recebidos em l'omhatr. 
. Art. 13. Os OfficiaPs l\Jarinheiros de primeira ClassP, qrw 

tiverem mais lie trinta annos de scniço~>, e fon•m reformados, 
obll'riio as honras de Srgnndo Tenente da Armada. 

Art. 14. O uniforme dos Ollieiaes :\[arinhPirns será o qnc 
se aeha marcado no Dccn•to n." 1.R2!1 de 4 de Outubro de 1R56. 

,\rt. Vi. A nenhum Official ~rarinhl'iroscrápf~rmittido<•slar 
á bordo, ou em onl ro qnnlqner scniço, ~Pn~o r.r1m o seu uniforme. 

Art. 161- Os Officines Marinheiros devcrfio ser tJ·atados com 
a consideração devida no scniço, qnc descrnpenhiio, tanto a 
hort1o dos Navios do Esi:H]o, corno nos Arscnat•:.. 

Art. 17. O Ins, l'elot• do Arsenal de Marinha da ü1rtc 
he o Chefe superior dos Offirhws J\1arinhriros, c o l1atrão l\Jtír 
respectivo o seu Ajudnntc inmwdiato. 

Art. f8. CompPtn ao lnsprclor, como Chcl"i.~ snprrior. 
designar· os Olliciaes l\Iarinheiros, que dcvão embarcar, solicilar 
o seu desembarque, propor-los para os accessos, tfUC merecerem, 
pugnar por seus direitos, c corrigi-los dentro dos limit<'s da 
sua autoridade. 

Art. 19. Na Secretaria da Inspecção do Arsenal de 1\fari
nha da Côrtc haverá hum Liuo 1\lestre, em que se notarão todas 
as occurencias da vida militar de cada Oficial Marinheiro. 

Art. 20. Os lnspectores, c os Capitães dos Portos das Pro
víncias tm·no igualmente, uas rt•speclivas Secretarias, hnm lino, 
em que se lançará tudo quando fnr relativo aos Officiacs Mu
rinlwiros empregados debaixo de suas ordens; e I ri mensalmente 
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rommiJnicariio ao Jnspcctor do Arsenal de Marinha da Cl~rlc 
as allerações, que hou,·crcm. 

Art.. 21. Os Patrões Mores dos Arsrnacs de .Marinha, c 
dos Jlorlos das Províncias tambt'tn terão hum livro nuxiliar, 
cm que se rncncional'iio os movirncntos oct'OITidos t'lll rdaçiio 
aos Ollieiacs ~larinheiros sob suas ordens. 

Art. 22. As praças ôo Corpo de Jmpcriacs l\larinlwiros 
seriio preferidas no pret•nchimenlo das va~as, que apparercrcm 
110 Corpo de Offiriat~s ~larinhl'iros, hmna ycz qtu• satisfacçiio 
aos t'XiiiiH's, de fi"" I rala o art. :1." 

Art. 2~3. Na delidt•nda de prat:<ls tio Corpo tk Offil'iacs 
:\lar·inhciros para o sPniço da .\nuada, o (;oveno poderiÍ eJcyar 
o nu11wro dos (iuanliãt•s ao que for indispensan·l. 

Art. 2'~. Os que Pxeeden•m o nunwro dolPrminado no 
art. l." ser;to considerados <·xlranumerarios, Pnlrarilo para o 
tJUadro ;í proport:ão, que se forem dando vagas, c poderão ser 
despedidos, logo qw· se não ncccssik dt~ s ·us serviços. 

Art. 2:1. ,\ tahella an1u•xa re;.mlarú os li'IH"i!llentos n 
ranlag-cus tias dhcrsas Classl's do Corpo de Ofliei;H• . .; ~lari
nheiros. 

Palacio do Hio rle Janeiro em 20 de F!'rl'rciro dt~ 1858. -
José A lllonio .'iaraiva. 

Tab~·lla, ,.. que se refc•·e o nec•·elo tl'esltt tltlla, 
llltfrCalltlo 011 I'CIICbiiCIIIOS IIJCIIStleB,. qttC de
"ellt pet•eeber os Of/ieitu•s .lrl11ri11heiros da 
.'il'll&atla ~"acitJnal e llnpet•itrl • 

.. '!• .._,i:; AI'""_;:...,_. 
~- .... ··--~-- ... 

~ ... ,_,.,_ ,...~ ----··~ ....... ,.liift,.- ......... 

I ' ----
~GRADUAÇÕES. 

1{111- ~'·aritJ• tlt~ 6:.'tll 'I'rt: llliJIOI•Ir•, 

sowos. ~~ ,,.,.,.: .. t• ,,.,,..;o~ ""' tli•-~ 
JJOIIifJilitladp. 

~o Jmpcdo. Fm l'~tiz F.-. .. 1\0 lmp('rio. Em )laiz Es-
tl"illlgdro. t•·angdro. 

------- ---- -------- ---- ----
Mestres de 1.• 

Classe ...... 5~000 40~000 80~0 3~000 6(fflOOO 

Mestres de 2.• 
Classe ...... 40~000 30$000 70$000 20l'P()OO 50~ 

Guardiães ..... 30~000 20!ffl000 GO~OOO 10:jj!OOO ~o~ 
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1. a Além d,Js n•m·imentos acima tksignados, rece
berão os Olficia••s Marinheiros, quando ewbarcados, h uma 
ração, c as vélas, que lhos pertencerem, segundo a rcspectiYa 
tabdla. 

2. • Os q ~~~~ I i \'1'1"1'111 PXtwricio nas e! asses super·iores <Ís 
suas vencerão t.amlw111 ns gralifka~~õ1•s das n·fcridas dassPs. 

3. a Os que l'lllharrarern nos Na,·ios desarmados JWree
berão, alôrn do soldo, h uma ra~.:ão, conl'onne us n•spedhas 
tabellas, iÍ Pxcept;ão dos que st•nin•m no Jl\avio, onde csth'er 
o Commamlante (;l'ral, os quacs ycncerão como l'lllbarrados 
em Transportns. 

!, .. " Os Ofliria«'s 1\Jarinhdros, IJIII'I" l'tllharl"ados, quer 
dcscmharrndos, coulrilmirüo com hum tlia tlc soldo t'lll cada 
mcz paru o .\sylo de Imalidos, nu conformidade da Lei n." 514 
dt• 28 de Outubro de J8't8. 

5.• t)uando thrrcm haixa para o Hospital, Jlt'rdcrão, os 
dcsr-mbarcados metade do soldo, e os que se af"!ran·m embarcados 
somentn as maiorias e ra!.:fírs do poriio. · 

P•tlacio do Hio de .Janl'iro em 20 de l'ewreiro de 1:358. -
José A nlom·o Saraira. 

DE1~llETO \." :!.110-tle 21 de Fcy,~reiro de 1858. 

Regula os vcncirneulos dos Officiaes de Naulica da Armada 
Nacional c I mpcrial. 

Hei por bem, rn conl'ormintla do paragrapho segundo, ar
li!;n qturlo !.la Lei lllllllt'I"O oitoct•nlo~ st•ssPnta c tres, de trinta de 
.lu lho de mil oitorenlo:; dueoenla c sl'is, lk!Prmiuar que os \·cu
CÍII!Pnlos dos Offiei;ws da !\aulica da Arruada Nal'ional c Im
perial scjão regulados pela Tabclla, que eom este baixa, as
si;.(nada por José Antonio Saraiva , do .Meu Conselho, Ministro 
e Sccretar.io ll'Estado dos Ncgocios da l\larinha, assim o tenha 
entendido' c faça executar. Palacio do Hio de J,aneiro em vinte 
de Fevereiro do rnil oitocentos cincocnta c oito, lrigcsimo 
setimo da Indepcndeucia e do Impcrio. 

Com a l\nhrica de Sua :\lagestade o Imperador. 

Jose A 1(lo11io Saraiva. 
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TitÕi"1itl, (# qlle N~ ··ere••e o n,.,..,.,.,o ,,·reta ''"'" .. IUIIt'f"fllllln O.f 

rt~llci111r11la• do• 111/it•it•~·s tle ).,.,.,,;,.,. '''' _,l 1.,,,d,. 
J.,·aciotutl #.~ luapp••lttl. 

I ('0111mOUI.\S. 

!GR Ull' l(:iiES. 

!-------
1 ' I : I g \ D() nnmero •• ,-, O·--·---

,~ I Extrnnumer. o. 

~25000 

('ommau
tl:andu. 

1.1 100 2N~on 

Suhaltt•t•no. 

------- . --------.... 
-~ ? 

~ ·~·~ 
~~ 

..::.; _.:-

.~ ~ ~ 

..-; '-' 

.~~00 2$000 

0.~ Pilotos extranumcrarios não terão wncimenlos, quando 
cstir«'n'm desembarcados. 

Palado do Rio de Janeiro enr 20 dt> Fenm·iro 1le 18:j8.
José Antonio Saraiva. 

l>ECIIETO i'\." 2.1 I I - dl' 27 ek 1-'Pwreiro ele 1858. 

Faz diversas alterações nos Estatutos do /Jaiii'O Rnral e Hy-
• pothecario. . 

A ttendendo ao que Uc representou a Dircctoria do Banco 
Rural e Hypothccario desta Côrte, c Tendo Ouvido a Secção 
de Fazenda do Conselho d'J~stado, Hei por bem Ordenar que 
se fação nos Estatutos do mesmo Banco as altcraçücs seguintes: 

Art. 1. • O capital social de oito mil contos de réis fiea 
elevado a dczcseis mil contos dr d·is diyidi1los Plll oitPnta mil 
acçii!'s ele 200;'1-000 c:1da lrurrw. 
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Art. 2." Exclua-se do ~ :J.• do art. 19 o cmpn·slimo dP 
dinheiro sobre penhor c caw.:ão de ac•:ões do proprio Banco, 
c accrescentc-se ao ortigo os paragraphos que se seguem : 

§ 10. Terá a faculdade de emittir bilhetes ao portador c ;i 
vista até a somma de seu capital effbdivo. 
~ 11. o Estes bilhetes serão realisaveis em moeda mdalica 

ou notas do Thesouro, c garantidos deste modo : - 50 ./" por 
igual somma em _\polices da Di1·icla Publica de juro de 6 "í. 
ou nas de 5 e '•"/. (H~Io valor •:orresrondent••, c em acçõl's das 
estradas <le ferro, •ttw t•~uhiío garantia de juros pelo t~oyeruo, 
todos e~tes titulos pelo seu \'alor nominal; :e 50 o;. por igual 
som ma em titnlos de cadeira, dos de que tratão o § 6. o deste 
artigo c disposição 5. • do art. 50. 

§ 12. Para a realisat;:ão de seus hillwlcs r•m metaes ou notas 
do Thcsouro, o HatH'O ronscrYará em caixa somma nunca in
ferior a 30 •1. da segunda parlc da emissão. 

§ 1:1. As ,\polices e ucções, que servirem de garantia a 
emissão, serão de propriedade do Banco, e ficarão depositadas 
em seus corres. 

§ H. Os bilhetes que o Banco tiver de cmiltir não poderão 
ser de valor menor de 20~000. 

§ 15. Os descontos de qualquer emissão superior á somma 
autorisada no paragrapho antecedente, e garantida do modo 
q uc fica determinado, revetrrão em favor dos cofres publicos, 
sendo o Banco obrigado a entrega-los como multa pela infract;ão 
do dito paragrapho_ 

Art. 3. • Fica entendido que os lucros semestraes para o 
dividendo, dos qua•~s trata o art. 51, alkrado prlo Decreto 
n.o 1836 de 5 de Novembro de 1856, são os realisados por 
operações concluídas c liquidadas denlro do semestre; e que 
a accumulação cessará quando o fundo de reserva chegar a dous 
mil contos de róis. 

Art. ft.." A Diredoria do Banco remetterá ao 1\Iinistro da 
l<'azenda, c fará publiear até o dia 8 de cada mez, hum ba
lanço que mostre com clareza os opcraçües rcalisadas no mcz 
anterior, c o estado do actilo c passivo do Banco; assim como 
fará publicar tambcm o rclatorio scnwslral da Cornmissão de 
exame. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
lmpcrio, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o 
tenha entendido c fara executar. Palacio do ltio de Janeiro 
em linte sete de Fevêrciro de n.il oitocentos cincoenta c oito, 
trigesimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Uubrica dt~ Sua 1\fagt•stadc o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 
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DEf.RETO N." 2.11:2 -dt~ 2í d" Ferrrl'iro dP 185ft 

Cda Ttum, Esquadrão de Cavallaria de Guardas .Nacionaes 
no nlunicipio de S. José do Paralúba da Provincia de 

S. Paulo. 

Attr-ndendo li Proposta do Presidente da Provincia de S. 
Paulo; llei por bem D11cretnr o ~<'guínte: 

Art. 1.• Fica r.rPado no Município dt~ S. Jost'~ do Parahiba 
da Provinda d!~ S. l';mln, e sulwrdinado ao ContllliliHlo Superior 
de Guardas Naeionaes do :Uunit:ipio de Jacareily da 111esma Pro
víncia, llurn Esrruadrão de Cavallaria, de duas Compnnhias, e 
com a numeração de decimo prinwiro do sPnit;:o aetivo. 

Art. 2. • O l~squadrão adma referido terá a sua parada 
no lugar que lhe for mnreado pelo Presidente da Província, 
na ftírma da Lei. 

Francisco IJiogo Perdra dt• Vasconcellos, do :.Heu Cou:>1:1ho, 
l\Iinistro e Secretario d' Estadu dos 1\Pgodos da Juslic,a , assim 
H tenha entendido e fara executar. ll<llncio do Hio de Jnncim 
em Tinte sete do Fevereiro de mil oitocentos cineoenta c oito, 
trigesimo sctiruo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~I:tgestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira rlr: r asconccllos. 

DECRETO N.o 2.1l3-de 2í de FP\er•·irn de 1858. 

Crla hum Batalhão de Infanteria de G11ardas 1Yacionacs uo 
Alunicipio de Vtlla JJella da Proeincia de S. Paulo. 

Attcndendo á Proposta do Presidente da Provinda de S. 
Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.o Fica creado no l\Iunicipio de Yilla Relia da Pro
vincia de S. Pauto, c subordinado ao Commantlo Superior de 
Guardas Nacionacs do 'fermo de Paraltibuna da mesma Pro
víncia, hum Batalhão de lnfantcria, de qunlro Companhias, com 
a numeração de trinta e sele do serviço af'tivo. 

Art. 2." O natnlhão ;>.cima rdt•rido IPr;í a sna parada no 
lugar que lhe for d<·signado JWlo Presidt•ttk da Província, w• 
liínna da IYi. 

I ; 
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Francisco Diogo Pert'ira tle YasroncPIIos, do Meu Cnnsf'· 
)ho, Ministro c St·r.rP!ario <I' Estado !los Negoeios da .luslit.:a, 
assim o tenha cnlendi1lo o fa{·a execuhtr. J'alaeio do Hio de 
Janeiro em vinte sele dt• Fevereim !Ir mil oitocentos eincoenta c 
oito, trigesimo sclimo da lndepcndl~lleia e do lnq:crio. 

Com a HulH'ica de Sua 1\Ta;.wstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira tle Vasconcellos. 

DECRETO N." 2.1H- de 27 de fPYf'fciro de 1858. 

Eleva os 1Jtmcimentos dos Emprrgatlos da .'!ecretaria da Po
licia da l'rm~iucia de Santa Cathari11a. 

Hei por bom, sohn~ infonna<;iio elo Presielcnlc ela Província 
de Santa Catharinn, necn·tar o seguinte: 

Art. Unico. Os Emprc~aúos da SPcrelaria da Policia da 
Província de Santa Catharina pereeb1~ri\o os vencinwntos mar
cados na Tabella, que com Psle haha, ficando sem vigor, na 
parte relativa ;\ dita l'rm·ineia, a Tahella numero dons, quo 
acompanhou o Deacto nnmPro mil oitocentos c noventa e oito, 
de vinte hum de FeVf'l'ciro do anno proximo findo. 

Francisco Diogo l'errira de Vasenncl'llos, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario tl' Estado dos NP;!;oeios da .! n~lit:a, assim 
o tenha entendido c faça PX('I'IIIar. Palaei·o tl!l Hio de Janeiro 
em vinte e sete de Fevereiro d!) rnil oitocentos cincocrita c oito, 
trigcsimo sclimo da Iutlependcncia e do lmpl'rio. 

Com a Hubrica tk Sua M<lgesliult) o l111perador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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Tnltella tlos · ,-... ·n~hnentmo~ tio~ l~•ntn•egatlos da 
Heere(aa•bt. du l•olieilt. do P•·ovineia de Santa 
tJatllarina. ai. que se •·efc•·e o ltt~c••eto n.• 2••.a 
desta dafn. 

-- - = ·• 

' ' "' "" 0:: = .... 
TOTAl,. l':.\11'1\EG,\DOS. ""'"" ·='~ """"o :!: ~4 õ-o ~ "' 

------------------------- ---- ---- -----
l J~scripturario, servindo de Se-

ereta rio ..... : . ............ 800~ 800~ 1.6003 
~ AmanncnsPs ....•........... liOO:fll 200:t) t.GOO:jf) 
I IJilo exlt•rno~ ............... GOO~ 200:;.i 800~ 

1 Porteiro, servindo de Continuo. :mo~ :wo;; 500~ 
-----

4.500~ 

-

Palacio do Hio de Janriro rm 27 dr. Fevereiro de 1858. -
Francisco lJiogo Pereira de Vasconcellos. 

-·-
DECRETO N. • 2.115 - de 27 de FeYrrciro de 1858. 

Augtnenta o vencimento do Carcereiro da Catltla da Vil/a de 
Calda.ç 1ut l'rovincia de Minas (;eraes. 

Hei por hem Jlccrelar o seguinte: 
Art. Unko. Fica elevado a cento c vinte mil rl~is o ven

cimento annual de sessenta mil rt"•is do Üll'ccreirn da Cadt~a da 
\'illa de Caldas, na Pr·ovincia de 1\linas Geracs, revogadas as 
disposições em contnll'Ío. 

Francisco l>iogo l'ernira de Vasconcdlos, do 1\Ieu Conselho, 
1\Jinistro e Secretario 11'Estudo dos NPgocios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. l1alacio do ltio de Janl'ii'O 
em vinte sete de Fevereiro de mil oitocentos cincocnta e oito, 
trigesimo sclirno da ludepenllcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco Diugo I•ereira de Vasconccllu.ç. · 
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DECRETO N • :Z.J:fli-do t.• de Março de 1838. 

Approva o lleyula11umto 1"1'{ormmulo os da Escola de Applic:?.ciio 
do exercito e do curso de irl(wztaria e Cllt'allaria da Provin
cia de S. Pedro do /lhJ (;rande do Sul, e os estatHtos da 
Escola Militar da Curte. 

Hei por bem, em vi-rtude da :mtorisaJ;ão concedida P"lo 
§ 3.• do art. 5.• da Lt•i n.• 8H2 dtJ 30 de Julho de 1856, nppro
var o regulamento, que eom este baixa, rcronuando os da rs
cola de applicação do e:::Prcilo, o do curso de ca\'illlnJ'ia c in
fantaria da Província de S. l'cdro do llio l~randc do Sul, c os 
estatutos da escola militar da Côrte, assign,ado por Joronimo 
Francisco Coelho, do l\lnn Conselho, l\linistro c Secn•tario do 
Estado dos Nt•1-{ocios da (;ut'ITa. O IIH'smo .Ministro e Sern~tario 
d'Estado dos Ncgocios da c:ucna nssim 9 tenha entendido e 
faça executar com os despachos ncccssarios. Palacio do Hio 
de Janlliro em o primeiro de l\larço de mil oitocentos cincocnta 
c oito, trigesimo setiruo da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Jlubl'ica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Jcronimo Francisco Coelho. 

Regulantento a •tue se refere o Deea•ete n.• 
2.1.:18 desta. data ••efoa•n•a•ulo as escolas 

1nilitau•es exist-entes. 

CAPITULO I. 

Da instituição e organiwçiio das escofa.s militares do e:rercito. 

Art. 1.• As acluaPS escolas, militar da Cõrte c de appli
cação do Exercito, c o Curso de Infantaria c enallaria da Pro
víncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul passarão n dcnomi
nat·-se, a primeira escola central, a segunda escola militar c 
de applicação, c a terceira escola militar preparatoria da Pro
,·incia de S. Pedro do llio Grande do Sul. 

Art. 2. n A escola ecntral tu~ destinada ao ensino das ma
thematicas c scieneias physicas c nafurac~, e tambem ao das 
doutrinas proprias da engenharia ci\'il. 

Art. 3.0 A escola militar c de applicação he especialmente 
destinada pam o ensino thcorico o pmtico das doutrinas mili
tares aos Officiaes e praças de pret das dilTcrentcs armas do 
Exercito. 

Art. r. .. • A escola m.jlitar prcparatot•ia da Pt·ovincia de S. 
l'cdro do Rio Grande do Sul h e dm;tinado ao ensino das dou-· 
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lrin:1s prcpüt·atori<n, exigidas para os cursos das dilfllrcntes armas 
e a inslrueção nlemr~ntar c pratica dos cxcrcicio!l militares das 
arma.> de artilharia, infantaria c cavallaria. 

C.\Pl1TLO 11. 

Dos cursos da• memws e~cola.~. 

SEI:ÇÃO J, 

Da e.~eola central. 

Art. 5.• A ~srola crntral rompor-sr-ha, ah•m de ln~s nulas 
prPparatorias, de dous !'Ursos, 1111111 dP mallwmaliras e de sden
das physicas c naturaes, t•nsinatlo t~m quatro amws, c hum 
outro supplemcnlar de PngPnharia chll, em dons annos 

Art. 6.• As ma\erias llo Pn:;ino, tanto das aulas prepara
tnrias como dos dous eursos, serão dis\rilmidas pela maneira 
sr~guinte: 

§ 1. •- En~ino Jll'eparaturio. 

f.• Aula: franl'cz c latim ( grarnmalica, lraducção c lei
tura). 

2.• Aula: hislo1·ia, geographia c chronologia. 
3.• Aula: arithmctica c ml'lrologia. 

Elementos de algcbra até as cqtwçõcs do f. • grao inclu
si\·e. 

-Geometria. 

§ 2.• -Curso mathematico e de sciencias p!tysicas e twturaes. 

f." 311110. 

1. a Cadeira : algcbra (ronlinua<,:ão, inclusive algt'ln·a superior) 
trignomctria plana, geometria anaJ~·ptica. 

2.• Cadeira: physica experimental c m.Jt.eorologi:-.. 
-Aula de desenho linear, lopographico c de paisagem. 

2.• anno. 

1.• Cadrira: Geometria descriptiva. 
Calculo dirl'erencial, integral, das pi'Ohahilidad!'S, das va

riações c dilferenças lin i tas. 
2. • Cadeira: chimica. 

Aula de desenho desc•·ipli\0 c lopogr<lphlw. 
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:J." anuo. 

1. • Cadeira: l\Iccanica racional, applicada ás machinas em 
gPral. 

Machinas de vapor c suas appli<~açúes. 
2. • Cadeira: miueralngia e geologia. 

Aula de desenho de machiuas . 

. i. 0 UllllO. 

J . ' Cadeira : trignomclria cspherica. 
Optica. 
Astronomia. 
4 ll't)(lt•sia. 

2.• C.1dl'im: holanif'a <' :wolo~ia. 
Aula de dcscuho geographiw. 

~ 3.•:_curso su.pplcmcntar de engenharia civil. 

t.• anno. 

J." Cadeira: mrcanica applicada. 
Architcdnra civil, consl.me~ão de ohras de pt•drn, madeira 

e ferro; estudo do3 malerics correspondentes c suas appli
nu:ües. 

Abertura , calç.amento, conscnação c reparação de cs 
fradas. 

Vias fcrreas. 
ALPJTos c dessPcaçfio de pantnnos. 

2.a Cadeira: monlanhistit~a P mt'lallurgia. 
Aula de desenho de archileelum c execução de projectus. 

2." anno. 

1." Cadf'ira: eanat•s uavPgavds, csluclo dos maleriaes empre
,gados nesta I'SJll'cie dn ohras. 

Ht~gimen e nwlhoramenlu dos portos, rios c barras, c sua 
dcsobslruct;ão. 

Dc•·iva(·ão c encanamentos de aguas. 
AcquP<luctos, fontes c poços artesianos. 
Constmeçiies I'Piativas a portos maritimos, molhes, diques, 

pharocs, obras de SP!l'urança das costas contra a f(m~a c velo-
cidade dos ventos c das aguas. · 

Aula de desenho de conslrucçõcs c de machinas hydrau
licas. 

Art. 7. 0 Para o ensino das malcrias das aulas c cursos 
adma Jlll'ncitm;:ulos haV<'rú: 

1." Tres proressorcs para as aulas prcparatorias. 
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'> • Trcs ditos c tlous ndjuntos (servindo de sul)sfilutus) para 
as dilTcrcntcs l'S(lPeies de desenho, indicadas nos amtos respe
ctivos. 

3. 0 Onw ll'nlPs ealhedratieos para ns aulas primarias c se
cundarias dos tlill't•rent<•s annos ledims. 

4. 0 Dez op}losilores (st~rvindo Lambem de suhslifutos), sendo 
1111alro para as seiPneias malhmnalicas, tn·s parn as eadl'iras 
tlc sciencias physicas c natural's, e trps para as cadeiras do 
r11rso supplcmcntar de engPnharia dvil. 

Art. H." Os al11mnos mililarPs, tanto das aulas prepara
torias, como dos Ires prinwims annos do rurso li«~ sdetu~ias 
1nalhcmalkas, physiras c naturows da Pscola central, durante 
as ferias, terão os exercidos praticos das rcspPclivas nnnas na 
l'scola militar c th~ appliea~Jo, ond1~ serão a<tuarlclados como 
os alunmos p<'rtcncenll·s it dita escola. 

A ri. !l." (h alumnos pnis;mos dos nwsmos lr<•s :umos lerãn 
tluralltl' as rerias l''I:PI't'ifios pratif'os de topogl'itl'hia, IIÍH•Iaiii<'IIIO 

H operaçiies trignorrtdril'as, dirigidos <'111 turmas pt'!os l'l'S[H'

l'Li\·os kntes l~ oppo~itorPs. 
Ar"l. 10. Os alun11ros 1lo .i." anno, tanlo paisanos ronw 

militares, serão obrigados, durant<~ o ar111o, <Í pralil'a <lo ohsPr
Hrlorio astmnomko, e nas li•rias, a e\ercicios de lriangulaçües 
c de geodt•sia. 

Art. 1 L Os alumnos, que conelnin~m os quatro annos do 
curso mathemalico, e que lilrem approvados na pratica do 
obscrvatorio, c oprra~õt•s geodesicas, serão eonsid!'rados enge
nheiros gcographos. 

Art. 12. Os ll'ntes de minc.-alogia e gpoolop;ia, zoologia n 
metallurgia, deverão, quando julgarem eonveniPnte, dirigir-se 
com seus alumnos ao musôo naeional, para que ri vista dcs 
differentl'S anirnaPs e mineracs possào melhor expliear as res
pectivas doutrinas. 

De modo scnwlhanlc se prorPdPnÍ dmanlc o Pstudo da 
botanic.a, dirigindo-se cnlfio o n·spccth·o lcniP com os alunmos 
a qualqtwr horto-botanil'o rxis!Pnle na Capital. 

Art. t:l. Os alumnos <los eurso <IP Pmn•nharia ri\il lPrão 
durante as ferias, l''I:Prridos pratiws tliri;.:-i.i;,s pPios rPspedi\Os 
lentes c opposilores, visitando as dilli.·rentes construeções e 
obras publicas de toda a especil•, enmo cal<;amPntos, eneana-' 
nwntos, estradas, ponl<'s; vias ferreas e onll·as; c esludandn 
praticamente nos arscnaes, gr·aruks li.lbrieas, ollieinas publicas 
ou particulares, o systcma dor. dill'ercnlPs machinismos, SI'IIS 

motores, c a combinação c n~sullado de seus molimPntos. 
Art. 1fJ.. Os alumnos militar·<·s da escola central poderfío 

ser aquartelados fin·a do 1•dHicio da mPsma Pseola, quando para 
esse fim houver· t•<lilieio apwpriado; trajarfío o unil'onue t'SCO

Iastico, que for cslabelccido pelo tlorcrno. 
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SI,CÇiO Ir. 

Da escola milita1· e de applicarão. 

Art. 15. O ensino theorico c pratico da escola militar c 
de applica.;ão se faní em hum ntrso especial de dous annos, 
destinados, o 1. • somente pt~l'll os alumnos das armt~s de in
fantaria c de cHYt~llaria, e o 1.• l' 2." para o das anuas de arti
lharill, do estado maiO!', c l'III,Wilharia militm·. 

Art. 16. As matcrit~s do ensino thcorieo c pratico serão 
distribuídas pelo modo scguiulc: 

Curso militar. 

1. • anuo. 
1. • Cadeira: topographia. 

Arte militar, comprchcmlcndo laclil'a, estralPgia, c caslm· 
mclac;iio. 

Fortilkação rassagl'ira. 
fia Jistica 1~11'11 H'll(al'. 

2.• Cadcir·a: adutiuislração, lrgislaçiio c hisloria militar; no
ções de (lil"f~ilo das ~ownii'S applieado aos usos da gucrTll. 

Aula de desenho militar c topographiro. 

2. • ann<.>. 

1. • Cad<•ira: artilharia comprchendendo os princípios funda
mcntaes da halistica no meio resistente. 

Estudo completo das bocas de fo!-fo e sua construcç.iio. 
l<'ortifica~·ão permanente (systcrnas modernos) c conheci-

mento dos systcmas antigos. 
Ataque c defesa das praças de guerra. 
:Minas. 
Noções de architeclura militar, e construcçücs militarPs. 
Aula de dcsPnho de l'tmstrucções militares, de machinas 

de guerra, de fortilieaçõcs, e de artilharia. 
Art. 17. Haverá na escola militar c de appliração, c ex

clusivamente destinada pam os alunmos militares, huma aula 
'J>r·cparatoria, em que se ensinem as mesmas noções elementares 
de rnathematica, mencionadas na 3.• aula de preparatorios da 
escola central. 

Art. 18. O curso de infantaria c de cavallaria constará 
do 1.• anuo da escola militar c de applicação alem do 1.• anuo 
da escola central. 

Art. 19. Os cursos scic'nlific~os constarão: 
§ 1.• O de artilharia c do estado maior, dos trl's primeiros 

annos do curso mathematieo da escola central, c dos dous annos 
da escola mi.litar " de applieaçiio. 
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§ 2.• O de engenharia militm·, dos mesmos dous annos da 
escola militar e de applicação, alem dos quatro annos do curso 
mathematico e das scicndas pllysicas c naturaes da escola 
central 

A;t. 20. Para o ensino lheorico de todas as materias 
da escola militar e de applicação haverá trcs !Pntes cathedra# 
ticos e dous oppositores (servindo de substitutos), alem de hum 
professor e hum adjunto para a aula de desenho. 

Art. 2l. O ensino pratico da escola constará do SC'guinte: 
1." Instrucçiio pratica das armas de infantaria, cavallaria c 

artilharia ; comprehcndendo os exercícios, manejos e noml1!l
clatura das mesmas armas c machinas de guerra. 

2. o Ensino desde a primeira escola de soldado alú ás evc
lucões c manobras. 

!3. 0 Praliea do tiro das respectivas armas, c organisaçilo do 
taboas de tiro, c traçado de trajectorins. 

4. 0 Exercício das bocas de lilgo de campanha e de praça, 
c de ohuzes, morll'iros e eanhiíes-obuzes. 

5. o l\Ianobras de força. 
6. 0 Ettuitat:ão militar e hippiatrica. 
7. o l'ratica do serviço regimental, administração c contabi

lidade das companhias c dos corpos. 
8.• l\Iarehas c acampamentos militares; passagenl§ de rios, 

embarques c desembarques. 
!). o l'yrotechnia militar, inclmirc noç<ics de dlimica pratica 

elementar aos alurnnos do primeiro anuo. 
10. Conrccção de cartuchame e de toda a especic de fachl

nagem. 
11. Exames de polvora c reconhecimento de sua força 

ba llistica. 
12. Exame c verificação das bocas de fogo c dos projcctis. 
13. l\lethodo de encravar c desencravar a artilharia. 
H. Trabalhos topographicos c de nivelamento. 
15. Ensaios de construcção de obras de fortifieação c de 

minas. 
Hi. Conhecimento technologieo das principaes ferramentas, 

machinismos c instrumentos proprios daqucllas obras, ou dos 
trabalhos topographicos c de seu respectivo emprego, visitando 
tambcm os alumnos as dill"erentes officinas, que houverem na 
escola. 

17. Esgrima c natação. 
Art. 22 Para o ensino pratico acima mencionado haverá 

o seguinte pessoal: 
t.o Hum professor de chimica pratica c de p~rotcchnia 

militar. 
2. o Hum mestre de esgrima. 
3. • Hum mestre de equitação c hippiatrica. 
!~." Trc~~ insl rnclon·s dn 1." classe, que~ lPnhão os cursos de 

1 ;; 
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qualquor das armas s~:ienti(kas, os fJuaes no ensino dos exerci cios 
praticos aos alumnos, farão applicaçào dos princípios theorieos. 

5. • Trcs instructorcs de 2. a classe, cujo numero poderá ser 
elevado uté seis, que serão especialmente incumbidos de ndcs
trar os alumnos nos cxcreieios da escola de soldado, de pe
lotão, de csqundrão, c no manejo das diiTcrcntcs armas. 

Art. 23. Os instru<.:torcs de 1. a c 2. • classe procederão 
no desempenho de suas obrigações , de conformidade com as 
instrucções c programmas rcspecliYos, sob as ordens do Dirc
ctor. Poderão ao mesmo tempo exercer os lugares de olfieiaes 
no batalhão de engenheiros, ou nas companhias dos alumnos. 

Art. 2'~. Para os exercidos praticos c manobras lwvPrá 
peças de campanha e de bater, ohuzes, morteiros, e canhões 
ohuzcs, espingardas, e todas as mais armas, petrechos, pala
mentas, munições, c equipamento, t}Ue forem nccessarios para 
os exercicios militares, hem corno os instrumentos c ferramentas 
proprius para os ditos exercidos, e para os trabalhos topogra
phicos. 

Art. 25. Haverá para os exercícios de equitu~ão o numero 
de cavallos preciso , c para os de natação apparelhos apro
Jn·iados. 

Art. 26. As doutrinas, que constituem o ensino pmtico 
serão distribui das no decurso dos dous ar mos, c conforme as 
armas a que pertencerem os ulmnnos, por programnws orga
nisados pelo conselho de inslruc~fto da escola, c approvados 
Jlclo Governo, de modo a combinar convenientemente o ensino 
pratico com o theorico, de,·endo em cada armo haver exerci
cios praticos fora da escola, por tempo de hum mez, nu csta
t;ão c lugar, que o lllt'smo Governo julgar mais pro r: rio, ~ob 
propostu do conselho lle instruct;ào. 

Art. 27. Os alumnos militares, depois que completarem 
o estudo das doutrinas do curso que estudarem, serão exami
nados nus ma terias, que constituem o emino pratico corres
pondente ao mesmo eurso. O conselho de inslrucçiio regulará 
o modo por que dt•rem ser feitos os examt's praliros. Serão exa
minaderes os iustnrdores de 1. a classe, c na sua falia o sub
stituirão ofliciacs habilitados, que eslejão ao seniço da escola, 
designados pelo conselho de inslruo;ão. Na falta ou impedi
mento de indivíduos Jrahilitados para examinadores, o Governo 
os nomeará. 

Art. 28. Depois de concluído o curso da arma, poderá 
estender-se, sob proposta do conselho de instrucc:ão, até mais 
hum anno, o ensino pratico nesta escola aos alumnos, que se 
mostrarem inhabilitados no exame respectivo. 

Art. 29. O {ioreruo , quando o julgue conH'nientc, po
derá mandar praticar nesta escola os olficiacs subalternos dos 
corpos c armas do exercito, por tempo que não exceda a hum 
an no. 
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Art. 30. Os officiacs c praças de pret da guarnição da 
Côrte farão d'ora em diante na cst~ola militat· c ele applicação 
os exames pralicos exigidos pelo Hegul:uncnto de 31 de Março 
de 1851. 

Art. 31. A Escola l\Iilitttr preparatoria da Provincia de 
S. Pedro do Hio Grande do Sul, em tudo quanto for relativo 
ao ensino lhcorico c pratico. se rcgularú pelas disposiçüPs 
cspceiaes, que vão adiante meneionad:~s no capitulo sob n. o 13. 

CAPITULO 111. 

Dependc-ncia áas Escolas. 

Art. 32. No estabelecimento da Escola central havcrâ: 
1. o H urna hibliotheca. 
2. 0 Hum gabinete de physica. 
3." Hum laboratorio ehirnico. 
4.• Hnm gabinete de mineralogia. 
5. o H uma sala de modelos de construc~·õt~s importantes c 

de rnachinas, principalmente das que servmu para transportes 
e locotnoção. 

Art. :3:3. O Imperial Obsenalorio ,\stronomiro do Castello 
continuará tamhcm ·eomo dcpendencia da Escola central. 

Art. 3'L Haverá na Escola l\Iilitar c de ,\ pplica~ão: 
1. o Jiurna hibliolhcca. 
2." Hum laboratorio pyrotbccnieo. 
3." Hum gabinete de modelos de todo o material de gUPJTa 

c de relevos de obras de fortificações, c de construcçõcs miE
lares; contendo igualmente huma collccção das prineipacs ma
ehinas c armas modernas, olft~nsivas e dciTcnsin1s. 

4. 0 Hum poligono fortificado .. 
5. 0 Hum picadeiro no lugar, que o GoYerno designar. 

CAPITULO IV. 

Distribuiçiio áo tempo escolar. 

Art. 3ti. Em cada huma das escolas o anno lcctivo será 
de dez mezcs, contados do t. o de Fevereiro até o ultimo dia 
de !\'ovemhro inclusive. 

Art. :Jü. Durante esses dez nwzes súmcnle seriío feriados 
os domingos e dias santos de guarda, os dias de festas e de 
luto nadonal, e na quaresma a qunrta-feira de cinza, c os dias 
que decorrerem desde quinta-feira maior atti domingo de 
Pasclloa. 

ArL 37. Em cada aula a Iicão durarú huma e meia até 
duas horas, com intervallo de 15 ·a 30 winulos de hulllas a 
outras anlas. 
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Hum pro;.;ramma ('Sp(1dal marcará a distribuição do tempo 
de ensino para en!la h uma 1las cadeiras c aulas primarias, 
secundarias c pr<'paratorias. 

C,\J>Pf(JLO V. 

Das matriculas. 

Arl. 38. :Para s<'r admillido á matricula nas aulas prcpa
ratorias da E~eola central, exige-se o seguinte: sahcr escrever 
e ler correntemente, c as (1uatro operações da arithmelica; e 
a idade de 12 annos, pelo menos, para paisanos, c de :14 até 
35 para os militares, c a estes somente até os JlOstos de olliciacs 
subalternos inclusive. 

Art. 39. Para a matricula do L• anno da Escola central 
exige-se: 

:1. o Ser cidadfío brasileiro. 
2." A idade dn 15 annos pelo menos. 
3." Approva1:<1o nas malerias das aulas preparatorias. 

Art. 40. Os alumnos, que estudarem externanwnte as 
doutrinas mencionurlas na f. • c 2. • aulas prcparatorias, poderão 
ser admittidos a exame, sem obrigação de frequentarem as 
ditas aulas. 

J~xceptuão-sc deste exame os que tiverem o titulo de na
eharel em ldras pelo Collqdo de Pedro 11, c os discípulos das 
aulas e eslabelceimenlos particulares approvados SPgundo a 
disposição do § :1. 0 do arli;.;o 112 do Urgulamenlo sobre a ins
trY.eção publica de 17 d1~ Fcrcreiro de :1851. 

Art. 41. O preparatorio da lingua latina he somente exi
gido para os cursos de seiencias mathemathicas, physicas natu
racs, c para os das armas scicntiticas. 

Art. 42. Todos os que forem militares, c os estrangeiros 
só poderão srr admittidos á matricula nas aulas prcparatorias 
de qualquer das escolas, ou no 1. o anno da Escola Crnlral com 
licença do CovPrno, na Côrlc, e do Presidente ·da Província de 
S. l'cdro do Sul para a l'scola desta mesma Provinda. 

Art. !,3. Para ser adrnittido ao curso de engenharia civil 
exige-se a approvação nas matcrias dos trcs primeiros annos do 
curso de sciencias matlwmaticas, physicas c natur,rcs. 

Art. !~'h Para a matricula do 1." anuo da eseola militar 
~-: de applicação se ixiginí sómentc a aprovação nas matcrias 
do 1." anno do curso malhcmatico da escola central para os 
alurnnos que se distinarem ao curso de infantcria ou de cayal-
1aria, c a dos 1.", 2." e :1. o armos para os que seguirem o 
curso doesl:tdo maior, ou 1k arlilharia, e a dos Ir. annos daqudle 
curso para os de engenharia militar. 

Art. r..:;. Para a matricula nos nnnos srguintes, dos res
Jlecliyos rurs'lS (j(' cada lnnu;t das ('SI'olas, hasla '1111· o altnnno 
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tenha obtitlo approvação em totlas as materias primarias c se
emularias l!o anno anterior·. 

Art. 1,6. O eneerrarncnlo das matrifulas s1~rá ordinaria
mente no dia 31 de Jmwiro de cada anno, excepto IJUando 
por amuencia de alumnos for preciso prorogar-se este prazo. 

Depois daquelle encerramento sómente poderão ser admit
tidos á matricular-se, dentro do prazo de hum mez, os fJUC 

tiverem para isso licença do Governo , apresentando perante 
ellc motivos justos, 

Art. 47. O alumno, que perder hum mesmo anno duas 
Vl~zes, por faltas, por ser reprovado, ou porque deixe de fazer 
exame, não poderá ser mais admitlido á malriwla ru.•sse mesmo 
armo. 

Art. 48. Nenhum alurnno militar ·scrá admiUido á ma
tr·icula senão nos annos do curso para cujo estudo tiver obtido 
lie<•nça do r.ovcrno. A licença por este eonrl'dida a qualqtu•r 
alumno militar pam estudar o curso dl' eng1•nharia militar fica 
sem effcilo logo qtw dle knha duas apprma~:(tt•s- simplici!Pr 
uas aulas 1los trcs prinwiros armos mal.ht'lllalkos 1la t'Scola 
ePulral, den~nl!o sempn~ ler aplll'ovat;fw pkna ua aula prepa
ratoria tle mathematica elementar. 

Arl. !~!1- O (~overno enr qualcpwr Ppora do anno, quundo 
n respeito de algum alumno sr~ der o caso de marchas, em
barque, ou desempenho de commissiies imporlaniPs, poder:í 
ordenar a annulla<;ão de matrkula, fil'ando Psla trancada, para 
que se não eonte ao alumno perda d!~ armo. 

Art. 50. He permillida 11 matricula nas cadl'iras de seicn
cias physicas e naturaes aos alumuos paisa11os, que Ullicamenh! 
se propuzerem a aprender estas doutrinas, sendo porem obri
gado ao exame de todas a~ malt•rias das aulas pn•paratorias da 
escola central. 

Art. 51. Os alumnos, excepto as praças <k pret, no acto 
da matricula em qualquur dos annos dos cursos das duas 
escolas, pagarão a taxa seguinte: 

Se for official . . . . 
Se for paisano . . . . . 

1m~ooo 
20::,1000 

Arl. 52. A importancia das tnxas será applicada pam 
au~meuto da bibliotheca, e dos diversos gabincks, e para aCijlli
si~·ão de modelos. 

CAPITULO VI. 

Dos rxames. 

Arl. !)3. No pri11eipio do mt•z de J)pzerubrn 1le rada 1111110 

r~omeçarão nas tn•s escolas os Pxanres, lindos os IJlla«'s havedt 
lerias, ai/· n dia 7 d«' .larwiro. 
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A contm· deste dia, até 22 do mesmo mrz, se furão diaria
mente Pxercicios pratieos sPp;nndo os pmgTammas que se t•sta
beleeerem; os das Pseolas mililar e de applicariio, e mililar 
preparatoria do Hio Grande do Sul serão leitos no interior do 
cstabdccimento; os da escola central , nos lugares escolhidos 
pelos Lentes. 

]';os dias restantes do mez de Jancim proceder-se-ha á ma
tricula dos alumnos. 

Art. 5'~- A eongrcga~·iín dos Lenfrs nn t'scola central, c o 
conselho de instrueçiio na militar c de applicaçiio organisarão 
o programma dos pontos para os exames das aulas preparato
rias c dos difft•rcnt<·s CIJJ"sos, excepto dns de rlrsenho, em que 
súmcntc se fará a dassilka(,'iio dos alumnos em vista dos tra
balhos por elks f(•itos durante o anno. 

Art. ii5. Os programtHas para exames dcveriio confor
mar-si' <Ís sr;.ruintl's bases. 

1." Haverá hum certo Humero dn pontos organisados pela 
Congregação ou Conselho de instrucção, sobre as malerias mais 
apropriadas ao exame, c_ Psr·olhiclas entre ns doutrinas, que os 
examinandos tiverem estudado durante o anno. 

2.• Os pontos serão tirados ;í sorte. 
3.• Sobre a malc·ria dos pontos hav('t'Ü duas provas em dins 

diffl'rentt•s, hum:t oral e outra 1•seripta, lixando-se o tempo 
sufficientc para huma c outra prova. 

4." O ponto para a prova escripta s<•rá somente hum para 
os alumnos, que de huma mesma doutrina tiverem de fazer 
exanw em hum mesmo dia. 

Art. 56. A Congregação c o Conselho de instmc<;ão em 
ü>la das notas das faltas eontme!tidas durante o anno, formu
lará huma rela(,'ão gl~ral dos alu::nnos habilitados para fazer 
exame. 

Art. 57. Consideriio-se inhabilitados para fazer 11xarncs os 
alumnos, que eommettPrcm mais de 15 faltas sem causa jus
tificada, em cada huma ou em todas as aulas. 

As faltas por causa juslilicada snn1o contadns por mt'tadc. 
Art. 58. Os alll!!lllOS, <JIW por motivo justificado deixarem 

de fawr exame no mez de Dezembro, poderão ser a ellc 
nrlmiltidos nos nltimos dias de Janeiro, mediante permissão da 

•: Conf("l"(';,ta\ãO ou rio Conselho de instrneção. 
,\ rf.. 5!l. Os opposilon•s pot!Priio ser nomeados, niío so 

para darem poa!o ao> alamuos, eomu para serem exami
Hadorcs. 

Art. GO. Os llin•ef<H'f'S das J~scolas :Militarrs (de applica-
~:ão c prcparaloria) presidem a todos os exames thcoricos c 

1. praticos. ,. 
'li 
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CAPITULO VII. 

Dos Lentes, Professores, OJlpositores e Adjuntos. 

Art. 61. As nomeações de Lentes cathcdraticos, Professores 
Oppositorcs c Adjuntos das ditfcrentcs aulas serão fi.·itas por 
Decreto. 

Art. 62. Na execução desta reforma o f.ovcrno distribuil·á 
os Lentes, Substitutos, c Professores acluacs pelas dilfcn·ntcs 
cadeiras e aulas, como julgar mais conveniente ao ensino, po
dendo uão só preenclwr as vagas de Lc_ntes, Uppositorcs, Pro
f1•ssorcs c Adjuntos, com quaesquer indivíduos hubilitadm po1· 
titulo academico, mas tambem jubilar os acltiUHs Lentes, I>ro
fcssorcs c Substitutos, que não fbrcm eontemplados nessa dis
trilmição, com o ordenado Jli'O{Jorcional aos annos de l'xercicio 
elfcctivo, que tiverem de mag-i:;terio na razão de Yinte annos, 
como se achava até agora estabelecido, para a üCIIUisiçüo de 
direito ao ordenado por inteiro. 

Art. 63. As ''agas, que não forem proyidas na occasião 
da reforma, SI'I'ão suppridas interina1nente por indiyiduos, que 
o Goycrno julgar habilitados, }JDdPn!lo o fH'm•imenlo dl'linitivo 
ter lugar, por acto do mesmo Gon•rno, até o lim do corrente 
anno. Alêm deste para o proYiwcnto sô poderá fazer-se pelo 
modo prcscripto nos artigos, que adiante seguelll, relativos aos 
concursos c respectivas provas. 

Art. 6~-. Para preenchimento das futuras vagas de Lentes 
hayerá concurso entre os Oppositorcs, sendo delle disJJunsados 
os actuaes substitutos, que no aeto da execução desta reforma 
continuarem uo serviço do magistcrio, os quaes licatüo sujeitos 
a todas as mais obrigações, que ora se impoem aos Oppo:;itorcs, 
assim como, alem dos vencimentos que lhes são designados na 
respectiva tabella, gozarão de todas as outras Yantagens, que 
a ellcs são conferidas, c preferirão, por suas antitouidadcs, nas 
primeiras vag-as, que occon·crem. 

Arl. 6:). As vagas, que para o futuro se 1lerl'm , serão 
postas, dentro do prazo de 6 mczcs, a concurso, c quando deste 
nüo resultar provimento definitivo, se procederá a novos con
cursos, que tambPm não podPrào ser espaçados aJI\m de 6 mczcs. 
Se as vagas lbrcm de Opposilores ou de Prol(•ssorcs, que nfio 
tenhão adjunto,;, cmquanto não tirer lugar o provimento, llO

derão se1· suppridas pelo Governo por nomea~ôcs iutcmas. 
Art. 66. As provas do conrurso consistirão: 

1. o Em defesa de thesl's. 
2. o Em pre!Pcçfio oral á c•scolha do canditlato. 
3. o Em compo~i~~ão cscripta sobre o ponto dado no a do 

do concurso. 
r,." Em provas praticas nas doutrin11s tplc as admittirem. 
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A rl. li7. Depois do concurso, a Congrf'ga<;fio dos Len lt•!i 
na Escola central, c o Conselho dt~ instrucção na mililar c do 
applieação, organisnrá duas relat:õcs; hurna dos coBcutTcntf's 
habilitados c dassilieados por ordem do mtwct·imt•nlo (quo 
sení submctlida it eseolha do (;on~rno), c outra dos inhahili
lados. 

Art. GS. Se for o concurso na J~seola Militar c de Appli
caçfio, torlo o processo cormt·;í pPrnntc o Conselho de instruc
çfio, do qual soHwllte ddxarão de lhzer parte o Comrnandanln 
do batalhão de Engonl11~iros, c os Oppositorcs, que serão 
substituidos pelos Lentes da Escola central, que o Governo 
designar. 

Art. G!l. Os Oppositorcs, qtl<' por dnas vezes entrarem 
em eont·urso, c litretll julgados inhabilitados em huma mesma 
tloutrina, serão c\onerados do seniço da Escola. 

Art. 70. Os Opposilores, que tiverem de ser para o futuro 
nomeados, passarão lambem pelas provas do concurso, as qnaes 
serão as mesmas exigidas para a nomeação dos Lentes Cathc
draticos, menos a apresentação c a defesa de thcscs, c somente 
pc.derão entrar em concmso os individuas que tiverem nppro
vações plcnns em todas as doutrinas relativas ao ensino a que 
forem destinados. 

Art. 71. J>ara as aulas, tanto preparatorias como de de
senho, das Escolas central, l\Iilitar e de Applieaçâ@, quando se 
der vaga de Professor, serão adrnittidos ao concurso, aJt'~m dos 
Adjuntos, qnaPsrtner outros candidatos externos, que tcnhão os 
coniH~cinHmtos pn~eisos, obsPrHtndo-se o sPguinte: 
~ 1. o Sr~ o concurso for para o professora lo das aulas de 

desenho, o Governo, ouvida a Congregação ou Conselho de ins
tru('ção, designarit as provas cspcciacs de habilitação. 

§ 2. 0 Se for o concurso para as aulas de preparatorios, scr;í 
elle feito pelo mesmo tllotlo presniplo para os lugares de 
Opposilor. 

§ 3." O provimento dos lugares de Adjuntos será feito pelo 
r.ovcrno, que o~ escolherá r·nlrc os indivíduos habilitados, sem 
dt~ pPIHIPIH:i a un I'IHII'lii'SO. 

Art. 72. O I ;ovl'l'llo potiPr<Í ditnillir os OppositorPs e Pro
fessores, que não cuBtprirem com suas obrigaçües no decurso 
dos primeiros cinco annos depois de sua nomeação, e os Adjun
tos em qualquct· tempo ouvida a Congregação ou Conselho de 
instrucção, ou sobre sua proposic;ão motivada. 

Art. 73. O lugar tle Lente hc vitalicio; e só poderá ser 
exonerado o mesmo Lente a pedido seu. Se por espaço de 
:1 mezcs seguidamente dl'ixar l'lle de comparecer sem causa 
jw;tificada, sení suspenso por ado do (;ovcmo, e se a auscncia 
prolongar-se até G llteZt~~ l'onsPrulivos, o mesmo (;ovcrno con
siderará vago o lugm· por abandono, sendo em hum e outro 
c·aso ouvida a Congn•gal_'ão ou o Conselho de inslrucção. 
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Art. 7 4. A' excepção da vitaliciedade, todas as-mais (lispo
sições · do artigo antecedente são applicaveis aos Professores e. 
Oppositores. ~ · . · · · . . · . . ; . . , . . .. 

Art. 75. Os Oppo10itores ,e Adjuntos sei·ão ,distri}luido~ . 
a.nnualmente pe)as d. Ufe. rcnt~s aul~s_, ·a cujos Lentes ou· P. rpli. -~.~-.·:., 
sores substituirao ~m seus 1mped1mentos e faltas, perte~ru. ·· ':'i 
neste caso tanto o ordenado cónu)'a gratificação iguaes aos'tdós.·· ·. 
respectivos L~ntes ou Professores; aquem substituírem, e são · 
obrigados ao· comparecimento na escola . nos dias de aula ; . a ·' 
coadjuvarem o~ Len~s: em todos os exetelcios praticos dos' ' 
alumnos, c a fazerem em hum dia de ejld\1 semana sabba.tina 
das lições dadas ' é as duas conferencias semanacs nos dias, 
horas e lugares, que forem dr.signados nos programmas, a fim·. 
de explicarem todas as duvidas, que lhes fór~m postas pelos 
alumnos sobre as .mal;erias mais difficeis,. sendo obriga®~, a 
repetição déStas mati~i'ias Sempre que assim lh'o indicàr' o Lêhte. ' 
do anno. · · 

Art'. 76. Quando não houver por parte dos alumnos pro
posição de 'duvidas, os Oppositores preencherão o tempo da 
conferencia com a exposição, . ou repetição das doutrinas do · 
anno, cujo estudo lhe parecer mais util aos alumnos. 

Art. 77. · Os Oppo~itores das cadeiras de sciencias.,physi~s 11 . 
e naturaes servirão tàmbem' de preparadores das respectivas· 
aulàs. '. , . . . ., . 

Art. 78. Nas repetições c conferencias se tomará o pontQ. \ 
aos aliimnos , . niàs às faltas· não serão contadas para o perdi4~ 

. mento do anno, e sómente servirão como notas para se apre-
cim· a assiduidade e apr~'yeitamenlq d9 alumno. · . . , 

Art .. 79. 'Conlbrmé .·as. occurrencias durante o anno, .OS·!; 
Oppositores poderlló ser eni prégados no serviço de qualquet·, 
outra cadeira, para a qual não tiverem sido distribuídos. · 

Art. 80. · Os Adjun~os de desenho são obrigados a com
pm·ecer diariamente nas respectivas, aulas, a tomar conta rlo 
ensino. 4e. tu..t~as, de atum nos, que: lhes forem rlil'lribuidas pelos; 

. Professóres, ;a quem coadjuvarão em tedo o serviço propri .. do , 
•. ensino. . . . . 

Art .. 81., A jubilaÇão com .direito ao ordenado por inteiro. 
, só terá Jugar;'d'ora em diante; com, 25 annos ou mais de exer .. ' . 
'· cicio. eftectivo:de magisterio; e antes de 25 annos com ordenado 
' pro~rllionat;~qüãn~p'"se. mostrarerit impossibilitados .na forma 
,;do .. art,,;.~. ,, ." .. . . , ... 
' Art. /;82. Se o Lente ou Professor se in habilitar· antes de 
'10 annos/cJ.e serviço ctrectivo, contados depois desta reforma~ 
.o ordenadõ proporcional se regulará pela tabella dos ordenados 

· anteriores .. Naquelle praso de 10 annos se levará em conta até 
.. 5 ani_los de magist~rio anterior já exercido pelos Lentes, Sub

-stitutos, e. Pi'ofcsso(es àctuaes,· que continur~rr~n 1111 srrviço do 
mágisterio .. 
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Art. 83• O tempo de serviço como Oppositores e Adjuntos 
he contado para a jubilação, á qual tem direito tanto os Lentes 

· Cathedraticos, como os Professores. 
A~ .. 84. ·Nos casos. de molestia sóment6 se contará para 

a j~i.l~ÇJo ;~,os Lentes e Profes,sores até 20' faltas justificadas 
deõtró de cada anno Iectivo, ou 60 dentro de 3 annos. 

· · Art. 85. . Conta-se para a jubilação todo o tempo que 
qualquer Lente, Professor, ou Oppositor, ou Adjunto for em
pr~ado pelo Ministerio da Guerra em serviço das escolas, de 
que trat,t. ~te Í'~gulainento, ou~m operações activas, ou qu~ndo 
:~SJ1Vi~m ,o cargo de M~n.istr,(),.:4:~tado; ~· .. nestes dous u.ltt.~os 
• ~, aos que forem m1htares, ·~e oontara tambem por mteuo 

~-~o.:t~ropo.de serviço militar. 
· Art. 86. Quando os Lentes, Professores, Oppositores e 
Adjuntos forem empregados em outras quaesquer comtnissões 
do serviço publico, com autorisação do Governo, se contará 

. ~para a jub~lação sómentc 5 annos dentro dos 25; sendo porem 
,, mili.tares~ ê. se o efilprégo for com missão niilitar, em serviço 

de paz; .sé contará por inteiro todo o tempo para refa'rma, e 
sóinel\te metade para a jubilação. 

, .~rt. 87. Os Lentes cathedraticos, que tiYerem servido por 
~.~ armos, e continuarem no exercício de suas funcções a apra-
., shriento do Governo, terão o titulo de Conselho. o qual será \ 

ta.lllbem concedido aos Directores, que bem servirem por espaço tj 
de 5 annos.. . ~

Art. 88. Os Lentes e Professores, que completarem 25 · 
. annos.de magisterio, só poderão.nelle,continuar com permissão:,{ 

do Governo, e neste caso perceberão o augmento de mais huma :· 
quinta parte do respectivo orde1,1ado, e se completarem 30 annos · ~ 
d~ magisterio eiTectivo, tem direito á jubilação com mais hum t 
ter~ .do. ordenado.. , . .. . .. . . . . . . . ·· 

.. ·Art. 89. Os Lentes cathe'tlratico$, e Proftiisores actuaes, 
que continuarem, poder-se-hão jubilar logo que completem 20 

. -a,n,nos ·de exercício do magisterio; mas neste caso sómente terão 
·dirtito. ao ordenado que percebião antes desta reforma. 

Art. 90. Os paisanos, "que forem Lentes cathedraticos , 
terão a graduação puramente honorífica de Major, os que forem 
Oppositores ou Professores terão a graduação tambem honoriftca 
de Capitão, Os Adjuntos terão, emquantó servirem, a graduação 
de Tenente. Runs e outros usarão dos re!lpectivos_ distinctivos 
excepto se forem ecclesiasticos. . . · 

Art. 91. ·os Lentes, Professores, Oppositores, e Adjuntos 
, : ~ilitates, que tiverem graduação inferior ás acima;:;.prellcriptas 
· ·tambem usarão dos mesmos distinctivos honot'ificos:•·Concedidos 

aoi .·paisanos. 
Art. 92. Os mesmos Lentes, Professores ,. Oppositores e 

Adjuntos militares contarão para a reforma, sómente.-\ metade .., 
do tempo do mugisterio, em<)uanlo o exercerem; tanlo o~ ditos 

) 
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Lentes e P1·ofessorcs, como os Opposilorcs c Adjuntos , serão 
considerados ex.tranumei:arios aos quadl'os das armas a que 
pertencerem, podendo ser promovidos nessa mesma classe 
(e nella continuando) depois de completarem o dobro do 
tempo dos _interstícios exigidos pela lei de promoções para 
accessos: chegados ao P9sto de Coronel clfectivo, pôderiló<'~r 
promovidos á clásse de Officiaes Gencracs , como os 'ottti'os 
Coroneis do Exercito. 

Art. 93. As disposiçiles do artigo antecedente não prejudi
cil.o o direito adquh·ido pelos Lentes, Professores e Substitutos 
actualmentc cxist~Jntcs, que continua1·em no serviço das Escolas 
mas nesse caso não gozarão das vantagens da presente reforma 
ficando-lhes livro a opção. . . 

Art. 94.. A percepção das gratificações marcadas aos Lentes 
Professores, _Oppositores e. Adjuntos só tem lugar pelo serviço 

. cfl'cctivo do magiste1 io. · · -
Art., 95. .As licenças com ordenado por inteiro sómento 

serão concedidas por motivo de molestia, c por tempo até 6 
mezes; todas as outras súmente o pode1·ão ser até 3 mezes 
dentro do pt·azo do hum anuo , c com meio ordenado , se 
houver para isso motivo justificavel. 

Se a molestia se prolongar por mais de 6 mezes, o Governo 
··poderá ampliar a mesma licença por igual tempo em h uma 
· ou mais prorogações. 

Art. 96. O impedimento por mais de 12 mezes por motivo 
de molcst_ia, dentro de hum bienio, constilue o lente ou profes

. · sor com quem o facto se d"r, no caso de poder ser jubilado· pelo 
,, Go't·erno com o ordeJJado, que lhe competir na fórma dos 
: arts. 81 e 82. · 

Art. 1»7. O Governo poderá engajar por contracto com 
vencimentos e por tempo nelle definidos), para o serviço do 
magisterio, qualquer estrangeiro distincto JlOr seus conhecimen-
tos profissionaes. · · 

Art. 98. A antiguidade dos lentes, professores, oppositores 
e adjuntos conta-se da data da posse, sendo esta do mesmo 
dia da data do Decreto; na igualdade de datas da posso e do 
Decreto, a preferencia se regulará pelo modo seguinte : 

1. o Sendo entro dous militares, prefere a graduação, c na 
·igualdade desta, a antiguidade da patente ou da Jlfaça. · 

1 • 2. o Sendo entre hum militar c hum paisano prefere o 
~ primeiro. 
J, ' 3; 0 Sendo entre dous paisanos, prefere o que tiver . o seu 

titulo ou diploma• de data . mais antiga. 
·· · 4.0 Em geral, quando forem igoaes todas as cireumstancias 

acima. mencionadas, preferirá o que tiver maior idade, e em 
idades iguaes, a sorte. 

• Art. 99. · Haverá hum liVI'o de pont.o, em que se lan-
çarão as fal~as de comparecimento dos lentes, pr&fessorf's, 
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opposilorcs e adjuntos ás aulas, congrcga~;ão, eonselho de 
instrucção, ou a qualquer outro acto de serviço das escolas. 
· As faltas, que não forem justificadas., importão a pcrdtt 
Ms . venc~q~entós corrcspondeut~s; ~ as justificadas, só a perda 
de gra\itlçaçiio. , . . . . · . . . 

. ·'·Art: ':toó. As faltas co~nmettidas ein hum mez, scí poderão 
sef'justifi&idas perante o DirectOr, ~até o dia5 do mez seguinl•~; 
e a· folha; <,J.Ue se remcttei. para: a. C9lllpétente repartição fiscal, 
men~iónará as faltas, pará á vista dell"s se fazerem. os devidos 

· dc'sêhntos:. . . , 
· · · · ~; ~A[~~ 19~. Os lentes,, prof~s~res, : _oppositores e adjuntos 
· pOC,4çb@tã() · os ·venciment~s constª"'tes, das tabullas juntas, e 
o( ltue. totem 'rriilitm·cs vcncrrão, alt'!m disso mais meio soldo 
das. respeCtivas patcnlt•s. 

AI't. 102. O (~ovemn podcní, se nssim o tmtenrler mais 
conveniente, incumbir a direct;ão do observatorio astronomico 
ao lente da 1. á cadeira do 4.. o a uno da escola central, ou 
Yice:-versa,'mediante huma gratificaçiioadditiva, igual á marcada 
na tabella para· os lentes, ou nom<'ar hum Director especial 
para· o óbservatorio com os vencimentos iguaes aos dos lentes 
catbedráticos. · · . . 

. Art. 103. Os lentes, professores c oppositorcs ·da <'seola 
. militar C dç applicação, eXC<'pto OS de desenho e O da 2. 1 

cadeira do 1. o anno, serão necessariamente militares, e bem 
assim o profl:lssor . da a ui. a de math~matica elementar da c~cola ~: 
militar prep~rat?ria da Provincià ,do Hio Grande d():;. Sul, 

CAPITULO YIII. 

Do~pessoal áas escolas a obrigação áos respectivos ernpreyados. :~ 

Att. 104. Para o rcgi~eri administrativo 'c miiitar haverá· 
na escola central o serxuinte pessoal: 

f; o Hum Dircctor, Oficial General, que tenha pertencido 
a qualqu.er das armas scientificas, com habilitaç•Jes 1,1cadcmicas, 
não potlendo ser escolhido entre os lentes clfectivos· da. escola: 
nos impedimentos momcntaneos será substituído pelo lente 
cathcdratico mais graduado, ou antigo em patente. 

2. 0 Hum ajudante do Director, official do exercito, capitão 
ou oficial superior, que deverá ter o curso de, alguma das 
armasscientilicas, será empregado nos dilferentes serviços adminis

, lrativos e disciplinares da escola, conforme· as ordens doDirectot·. 
' 3,• Hum secretario, encarregado de tOda a escripturação da 
escola; que será bacharel formado em mathematicas,, .e que 
terá a 'graduação honorífica de êapitão, ou oficial do exercito, 
fJUe Umha o curso d0 qualquer das a1·mas .. .scientifieas,, sendo 
uo ultimo caso considerado em com missão· · emquari~. :servir 
este emprego. · . · . 
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4.0 Hum· escriplui'Urio. 
5. o Hum aruanuense. 
6. o Hum at'chivista, que servirá tambem de bibliothecario. 
7.• Hum porteiro, incumbido de tornar ponto aos alumnos, 

e da guafda e asseio do estabelecimento e suas depend«mcias. 
8.• O numero de guardas, que forem precisos para coàdjuva

rQm o porteiro , nos ditrerentes serviços a cargo deste. 
Art. 105. Na escola militar e de applicação haverá: 

1.• Hum Directot·, oficial-general, ou coronel, que tiver 
pertencido ou pertencer ás armas scicntificas. No seu impedi
mento sera substituído pelos seguintes olliciaes: 1.• o Vicc
Director; 2.0 o commandante do batalhão de engenheiros; 3.0 

qualquer dos lentes, ollicial-superior, na ordem de sua graduação 
ou antiguidade. 

2.~ Hum Vicc-Director, oOicial superior, que dever·á ter 
o curso de qualqt.~er das al'lnas scicntificas, c terá especialmen
te a seu cargo a policia da escola, a vigilancia sobre o material 

' do estabelecimento, a inspccção sobre as Offidnas da l~scola, 
e a fiscalisação sobre a pontual obscrvancia c ex.eeução das 
ordens do Director, na parte cscolat· c economica do estabe
lecimento. 

3. o Hum Ajudante do Dircctor, Official do Exercito, com 
o turso de qualquer arma scientifica, c de patente infm·ior á 
do Vice-Director, que tt·ansmittirá aos diiTerentes empregados 
as ordens emanadas do Director, assignará c publicará as ordens 
do dia da Escola, e terá o seu cargo a bibliotheca, os instru
mentos, e a sala dos modelos. 

4. o Hum secratarió, Official do :Exercito, tambem com o 
cul'S() do alguma das armas scientificas que terá a seu cargo 
a cscripturação da Escola, e o archivo. 

O Ajudante e o Secretario se substituiratí, reciprocamente, 
em seus impedimentos e faltas. 

5. • Hum Almoxarife, OOicial subalterno, que tl'rá sob sua 
guat•da e responsabilidade a arrecadação e conservação de todos 
os objcctos, relativos ao fardamento, armamento, equipamento, 
utensilios, muniç(íes, palanientas e petrechos de guena. 

6~ o· Hum quartel-mestre, hum agente, dous cirurgiões e 
hum capellão; os quaes servirão ao mesmo tempo na escola 

· e. :no B,atalhão de Engenheiros. . . ' 
7. 0 ,O numero de guárdas e de serventes precisos para os 

serviçói; das Aulas, e mais; dependencias da Escola. 
· · . Àos guat;das incumbe o asseio e arranjo das Aulas, coad
:jtivat· ao Ahrio~aril'e, lillliliar os exercícios praticos, c cumprir 
os mandados dcls Professores em objecto de serviço das 1\ulas 
e do ensino. 
· 8. o O numero de Officiaes e Officiaes Inferiores precisos para 

· os serviços dás Companhias dos Alumnos, ou para coadjuvadores 
do serviço de Escriptmw;ão da secrct<~rht du Escolu. 
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Art. 10G. As nomeações dos Directorrs, do Vice-Dit•cctor, 
dos Secretarios, do Escripturario, e do,s instructores de primeira 
Classe, serão reitas por Decreto; e as dos mais empregados, 
por aviso. do ,l\firiisterio da Guerra, .exct>ptuando sómente os 
guardas e servente~, que serão nomeados pelo Director respe
ctivo, e por êlle despedidos quando convier. 

Art. 107. Os empregados terão os vencimentos designados 
nas tabellas juntas. Os que não forem .militares terão, d'ora 
em diante, direito á aposentadoria na conformidade do Decreto 
n.• 736 de 20 de Novembro de J850. 

A estes empregados são extensivas, por analogia, as dis
posições dos arts. 94., 99, 100, relativamente aos casos, em que 
perdem o .'direito aos ordenados ou gratificações por faltas, o 
as dos arts. 95 c 96 relativamente ás licenças. 

No acto de execução desta reforma os que não continuá
rem no serviço da Escola poderão ser aposentados com o m·
denado, que actualmcnte vencem, se tiverem 25 annos ou mais 
de serviço, ou com ordenado proporcional, so,tivercm menos. 

CAPITULO IX. 

Da Congregação, pcnaliáaác, c áos áiffercntcs conselhos. 

SECÇÃO I. ESCOL\ CENTUAL. 

Da congregaçiio. 

Art. 108. Os lentes cathedraticos c os oppositorcs, que 
estiverem substituindo quaesqucr Lentes, presididos pelo Uirc
ctor da Escola, constituem a congregaç~o. Os oppositorcs, 
porêm, não tomarão parte nas deliberações, quando se tratar 
do provimento c substituição dos lugares do Lentes, Professores 
c oppositores. 

Art. 109. Os substitutos actuacs, quo continuarem no 
serviço do magisteriu da Escola central, c quo antes já tinhão 
assento na congregação, continuão no gozo desse direito; assim 
como os Lentes actuaes, que passarem a Professores, os quaes 
continuarão a gozm· lambem as honras do Lentes. 

Art. 110. A congregação só mente podet·á deliberar estando 
presentes, alem do. Director, pelo m,enqs metag~ e :.pai~ hum 
do numero total dos Lentes fixado para as diffei'entes. cadeiras 
da Escola central. 

Art. 111. As dclibcraçiícs da congregação serão tomadas 
por maioria dos membros presentes, e em votação nominal, 
salvo quando se tratar de questões de interesse. pessoal, em 
cujo caso se votará por ~scrutinlo secreto. O Director térá tam
bem voto. 
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Art. 112. Compete á congregação: 
1. • PropOr ao Governo os com pendi os provisorios para o . 

ensino nas aulas, indicando os meios para organisação de 
compendias definitivos. 

2.• Formular os programmas das lições, dos exames, dos 
concursos, c exercícios praticos. 

3.• Qualificar, de conformidade com os arts. 56 e 57, os 
alumnos habilitados a fazer exame, e o merecimento por ordem 
numerica dos que annualmente forem approvados. 

!~.· Informar ao Governo sobre tudo em que for por elle 
consultado, e porpôr ao mesmo Governo o que julgar conveni
ente para o regular andamento e melhoramento da Escola. 

5.• Finalmente resolver sobre a expedição de titulos e di
plomas aos doutores, e bachareis em sciencias mathcmaticas, 
physicas e naturaes, c tambem de cartas de engenheiro civil 
aos alumnos approvados nos respectivos cursos, que apresenta
rem certificado de haYerem servido de praticantes, por tempo 
de seis mezcs, com algum engenheiro encarrrgado de traba
lhos desta cspccie de engenharia. 

Art. 113. Os títulos, diplomas e cartas, cujos modelos 
serão indicados nos programmas, levá rã o a assignatura do Dircctor 
do secretario e dos dous lentes cathedraticos mais graduados, 
ou mais antigos, que estiverem no ext>rcicio do magisterio. 

Os simples certificados, aos que sómente tiverem estudado 
as sciencias physicas e naturaes, serão passados por ordem do 
Director, c por elle assignados com o secretario. 

Alêm das assignatura5, que ficão designadas, o alumno 
assignará á margem. 

SECÇÃO 11. 

Da penalidaie áos alumnos áa escola centml. 

Art. tU. As faltas commettidas pelos alumnos no recinto 
desta Escola, em contravenção aos estatutos, regulamentos, e 
ordens policiaes, ou dentro das aulas durante as lições, ou 
contra o respeito devido aos superiores, serão punidas seguhdo 
a gravidade do delicto, com as seguintes penas : 

§ 1. o Reprehensão particular, ou em ordem do dia da escola. 
Prisão á ordem do Director até 8 dias, ou na mesma escola, 

ou fóra della, no estado-maior de qualquer dos corpos, não 
sendo os alumnos privados da frequencla das aulas. 

Estas penas serão impostas, nos casos de faltas leves, por 
simples ordem do Director. 

§ 2.• Prisão de mais de 8 dias até 15 na escola ou fóra 
dclla. 

Exclusão temporaria da escola até dons annos, ou exclusão 
pPrpPtUII, conforme a gravidacle do dPliclo, se-mio ouvido o 
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a\umno verbalmente ou por escriplo. Não se atlmiltirá atlvogatlo 
ou defensor, mas sómente curador, no caso de impedimento 
absoluto da parte do alumno. 

Estas penas serão impostas, nos casos de faltas graves, 
por hum COI,Jselho de disciplina, composto do Directór, do seu 
ajudante, c do ·lente mais graduado em exercício 

Não entrará na composição deste conselho o que tiver dado 
a parte accusatoi'ia. . . . · 

A pena de exclusão sómentc se far;í ctTectiva mediante con- . 
firmação do Governo. 

Os lentes em.·exercicios na ordem de sua .graduação, 
substituém•' ·~a falta ou impedimento· de qualquer dos membros 
que deve'm· compor o conselho de disciplina. · 

§ ·a. o Prisão por 2'1. homs. 
Hetirada da aula eom marca de ponto nu s1•m ella. 
J>onto dobrado. 
:Estas penas serão impostas pelos lentes ou professores 

por quaesquer faltas commettidas durante a lição, sahida da 
aula antes da· hora, ajuste, conluio, convite ou coacção dos 
alumnos · para não comparecimento · ás aulas. 

Al\t. ·ns. Alêrn das penas acima designadas para flS faltas 
puram~nte escolasticas, ficão os alumnos sujeitos, conforme as 
circmnstancias e gravidade do delicto, a quaesquer outras em 
que possão incorrer segundo as leis civis ou militares, e então 
se ptocederá nos termos do art. 134. 

SECÇÃO 111. ESCOLA 1\IIUTAR E DE APPLICAÇÃO. 

Dos diffcrentes conselhos. 

Att. 116. Havetá na escola militar e de applicação tres 
conselhos: o de instmcção, o economico, e o de!disi:iplina. 
O director, preside a todos estes conselhos. · · · · · · · · 

O conselho de instrucção se comporá: 
1.0 :· Do,;Director da escola como presidente. 
2.o:i"Do Vice-Directot\ 
3. o Do commandante do batalhão tile engenheims. · 
4. o Dos lentes, professotes e oppositotes. 
5.• Dos· tres instructores de t.a classe. 

Art. 117. Ao. conselho de instrucção compete; . 
1. o Formar, de coilformidade com os arts, 56 e 57, no fim 

de cada anno, a lista dos alurnnos habilitados para os exames 
e determipar, seguudo estes e mais provas theoricas e praticas . 
dos alU1l\:Oos approvados, nos gráos de merecimento de. cada . 
hum pOr ordem numerica. . . 

2. o Consultar sobre tudo o que fôr relativo á instrucção e 
ensino theorico e pratico dos alumnos, óu propôt• ao góver!lo 
o que jlllgar a bem do mesmo ensino. · 
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:1. ' J),.,;i.~;nar .e•. llllJlPlHI i os pro v isorio-:, ,. i nrli c a r os meios de 
~'' nrf(·anisJrem eomp1~wlios ddinitiros, e inslrtt<'ÇÕI'S praticas 
p:tra 1•nsino I'Srolaslieo. 

'L" Orp;anisar progTamma~ eircums!anciados para os conc•.Irsos, 
1'\a!IH~> c e11sino tltl~orico P pratico, extremando as Bwh•rias do 
Pn:;ino rnlalivas a ,·:ula huma dns aulas. 

!)." Hcsolwr sobrn a cxpr1lição (]() cartns de cngPnhriro 
mil i lar, e dos cursos de :~rtilharin e estudo maior, aos alumuos 
qUI' tii'I'I'I'JII co;H;Iuido o curso J'PSflPClivo; e de sirnpksccrlificudo 
ao5 que l.ivl'rr:n o curso de infantaria c cavallaria. 

A:. as,;i~Ilill mas 1le cartas e de l'crtificados serão pelo modo 
que fi r~ a dispo:; to no art. I 1:1 . 

. \rt. I IR. Os opposi!ores não tomarüo parte nas delihcra
(ÕI'S lP~HknlP:·• ;i proYiJliP!llo de cadeiras, e ú ~nhslitnit;üns lln 
IPniPs. 

,\r L ll:l. O consPllto rle inslrurção não podPr<Í exercrr 
~u1s fl!llC('IÍf'~ sem Cjll!~ SI~ ac~IH~ p•Tscnte mais dn 111dade do 
num1~t·o to[::\ dos membro:;, que o UI'V!'IIl eomptl!·. 

Art. l::W. ~;fio cxtensi,·as :10 conselho de instrmção as 
disposil:i'íc•s do :1rt. lll sobn~ o modo de wtar. 

,\ri. 1~1. () CO'lSl'll!o PCOilOliiÍI:O S(' l'llllli)!ll':Í: 
1. 0 IJD Din~eíor da escola, eo1no prcsidenlt•. 
2." l>o Yíce-Dirt>dor. 
!3." Do cnunna:1tlanln c do fl.;eal do b:.lalhão de PngPnhclros. 
1}." Do:; {'rl:nman:lant~s das l'ompanhias e!Tcetiras e addidas 

ao mesmo lJ<~L!lhão. 
0." Do qnarle!·nle:;!rl'.) 
fi. • l)o agl'll[P. J .\ll!lJOS Sc'lll roto. 

Art. 1:!1. A I'S[!' conselho inrnmlH': 
1." .\dminio;lrar ns 1'11ndos d'l r.nwl!o dos alnllii!OS, qnarulo 

c;!1l r:l!leliO !'tl!' S!PPJI'Í<l'J nnr conla 11!1 !.:0\'I'J'!HJ, o b:Jf.ai!J:tn 
dn Pn;~Pnh!·iro:t, (' <~31 do f'O.í'rn d;l t' . .;col:t ,p:tra t':HLl hnrua da~ 
tlilr'l','llll's \Trh:> ;, a 'I li'' Sl'.i:ío dt>sl !nados. 

:l." Conh:;::Pr do I'Slado do eol'n· da escola no fim de eada 
mcz: fazer os orç:mwntos e vt•riliear o:; dncumcn!os de (!PspPZ<l, 
c c:üalwlerer o; pl'Oi'''s-;ns inJbpP:ls<:n·is para :;;~ rouheeer da 
su:1 rnoralitla(k e !Pgalidade. 

3." Consultar solJ;·e tod<ls os ohjcdos conccmcnÍl'5 ao material 
do estabelecimento. 

!~.· Organisar as instrucções, que devem constituir o rcgimcn 
interno da escola. 

Art. 123. Hum dos commandantes de companhia eleitos 
smncstralmente pelos membros do conselho nos mczes de Junho 
e Dezembro de cada anno, será o thcsourciro do cofre da escola 
sendo os outros davicnlarios do cofre o DirPclor c o Yice
JlireciOI'. 

,\rl. 12í.. 1'~1ra o cons!•lho f'('onornim 1l:1 I'SI'.\•IIa lkiio em 
\'i;;or as disposi<;õt:.i do I'!'.'ZI!lanl"lllo, q111' <H.Olllpanlron o lkerelo 
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n. • 1.6'19 de 6 tle Outubro de 185!), cm tudo ttuanlo f•ir 
aplicavtll, o IJIW não conll·ariar o prel'ente regulamento. 

Art. 125. Os dinheiros, IJllll tiverem dt~ entrar para 
o corre da escola, serão recebidos pelo thcsoureiro, ou 1:elo qtwrlel 
mestre, ou por qualquer oHicial compclentcmcnlc nutorisndo 
pelo Director. 

Art. 126. O conselho de disciplina se comporá : 
1. • Do Director como presidente. 
2.• Do Vicc-Dircctm·. 
3. 0 Do ajudante do Dircctor. 
4." no commandantc do batalhão de engenheiros. 
5.• llc hum dos Lentes, c, na sua falta ou impellinwnlo, 

de hum Opposilor, guardada a ordem das gratluaçõPs ou an
tiguidade. 

Art. 127. He da eompclcncia deste Conselho: 
1. o Consultar sobre os meios appropriados para manlet· a 

policia geral, a onlcm interna, c a moralidade do Eslalwleci
mento. 

2.0 Tomar conhccirqcnto das faltas graves commctlidas pelos 
alumnos nesta qualidade. 

Art. 128. As Jlenas correcionacs impostas nos alumnos 
serão, conforme a grav!dadc das faltas, as .>eguintcs : 

1. o Ucprehensão particular. 
2. o Reprehensão motivada em ordem do dia da Eseoln. 
3. o Prisão por hum a quinze dias, ou no quartel de n'si

dencia do alumno, ou na prisão commum, que pam os alumnos 
será o Estado-maior do corpo escolar, ou em nlguma fortaleza, 
ou Estado-maior dos corpos da guarnição da Côrtc. 

4. 0 Exclusão temporaria da Escola até 2 annos. 
5.0 Exclusão perpetua. 

Art. 129. As penas de rcprehenção, c a de prisão, que 
não exceder a oito dias, })Oderão ser impostas pelo Director da 
Escola, ou, em seu nome, pelo vice-Director; ó\s outras somPnlc 
o poderão ser pelo Conselho de disciplina, ficando depPn · 
dente da confirmação do <:owrno a que importar exclusão da 
Escola. 

Art. 130. O vice-Director lambem poder<í rcprehendcr par. 
ticularmento., c mLsmo determinar a pris.."io cm seu nome por 
espaço, que não exceda a 2'~ horas, nos casos de falta leves contra 
a diseiplina. 

Art. 131. A pena de prisão no recinto da Escola não dis
pensa os alumnos do serviço escolastico. 

Art. 132. No processo para imposição da pena de exclusão 
será ouvido, vm·balmcnle ou por escripto, o alumno nrguido: 
não se admittirá advogado ou defensor, c somente no easo de 
impedimento absoluto se lhe nomeará hum cnradot·. 

Art. 133. O Conselho de disciplina não poderá funccionar 
com menos de trcs membros, que o devem compor. 
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1\ão poderá Lomnr assento no dito Conselho o membro, que 
tiwr dado a partll accusatoria, nem mesmo o Director, quando 
dellc cspont::meamcnte partir a ordem para a formação do Con~ 
sclho sem parte accusatoria firmada por outro. 

Art. 134. Quando o Conselho de disciplina resolver, que 
o ddicto de que se trata, por sua gravidade, hc da compctcncia 
dos Conselhos de Gucr1·a, ou dos Tribunacs Civis, remcltcrá ao 
(iovcrno as peças da accusação, c o processo que tiver corrido 
pemntc o dito Conselho; c o mesmo Governo, tomando então 
conhecimento do facto, resolverá se o alumno devo ou não ser 
mandado processar na fórma das Leis. 

Art. 135. O Secretario da Escola assistirá a todas as reuniões 
dos trcs Conselhos, para rGdigir as netas das sessões, c fazer a 
competente cscripluração. 

Art. 13G. Os trcs Conselhos se rcunirllo ordinariamente 
h uma vez em cada mcz; e economico até o dia 15, e os outros 
dons em qualquer dia, sendo tnes reuniões em dias distinctos; 
c lambem se reunirão extraordinariamente sempn~ que ordenar 
o J)irector dn Eseola. 

Art. 1:11. O Dil·eclor da Escola hc o unico rc~ponsavel 
JH'las medidas que mandnr executm·. O accordo com o \oto 
dos Conselhos, que lhe h c licito adoptar ou não, de nc·1 h uma 
sorte pódc salvn-lo da responsabilidade. 

CAPITULO X. 

Da ol"ganisação das companhias de alumnos, e seu aquar
telamento e tratamento. 

Art. 138. Os nlumnos da Escola Militar o do Applica~,;ão 
serão organisados em tnuna ou mais Companhias addidas no 
Batalhão de Engenheiros, c compostas de 30 a 60 praças, con
forme o seu numero; c serão commandadas por hum Capitão, 
coadjuvado por hum Tcnent•~. quo o substituirá nos seus im
pedimentos ou faltas. 

Não farão parte destas Companhias os alumnos, que tiverem 
a patente de Capitão, os quaes serão nddidos individualmente 
ao Batalhão de Engenheiros. . 

Art. :13!). Terão Quartel c serão obrigados a residir dentro 
do estabelecimento da dita Escola todos os nlumnos militares, 
c os seguintes empregados: 

O Vicc-Dircctor. 
O Agente. 
Os Commandantes c Ofilciaes das Compan~tias de alumnos. 
O Almoxarifc. 
Os Guardas c os Serventes que o Director julgar ncccssarios. 



Art. HO. Prcslur-s<'-lta por conta do esl:tbc•k<.;imelllo a 
mobilia indispensavd para uso dus en1prpg·aúos, cuja residPncia 
inlnnn lw ohrigaloria, em conrormidad<' do artigo anlncPdPttk. 

Arl. 1/l.l. Os alumnos da Es<"ola 1\lililar c de ,\pplicarJío 
serão aquartelados no estabelecimento da nwstlJa l~scola, e se 
lhes dará luz, agua, e serventes ou camaradas, em propon;ão 
dos alojamentos e do numero dos mesmos alumnos. • 

Art. 142. Haverá na Escola huma Enl'crmaria c Tiolica 
para tratamento dos alumnos nas mo!<'slr:ls ligPil"<1S. 

Art. 14:1. Os alUJll!iOS da mesma Esmln, pra~,:as de prd, 
inclusive os Cadete:;, em quanto nolla esludan•m, V<'nceriio o 
soldo de 1. o Snrganlo, se o nilo tivf'f<'lll maior, c al~m disso 
Hca-lhes marcada para seu tratamento IHllna diarla de t\GO réb 
comprchendida a elapc c hUin terço daqu<~!lc soldo. 

A disposir;ão deste artigo, <'lll r<'li.i<:<io aos ;:iunmos, q:re 
t•stndarcm na aula pn•p<iratoria ele mathcmatica dt~mentar, so
nwuft• hc applicavd qtwuto á diaria, c á o!Jri(:·;u;iio d~ conlri
buirem com a etape. 

Art. 14'1·. O soldo de que tra!a o artigo an[Pc<~dcnl<~ Sl'r<Í 
extensivo ás lll<~smas prac:••s de prct, quando e,;f11dan·m qna!:~ilf'i" 
das doutrinas dos cursos supPriorcs da Escola Central, c S<' iL<'s 
continuará quando voltarL'IIl para seus Corpw<, se tivt•rcnJ (i Li ido 
approvaçõcs plenas nas nulas primarias c secundarias de dou); 
annos quaesrfuor do curso, com bo;;s notas ;;os excrclcios p;·a
ticos, e bom comportameulo ha}Jitual. 

Art. H5. O Governo, Sl'~unrlo julgar mais conreni<·;de, 
ou cntregarú aos alurnnos para s:~ns alimento:; as diaria3 Pm 
dinheiro, ou com ellas formará huma caixa de rancho, c neste 
caso se lhes fornecer;\ alimento po1· sua conta c ad winistraçilo, 
ou por contraeto. Os alanno~ O!Ii:.:iues co:1correrão com a 
ctapc para a cai:-.::a do randw. 

Art. 14G. A diaria c os soldos serão pagos por nwzes vcn
ddos, á vista dos prcts e folhas de veneimen tos, feitos rwlos 
Commandantcs das Companhi<lS de alumnos, conrormc os Mo
delos dados pela Pagadoria das Tropas da Côrte. 

Art. 1 i7. Os unil'ornll's dos alumnns scriio desi~nadns e 
fornecidos pelo (;overno, tirando as praças de pret privadas do 
vencimento de fardauwnlo, que Illes pcrtenc<'r pelos SPIIS Corpos 
durante o internato, c os Otnciacs obrigados a indcmnisar a Fa
Zf'IH!a Publica por desconto da 5. a parte do soldo. H uma Ta
bel la regulará o tempo da duração das peças designadas para 
uniforme. 

CAPITULO XI. 

Dos gr:íos sciCIILificos. 

Art. 148. Os llircclorP; da Est~nla Cr~nt.rnl, c da 1\Jililar, 
rk .\ p oi i e 11: I· l , f} I !I' li H'fl'lll o ruL;o com pldo da cxlim:ta 



( Ll:J J 

.Ar~a!lr•mia li!lll:a·, ou da Escola, Sl~~tmdo :ls rl'formns anlerio1·cs 
,; p!'l's~·ntc, ou 11 curso Hlalhematico c de sciend<ts physic<IS c 
Haturaes ela nctual Eswla Central, sc1·üo A"n:duat!us Douton:s: 
do mesmo 111odo serão os indi\·üluos, <pw· liwcm agora c para 
o futuro nmueados I..Pntcs Callwdratkos. 

Art. 149. Os individuos, que fonio alumnos, c tiverem 
o curso completo de estudos da exliucla .\t·tn!emia 1\lilitar, ou 
da Escola, segundo ~:s reformas qu~~ sP ll11~ ~~·gniriio, receberão 
O titulo C gr<Ío do naehan~is; e alC111 disso, t~ IBC(}iantc as forma
lidudes, qnc forem cstahdccidas, c sn tin~rem apprOYi1\'t1es 
plenas em todas as doutrinas, podcrtio tnmbt~~n receber o grüo 
c..lc })onton•s. 

Arl. 150. 1~slas fhrnwlidt:dcs eonsislirfin em 11Prt~za Uc 
thcses sobre pontos cu111 antt~CelktJcia t.!L'.~Ít)II<H!us pela Con
gre;.;a~·ão. 

~\rt. t!H. Do mesmo modo cs nlnmnos, que d~ora ctn 
dinnle comt,ldarcm o:; quatro :wno;; do curso malhrmalico c 
de sdt•neias physicas t' naturut·s na adual E;;rnh Ct·at1·at, tPriio 
o titulo c ~'I':Ía th B<trhareis, e n IJIW LYPI' :lp[lrm·;u:ües plenas 
''111 tHtlas <~S doutl'inas t!c:;.•;r· e\11'.;:1, ,. JH"«'('nc!u·r as l"tJl':ualiti:l(\,•s 
;u:illlil n~f·t·rida . ..;, potlt·rú tolll<H" o gr:>J de Dout'lr, prect.:llenüo 
o de lladwrcl. 

CAP!TLLO XII. 

Dos Al[áes alwnnos. 

Art. 1:):!. Fieão hnhilitar~n:J a S('fem pro:uoyiflos a Atrercs 
olnmnos as pra~as dt\ prct que, alem de 1 anno de pr:1~·a clfc· 
ctiva, reunirem mais as S('guintc:; condiçõt's: 

§ 1." Os r[llC se destinut·t~lll ;Í:-; anna:• sdentilieas, logo quo 
tiverem 2 anuns qlliWS'jlU~l' do cur:;n malhcl!latiro, nppro\'iUlos 
plenanwnte, c-se hotnen~m clislin~ult.lo llos t'Xt•rcidos praticos 
com applicação c aproveitamento. 
~ 2.... 0..; que se destimH"ciH aos cursos do Jnranfnri..t c Cn· 

valli.lrilt, logo qnc conduiJ'cm os 2 aunos do tlilo curso, com 
igual di~;tiJw~iio e npn1Y('i\ammtlo no:-; t'Xilltws lll'alit•os. 

A1't. 15:l. O numero de Alferes ahJHJIIos, que dcvf'ní. 
ltavc1· no I•:xercito sc1·á limitado pm· aclo do (iov<'rno, que o 
poderá al!cr;JI' quando as circumstancins c <~onvenicncias do 
serviço assi111 o exigirem. 

ArL 151. Os AI!Cn~;; alumnos com dl'stino ás arrnns scicn
tificas serão con(h·mndos em qualqm~r dessas armas, conlbrme 
o GovcrLtO julgar conveniente: os da arma de Artilharia c do 
l~stado-nwior, log-o que s<•.íiío approvados nas doulrinas do 1.0 

anno da Est~tlla l\liliLar e dn Applk<J~'ilo; ~~os q!lt' st~ Uestin.-.rcm 
tí. Engt~nhnria 1\lilitar, depois da appro\'at;üo 1\os (l annos Uo 
cur:;o uurthcnwlico <la Escola t:l•ntral. 
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Arl. 1!)5. A llisposi<;iín do artigo anlccctlenle, em rela~iin 
aos acluacs alunmns, que j<í tem huma ou mais approva~;íies, 
set·á npplic;adn do S<'guinte modo: 

§ t.• Os actuacs Alfen•s alumnos poderiio sm· confirmatlos 
n3 patente, logo que tiverem adquirido a:> habilitações que crào 
cxi~~:illas até a data desta reforma. 
~ 2. • Os alumnos praçns do prct hora existentes, que já 

tivet·cm approvaçücs em alguns annos do curso de fJUalqucr 
das J~scolas, poderão 51~r llespachados não s6 Allcrcs alumuos, 
mas lambem sei'ií•l conlinnados nesttl posto, Jogo que adtJIIi· 
rirem os quisilos, que para esse lim erão exigidos até esta 
data. 

Art. 156. Os qnc <'stuclarem o curso das armas de Infan
taria c Cavallaria somente serão confirnwdos depois de 1 anno 
de sorviçn t•rredivo, ou no Coq10 daquellas armas, ou pl"tlti
,;-uulo na Esc·ola 1\lililar dcl Applinu.:iio, e lendo approva~,;ües nos 
l'l'SJIC'diros exaBH'S pratiros. 

Art. 1ii7. 1'\enhum Alferes alumno poderá ser conlirma1lo 
sem que, pelo Jllf•nos, conte mais de hum anno neste posto. 

Art. 158. Tudo quanto acima se exige pam nomeação c 
confirmação dos Alferes alumnos niio prejudica os direilos, 
quo cllcs possi'ío ter a sPrem promovidos como praças de preL 
se nesta qualidade reunirem todas as outms condiçües, que 
a Lei de promoções exige para os inferiores c cadetes em 
geral. 

Art. 159. Os Alfc•·cs alumnos, depois de confirmados, 
contarão antiguidade de Ollicial desde a data da nomeação da
quclle posto. 

Art. 160. Quando o Alferes alumno, com destino ás armas 
scienlificas, se impossibilitm· na Escola central de continuar o 
curso respcelivo, podení matricular-se no 1. o anno da l~scola 
1\Jilitar c de Applicaçi.ío, para seguir a arma de Infantnria ou 
de Cavallaria, se cllc se destinava para as armas de Artilharia 
ou do Estado-maior; ou para seguir o curso destas armas, 
se o seu destino era para a Pngc•nharia militar, c a irnpossibi
litlade se verificar no !L o anno do curso mallwmalico. 

Art. 161. Todo o Alferes alumno, que perder duas vezes 
o 1. o anno do curso militar da Escola de Applicaçiio, por faltas, 
ou por ser reprovado, ou por ter deixado lle fazer exame, será 
demiti ido do posto, podendo lambem o (~ovcrno dar-lhe escusa 
do serviço, se assim cnlenckr conveniente; c o que, finalmente, 
pelos mesmos motiYos perde•· duas vezes o 2.• anno militar da 
mencionada Escola, ficará designado para as armas de Infan
taria c Cavallaria. 
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CAPIT[)LO XIII. 

Escola militar J>rrparatoria da Prot•incia de S. Pedro do 
Jlio Grande do Sul. 

At·t. 162. O curso de Infantaria c de Cawtllaria, ora es
tabelecido na mencionada Província, lka convc~rtidn em hum 
~~m·so de prepamtorios, com a denominaçiio de- Esl'ola mi
litar preparatoria da Pl'Ovinda de S. Pedro do 1\io (;t·andc 
do Sul -e comprehcnderil, alc\111 dn huma aula de dl'st•nho 
linenr e de paisa~mn, as nwsnws doutrinas prl'paratoriaJ, tlis
trihniclus pelo mesmo nunwro de aulas, e pda mesma ordem 
em que o são as aulas prcparatorias da Esc:ola c!'ntral. 

Art. 163. llayerú ([Uatro Prolt!ssorcs para o ensino das 
aulas de preparatot·ios (sPndo h11111 de desenho), c hum adjunto 
para a aula de matlwmatil'as ch·mentan•s. 

Art. Hi-i. Os Professores, dt•[H>is clt~ 10 :mnos de effpclivo 
servit;•J no magiskrio, adqnirem !lirl'ito ;Í jubila~···io, nos nu~smos 
lt~rBIOS o pelo nwsmo moclo e!;Lahclecido para os Professores 
das Escolas Central, c ~Iilitar, c de A pplicac;ão. 

Art. '16:>. O Professor da aula de malhematicas elemen
tares st•rá necessarialllcnte l\lilitar, c teril, pl'lo nu•nos, com 
approvações plenas, dous annos malhematicos dn Escola Central, 
ou das Eswlas anteriores á presente rclin·ma ; m outros Pro
fessorPs poderão S('r paisanos com as mesmas graduações, pu
ramente honorificas, concedidas aos Professores paisanos da 
uilu Escola Central. 

Art. 16G. Nesta Escola l\lililar weparatoria poderá o Go
verno, se assim julgar conveniente, dispensar o latim; c nesse 
caso licaní tmncxo o ensino do franccz á aula de historia c 
gcographia, para a qual entfw será nomeado mais hum Adjunto. 

Art. 167. A admissão nesta Escola preparatoria sonu·ntc 
p1íde ter lugar, para os alurnnos 1\lilitares, ató a idade de 25 
anno:;: os paisanos podl'm ser admillidos, como ex temos, th•stle 
a i linde de 12 annos; os l\Iilitams, como in temos, desde a 
idade de 14. annos; c estes somente até a classe de Olliciaes 
subalternos inclusive. 

O Presidente da Província hc o competente para conceder 
as matriculas. 

Art. 168. O Governo dcsignar<i annualmcntc o numero 
de alumnos l\lilitarcs, que devem ser admittidos á matricula 
nas aulas pl'Cparatorias; os que forem approvados nas doutrinas 
de qualquer dellas poderão matricular-se nas outras sc·m de
pendeneia de nova licença. 

Art. 169. Os alurnnos Militares, que concluírem os es
tudos das nulas pmparatorias pros!'guirão nas l~seolas Central, 
l\lililar c U!l Applica~:ão o estudo das doutrinas uos eursos das 
armas, a IJIH~ se destinarem. 
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O Gov<'rno ll!PS dar<Í p::ssa;:Pm gratuita p;1rn n Clirlt•. 
Arl. 170. li e livn: ao:; al<l!llllo:; milihr:•.;, <l:·poi:; dP appro

''ndos em (O(las ou C!ll qualquer r!a-; aulas pn·para!o: ias, 'o!
tarem ao ser-;i;;o de seu~ Corpo:.;, cu pi·ost•;:·::in·nt na Cúrie o:; 
estudos da~ Eseo!as Cl·ntrai, .'llilitar e de .\pi·lic<H:<-!0, ~t' ti>·<·r;•:n 
concluído o estudo dn todas as doutrinas pn·paralorias, ro111 
approvação plena, pelo menos, na aula tk ;nallH'iilill i c as e!c
nwnlan:s: os que, pon\m, liverPm npprova(:i\o úmpliri!er i!il 

dita aula, não o podenio fawr sem pn;via licPn<,:a do !lliui~l!'rio 
da (;rwrra. 

Art. 171. Haverü o sP;.mintcJ pP:is(lal n<l<:linl•:tralivo: 
t.o liUill Director, Officii!l Superior rlo E:~:e:·~·ito, quP lt•J:i·a 

o curso <k qnalquPr das annas seieul!li:'a ;. Como primt::::: 
antmidade do Pstalwl!·t·inH:ntn, he rt•s;·onsa\'1'\ p·ia disciplina 
tlt: lodos o:; I'IIIJ'I'i'.C::ttlos t• alttntnos, I" la hoa <'X<·:·uç;lo do pn•
S<'<ile ll•·.~~nlatlli'lllo <' tLt; o;·dt·ns do ~;oy.·mo: (i;ea!i:'il l11do o 
~í·nit;o, e exerce superior i:tsl;ccçiio no cn~;in:l llleorico c pra
tico. 

No seu imp<~tlinwnto sPrcÍ snhsliluitlo pdo Prnfrssor mnis 
graduado, on mais antigo, a Ló qnc o l'rPsi!IPntP tia Pro v i ncia rrsol v a 
sobre sna continuat;iio, ou nome<H;âo dP ou! ro intcriJ:<IJIH'llle. 

:!." Hum ajrulanlt', Oílif'ial tln Ext~rrilo, Tt'lll'lllc ou Capiliio, 
que tPnha pelo menos o ('.llrso de Infantaria c Cavallaria: trans
mitlirú as ordens tio Dircdor tl detalhaní o serviro l\li!il;tr 
ordinario da Escula, assignarú as onkns <lo dia da ·nwsma, o 
llscalisarú todo o snviço, para que esk se faça de conl'01 mi
dade com o que se aclnr co;lc:lJl~lccido, c for prescripto uc~;tu 
llegularnen to. 

llc o encatTP;;a<ln <la policia de lotlo o Fstal!l'l:•rinwnto. 
3." Hum Secretario, Capi!;lo otl su!Koi!Prno tia t.• ou 2." 

Cla1sc do Exercito, 011 rd'orm::tlo; sení encarregado de toda a 
escripturação do E:;t:llwl•-riim'nto, sPndo coadjuvado por hum 
Am:uwcn~e, quP sPnirit tk .\relliYistn . 

. 'l,o llutll Cirtlrgi<-to :\lilitar cncarrc;:;ado da enfermaria, c 
do tratamento c cunitiro dos alumnos c dos empregados en
fLJrmos; terá p:ua o coadjuvar o numero de enfermeiros exigidos 
pelas circumstancias rc<JUisilamlo do Diredor os que neces
sitar. 

5. o Hum Porteiro, enc<l!Ti';.\·a<Jo de tom:H o ponto aos ai um
nos, da guarda, consen:H;iio e asseio do armamento, salas, o 
todas as dcpcndencias da Escola, para o que será coadjuvado 
por dons guardas, que s;·nirão ao mesmo tempo do Conti
nuos. 

Al~m dos guardas, l1:ner.í o numero preciso de serventes. 
Art. 172. São da noi!H'ação do t:ovcrno, por Decreto, o 

J)irector, 05 Professores c os Adjuntos; c por aviso do l\linisterio 
tia (;ucrra, o Ajudante tio Birednr, o Secrd:Hio c o t.o lns
lrudor. 
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O Commnndautc e I) Ajudante da Companhia de alumnos, 
e os 2. os Instructores serão nomeados pelo Presidente da Pro· 
vincia sobre proposta, em numero duplo, do Commandantc 
das Armas ; os demais empregados serão nomeados pelo Pre· 
sidente da P1·ovincia, á excepção.dos serventes, que serão no· 
meados pelo Director até o numero que for fixado pelo mesmo 
Presidente. . 

Art. 113. Os ordenados dos Professores, Adjuntos c mais 
empregados da Escola serão os estipulados ua Tabella junta, 
sendo-lhes applicaveis não só as disposições dos arts. 94, 95, 
!_)6, 9!) c 100, rclaliv:uncntc ás fallas c licenças, mais tudo 
quanto diz respeito ás jubilações c aposentadorias. 

Al'l. tn. São obl'igados a residir no Estabelecimento o 
Dirc;)tor, o Commandanl.e da. Companhia de alumnos, o Por· 
tciro, e os guardas e serventes que o Dire~tor designar. 

Art. 175. Para m diiTt~riJntcs scrvkos internos da Escola 
p<.~ra a guat•da do Estabelecinhmto, c piu·a camaradas, haverá 
o preciso nunH'I'O de praças d1~ pret. 0.> camaradas serão na 
proporção de hum praça para seis alumnos: estas praças sªrão 
considemdas em destacamento. 

Art. 176. ,\ Escola 1\:lilitar preparatoria he na Província, 
immediata e exclusivamente sujeita á jurisdição do respectivo 
Presidente, c bem assim ao regimen c disciplina 1\filitar, sob 
a fiscalisação e vigilancia do Direclor da mesma Escola. O Go· 
verno a mandará inspecciona1· quando assim convier. 

Art. 177. Serú applicavel aos alumnos da Escola 1\filitar 
preparatoria a mesma penalidade designada nos arts. 114 a 
115; para os alumnos da Escola Central, com as seguintes al
ter·ações: 

1. o O Conselho de disciplina s~rá c:>mposto do Dir·ector, 
dn hum Professor e do 1.0 ln;truetor·. 

2." No impetlimento ou falla de cpwlqucr dos membros, 
qu:1 devem comptir o Conselho de disciplina, sen·irão os outros 
Professores em exm·cicio, e depois de•t1~s, os 2.0 " Instructorcs, 
n,t ordem de suas graduações ou antiguidade. 

A1't. 178. Haverá hum Conselho Escolar composto do Di
rector, do Ajudante do ])irector, dos Professor·es, c do t.• Ins
tructor. 

A este Conselho competem as mesmns nttribui~,;õcs designa
das para o Conselho de lnstruc~,;ão da Escola l\lilitar e de Appli
ca~,;ão nos§§ 1.", 2.", 3. 0 , e 4. 0 do art. 117. 

Art. 179. Os alumnos Militares serão aquartelados no 
cdificlo da Escola, sendo esta estabelecida em qualquer das 
povoa«,:ões centraes da Província, que o Governo designar; pm·êm 
no corrente anno lectivo, em quanlo se não fizerem os neccs
sarios preparativos, o ensino rontinuar1í na Cidade de Porto• 
Alegre. 

18 
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Art. 180. As diarias marcadas para os alumnos praças 
de pret serão as mesmas fixadas para os da Escola Militar c 
de applicação. _ 

Art. 181. Os vencimentos do soldo e da diaria dosalumnos 
serio tirados Ror hum pret organisado em cada mcz pelo Com
mandante da Companhia de alumnos c rubricado pelo Dircctor. 

Art. 182. Os alumnos militares serão organisados em 
huma, ou mais Companhias, e estas serão commandadàs, cada 
huma por hum Capitão, que terá hum ajudante, omcial subal
terno, para o coadjuvar e substituir. Ncslas Companhias se fará 
toda a escripturação e detalhes do serviço, como em qualquer 
Companhia dos Corpos do Exercito. 

Art. 183. Os alumnos trajarão o uniforme que o Governo 
desi«nar; tcr11o huma formatura diaria, c não lhes hc pcrmit
tido sahir do Quarlcl sem licença do Commandantc da Com
panhia, sendo de dia, c do 1Jirector, sendo á noite. Farão 
por escala a guarda do Estabelecimento noll domingos c dias 
santos, e serão exercitados, desde a escola de soldado até a de 
Batalhão, na nomenclatura e maRejo das armas brancas, c armas 
de fogo, com estas em tiros ao alvo, tendo tambem ensino de 
esgrima e de natação. 

_ Art. 18~. Para o ensino pratico designado no artigo an-. 
t.eccdcntc haverá hum t ." Instructor, tres 2. 0 • c hum Mestre 
d"' esg1·ima. O 1." lnstructor terá o curso de qualqum· das 
annas scicntificas; os 2. "' serão OJiciaes praticos, sufficiente
mente habilitados, c pertencentes a cada huma das armas, de 
Artilharia, Cavallaria c Infantaria. 

Art. 185. A duraçlio do anno lectivo, tempo das lições 
cliarias, cpochas dos exames, dias feriados, c ferias, será a mesma 
designada para a Escola l\Jiiitar e de applicação. 

Hum programma, approrado pelo Presidente da Província, 
regulará: 

1. o O processo dos examCll, que se farão sobre pontos , e 
provas escriptas. 

2. • A distribuição do tempo, para combinar do modo mais 
convenient-e o ensino pmtico e theorico durante o anno. 

Art. 186. Em cada anno o Director da Escola rcmHterá 
ao Presidente da t1royincia, em duplicata: 

1. o Relação dos alumnos matriculados. 
2. o Relação dos alumnos approvados, e reprovados , com · 

declaração da qualidade das approvações; dos que deixárão 
de faze•· exame, ou forão recolhidos a seus Corpos, c o motivo. 

3. 0 Hum relatorio circumstanciado de tudo quanto tiver 
occorrido durante o anno escolastico, c a sua opinião sobre os 
melhoramento:~ ou necessidades do Establecimento, ouvindo o 
Conselho escolar. 

Das peças acima mencionadas , em duplicata , o Pt·csidcnto 
da Provincia remettcrá hnma das vias ao Ministcrio da Guerra. 



( !39 ) 

CAPITULO XIV. 

Dispo1ições geraes. 

Art. 187. As Escolas, Central, Mililal' e de Applicavão, 
e a Militar preparaloria da Provincia do Rio (irand• do Sul, 
são sujeitas ao regimcn militar: os Lentes, llrofcssores, Op
pooilores, Adjuntos e Alumnos Militares nno poderão frequentar 
as aulas, nem assistir a·qualqucr dos actos de serviço das Es
colas , senão fardados com seus respecth·os uniformes, salva 
a excepção do art. 90. 

Art. 188. Os Direclores das mesmas Escolas silo as pri
meiras autoridades dos respectivos Estabelecimentos; suos ordens 
são terminantemente o~rigatorias para todos os empregados, 
inclusive os do magisterio ; exercem superior inspecçlio "SObre 
a execucção dos programmas de ensino, ,·isitando paro esse Om 
as nulas nas horas das lições, fiscalisno todos os mais ramos 
do serviço da Escola, e regulão e determinãn , de conformidade 
com o presente Regulamf';nto c ordens do Governo, sobre tudo 
quanto pertencer á Escola, e niio fo< especialmente encarregado á 
Congregação ou ao Conselho de Instrucção , ou ao Conselho 
Escolar. 

Art. J 89. Os mesmos Dü·~clores SilO o unioo orglo 
official e legal, que põe em relação o respectivo Bstabele
üimento com o Ministro da Guerrra, ou com o Presidente da 
Provinda de S. Pedro, dos quaes 1lirectamente rooebem as 
ordens, sem que no seu rcgimen interno tenha ingerencia 
algnma outra autoridade. 

Art. 190. Em caso algum se odmitte correspondencia 
em nome <~ollcctivo da Cong'l'cgação da Eseola Central, ou de 
<[Ualquer dos Conselhos das Escolas Militares com o Governo, 
ou com qualquer Autoridade publica ; devendo a eorrespon
dencia sm· rcmettida por intermedio do DimclOI', o qual quando 
fizer subir á presença do Governo ou do Presidenl<l da Pro
vincia, as propostas dos Con!!Clhos, ou da Congregaçno, dará 
sobre ellas a sua opinião. 

Art. 191. Os Directorcs das Escolas silo •·cvestidos da 
jurisdicção necessaria para impôr, correcional e administrativa
mente, aos empregados das mesmas Escolas, as seguintes penas: 

i.' Por negligencia ou falta de cumprimento de deveres : 
Reprehensilo simples, ou em ordens do dia, e suspensão ou 
prlsilo até 5 dias • 

. 2.' Por faltas contra a moralidade e diselpli11a : Suspensão 
ou prisilo por .8. a I 5 dias. 

3.' Por dosobediencia ou falta de respeito: Prisão até 8 
dias, com suspensão ou sem ella po1 8 a 15 dias. 

4. o Jrlas -reincidencias, as penas de prisfto c de su.spensao 
serão elevadas ao dobro. 
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Art. 192. Aos Lep.les, Professores, Oppositorcs e Adjunto~, 
somente por acto ào Governo Geral ou Provincial póde ser im
posta a penalidade do artigo antecedente , precedendo informa
~ão ou representação do respectivo Director. 

Art. 193. Nas trcs Escolds haverá livros especiaes de as
sentamento, e rcsgistro para oli Lentes, Professores, Oppositon~s 
c Adjuntos; para os outros cmprngados c para os alumnos. 
Nesses livros serão Iançad11s pontualmente c com regular idade 
todas as notas c occurrencias relativas a cada hum. 

Art. 194. No principio de cada anuo, os Directores das 
Escolas appresentarão ao Governo hum rdatorio abreviado do 
estado do Estabelecimento respectivo nos seus diffcnmtE's ramos, 
doutrinai, administratiro. c rliseiplinar, comprehcnd~>ndo a 
conta dos trabalhos do anno findo, or~·amento das d"SJH'zas 
do nnno futuro, c a proposta dos mclltoramE'nlos, modilil'ac;õcs 
ou rcfonnns, que, de combinat;ão com os r{'sppctiros Conselhos, 
ou Congregação, julgarem mrnenicntcs para a boa marcha dos 
trabalhos dos Estabelecimentos. 

Art. 195. Os alumnos militares, tanto vrncas llc pr<'l 
como Officiaes, que concluirem os cursos das Escolas l\! ilitar 
e de Applicação, c que lorom approvados nos resp1·ctivos l'Xer
eicios praticos, serão díspPnsados dos exames prnticos éxigidos 
no Jlegulamento de 31 de Março de 1851 , para as promo~ocs 
até o posto de Capitão. 

Art. 196. A qualquet· alumno, que conrluir o curso da 
respectiva arma, poderá o Governo permitir o estudo das dou
trinas de outro curso, h uma vez que tenha o dito alumno 
mostrado vocação c capacidade para esse lim. 

Art. 197. Os filhos legítimos c legitimados dos Otnciacs rlo 
I~xercito e Armada, que tiverem sido mortos ou grawmentc 
lbridos em combate , ou prestado relevantes sorviços ao Estado, 
sPrfio admittidos com prefercncia nas Escolas , quando , por 
excPssi\'o, o Governo julg-nr· conveniente limitar o nmrwro dos 
que tiverem de ser admittidos á matricula, c lh:arão isentos do 
pagamento da taxa exigida no ar. 51. 

Art. 198. Os trabalhos graphicos dos alumnos, que fo
rem de exPcuc,:ão perfeita, serão guardados ou aprowilados , 
como modelos , c dessa circumstancia se faril nota nos respe
ctivos assentamentos do alumno. 

Art. 199. O Governo deverá ter constantemente na Europa, 
om viagens de instrucção , quatro Officiaes, que tenhão os cur·sos 
das armas scientilicas , mediante concurso e prova de sufficiencia, 
que consistirá em h uma dissertação escripta no acto do concurso , 
sobre ponto dado pela Congregação dos Lentes, ou Conselho de 
Instrucção, relativa ao assumpto especial, que os candidatos 
se propuzerem a estudar, ou observar na Europa. 

Alêm destes Officiaes, o Governo poderá livremente escolher 
mais dous annualmentc , sem dependencia de concurso , huma 
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vez que tcnhão os mesmos conhecimentos scientificos acima men
cionados 

Art. 200. Aos Officiaes em viagem de instrucção na Eu
ropa dará o Governo as convenientes instrucções, e exigirá 
provas de apmvcitamento, que consistirão em relatorios semcs
traes, durante o tempo que na Europa se demorarem , que 
não excederá o t•razo de quatro anuos. Estes Ofiiciaes perceberão 
na Europa, alôm das gratificações activas de Engenheiro, mais 
a de 100:ffl · .ua transportes, sendo as dcspezas de \ingem , de 
ida e volta; por conta do' Governo. 

Os relatorius serão mandados examinar pela Congrcga-;ão 
ou Conselho de lnstrncção, a fim de que o mesmo Governo 
conheça o estado de aproveitamento dest~s Officiaes , que , não 
aproveitando, serão mandados relinw. 

Art. 201. O Govcmo arbitrará prcmios aos indivíduos, 
t(Uc organisarem compcndios apropriados para o ensino das 
doutrinas, que constituírem os diffiwentes cursos, c de conror
midactc com o que se achar regulado pelos p!·ogrammas de 
ensino. 

Art. 202. Para á adopção de t;:;es compendios, e para que 
sejão estes premiados, não sendo o autor J~cnte, ou l,rofessor 
das Escolas, he indispcnsavel approvação da Congregação, ou 
do Conselho de instrucção: se o autor, porém pertencer ás Es
colas, como Lente ou Pwlcssor, o mesmo Govemo incumbirá 
o exame dos compcndios a pessoas para esse fim habilitadas. 

Art. 203. Nas Províncias remotas, e de difficil commu
nicação com a Côrte, e onde haja crescido numero de rorças 
militares, o Govemo fica autot·isado a crear todas, ou parte 
das aulas preparatorias estabelecidas nestes rPgulamcnto, pela 
creação da Escola militar preparatoria da Prm·incia do Rio 
Grande do Sul. 

Art. 20'~. No corrente anno o f.oyemo expedirá todas as 
orden:> c instmr:çtins IJrecisas para q nc a presente reforma 
lenha plena exPcução cru todas as s11ns par!Ps. O mt~smo flo
verno, tendo tambem em vista a nova distribuição de doutrinas, 
e divisão dos cursos, regulará o ensino do modo a fazer prosc
guir nos novos eursos os alumnos das Escolas rcrormadas, classi
ficando-os convenientemente, segundo o estado em que se achão 
relativamente ás doutrinas já apl'Cndidas, c ás que lhes faltão 
aprender, 

Art. 205. He absolutamente probibida a residencia de 
familias dentro do Estabelecimento das Escolas, nem se admit
tirão creados ou escravos para o serviço particular. 

Art. 206. Todos as disposições regulamentares , c de execu
ção permanente relativas ao programma de estudos c de exerci
cios, á economia e regimen administrativo , ao processo do 
Oscalisação c á policia c disciplina da Escola , formuladas pela 
Congregação da Escola central, pelos Conselhos da Escola Militar 
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e de Applicação ficão dependentes de cofirmação do Governo, 
excepto nos casos terminantemente expressos neste Regulamento. 

Art. 207. Nos casos omissos sobre qualquer objeL1:o rela
tivo a alguma das Escolas, de que trata este Regulamento, se 
recorrel'á á disposição correspondente , adoptada para outt·a 
qualquei' das mesmas Escolas, quando não haja nisso incom
patibilidade. 

Al't. 208. O Governo , á vista do que a pratica demons
trar na execução desta reforma, fará as alterações eonvenientes 
e a bem do ensino, excrpto no que toca a devert>s, direitos 
-e vencimentos dos Lentes, alumnos e mais pessoas das Escolas; 
ou á c reação de novos cursos e cadeiras a lêm das designadas 
nesta mesma reforma. 

Palacio do Rio d(~ Janeiro em t.• de Março de 1858.
JBronimo Francisco Cuellw. 

t; 
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DECRETO N.o 2.117-de 6 de :1\Iarço de 1858. 

Approva o cantra.cto celebrada com a Barão de Mauá para 
construcçâo de hum canal na mangue da Cidade Nova. 

Hei por bem Approvm· o contracto celebrado em data de 
cinco do corrente mez com o Darão de Mnmí para a construcção 
de hum canal no mangue existente ao lado do Alterrado da 
Cidade Nova, conforme as condicües que com este baixão, as
signadas pelo Marquez de Olir:da, Conselheiro d'Estado, Presi
dente do Conscl!lo de l\linistro5, Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocias do lrnperio, que assim o teuha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro em scis de Março de mil 
oitocentos cincocnta c oito, trigcsimo sctimo da lndependencia 
e do lmpPrio. 

Com a Rubrica de Sua ~Iagcslade o lmpcrador. 

Jl arquez de Olinda. 

Condições a que se t•efere o Decretou." 2.t.t.IJ 
de 8 de ltlarço de t.S5S. 

O Governo Imperial contrada com o Darão de Uauá a 
construcção de hum canal no mangue da Cidade ~o'\la debaixo 
das seguintes condiç.õcs: 

1. • O Canal começará junto ao Horio pcqucno c findará 
na ponte do Attcrrado, c será feito de inteira conformidade com 
as cincoenla braças de ensaio já executadns a expensas do Go
Tdrno, tendo cincoenta c qüatro e meio pnlmos de largura com 
vinte palmos e tres quartos embaixo das pontes, e cerca de onze 
palmos de profundidade, medidos do cume das muralhas, para 
que haja sempre cinco palmos d'agua na baixa mar. 

2.• Como dependeneias do canal fará o Ernprcst1rio as se
guintes obras : 

Aterro dos lenenos Jateracs entre as ruas do mangue c 
do Atterrado, com caminhos para os empregados e animaes, 
que se occuparem na sirga dos barcos, bem como passeios ma
cadamisados para recreio publico, e as muralhas que Ji)rcm no
cessarias do lado da rua do mangue. 

Boeiros de pedra, calçados e cobertos em numero neces
sario para esgoto das aguas, assim das chuvas corno dos en
canamentos c torneiras publicas, que tiverem de ser recebidas 
no canal. 



( tt.c'J ) 

Huma bacia proxirna ao Rocio pequeno com cem palmos de 
·largura sob :-e duzentos de comprimento, e escadaria de pedra. 

Huma ponte construída de pedra e ferr9 para substituir 
a nctual chamada do Attcrrado; mais duas· da mesma cons
tmcção em frente ás ruas do Bom Jardim, é da llluminarlio: 
hum pontilhão na rua do mangue; e duas pontes pensis, sendo 
hmna em frente á rua do Porto e outra em frente .á rua sem 
nome, pelo meio do Atterrado, onde existe aetualmente hum 
trilho atravez do mangue~. 

3. • O Emprcsario obl'iga-sc por si, por seus herdeiros c exe
cutores testamentarios, á fiel execução por empresa das obras 
acima mencionadas, tacs como se acbão descriptas e delineadas 
na especificação e plantas apresentadas pelo Empresario, e as
signadas pelas partes contractantcs. 

4. a O Governo Imperial obriga-se a pagar ao I~mpres:trio 
pela fiel execução das obras contractadas, a quantia de mil tre
zentos c setenta e oito contos de réis, em prestações mensaes 
até o dia seis de cada mez, na proporção do progresso das 
obras, depois que estas forem medidas e ay~~liadas, o que terá 
lugar no fim de cada mez, conforme os preços dt'clarados na 
tabella annexa. 

O valor dos materias cncommendadas para as obras per
mancmtes será incluído na primeira prestação que tiver lugar 
depois da chegada dos mesmos materiaes, sendo estes previa
mente examinados po1· parte do Governo Imperial. 

5.a Salvo força maior, reconhecida pelo Governo Imperial, 
o Empresario obriga-se a completar as obras contractadas até 
o fim do anno de mil oitocentos sessenta e dous, c no caso 
de falta solfrerá por cada mez que exceder a este prazo huma 
multa de quinhentos mil reis. 

Na conclusão das obras ficão pertencendo ao Empresario, 
em plena propriedade, todos os macbinismos c utensis que hou
verem servido nas mesmas obras. 

6. • O Governo Imperial nomeará hum Engcn heiro par~·' · 
accompanhar o progresso das obras, e velar na fiel observancia !; 
drslas condições. 

7.• O Emprcsario obriga-se á conservação de todas as obras 
que forem executadas, fazendo os reparos e concertos de que 
ellas precisarem durante o prazo de hum anno, contado do 
dia em que as entregar ao Governo Imperial. Para garantia 
desta obrigação serão deduzidos de cada huma das ultimas doze 
prestações dez por cento de sua importancia, que ficarão de- · 
positadas no Thesouro Nacional para serem entregues ao Em
presario com os prcmios da praça nessa cpocha, que tiverem 
vencido, findo que seja <HJUCllc prazo, c vcl"ificada a seguranç:~ 
e bom estado das obras. 

8.• Por accordo das partes contract:mtcs se ~oderão fazer 
nltrrru:õrs nas planlns f' rspPcificaçõrs das obras; o Govrmo Jm-
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perial as poderá tambem determinar, indemnisando o Empre
rio em hum e outro caso de qualquer dcspcza addicional que 
resultar de taes alterações. 

9.a o c-;ovel"llo lmpel"ial pcrmiltiní ao "Empresario o estabe
lecimento d1í trilhos de fim·o em Jnnna ou outra nw 1ksla Ci
dade para facilitar a conducção de pedra c aterro neeessario 
para as obms contmctadas, h uma vez que com taes I ri lhos não 
se embarace o livre transito, e lwm assim isentará o Empresario 
do pagamento de din~itos. d"Alfimdega pPias obras de ferm, e 
Jlclo cimento, cantaria, e lagedo que teuhão de ser importados 
do estrangeiro pam a const.rucção das ditas obras. 

Palacio do Rio de Janeiro em 6 de l\Iarco de 1858. -
Marquez de Olinda. · 

DECRETO N.• 2.118- de G de Março 1l1) 1858. 

Autorisa hum credito extraordinario de 250.000;n"OOO t·éis, 
pam occorrer, no exercício de 1857-1858, ás despezas 
feitas e por fazer com as obras do canal, que se e.Ytá abrindo 
pelo mangue existente ao lado do atermdo da Cidade Nova, 
desde o Rocio pequeno até a ponte do mesmo aterrado. 

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de )linistros, Au
torisar, d•J conformidade eom o§ 3." do art. /L • da J.ci n.• 589 
de 9 de Setembro do umo, hum ..:redilo extraordinario de du
zentos c cincocnta contos de rris, para oecorrcr, 110 exercício 
de 1857-ti8, ás f.lcspezas feitas c por fazer eom as oLras <lo 
canal, que se está abrindo pelo mangue existente ao lado do 
aterrado da Cidade Nova, desde o Rocio pequeno até a ponte 
do mesmo aterrado; devendo ser esta medida lnalla, em tempo 
opportuno, ao c.onhcl"imcnto da AssPmbh··a (;eral Lt':;islaliva 
a para definitiva approvação. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, l\Iinistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, e faça exe
cutar. Palacio do Rio de Janeiro em seis de Março de mil 
oitocentos cincoenta e oito, t•·igesimo setimo da lnd~p1•ndencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstado o ImpeJ·atlor. 

Marq~ez c!l' Olinda, 
. 1!) 
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. 1!) 
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DECRETO N.• 2.119- de 6 de Março de 1858. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria da Po
licia da Província de Pernambuco. 

Hei por bem, Tenuo ouvido o Presidente da Província de 
Pernambuco, Decretm· o seguinte : 

Art. Unico. Os J~mprcgados da Secretaria da Policia da 
Província de Pernambuco perceberão os vencimentos marcados 
na Tabclla, que com este baixa; ficando sem vigor, na parte 
relativa á sobredita Província, a Tabclla que acompanhou o De
creto numero mil oitocentos noventa c sete, de vinte hum 
de Fevereiro do anno proximo passado. 

Francisw Diogo l't•rf'ira dP Vasconcellos, do Meu Conse
lho, l\linislro c Secretario de Estado dos NPgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e fa~a executar. J>alacio do Uio de 
Janeiro, em seis de Maio de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da indcpcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Tabella tios "·encitnentos tlos Enatn•egados da 
Seca·etaa•ia tia t•oJicia da Pt•ovincia de Per
nanabuco, á que se a·efet•e o Decreto tlesta 
tlata. 

J:: ~ ~ ~ 
El\ipl'EGADOS ~ ~ I ·- ~ s TOTAL 

--~--·--~--- ~.g I ~·~· _! __ ~ 
1 Secretario ......... 2.000l'jl 1.000~ 3.000:)jl 3.000~ 
3 Officiaes (inclusive 

hum externo) ....... 1.600:;; 600l'P 2.200!fb 6.600!fb 
4 Amanuenscs ....... 1.200:tf! 600:tj! 1.800~ 7.200:1) 
1 Thcsoureiro ....... " ~ 400~ 400:tf! 400~ 
1 Porteiro .......... 400~ 300~ 700~ 700~ 
J Continuo .......... 360~ 140~ 500~ .500~ 

----
18. tlOO:t; 

. Palado do Hio do Janeiro em 6 de :Março de 1858. -
Francisco Diogo Pereira de J1 asconcellos. 
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DECRF:ro N.o 2.120- de 6 d~ Jlarço d•' 1858. 

Augmenta o vencimento do Cat·cereiro da Cadêa da Cidade 
de Bragança, na Prorincia de S. l'aulo. 

Hei pm· bem, Decretar o seguinte: 
Art. Unico. }'ica elcnulo a duzentos c rp.Hlrenla mil rt'·is 

o vencimento ·annual de quarPnta mil réis tlo Carecrrit·o da 
Cadêa da Cidade de Rragança, na Provincia de S. Panlo, rt~
vogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo l1et·cira de Yasconedlos, do M1'll Conse
lho, Ministro c Sect'etario d'Eslallo dos i\'Pgocios da Jusli~a, 
assim o tenha entendido c laça executar, Palaeio do ltio de 
Janeim em seis de l\larço de mil oitoct•utos eincnPnta c oito, 
lrigesimo st•limo da ludepcudeneia •~ do ImpPrio. 

Com a Jlubriea rle Sua :\JagPsLuk o IIIIJifll'<lflor. 

Francisco Diogo Pereira de l' asconcello.~. -

DECRETO N.o 2.121- dP G dP i\larço rle 18!>8. 

Angmenta o vencimento do Carcereiro da Cadt1a da Cidadt> 
de Rezende, na Provincia do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o S<'guinte : 
Art. Unico. Fica elevado a duzentos mil rMs o vencim<'nfo 

annual de cento e cincocnta mil réis do Carcerciro da Cadêa 
da Cidade de Rezende, na Jlrovincia do Hio de Janeiro, revo
gadas as disposi~~ões em contrario. 

Francisco Diogo J>creira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, :Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e fara executar. Palacio do Rio do 
Janeiro em seis de :Março de· mil oitocentos cincocnta c oito, 
trigesimo setimo da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua 1\Jagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de rasconcellos. 
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T>F.CRETO \. · ':!.1 ~2- ti e li de ~h11·•:o de 1858~ 

Jllanda pur em execuçiio na Prorincia do Pará o Decreto 
numero dmts mil e t•iulc nore de dezoito de Novembro 
do amw pro.rimo passado, quu den organisação á Guarda 
Nadonal das Provincias limitrophes com os Estados vi
sinlws. 

Tendo Ouvido o l'rc. idenle da Província do Pará, Hei 
por bem Decretar o sPguinle: 

Art. Unico. As disposições do Decreto numero dous mil 
c vinte nove de dezoito tle Novembro do anno proximo pas
sado, que dl'u orgams<H:iio á Guarda Nacional das Províncias 
limitrophes cont os Estados visinhos, terão execução em todo 
o LPrritorio da Prm inda do l'ar;í. 

Francisro Diogo l't·rpira de \"asconc<'llos, do l\Ieu Conselho, 
Ministro e Secretario ci' Estado dos Nt•gocios da Justiça, assim 
o tenha entendido a laça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em seis de Março de mil oitocentos cincoenta c oito, trigesimo 
setimo da lndcpendencia c do lmperio. 

Com a Itubrica de Sua ?llagcslade o Imperador. 

Francisco DinrJo Pereira de fTasconc ellos. 
I 

DECRETO N." 2.123 -dl' 1:1 de .Mnrço de 1858. 

Altera a di.çpo.çiriio nmtida no final tla J ."parte do m·t. 5." 
Cap. 2." dos Estatuto.ç da Companhia da l!.'strada de ferro 
da Província da Bahia, approvados pelo Decreto n." 1614 
de 9 de Junho de 1 S55 , c c.Tplica a clausula lk • do art. 2. o 

da Convenção apprueada pelo Decreto n." 1615, combinada 
com o art. 39 dos Estatutos approvados pelo Decreto 
n.o 1614. 

Attendendo ao que Me foi representado por parte da Com
panhia da Estrada de ferro da Bahia, sobre os inconvenientes 
que para o futuro poderão rcsultm· da disposi{·ão contida no 
final da primeira parte do art. 5.", Cap. 2." dos seus Estatutos, 
approvados pelo Decreto n.• 1614 de 9 de Junho de 1855, assim 
como sobre a intelligenr.ia da clausula 11. • do art. 2. o da con
vew:ão i1ppronula pelo J)ecreto n." 1615 de 9 de Junho de 
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185!1, combinada com o art. 39 dos Estatutos approvados pelo 
Dcct·eto n. o 16U da mesma data: Hei por bem nect·etar: 

1. o Que o art. 5. • do Cap. 2. o dos mesmos J~statutos seja 
substituído pelo seguinte: 

Art. 5.• O capital da Companhia provismiamente fixado 
para garantia do juro em 1.800,000 ~ para as primeiras vinte 
legoas de estrada de feno, será definitivamente marcado para 
a mesma garantia, segundo o que se reconhecer tm· sido ctTccti
Yamente despendido até aquclla somma na conslntc~ão das ditas 
primeiras vinte lcgoas. 

Os possuidores das aeções não respondem por mais do que 
pelo total dellns. 

2. 0 Que em addi1:.11o aos dons c meio por CPnlo !>obre o custo 
da construcçiío, na mnformidadc da dausula :1." do nrt. 2." da 
convençan do 7 de .I unho, Putnio tmnhem no l'apilal g<mmtirlo 
os vcndmcnlos ria ])irnctoria 1'111 l.ondn·s por •·spa~o ele seis 
annos, quo he quanto tem de tlnrar a mll!'lntcl,':io fia obra. 

O 1\Iarqucz dt~ OI i nela, Consdheiro d'Eslado, I•rc!'irlentc do 
Conselho de Ministros, Ministro c Seerctario d' Estado dos l\c
gocios do lmpcrio, assim o tenha entendido c fa•:a executar. 
Palacio do lHo de J<meiro cm treze de l\Iarço de mil oitocentos 
cincocnta c oito, trigcsimo selim o da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a ltuhriea de Sua l\JHgestndc o Imperador . 

.iUarquez de Olinda. 

DECRETO N.o 2.12!~- de 13 de l\Jat•t:o do JS:58. 

Proroga o prazo para a fm·nwrão da fompanlria da. U.çtt·ada 
de ferro de Santos a Jundiahy na Prm,iucirt dt• S. Paulo, 
marcado no Decreto ti. • 17;)H de 2ü de Abril de 185(), 
e aliem a1guma.ç da.ç coiHliçiir.ç amlc;ras w1 mrsmn Dr
creto. 

Attcndcndo <Í r•eprcsenla~ir<> qu" fizrrão ~nlJit' á :\Hnha Im
perial presença 11 MarrJncz tk M•~nL\lrv~r·, ~~ Cnnsf'lhciro .lost'~ 
Antonio Pinwnta nueno, " n Banio ti•· \l:wú, ,.,,t, •. ,.,·:;io''"' ; .. s 
da Estrada de fcrrn ele Saulo,; a .luntllaln 1':1 Pro~ inl"h dtl S;,o 
Paulo: Hei por hem Jlrcretar o seguiniP ': 

1. 0 Ü pl'll7.0 Inai'C:ldO llil f'OIHiir;.ão 1." do llt'f'l't•lo ll." 17;)!} 
de 2G thl Ahril 111' tH;)Ii para a l!JI'Illat:fw tia Cnlllp<lllhia lica 
prorogado por mais dous amws cou\ado> do lim tlo nt~·smo 
prazo. 
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perial presença 11 MarrJncz tk M•~nL\lrv~r·, ~~ Cnnsf'lhciro .lost'~ 
Antonio Pinwnta nueno, " n Banio ti•· \l:wú, ,.,,t, •. ,.,·:;io''"' ; .. s 
da Estrada de fcrrn ele Saulo,; a .luntllaln 1':1 Pro~ inl"h dtl S;,o 
Paulo: Hei por hem Jlrcretar o seguiniP ': 

1. 0 Ü pl'll7.0 Inai'C:ldO llil f'OIHiir;.ão 1." do llt'f'l't•lo ll." 17;)!} 
de 2G thl Ahril 111' tH;)Ii para a l!JI'Illat:fw tia Cnlllp<lllhia lica 
prorogado por mais dous amws cou\ado> do lim tlo nt~·smo 
prazo. 
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2.~ .\ condiçiío 7." elo mesmo UPCI'clo 11.0 1'7M será rsub· 
slituida pela sPguintcs: 

Condição 7.• Ficiio isentos de direitos de importação dentro 
do prazo marcado para a conelusão das obras, e nos dez annos 
que a ella immediatnmenle se seguirem, os trilhos, machinas, 
nliltPriaes, ~~ inslrunwnlos que se destinarem á construcção da 
:Estrada, c iÍ sua eonsl'f\'a~,;ão; t• bem assim, pelo mesmo espaço 
de tempo os carros, loeou101ivas, e mais ohjectos necessat•ios 
para os trabalhos da t~mprPsa. A mesma isenção hc concedida 
ao carvão de pedra, cokr, ou outi"O combustível pelo espaço 
de trinta c tres annos, contados da data da formação da Com
panhia. O goso dcstPs favores fica sujeito aos Hcgulamentos 
fiscaes, para o fim de evitar qualquer abuso. 

Organisar-se-ha lmma eonta dos valores assim obtidos do 
Thesouro Nacional, que tenhão de ser restituídos pela Com
panhia ao Governo nos casos especificados. 

3. • Será igualmente substituída pela seguinte a condição 
16.• do mesmo Decreto n.• 1759: 1 

Condição 16. • O novcrno garante á Companhia dumnte 
o prazo de trinta e tres annos, a contar da p•·imcira chamada 
de suas acções, o juro de 5 por cento ao anuo sobre o capital 
gasto bona {ide na Estrada de ferro até o maximo declarado 
no fim do art. 18, sendo pago de seis em seis mezes nesta 
Côrte, pelo que toca ás acçõ~s que circularem no Brasil, e em 
Londres pelo que respeita ás que circularem fóra do Imperio. 

He alêm disto garantido á mesma Companhia por igual 
nt1m1wo de annos, e a contar da primcim chamada de suas 
ncções, o juro de l•IUis 2 por cento que a Província de S. Jlaulo 
lhe assegura em virtude da Lei Provincial n.• 6 de 17 de .Março 
de 1855. 

l~stn juro snrú pago pela Thesourat ia da referida Província, 
sob sua responsa hil idad«~. lll'nl ro do maxi mo rl'li•rido na condiç.ão 
18.", c realisado nos lcnnu:; prescriptos pela condição 19. a 

§ t.• 
Fica cxp1·essamrmte deelm·ado que a garantia do juro, tant.o 

geral, como provincial he stímcnle sobt·e o CUJiital despendido 
dentro do maximo na distancia da Estrada de lbrro de Santos 
a Jundiahy. 

O 1\larquez de Olinda, Conselheiro d'Eslado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em treze de l\Iarço de mil oitocentos 
cincoenta o oito, trigesimo setimo da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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DECRETO N." 2.125-de13 del\Iarc;o de 1838. 

Approva o Regulamento para a Colonia Militar de Santa 
Thereza na estrada que commtmica a Villa de S. José 
com a de Lages na Provincia de Santa Catharina. 

Hei por bem Approvar o Itegulamcnlo para a Colonia Mi
litar de Santa Thereza, estabelecida na estrada, que communica 
a Villa dll S. José com a de Lages na Provinda de ~anta Ca
tharina, que com este baixa, assignado pelo 1\larqucz de Olinda, 
Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Ministros, 
1\Iinistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do lmperio, que assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em treze de. Março de mil oitocentos e cincoenta e oito, trige
simo setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

!llarquez de Olináa. 

lleg11lamento para a Colonia lllilltar tle Santa 
Tllereza. 

Da Colonia e seu districto. 

Art. 1. o A Colonia l\Iilitar estabelecida sob a invocação 
de Santa Thereza, na estrada que c·ommunica n Cidade de S. José 
com a Vil la de Lag-es, no 1t11;ar l'lll que eorn• o rio llajahy, 
CJ"eada pelo DeerPlo N." 1.2fiH ele~ clt• ~owmhro dP Hl:i:J, h•rá 
pm· disll'ido não só a lt·g-oa quadrada, 1"1111111 lamhPm proyisu
riamente todo o lerritorio ao longo da rdel"ida e4rada , Pntrc 
o Morro Chato a leste, ~~o <'a:npo do Tmmhudo a cwsle. 

Art. 2. n A Colonia S(~\"ÍI ('OI I! posta de Sl'SSI'nta (' SI'! I~ pra~as 
de (ll"et, Sl'ndo !,.;; para a lq.:oa central, I' :!:! para dons desta
camentos de onze praças cada hum, dP hum e outro lado da 
legoa central á distancia d'csta de duas a Ires l•·goas. 

Art. 3. 0 Alêm das pmças dr, pret serão admittidos na 
legoa qLiadrada, com approvac;.ão do Pn•sitlente da Provinda, 
até o tl"iplo dos colonos da 3.• classe, mt'neionados no _\rt. 15 
do Regulamento N.• 820 de 12 de Sett'mbm de 1851, pr('ft'rin
do-se os indivíduos que, tendo scnido no exercito, lPnhão na 
conformidade da Lei di mito a hum lote de terras, 1"0111 tanto 
que scjão ca~ados, ou viuvos eorn filhos, " laboriosos_ 

A•·t. 4. • Sm·ão tambcm considPrados eolonos os opera rios 
i1ecessarios para os trabalhos da Colonin. 
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C..\PITUr.o 11. 

Dos eu•prega•los da {JoJonla. 

Do Director. 

Art. 5. • O Directot· da Colonia será hum Official do Exer
cito, do quadro elfectivo, ou r<>formado, nomeado pelo Govemo 
sob informação do Presidente da Província. 

Art. 6. o O Di meto r sení ao mesmo tempo o Commandante 
do destacamento, e tm·á além dos vencimentos militares, humu 
gmtificaç1iu m?nsal de réis 50:ti'OOO. 

A1't. 7." Ao BiJ'Cdm· ela Colonia pcrlc>nce, alt:m das attri
buiç(ics, que lhe cornpetir('IIl por Lei e n(~gulamenlos rnilit;U'es: 

§ 1. • Propô r ao Presidente da Província tudo quanto for 
conducente ao augmcnto da Colonia, dando-lhe parte c!,e todas 
as occurrencias. 

§ 2. • Expellir da Colonia e seu districto, com previa au
torisação do Presidente da Província, os que por turbulentos, 
rixosos e viciosos se tornarem nocivos ao bom regimen e tran
quillidade da Colonia. 

§ 3. o Propô r ao Presidente da Província a demissão dos em
pregados da Colonia, quando se tornarem viciosos ou omissos 
no cumprimento de seus deveres. 

§ 4. o I nspeccionar os tmbalhos da Colonia, e promover nella 
a introducção de melhoramentos nos methodos de plantações e 
prepamção dos produ dos agrícolas, como base principal da fu
tum prosperidade da Colonia. 

5. o Indicar que officinas publicas convirá estab•~lecer na 
Colonia á vista da fertilidade do terreno, abundancia de aguas, 
e variedade de madcims de con::;ti'Ucção naval, edificação e.mar
ccnaria. 

§ 6. o Conceder licença a indivíduos pacíficos, trabalhadores 
e morigerados , que se qnizerem empregar em agricultura ou 
artes na Colonía. 

§ 7. • Distribuit· o seniço militar da Colonia de modo que 
nem os colonos fiquem privados de desrructarem os dias , que 
permitte o Art. 11 do Regulamento de 9 deNovembro de 1850, 
e nem venha a sotrrer a policia do distJ•icto da mesma Colonia. 
Haverá porêm exerci cios gct·aes nos ultimos oito dias dos mezes 
de Junho e Dezembro de cada anno, que não poderão ser de
feridos senão com approvação do Presidente da Província. 

§ 8. o Na distl'ibuiçtío dos trabalhos, o Director deverá pro
ceder de mancit·a que os tres dias, que em cada semana cabem 
aos colonos , llws scjão dados snccessiva ou interpoladamente, 
na mesma ou em diversas semanas, conforme for mais conve
niente ao serviço publico e interesse dos colonos. 



{ 153 ) 

§ 9. • Fazer prender os criminosos, desnrtOI'CS e vadios, que 
forem encontrados no districto da Colonia. 

§ 10. Prestar o auxilio que momentaneamente lhe for re
quisitado por qualquer autoridade legal, dando immediatamente 
parte ao Presidente da Província. 

§ 11. Fazer matricular os colonos, e registrar a receita c 
despeza, e todos os objcctos , que pertencerem á Colonia, assim 
como toda a. correspondencia official. 

Tambem serão matriculados os moradores do districto da 
Colonia. 

§ 12. Remettcr até o dia 6 de cada mcz ao Pl'Csidenle da 
Província, e ao Dircctor Geral elas Terras Publicas, hum rc
latorio resumido dQ andamento do serviço da Colonia, especial
mente do estado das obras em eonstmcção, e de toda a dcs
peza que se hoUV<'l' ff'ito no mcz anterior. 

§ 1.3. Hemcthw até o rlia 15 de Jmwiro de cada anno ao 
Presidente da Pmvincia, huma informação circumstanciada do 
estado da Colonia com dcclamção t1as obras feitas, quer pu
blicas, quer particulares dentro do anno, acompanhada de hum 
mappa da população, e outro da producção agricola da Colonia, 
e dos animaes muai'<'S, cavallarcs, vaccuns, ovclhuns e cor
duns que existirem, discriminando os do governo dos dos par
ticulares. 

§ 14. Executar c fazer cxPcular todas as ordens do Presi
dente da Pmvincia. 

Art. 8.• O Director da Colonia l«~ni cspeeial cuidado em 
conservar sempre abertas as picadas das linhas de demarcação 
da legoa em quadro, não consentindo que algucm se estabeleça 
ou abra roçados sobre as ditas linhas, e sim de hum c outro 
lado, para que nunca se pet·turbPm os limites da terra demar
cada. 

Do Ajudante. 

Art. 9.• O Ajudante será hum Official do Exm·cito, do 
quadro effectivo ou reformado, de menor patente da do Dit·e
ctm·, ou mais modem o, sendo de igual patPn te, nomeado pelo 
Governo. 

Art. 10. O Ajudante, alem dos seus vencimentos milita
res, tm·á huma gratificação mensal de 25:tP000. 

Arf;. 11. O Ajudante substituirá o Dircctor nos seus impe
dimentos, seguindo em tudo suas iostrucçõcs: 

§ t,o Dar-lhc-ha parte por escripto de todas as faltas c 
omissões, que encontrar nos empregados c na ordem do seniço, 
para o que: 

§ 2.• Visitará amiudadas vezes as officinas c plantações da 
Colonia , activando sempre o sen-iço. Sci'Virá de recebedor dos 
dinheiros, c pagador das despezas da Colonia e s<'us empregados, 

20 
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§ 3. o Confcrit·á com o Escrivão todos os papeis do expediente 
da Colonia, eorno rdações 1k mostra, folhas de pagamento, 
pondo-lhes o coulcrirlo, c rubricando-os. 

§ 4.° Cuidará muito em que scjão observados todos os Re
gulamentos da Colonia. 

§ 5. o Examinará no primeiro domingo de cada mez o estado 
da ferramenta distribuída aos Colonos, dando parte ao :Oirector 
das faltas que cneontmr, a fim de se fornecer outra, mediante 
o desconto no vencimento do colono, quando nao for justificada 
a falta por força maior. 

§ 6.0 Executará e farácxecutar todas as ordens do Director, 
quer a respeito dos trabalhos, quer a respeito do commando 
da força, c destacamentos. 

Do Escrivão. 

Art. 12. O Escrivão será hum Official inferior, o qual 
alêm de seus vencimentos militares, Vl'ncerá huma gratificação 
de 10~00. 

Art. 13. Ao Escrivão compete: 
§ t,o Escripturar os livt·os da Colonia, tcl-os em boa ordem, 

especialmente no que disser respeito á contabilidade, que será 
feita sempre debaixo da dirccção do rl'spectivo Director, c pelo 
methodo o mais simples possível ; c finalmente encarregar-se 
da correspondencia official , c mais papeis que pm'tencerem 
ao Archivo da Colonia. ,. que estarão debaixo de sua guarda 
e responsabilidade. 

§ 2.0 Ser tambcm o encarregado do Deposito, c por isso 
rl'sponsavel pela sua guarda c arrecadação, não consentindo que 
eatrem ou saião qnaesqucr objectos dos armazens, sem ordem 
por escripto do Dit·cctor, que será registrada e archivada. -

§ 3. o Cuidar tambem em inspcccionar os trabalhos da Co
lonia para partieipar ao Dircctor tudo o que l'stirer fóra de 
ordem. 

§ 4. o Sm·vir na fall<l ()O CaJwllfío de Professor de 1. •• letras, 
vencendo nesse caso ltuu•a gratiliea~.:ão addicional de 6~000 por 
mez. 

Do Capellão. 

Art. H. O Capcllão sm·;í hum Sacerdote de bons costu
mes nomeado pelo Governo, o qual, alêm dos seus vencimentos; 
como cirurgião Alferes terá huma gratificação mensal de 12~000. 

Art. 15. O Capellão, alêm de ser obrigado a celebrar 
Missa todos os Domingos n dias Sanlos, tambcm se cncarre-
~~: . 

§ 1. o De ensinar as primeiras letras pelo mcthodo mais facil, 
e geralmente adoptado nas escolas publicas, escolhendo para 
isso as horas do descanço dos colonos, que trabalharem bra-
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c;almcnle, c as costumadas nas escolas para os meninos dos 
colonos, que não tiVi'l'ern trabalhos corpora•·s. O colono, que 
não mandar para as Pseolas seus filhos ou filhas 111aiorcs de 
sete annos c menores de doze, f res dias pelo rn•·nos na semana, 
solfrerá a multa de quarenta n;is, que sení applicada aos gastos 
da Colonia. 

§ 3. 0 De imbuir todos o~ colonos nos prirwipios da Heli
gião, cxplieando-ltws os S!'Us mistmios e sua mor,ll; usando 
do Cathceismu do l\lonlpellit•r no ensino da doutrina Christã, 
nu que deverá ser muito solieito. 

§ 3. ° Fazer todos os Domingos e dias ~untos Sl!:l~ '•ornilius, 
inspirando o amor ao trabalho, c horr(lr ao li rio (' ú ccrio
sidade, c recommcndando sempre a obedicneia á~; J.lluridades 
constituídas. As horas dos exercícios religiosos s•~rão Hrarradas 
com prévia aulorisação do Director. 

§ 4. o Zelar a Cape !la, guardar as suas alfaias, c eonscrrnl-as 
sob sua inrmediata responsabilidade. 

§ 5. 0 Ser obrigado a dar ('.onla ao JJircctor, todos os mczcs 
do progresso dos disripulos, lazendo as ohscrvaçües. l[Ue enten
der neeessarias em relação ao aprovcila11wnto civil e religioso 
dos colonos. 

Art. 16. Os utcnsis c mais objcctos para as aulas, assim 
como alfaias da Cape lia, serão fornecidos a pedido do Dire
ctor sob proposta do CapelWo, a quem serão l'ntrcgues, fi
cando por tudo responsavel. 

Do Facultativo. 

Art. 17. O Facultativo snrú ~(Prlico ou r·irurgifío k~al
mente habilitado, nomt·arlo pt~lu t;ovcnw, e alf\m !los vencinren
tos militares como 2.° Cirnr1-dão do Excrcilo, t•·rú 111mra gratifi
cação mensal de n'•is 12~000. 

Art. 18. A enfermaria da Colnnia eslarit rlr·haixo da vi
gilancia c irnmediata inspecção do Faf'ullalivo, a quem cor11petc: 
~ 1. 0 Visital-a todos os dias, ao menos tlll<l' H'Z<'s. 
§ 2. 0 Jtcceitar l' prq)(lrar os metlicaJJwnlos Jlf'f'f'Ssarios aos 

cnlcrrnos. 
~ 3. 0 Ter para isso huma botica convenientemente provida, 

fazendo ao Director, e este ao PresidPnte da Prm inria os pe
didos ncecssarios, de qut~ far-se-ha carga no n~ ''l f'OIIIJ'clenlc. 

§ 4. o Dirigir o cnl'errnciro, que será sempre de sua escolha, 
c perceberá adiaria de 800 r(·is nos dias, em que ellcdiramcntc 
tiver serviço na enfermaria. 

§ 5." Dar conta, todas as scmamrs ao Din•dor, rio r•stado 
da enfermaria, indicando as rue11idas sanilarias a lo111ar, e fa
zendo no principio de cada anno hum rPiatorio geral das ob
servações, que tiver colhido á cerca da salubridade do lugar, 
para ser remettido ao Presidente da llrovineia. 
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Art. 19. Na applicaçao dos remedios e dieta o Faculta
tivo seguirá o que ã tal respeito se acha disposto no Regula
mento dos Hospitaes Regimentaes, e for applicavel. 

CAPITULO IH. 

Dos Colot!os. 

Art. 20. Os colonos serão considerados de 3 classes, per
tencendo á 1. • as praças de pret, á 2. • os colonos opera rios, 
e á 3. a os que por consentimento do Dircctor c approvação do 
Presidente rla Província morarem na Colonia, na conformidade 
do art. 3." desl(~ Hf•gnlanwnlo. 

Art. 21. Os ('Oionos (((~ 1." elasse serão tirados das prac;:as 
do ]~xercito, que tenhão pelo menos trcs annos de serviço 
militar, senrlo bem morigerados, preferindo-se os que reque
rerem, c d'entrc estes os ('asados. 

Art. 22. Os rcferirlos colonos alêm dos seus vencimentos 
como do Exercito, terão no primeiro anno huma diaria de 
160 réis por pes~oa de família maior de 12 annos, c de 80 
réis sendo menores dessa idade. 

No 2.• anno percebf•rão metade d'essas diarias. 
Art. 23. Os colonos de 2.• classe, que serão os contra

ctados para os serviços da Colonia, rJuando não haja dos outros 
proprios para o serviço , ou em numero sufficiente, vencerão o 
jornal ajustado nos dias que trabalharem, e metade, nos que, 
por molestias proprias, verilicadas pelo Facultativo e reconhe
cidas pelo Director, não possão fazer o serviço. 

Art. 2lL Os colonos da 3. a classe serão lavradores c .ca
sados, ou viu vos com filhos, preferindo-se os indivíduos, que 
tiverem servido no I~xereito com direito a hum lote de terra, 
na conformidade do art. 3. 0 deste Regulamente c terão huns 
e outros por si c pelas pessoas de suas familias igual diaria á 
dos colonos de 1. a classe. 

Art. 25. A eada hum dos colonos, que reqtwrer, se dar;í 
na legua quadrada hum !oh~ de terras de 10.000 bra{'as qua
dmdas, não tendo familia; de 22.500 se tiver família, que não 
exceda de tres pessoas; c de !JO.OOO se a tivm· mais numerosa. 

Art 26. O colono de 1. • classe n1io adquire o direito de 
propriedade ao lote de terras, St'IJ<io qunnflo, tendo sido (•scuso 
do serviço, continuar a residir na colonia, c beneficiar a h•rra 
por espaço de 3 annos, tendo sempre bom comportamcn!o, n 
meio de vida conhecido. 

Art. '1.7. O colono de·~.· e~assn ndquire o din•ilo de pro
priNladP, rPsidindo na \,oloniil. P t'n'f:•. ·~·; •,, n '"''' po" "'~·:wn 
dP tres annos. 

Art. 28. O colono de 3.• d:•c.sP :; ··i'ih; n direito dP p;0-
pril'dade, eulti\an<lo o seu lof•· ,, '"" ,,iriind" !H CnkHI!i' [J!•l' 

' 
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l•~lll!.tO de tn•s a unos a contar do dia, em que dcixm· de rece
ber a diarias de família, tPtHln bom comportamento, c meio 
de vida conhecido . 

..\ l't. 29. Tendo o colono Ullôrma dos artigos antecedentes 
adquirido o dir·eito de propt'icdade, o Presidente da Província 
passar1i carta definitiva da concessão do lote por intermedio da 
Repartição das Tenas Publicas, com exposit:üo das ,·.ircumstancias 
que occorr<>rão. 

Art. 30. O eolono, que obtiver carta definitiva do lote, 
poder:i dispor d'clle livremente por· nmda, troca, doação, le
gado & , ficando porêm o ccssionario sujeito aos mesmos o nus 
a que estava aquelle. 

At·t. 31. Logo que o colono tenha preenchido o seu tempo 
de serviço, declarará ao Dit·ector, se quer ou não continuar a 
residir na Colonia, apresentando seu requerimento, que, depois de 
informado pelo J)ircctor, será levado ao Presidente da Província, 
a fim de podei' continuar a ser contemplado como colono com 
direito de propriedade á terra que lhe foi distribuída. 

Art. 32. Se antes de findarem os tres anuos dos At·ts. 26, 
27 c 28, tiver o colono de retirar-~c da Colonia, deve rcque
ret· ao J)it·cctor que lhe attest<', se o faz por ser cxpellido, ou 
pm· que motivo. E sendo favomvel a declamção, ficará com 
direito por si ou por seus herdeiros legítimos, que residirem 
na Colonia, a cobJ'at· as bemfeitm·ias, que houwr fl"ito. 

Art. 33. I•ara verificar-se o nlor das bemfeitorias, o co
lono as all<>gará em petição dirigida ao Directot·, o qual no
meará hum arbitro c o colono outro, c ambos hum terceiro, 
que será obrigado a conformar-se com o laudo de hum dos 
dous no caso de discordarem : aquillo que fllr vcneido, será decla
do á margem do requm·imento pelo Eseri\·üo da Colonia, ~ 
assignado pelos at·bitms, para ser remeltillo ao Pr·esidentc da 
Província, que depois de ouvido o Prorurador Fisral, man
dará pagat· logo as ditas hmnfPitorias pPlo modo, quP llw parerct· 
mais justo, salvo o rccmso da parte para o Goyerno Imperial. 

Art. 3'~. Este mesmo processo terá lu~m· a respeito do co
lono, a quem se der o tm·reno j;í cultivado c cujas bem feitorias 
deve clle restituit' nos termos do Art. 8." do Regulamento de 
9 de Novembro de J 850, Ih-ando porêm entendido, que só se 
lhe dará posse da sorte de tel'l'as depois de p;.gas as bemfei
torias, ou de se obrigar por ellas pelo modo, que por despacho 
determinat· o Presidente da Província, euyido o Director da Co
Jonia. 

Art. 35. Se o colono retira1·-se da Colonia sem deixar fa
milia, ou sem obter a declaração do Art. 19, julgar-se-ha ter 
renunciado o seu direito ás bem feitorias , as quaes neste caso 
reverterão em beneficio da Fazenda Publica, fazendo-se disto 
mensão nos llegistros (la CQlonia, para que não haja mais re· 
clamação. 
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Art. 36. A cada c:olono, que possuir terras, s~ dará por 
huma só vez a seguinte lbnamcmla: h uma cnehada, huma f'oucc, 
hum machado, hum fbrro de cova, e hum tcrçado ou facão 
de mato; se tiver lilho maior de quatorze annos, a este se dará 
a mesma ferramenta. Sô no caso de ter o colono perdido (antes 
de findar seu tempo) a li.wramrnta por causa cxtraordinaria, 
indnpPndenle de sua vonladr, sn llw li.n·ncccrá outra. 

Art. :n. Os colonos !I e t." c·lasse em quanto não preen
cherem o tempo de serviço, serão obrigados ao serviço militar 
e aos trabalhos da Colonia stímente em 3 dias po1· semana. 
tendo os outros dias inteiramente livres para se empregarem 
no genero de vida, que mais lhes convenha; ficarão porêm 
sujflitos a cxflrcicicH gentes dnas vezes por anuo· por espaço 
de oito dias nos llll'Zl'S dP llPzPnthro e Junho. Estes exercícios 
não poderão sPr dPii·ridos seniio qwntdo assim o exigirem os 
trabalhos da Colonin, t) os interesses ag'l'icolas dos mesmos co
lonos, precedendo sempre approvação do Presidente da Província. 

Art. 38. Os colonos de 3. • classe, c as pessoas de -sua fa
milia do sexo masculino maiores de 14 annos c menores de 60, 
serão obrigados a prestarem-se aos trabalhos da Colonia hum 
dia por semana, em quanto rcccbct·em a diaria de que trata 
o Art. 23. 

Esta disposição hc exfPnsiva ás pPssoas das familias dos 
colonos de t.a classe em igualdade~ de circumstaneias. 

Art. 39. Os colonos, que tiwrPm obtido terras, ficarão 
obrigados, ainda dl•pois dP findarem os subsidios, ao serviço mi
litar, que o Presidente da Provinda determinar em casos ex~ 
traordinarios, assim como ao repentino, c urgente para que os 
chamar o DirPetor da Cnlonia a fim de manter nella a tran
quillidade, soeego c boa ordem. 

Sf'rão igualmente obrigados a comparecerem á mostra nos 
prinwiros Domingos dos mczcs de Janeiro, Abril, Julho e Outubro, 
n não pmkriio ausPntar-se da Colonia sem lil'cnça por cscripto 
do J)it·Pelr~r, o qual não lha podení negar sem dar o motivo 
por <'scripto. 

Art.. Ml. Os c·olonos, qul• por turbulentos, rixosos, viciosos 
o por máo romporlamcnlo se tot·narPm lH'I'igosos ao soccgo, e 
á moralidade da Colonia, serão mandados sahir, com appl'Ovação 
do Presidente da Provineia; e os militares que ainda não tive
rem completado o tempo de serviço, o irão preencher no 
:Exercito. 

CAPITULO IY. 

Disposições geraes. 

· Al'l. !~1. A Colonia fica sujeita á disciplina militar, e se 
regerá pelos usos, e estilos militar<'s até que possa ser convertida 
em povmu;ão rPgular. 
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Art. '•2. Convet'tida em povoação regnl<ll' cessará o regimen 
militar, assim eomo os supprimentos por conta da Fazenda 
Publica, mas continuarão as diarias dos Art. 22 e 2'• até pre
encher-se o tempo ahi declarado, c se passarão cartas definitivas 
de concessão de tcnas na liírma do Arl. 2!l ác(tll'lll's que tcrião 
direito á cllas se preenchessem o tempo marcado nos Arts. 26, 
27 e 28, c que não o tloderão preencher twla cxtincção da 
Colonia. 

Art. 43. Dissolvida a Colonia o 1;ovcrno dispcmí das terras, 
que não tiverem sido dadas, do modo que julgar eom·cnicnte. 

Art. '•4. O Director da Colonia he a tlrimeira autoridade 
nella, c todos os que nclla residirem lhe sfío subordinados. 

Art. 45. Sem consentimento do Director niugucm poderá 
estabelecm·-se na Colonia, nem n'clla residir po1· qualquer tempo 
que SPja. 

Art. 46. Ningucm poderá ter escravos na Colonia, nem 
no seu districto. Esta disposiçfío não comprehendc os escravos 
empregados nos trabalhos da c•strada pdos empn•ildros, ou Ad
ministradores do serviço dclla. 

Art. 47. O Director, Ajudante, Capellão e Facultativo não 
poderão possuir terras, nem se lhes fará concessão d!'llas dentro 
da Colonia, ou seu districto. 

Tambem não pod(1rão commerciar por ctualquer maneira, 
nem ter sociedade por qualquc•r fórma com habitantes da Co
lonia, c seu Districto. 

A prohibição de commcrciar comprehendc o Escrivão. 
Art. 48. Todos os habitantes da Colonia o seu districto, 

do sexo masculino de 14 annos a 50, que não são obrigados 
·a darem dias de serviço, deverão pn~star hum dia por mez para 
os trabalhos genws da Colonia. São trabalhos geracs para esse 
caso, factura, e concerto de estradas, eonstrucc:ão de cadêa , c 
casa de camara c Igreja. 

Art. 49. Todos os que possnirP!H terras na Colonia c seu 
districto são obrigados a conservm·em a esh·ada nas suas tes
tadas em estado de dar franco, c seguro transito, fazendo cavas, 
atterrados, valias de esgoto, c cstivas. I~stas, c os serviços que 
forem gravosos a hum sú, serão a juizo do Dirc•t·.l.or feitos em 
commum pelos mm·adorcs mais ,·isinhos, q1w n·sidircm dentro 
da meia lcgoa a contar do lugar do serviço. 

Art. 50. Quando o Ajudante substituir o Di1·ector accu
mulará as obrigações, que lhe forem csr,eciaes. 

Art. 51. O escrivão nos seus impedimentos ou falta será 
substituido por hum colono apto para o serviço, nomeado pelo 
])irector, vencendo a gratificação, que ao csaiyão f'Ompctia. 

Art. 52. O Presidente da Província podl•rá suspender o 
Director c mais empregados da colonia, quando o cntc~nder con
·veniente, dando immediatamcnlt1 parte ao Gnwruo com decla~ 
ração dos mothos. 
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Art. 53. O Dircctor rcmettcrá de 6 em 6 meses ao Pre
sidente da Província huma informação a respeito do compor
tamento dos empregados, c maneira, pela qual preenchem os 
seus deveres. 

Art. 5'L Havcr<Í em ckposito nos armasens, a porção de 
ferramenta ncccssaria para ser distribuída pelos colonos, de
vendo consistir, em madwdos, fotH'c>s, enehadas, ft-rros de caYa, 
c facõt•s de mato, ou lPr<:ados, li•rrauwnla de rarpintriro, e 
de pedreiro para o scrvic_:o <la eolonia. 

Art. 55. O pedido destes objectos será feito pelo Director, 
c delles se fará carga no liVI'o competente. 

Art. 56. Haverá na colonia os seguintes livros abertos, 
numerados, rubricados <' encerrados pelo Inspector da Thesou
rada, ou por outro <'IIIJll'l'!-latlo lia Bll'snw rcparti'=.iio nomeado 
J>do lnspt~dor: 

1." lJa malrieula g<'ral dos colonos, que dev<'nÍ. ser feita 
com declaração da idade, naturalidade, profissão, estado, nu
mero de filhos, tempo de praça, c época do engajamento; dei
xando espaço sufficicntc para notarem-se todos os soccorros que 
receberem, nascimento de filhos, obitos, casamentos, deserções, 
e o mais que convier nwncionar-sc. 

2. 0 De arrolamento de todos os habitantes da colonia c seu 
districto com as especificações do artigo antecedente. 

3. 0 De registro da coJwspondencia com o Presidente da 
Provinda. 

4. • De registro da eorrespondencia com as outras autori
dades, e mais pessoas. 

5. • De entradas c sahidas dos objectos da colonia. 
6. o De receita c despeza geral da colonia, separadas as milí· 

tares das civis. 
7. o De registro dos termos de demarcação dos terrenos con

cedidos na colonia, deixando espnço para se notarem as transfc
r<'neias, c nota da data do titulo, quando por carta definitiva 
for concedida a propriedade. 

Neste mesmo lino se farão os mais registros não mencio
nados nos livros 3. •, 1. • r 5. • 

Art. ai. Havcrú na colonia prisão com moda com sepa
ração de sexos para detenção dos que dclinquir<'m dentro do 
districto da colonia, e dPsobcdecerem a seus superiores. 

Art. 58. Por tres colonos com economia separada, _que 
deixando de receber diarias, ou vencimentos continuarem a 
residir na colonia se diminuirá hum colono militar até que 
seu numero fique reduzido a vinte e cinco praças necessarias 
para o policia da colonia, c seu districto, em quanto não for 
clla dissolvida. 

Art. 59. Nos casos omissos neste Regulamento se recor
rerá em primeiro lugar ao Ucgulamcnto u.• 729 de 9 de No
vembro de 1850, em se~undo lugar M dt; n." 820 dl) 1~ dç 
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Setembro de J851 ; e sendo lodo:> nmissrx; ~~: l't~rnrrcrá ao Presi
dente da Província para determinar o qui' julgar eonn'nienle. 

O l'residrntc da Provineia levt~ní ao conhecimento do Gn
Yerno Imperial as suas delrrrninat;íics, par<l Cjue este resolril 
o que melhor entender. 

Repartição Geral das Terras Pnhliras, I :J de 'Lm:o ck 1858. 

Marque: de O/inda. 

DECitETO ~." 2.HG- ele 2:1 !1.- 'Tan:o dt' 18!iS. 

Cr~a hmna Culo•1ia militar na estrada, que nti da Filla da 
Constituição em Siio l'aulo á de San(Awm da f'anwhyba. 

Hei por bem erPar huma Colou ia wililar na C'Slratla, que 
vai da Yilla da Constituição em t;ão Paulo á de Saut'Anna 
da Pamahyba, a ctual será regida reto HPgulameulo, que com 
este baixa, nssignado pelo Marqucz de Olinda, Conselheiro 
d'Estado, Presidente do Conselho de J\linislTo~, l\linistro c Se
cretario d'Estado dos N<'gocios do lllllH'rio, que assim o tcnl1a 
entendido, e fac;:.a executar. Palaeio do Hio de .Jauciro, em 
treze de 1\Iarço de mil oitocPntos cincoenla I' oito, lrigesinw 
sclimo da lndcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\Tagesladc o lrnpcraclor. 

,1/al'lfUC::. de Olinda. 

Re"ula•••ento tm•·a a t_:olonia nliliCaJ• et•(_•atlu 
J•o•• Decreto desta doCa, na esCrada qut• ,·ai 
da Villa da Constltuieiio ena (liijiio Penlo a! 
de Sant'."nua da t•auJanh:'fi l:a. 

C.\ PI'll.;I.O I. 

Da t-'olouia e seu dish·ictu. 

Art. J. o A Colonia militar Pstabclccida por Jkerclo desta 
data, na estrada que vai da Villa da Constituirão em S. Paulo 
á de Sant' Anna da Parnahyba em l\Iatto (;rosso, tcrü por 
districto não só huma lcgua quadrada, que scd medida c d<·
marcadn, como todo o mais territorio, que fi1r clcsignaclo pelo 
Presidente da Provi ncia com approvnçfin do t ion-l'llo lnqwriul. 

:!I 
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:!I 
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Arl. 2. o A Colou ia será eomposla de 12 praças de pret 
c suas familias. 

Al't. 3. • Alêm das pra~·as de pret serão admittidos na 
Jcgua quadrada, eom appro,·ação tlo Presidente da Província, 
até o triplo dos colonos da 3. •• classe mencionados no art. 15 
do Reg. N.• 820 de 12 de Setembro de 1851, preferindo-se os 
indivíduos que, tendo senido no Exercito, tenhão na confor
midade da I.ei direito a hum lote de terras, com tanto que 
sejão casados ou vimos rom filhos e laboriosos. 

Art. 4. • Serão tambcm considerados colonos os opera rios 
necessarios para os trabalhos da Colonia, e os estafetas, que 
forem contractados para o serviço do Correio. 

CAPITULO 11. 

Art 5. 0 O Dircclor da Colonia scni hum. Official do 
quadro etTecliyo do Exercito ou reformado, nomeado pelo 
lioverno. 

Art. 6.• O Director será ao mesmo tempo Commandante 
do Destacamento, e terá alem dos vencimentos militares, huma 
gralifieação de cincoenta mil réis meusaes, c mais a de trinta 
mil réis como Agente do Correio. 

Art. 7.• Ao Dircctor pertence, alêm das atlribuiçõcs, que 
Jhe competirem por I~ei ou Ilcgulamentos: 

§ 1. • Propor ao Presidente da Jli'Ovincia tudo quanto for 
condueente ao augmcnto da Colonia, dando-lhe parte de todas 
as occurrencias. . 

§ 2.0 Expellir da Colonia e seu districto, com previa auto
risação do Presidente da Provinda, os que por turbulentos, 
rixosos e viciosos, se tornarem nochos ao bom regimcn c 
tranquillidade da Colonia. 

§ 3. o Propor ao Presidente da Província a demissão dos 
empregados da Colonia, quando se tornarem omissos no cum
primento de seus deveres. 

§ 4. 0 Inspeccional' os trabalhos da Colonia, e promovct• 
nella a introducção de melhoramentos nos methodos de plan
tPções e preparação dos productos agrícolas, como principal 
base da futura pl'Osperidade da Colonia. 
~ 5. o Indicar que Officinas publicas convirá estabelecer na 

Colonia á vista da fertilidade do terreno e abundancia de aguas. 
§ 6. • Conceder licença a indivíduos pacíficos, trabalhadores, 

e morigerados, que se quizerem empregar em agricultura ou 
artes na Colonia. 
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~ 7.• l)istribuir o sPni':o mililm· da t:olonia de modo que 
nem os colonos fiquem JH'i\ a dos c! c dcs!'ructarcm os dias, que 
lhes pcrmittc o art. 11 do Jtpg-ulnmrnto de !) de .Novembro de 
1850, nem venha a soffrcr a 1 olieia do districto da mesma 
Colonia. HaYer·á pori~m exercidos gr.nws nos ultimos oito 
dias dos mczes de Julho c Jatwiro de cada anno, que não 
poderão ser deferidos senão co111 approya~ão do Presidente da 
Província. 

§ 8. • Na distribuição dos trabalhos o Dircctor de\·erá pro
ceder de maneira que os trcs dias, que em cada semana c<~bem 
aQs colonos, lhC's sejão dados ou suecPssiva on interpolada mente, 
na mesma ou em divcrsns SCIWllHIS, confilnue for mais con
,·eniente ao scn·it;o publico, c intcn•sse dos colonos. 

§ 9. o Fazer prender os criminosos, dPscrtores, e radios, 
qnc forem encontrados no dislricto da Colonia. 

§ 10. l,rcstat· o auxilio, que momentaneamente lhe for re
quisitado por qualquer autoridade legal, dando imruediataruentc 
parte ao Presidente da Provitwla. 

§ 11. Hemdter att; o dia t:} !lt· .Lnwirn !lP t'ada JlllllO ao 
l,rcsiclente da ProYincia hlllllil inforru;t~.:fw dn:umslaneiaua tio 
estado du. Colonia, com declaração das obras feitils, llucr }m
blicas, quer particulares dentro do anno, acompanhada de 
hum mappa da populaçlío, e outro da produrção agricola da 
Colonia, c dos animacs nmares, cavallares, yaecuns, oYelhuns 
e ccrduns que existirem, discriminando os do Go\crno dos 
dos particulares. 

§ 12. Empt·egar todos os esforços c diligencias para que 
o giro do correio entre as Villas da Constitui~ão c de Santa 
Anna seja feito com toda a regularidade. 

§ 13. Executar c fazer executar todas ilS ordens do Pre
sidente da Pro,·inein. 

§ H. l;azcr matri!'ular lodos os colono~, e registrar a re
ceita c despcza, e lodos os oh.jrctos da Colonia, assim como 
toda a correipondcncia offieial. Tambcm serão matriculados 
os momdorcs do dislricto da Colonia. 

Art. 8. o Em conse!Jtieneia da dispos!c:ão elo § antecedente 
lillvcrá na Colonia os sPguinli.'S LiHo>, abertos c rubricados 
pelo Inspcctor da Thcsouritria da }'azPnda: hum para matricula 
geral dos colonos, que deverá ser feita eom derlara~ão da 
idade, pmfissão, estado, uumt•ro de filhos, t<•mpo de praça, 
época do engajanH•nto, c por quanto tempo; deixando-se es
paço suHieicnte para notar-se todos os soecorros, que receberem, 
nascimento de filhos, ohitos, casamentos, deser~·õcs, c o mais 
que convier mcneionar: hum para arrolamento de todos os 
habitantes do dis!t·ieto da Colonia corn cspecifieac:ão de profissão, 
idade, estado, & e.: hum para a rcccila c despeza da Colonia: 
hum para o registro da corr·espondcncia offidal eom o Governo, 
c outro para o de dilferentes Autoridades. 
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Art. !>." O Uin·dor <lu Colonia l.er[r esprrial cuidado cru 
ron~t·nar st•n;p:·t~ alwrtas as pirad11s das linhas de demarcação 
da J(•gua em quadro, nüo (:onsentindo que alguem se estabe
leça ou uhra n:1:ados sobre as ditas linhas, c sim de hum c 
dt• outro lado, para que nunca se {lcrturbcm os limites da 
lt·rra demm-earl a. 

Art. 10. O llirrdor da f:o~onia niio mandará fazer dcs
JH'za alr-;Hilla, q:1e (('Ilha de eorrt'I' pelo l\linislerio do lmprrio, 
st•m pn~via ant•:ris:H;fio do Presidente da 1•rorincia, sobre pedido 
moli\'a(lo. ' 

Art. 11. ltcntro da lrgna quadrada pam a Colonia rw
nhuma data d:• terra sení dada senão aos eolonos, e na fórmn 
deste Hegulam •rrlo. S:~, quando se desfizer a Colonia homer 
11inda terras <l:·,·o!ulas, o Gowrno pron·rá como entender. 

Arl. 12. \a clislrihnit_:iín de terras tPr-se-ha muito ;i 
lista a n·sen<l das rnadPiras de lei, fica11do pertencendo ao 
(;orerno as Cfi!G forem dl'rrubadas nos lugares dados pant 
ar r ancha UH'Il los . .. 

Do Ajudante 

Arl. :13. O .-\judanlc se,.á hum Official do quadro elfcclim 
do Exercito, ou reformado de menor patente da do Director, 
ou mais moderno, sendo de igual patcnt<', nomcndo pelo Go
YI'l'no. 

Art. H. O Ajudante, alêm dos seus Ycncimentos militares, 
terá huma gratificação mensal de rintc einco mil réis. 

Art. 15-. O Ajudante substituirá o Dircctor nos seus im-
pedimentos, seguindo em tudo suas instrncçõcs. · 

§ 1." Dar-lhc-ha parte por escripto de todas as faltas c 
omissões, que ·~ncontrar nos empregados, c na ordem do serviço 
para o qnc: 
~ 2. 0 Visitarü arniududas wzes as Oillcinas da Colonia, 

aclirando sempre o st'n iço. 
§ :3. 0 Scnirá ~lc rec~bPdor dos dinheiros, c pagado1· das 

despezas da Coloma c seus empregudos. 
§ 4.° Conferirá com o I~scri\•ão todos os papeis do expe

diente da Colonia, eomo rclaNcs de mostra, folhas de paga
mento, pondo-lhes o eonferido, c rubricando-os. 

§ 5. o Cuidará muito em que st~ão observados todos os 
1\t>gularnentos da Colonia. 

lJo Es1Tir.:üo. 

;\rt. Hi. O Es,-riülo scní hum Official infcl'ior, o qual, 
nlem dos ''cncimentus militarrs, wncerá huma gratillca~iío de 
Hs. 10:000. 

,\ri. ti. Ao E't-ri\i'lo rornpdc: 
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§ 1. o Esrripturar os li nos da Colonia, te-los em bou ordem, 
c"pccialmcnl~J no que disser respeito á contabilidadt", que será 
feita sempre debaixo da dirccçilo do respectivo Director, c 
pelo methodo o mais simples possin~l; c finalmente encarregar-se 
da correspondencht oiDcial, e mais papeis que pertencerem 
ao archiYo da Colonia, c que estarão debaixo de sua guarda 
c responsabilidade. 

§ 2." SPJ' tamlu~m o cnmHTI'gauo do ])pposito, c por isso 
rcsponsayeJ pela sua guarda c arn~cadar:fio, nào eonscntindo 
que cntrf'm ou saião quaesque1· objcctos dos annazens, sem 
ordem por 1•seripto do ])ircdor, que será ngislrada c archiyada. 

S 3. o Cuidar tambcm crn ínspPecionar os trabalhos da Co
lonia para partidpar ao Dircctor tudo o que Psth·cr fóra de 
ordem. 

§ fJ. 0 Senir na falla do Capelliio de Professor de 1. .. letras, 
,·eneendo Jl('ssc CilSO h uma gratifiear:ão addidonal de lts. 6l':l000 
por mez. • 

Du Capcllcio. 

Art. 18. O Capellão será hum Sacerdote de bons cos
tumes, nomeado pelo Governo, o qual alêm dos seus ,·enci
mentos como Cii'Urgião Alferes, terá huma gratillcação mensal 
de ns. 12!f.!OOO. 

Art. 1!}. O Capclliio, alêm de ser obrigado a celebrar 
l\lissa todos os Domingos c dias santos, lambem se cncarreganí: 

§ 1." De ensinar as 1. .. letras pelo methodo mais facil, c 
f.wralmcntc adoplado nas escolas publicas, escolhendo para isso 
as horas do descanso dos colonos, que trabalharem braçalmente, 
e as costumadas nas escolas para os meninos dos colonos, quo 
não tiYcrcm trabalhos corporacs. O colono que não mandar 
para as escolas !.cus filhos ou lllhas maiores de sete annos c 
menores de doze, tres dias pelo menos na semana, soiT•·erá a 
multa de quarenta róis por cada huma falta não justillcada, 
sendo seu importe applicado aos gastos da Colonia. 

§ 2. • De imbuir todos os colonos nos principias da Religião, 
explicando-lhes os seus mislcrios c sua moral; usando do ca
thccismo de Montpellier no ensino da doutrina christã, no 
que deverá Sl'l' mui sollicito. 

§ 3. o Faze1· todos os Domingos c dias santos suas homilias, 
inspirando o amor ao trabalho, c horror ao \"icio e á ociosi
dade, c rccommcndando sempre a obediencia ás Autoridades 
conslituidas. As horas dos exercidos religiosos serão marcadas 
<·om previa aulorisar;ão do Uirector. 

§ '~.o Zelar a Cape lia, guardar as suas alfaias, c conserva
las sob sua immcdiata responsabilidade. 
~ 5. o Ser obrigado a dar conta ao Directm· todos os mczes, 

dfl pro<;resso dos discipulo:o;, fazendo a~t llbsernu;õc!', que eu-
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tender nccrcssa1·ias Plll !'l'la..:fío ao apmveitamento intelkctnal, 
moral c religioso dos colonos. 

Art. 20. Os ulensis c mais ohjt~dos nct~cssarios piira as 
aulas, assim como as alfaias da Capclla, serão fornecidos a 
pedido do Director sob proposta do Capellão. 

lJo Facultativo. 

Arl: 2l. O l~acultativo st~rá l\Icdico, ou Cirurgião IPgal
mcnle habilitado, uomPado twlo (~ovcmo, c tcní, alôm dos 
seus vencimentos militares como 2. o Cirurgii'ío do l~xcrcilo, a 
gratificação mensal de lls. 12:tt000. 

Art. 22. A cnft~nnaria da Colonia <'slaní. debaixo da 
vigilandn, e imnwdiala inspt•cçfío do Facultativo, a quem corn
Jwlt': 

§ 1. o Yisila-la todos os dias ao menos duas wzes. 
~ 2. o lleccilar c Jll't'[Htl'ar os lll<'dieameutos necPssarios aos 

enfermos. 
§ :3. 0 Ter para isso huma botica convenientemente provida, 

fazendo ao Director, c este ao Presidente da Província os pe
didos necessarios, de que lar-sc-ha carga no li\'l'o competente. 
~ !h• Dil·igir o enfermeiro, que ser<i sempre da sua escolha 

c percebení a diaria de 800 rs. nos dias em tlUC ciTecti\'amcnte 
tiYcr seniço na Pnfermaria. 
~ 5. o Dar conta, todas as semanas ao Direclor, do estado 

da enfermaria, indicando as medidas sanitarias a tomar, e 
fazendo no prineipio de cada anuo hum Helatorio geral das 
observações, que tiver colhido <ícerca da salubridade do lugar, 
para ser· rernettido ao Presidente da Pro\'incia. 

Art. 2:3. Na applieação dos remedios o dieta, o Faculta
tivo seguirá o que a tal respeito se acha disposto no 1\egula
mento dos Hospitaes rPgimcntacs, c for applkayel. 

CAPITULO 111. 

))os colonos CJIIl geJ•aJ. 

Art. 2'~. Os colonos serão considerados de quatro classes, 
pertcnçcndo tí t.• as praças de pret, á 2.• os colonos opcrarios, 
á 3.• os que por consentimento do Dircctor c approvação do 
Presrdeutc da Província momrem na Colonia na conformidade 
do art. 3. o deste Hcgulamcnto, c á i. a os colonos contractados 
para o servir;o do Correio. 

Art. 25. 0.> colonos da t. • classe serão tirados das praças 
do Exercito, que tcnhão feito pelo menos trcs annos de serviço 
militar, sendo bem morigerados, preferindo-se os quo reque
rerem e dentre estes os casados. 
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Art. 26. Os rP.ft•riclos colono:; ah\m dos srus Yencimrntos, 
como do Exerci lo, terão no L • anno h uma dia ria de 320 réis 
por pessoa de família maior de 12 annos, c de 160 réis por 
menor dessa idade, r. maior de 2 annos. 

No 2. • anno perceberão metade de,;tas dinrias. 
Art. 27. Os colonos da 2. a classe que sPrão os contra

dados para os servi<,"OS d:} Colonia, quando não haja dos outms 
pmprios para o serviço, ou em numero sufficienle, Yencerão o 
jornal ajustado nos dias que lrabalhan•m, c mdade nos 
que, por molestias proprias, Yl'rificadas pelo Faenltho, c re
conhecidas pdo l>irector, nao possiio fawr o serviço. 

Art. 23. Os colonos da 3. a classe serão lavradores casados 
ou vimos com lilhos, preferindo-se o~ que tiven~m servido no 
Exercito, com direito ;\ hum lote de terras, na conformidade 
do ar!. 3." deste HPf.\'Uiamcnto, e tPriio huns e ouii"Os por si 
c pelas pessoas de suas famílias igual dia ria ú dos colonos de 
1. a classe o 

Art. 29. Os colonos da !~.' rl<tssc• contratados }l!'lo Prcsi-
1 dente da Província, ou por qw•m elle determinar, serão em 

numero de vinte; vencerão duzentos mil n~is annuaes cada 
hum, c as pessoas de suas familias as mesmas diarias, c pelo 
mesmo tempo que ns famílias dos colonos da t.a c 3.a classes. 

Art. 30. A cada hum dos colonos, que reqtwrcr se dará 
na legoa quadra da h um lote d•~ terras de 1 O. 000 braças q ua
dradas, nfio tendo familia; de 2:.Ui00 se tiyer farnilia, que não 
exceda de tres pessoas; c de !,0.000 se a tiver mais numerosa. 

Art. 31. O colono da 1.• elassc não adquire o direito de 
propriedade ao lote de terras, senão l!lHindo, tendo sido es
cuso do serviço, continuar a n·sidir na Colonia, c beneficiar 
a terra por espaço de trcs annos, tendo sempre hom compor
tamento, e meio de vida eonheeido. 

Art. 32. O colono da 3.• classe adquire o direito de 
propril'dadP, cultivando o seu lote e residindo na Colonin por 
tempo de tres annos a eontar do dia, em I(IW clcixar de re
ceber ns diarias dn família, tendo bom comportamento, e meio 
de vida conheeido. 

Art. 33. Os colonos de 2. • c 4. • classes adquirrm di
reito de proprieclnde residindo na Colonia, e cnllivando o lote 
por espaço de trcs annos. 

Art. 34. Tendo o colono na fúrma dos artigos antece
dentes adquirido o direito de propriedade, o Presidente da 
Província passará carta dc!iniliYa da concessão du lote por in
termedio da Hepartição das Terras Publicas, com exposição das 
circurnstancias, que occoiTcrão. 

Art. 35. O colono que tiver obtido carta definitiva de 
concessão do seu lote, poderá dispor dcllc livremente por venda, 
doação ou c1nalqner outro titulo, ficando porl·m o ressionario 
sujeito nos mesmos onus, a I(IIC eslava ac1uellt•. 
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Art. 36. Logo que o cólono tiver preenehido o seu tempo 
de serviço, deelarani ao Hircctor se qtwr ou não continuar a 
residir na Colonia, apresentando seu requerimento, que, depois 
de informado pelo Dirrctor, será levado ao Presidente da Pro
víncia, afim de poder continuar a ser contemplado como co
lono com direito de propriedade ;i terra que lhe foi distribuída. 

Art. 37. Se antes do findarem os trcs annos dos artigos 
31, 32, c 33, tiver o colono de retirar-se da Colonia, deve 
requct·er ao Dircctor que lhe atksll', se o fa:r. por ser explli
Iido, ou p,:-rquc motivo. E sendo-lhe favorawl a declaração, 
ficará com direito por si ou por seu,; herdeiros IPgitimos, que 
residirem na Colonia, a cobrm· as bcmfeitorias (tUe houver feito. 

Art. 38. Jlara Ycrilkar-:=e o Yalor das bcmfcitorias, o co
lono as allcgará em petição dirigida ao Dircctor, o qual no
meará hum arbitro, c o colono outro, c ambm; hum terceiro, 
que será obrigado a conformar-se com o lado de hum do . .; 
dous no caso de discordarem: aquillo que lor wncido serü de
clarado á margem do requerimPnto rwlo Escri,·ão da Colo
nia, e assignado pdos arbitros, para ser rPmeltido ao Prrsi
dente da Província, que depois de ouvido o Procurador Fiscal, 
mandará pagar Jogo as ditas bcmfeitorias pelo modo, que llw 
parecer mais justo, salvo o recurso da parte para o Go,·crno 
Imperial. 

Art. 3!). l~ste m1~smo processo terá lugar a respeito do 
colono, a quem se drr o lPtTPno já cultivado, c cujas hem
feitorias deve elle r!'lribuir nos termos do artigo 8 do Hegu
lamento de 9 de Novembro de 1850, ficando porém enten
dido, que só se lhe darü posse da sorte de terras depois de 
pagas as bemfeilorias, ou de se obrigar por cllas pelo modo 
que por despacho determinar o Presidente da t•rovincia, ou
vido o Director da Colonia. 

Art. !~0. Se o colono retirar-se da Colonia sem deixar 
familia, ou sem obter a declaração do art. 37 julgar-sc-ha 
ter renunciado o seu direito ás bcmfcitorias, as quaes neste 
caso reverterão em beneficio da Fazenda Publica, fazendo-sn 
disto menção nos Hf'gistros da Colonia, para que não hnja mais re
clamação. 

Art. !~1. A cada colono que possuir terras, se dat·á por 
huma só vez a seguinte fPrranwnta: huma cnchada, huma 
foucc, hum machado, hum Ji~rro de cova, c hum terçado ou 
facão de matto; se tiver filho maior de 14. annos, se lhe dará a 
mesma ferramenta. Só no caso de ter o colono perdido, (antes 
de findar seu tempo) a ferramenta por causa extraordinarin 
indepPndcntc de sua vontade, se lhe forrwcerá outra. 

Art. ~2. Os eolonos de 1. a classP, em quanto não preen
cherem o tempo de serviço, serão obrigados ao serviço mi
litar c aos trabalhos da Colonia somente em trcs dias por se
mnna, fPndo os onlros tlins intl'irnnll'lltl' livrPs para se em-
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pregarem no gen('ro ele vida que mais lhes convenha; ficat'li6 
porém sugeilos a exereieios gnaes duas Vt'ZPS por nnno por 
l'spaço de oilo dias nos meZ!'s de Janeiro e .Ju!ho. ]~stes exer
cícios não poderão . ser deferidos, SP não quando assim o 
nigircm os trabalhos da Colonia, e os interesses agrícolas dos 
mesmos colonos, precedendo sempre approvação do IJresidente 
da província. 

Art. 43. Os colonos da 3. • Classe, c as pessoas de sua 
familia do sexo masculino maiores de 14 annos, e menores 
de 60, serão obrigados a prestarem-se aos trabalhos da Co
lonia hum dia por semana, em quanto receberem a diaria de 
que trata o art. 28. Esta disposição he l'xtensiva ás pessoas 
das familias dos colonos da 1. • c.lasse em igualdade de cir
cumstancias. 

Art. 44. Os colonos que fiycrem obtido terrns ficarão 
obrigados, ainda depois de findarem os subsídios, ao sPrvi{'o mi
litar que o Presidente da Proyincia determinnr em casos cx
traordinarios, assim como ao repentino c urgt•tltc, pnra que os 
c~amar o Director da Colonia, alim de manter twlla a tran
quillidadc, socego e boa ordem. Serão igualmente obrigados 
a comparecerem á mostra nos primeiros Domingos dos mezes 
de Janeiro, Abril, Julho e Outubl'O, e não poderão ausentar-se 
sem licença por escripto do Dircctot·, o qual não lh'a po~ 
derá negar sem dar o motivo por escripto. 

Art. 45. Os colonos, que por turbu!Pntos, rixosos, e vi
ciosos, e pot' máo comportamento se tornarem perigosos ao 
socego e á moralidade da Colonia serão mandados sahir, com 
approvação do Presidente da Província, c os militares, que ainda 
não tiverem completado o tempo de serviço, o irão prPencher no 
Exercito. 

CAPITULO IV. 

Dos eolotllos t"~tafetas. 

Art. 4G. O Ilirector da Cnlouia mandani sahir 'dous es
taretas para a Villa da Constituição, c outros dois para a de 
Sant' Anna nos dias 7, 17, c 27 de cada mez <Ís 5 horas da 
manhã, condusindo as malas que <Í Colonia tiverem chegado. 

Art. 47. Os estafetas chegarão a seus destinos nos dias 
4, 14 e 24 de cada mez até ás 8 horas da noite, e sahindo d'ahi 
nos dias 7, 17, 27 á!! 5 horas da mnnhã, se ncharão na Co
lonia nos dias 4, H, c 2'J. :ís 8 horas dn noitl'. 

Art. 48. Os cstarctas, que não chegarem qtwr á Villa da 
Constituição, quer á Colonia, quer á Villa de San t' Anua nos 
dias designados, perderão o salario de hum dia por cada seis 
horas de demora. 
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Art O estafecta, que não entregar as malas, qi.le houver. 
recebido, será preso por 3 a 8 dias, e privado do respectivó 
salario duranle o tempo da prisão; c querendo, será alimen
tado pelo Agente do Correio ou Dil'ector da Colonia, con" 
forme o lugar, onde for preso, deduzindo-se-lhe para alimento, 
metade de tantas diarias do tempo em que trabalhar, tomo dias 
assim tiver sido aliuwntado. 

Art. 50. O estafeta que sem autorisação abandonar o 
scrtiço antes de findo o tempo, por que se houver contratta~o, 
será obrigado a servir outro tanto tempo, quarlto lhe faltar 
para acabat o contracto. 

0 éonhccimrnlo dt)Sle delicto fica pcrtcncct1dO UO JtJjz 
:Municipal da Vi lia da Constilui<:ão, quo procederá rx~offici o, 
sendo-lhe para eslo IIm remcttidos os doeumcntos necessarios. 

Art. 51. Nenhum colono estafeta poderá sahir da Colonia 
sem licenÇa do Director. Nenhuma será dada por mais do 
hum dia. 

Art. 52. O Director poderá huma vez cada mez mandar 
mais hum estafeta ü Villa de Sant' Anna, ou á da Constituição, 
afim de conduzir qnaL•squer volumes extranhos ao serviço do 
Correio, mas precisos para o serviço da Colonia. 

Est<>s volumes nunca cxcPdcrão ao peso de huma arroba. 
Art. 53. Os colonos estafetas, que chegarem á Coloniâ, 

quer vindos da V illa da Constituição, quer da de Sant' Anna, 
serão trocados por outros de maneira que cada hum terá 
pelo menos 10 dias de descanço. Exceptuão-se os casos do 
absoluta falta. 

Art. 5'~. O Director terá hum livro em que lançará a 
sahida c chegada de todas as malas, as horas desta e o nomo 
das pessoas que as eonduzin•m; c outro em que lançará todas 
as oecurrcncias rl'lativas ao Correio, c rcgistrartí a correspon
deneia respPctiva. 

Art. 55. O Diredor examinará as portarias, com que á 
Colonia che~arem os Ps(afdas, verificando se sahirão c che
gárão em le111p11 dt•Yirlo, t' pnnitHio aqul'lll's que o não fizerem. 

Art. 50. O mt·smo Director dará parte ao Administrador 
do Correio de S. Paulo de todas as occurrencias relativas oo 
Correio, c sollicitarâ delln ou da presidcncia, todas aquellas 
providencias, que julgar convenientes a bem do serviÇo. 

CAPITULO V. 

IUiifJtoslçõef!l Get•aes. 

Art. 57. A Colonia fiea sujeita á disciplina miiUllt', c 
sP rPg<>rÍl prlos usos c estilos militares até que possa ser eon
v .. rtida em povoação regular. 
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At·t. 58. Convri'th:la em povoação l'•~~?nlul·, ct•!lsal'â o l'c~ 
gimon mililtu·, assim como os supprinwntos por conta dô 
Fazehdli Publicá, mas continuarfío as !liarias dos nrligos 20, 
28 l1 20 nté prt.•cneli<'t-se o tempo ahi dt•dal·mlo, t• se passríl'ãtl 
eo.rtas definitivos de t·onct·ssão dP terras na liínna do artigo 
:H. áquellcs qun terião direito a !'IIns, Si' pretmclws:;rm o letnpr; 
lllnl'IHtdO UO!l ,1J'ligos :li, :1:~ I' :i:J, I' IJIW IIÜO O !:t•l!t'•rflo Jll'l'f'IIC!J!'l' 

pela exlincçãcJ da Colonia. · 
Art. 5U. ])issolvida u Colonia, o llowrno tlisporá das 

terras, quo não tiverem sido dadas, do Hlotlo t!'lt' julgar cotl
vcnionte. 

Art. 00. O DireclOI' da Coionia he a primeira nuto
ridnde dolla, o totlos os que nclla rcsidin•m lhe são subor
dinados. 

Art. 01. Sem consentimento do Dirl't~tm· ningumn poderá 
estubclci:-se na Colonia, nem 11ella residir por tpllllt(IIPI' tempo 
que seja. 

Art. 02. 1\'ingucm podení tm· c.-:cnn n,; 11a Cnlonia, nem 
no seu districto. Esta disposição não COiHprrhPtHII~ os csct·avos 
empregados nas estradas pelos ernprcitriros, ou adllliníslradorcs 
do serviço dcllas. 

Art. 63. O Diroctor, Ajudant<', Capdlão r Facultativo não 
poderão possuir tcrms, nem se lhes farú concessão dellas dentro 
d!i Colonia, ou sou districto. 

Tátnbcrn não poderão commcrciar por qualquet· maneit'tl, 
nem tm· sociedade por qualquer fórma com habitantes dá 
Colonia c seu distl'icto. ;\ prohibição de commcrciar rcim
prohcndc o Escrivão. 

Art. w.. Todos os hnhitantos da Colonia c spu districto 
do sexo masculino, que não são ohrigatlos a da1·em dias de 
serviç'l, tendo de H a 50 annos ( P\l~eplo os eolouos estafetas) 
devctão proshu· hum dia por llll'Z para os trabalhos gemes da 
Colonia. São trabalhos gcrnes para t•sle caso fadura e concerto 
de estradas, e construc(.'üo de cadea, casa <la Camara c Igreja. 

Art. 05. Todos os que possnirmu lPrras na Colonia e 
seu dlstricto são obrigados a t'OllSl'I'HH'etn a t•,;l ratla nas suas 
testadas em estado de dar l'raneo P st•guro transito, fazendo 
cavas, attcrrados, valias de esgoto e cslivas. Estas, c os ser
viços que forem gravosos a hum sú, serão a juizo do Di
rcctor, feitos em commum pelos moradores mais visinhos, quo 
residirem dentro da meia lcgua a contar do logar do serviço. 

Art. 66. Quando o Ajudante subslituii· o Dircctor accu
mulará as obrigações, que lhe fot·crn espccines. 

Art. 67. O Escrivão nos seus impedimentos ou falta será 
substituido por hum colono apto para o servi('o, nomeado pelo 
Dit·ector, vencendo a g-raliliearão que ao Esni\ ;i o 1:ompl'lía. 

Art. 08. O h·nsidenle da Província pod1•r;í suspender o 
Director, c mais empregados da Colonia, quando o entender 
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conveniente, dando immcdiatanwniP parte ao r.ovcrno com 
tlcclaraçiio dos 1110livos. 

Art. 69. O Dircclor rcmrltcr<Í rlc seis em seis mezes ao 
Presidente da Provinda huma informaçfio a respeito do com
portamento dos empregados, c mmwira pPla qual preenchem 
os seus deveres. 

Art. 70. Hawr;í t'lll deposito nos :-~rmazrns, a porr:fío de 
ferramenta neecssaria para s1•r deslribuida pelos colonos, de
vendo consistir, em m<whados, f<HIC('S, enehadas, ferros de 
cova, e facões de multo ou t•~rçados, ft•ITamenta de carpiH
teiro e de pedreiro para o serviço da Colonia. 

Art. 71. O pedido dcstcs ohjectos será feito pelo Dircetor, 
c dcllrs se far<Í earga no livro rompctcnte. 

Art. 72. Al\·m dos linos mcneionados no artigo 8. 0 , ha
verá hum t•spt•<·ial, para se 1:-~nçarern os lPrmos de rll-marcação 
dos terrenos concedidos na Colonia, c n•gistros de alguns actos 
mais Pxtraordinarios. 

Art. 73. Haverá na Colonia prisfío commoda com SPpa
ração de sexos para detenção dos que delinquirem dentro do 
Dístricto da Colonia, c dPsolwdccen•m aos seus supNiorcs. 

Art. 71~. Em raso d(~ absoluta nPcPssidadc podcrá o 
Director cmprPgar na condução das malas do coiTPio, algum 
colono da 1.' classe, vrncendo rlle nos flias, em que assim 
estiver empregado, diarias iguaes üs dos estafetas, sem deixar 
por isso de perceber os seus outros wncimentos. Os colonos 
da 3.' classe, que voluntariamente se r1uizerem prestar, po
derão se1· tambem emprq;ados do mesmo modo, c em iguaes 
circumstancias. 

Art. 75. Nos casos omissos 1wste Rrgulamrnto se recor
rerá em primeiro lugar ao Regulamento N. o 729 de 8 de No
vembro de 1850, e em segundo lugar ao de N. 0 820 de 12 
de Setembro de 1851; c sendo todos omissos, se recorrerá ao Presi
dente da Provincia para determinar. O Prrsidente da Provincia 
levará ao conhecimento <ill t;orvemo Imperial as suas de
terminações, para que este resoha o que melhor entender. 

Repartição Geral das Terras Publicas, em 13 Março de 
185S. - Marquez de Olinda. 

-·-
Seulaot•. -Não podendo mttitas vezcs os Consules Es

trangeiros exercer pessonhnente atlrihuiçõrs proprias de seu 
cargo em Jugares distantl's de st•u Districto, e aonde não haja 
Vice-Cons:Jles, sem prejnizo do desempenho de outras funcções, 
tem pretendido alguns o direito de delegar aqucllas att1·ibuições 
em hum Agente especial de sna confiança c exclusiva escolha. 

Se a distancia que impede os Agentes Consulares de exercer 
algumas de suas attribuições deve ser huma razão para suben-
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tende1·-se que são autorisados a delrga-Ias, tanto direi tu te1·ião 
elles para procederem assim á rrspeito de h umas como á respeito 
de todas. 

A faculdade de delegar as funcçõcs inherentes a hum 
cargo ou emprego publico não se presume, quaesquer que sejão 
as circumstancias em que se pn'tenda funda-la. 

Não se podem admitlir delegados ou simpll's mandatarios 
de Agentes Consulares aonde estes osjulguem utds ou neces
sarios , sem nenhum caracter Jlublico, sem outra responsa
bilidade mais do que aquella em que incorre quem obra em 
sua capacidade particular. 

Autorisados os Agentes Consulares para se fazerem repre
sentar por semelhante modo, scrião os Trihunacs do Imperio 
os competentes para tomar conheeimento das contestações, que 
se levantassem entre esses Agentes e seus mandatarios, sobre 
os recíprocos e11"eitos do mandato, c assim tornar-se-ia ohjecto -
da acção civil. ll:fandati dirccta mct indirecta, ltuma responsa
bilidade cxclusiya dos Ap;en(Ps Consulart's. 

Assim, pPlo que n•spcita á ingl'n~nria 1lada aos Consules 
sobre a arrrcad<Jkão e administrac;ão das heranças de subditos 
de sua Nação , que fallcccm com testamento, ou sem cllc, 
se determinou pelo Art. 6. 0 do Regulamento de S de Novem
bro de 1851 que, nos lugares aonde não existem taes Agentes, 
o Juiz de defuntos c ausentes procedesse á arrecadação c ao 
inventario da herança em presença de duas testemunhas de 
nacionalidade do finado, c na falta destas, em presença de dous 
negociantes ou proprietarios de confiança , sendo aquellas ou 
estes os administradores e Iiquidadorcs da herança. 

Assim tambem , em caso de naufragio, pertence aos 
Agentes Consulares providenciar sohrc a salvação do navio, 
de seus pertences e cmTcvamcnto, mas sú quando hnja no lugar 
do sinistro tacs Agentes. 

Naquelles pontos em que não existem, on nfío possão estar 
presrntcs esses Agenlrs, us aulorirladps trrritoriars snpprmn Clllll 

a sua exdusiva acção a carcncia dcssa autoridade estrangeira. 
Grande ho port'·rn a dilfieuldade de se dt•parar com quem, 

rPnnindo todas as qualidades que demonstrem a sua idoneidade 
para JJem allrninislr;u· corno curadori'S t'SJWCÍ<Ies as heranças 
de que traia o Arl. li." do lkgulamt·nlo de 1H01 , queira acccilar 
aquclle encargo. 
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a hem !lcssPs rnesmos inlere~ses. 

A cx!Pnsão 1lo l:!·nsil , a!;sitn ron1:1 a de ra\la hum dos 
Histrietos Consul;m•s ear rpw elle t'· di\idido, n·clama ess:1 
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algufllas Potendas marítimas eonccc!em ern seus Rogulaq:um.tos 
e Ordenanças a creafiiio de tae5 Agentes. 

lle com as mesmas condições, e com as mesmas restricçõcs 
que , em con ronnidade da ltnsolução qe Consulta da Secç~o 
dos Negocios l~slrangciros tio Conselho d'Estaqo do 3 (jp Outu
bro do anno proximo passado, tenho a honra de su~mcttor 
it consideração c approvação de Vossa l\fagestadc Imperial o 
Dccrr,lo incluso. 

Sou eom o mais prorundo respeito 'c submissão, Senl!Ol' ~ 
Do Vossa l\Jagcstado J mpPrial . Suhdito fiel c seu :Minislro. -T 

Visconde de lllaranguape. · 

DECRETO N.• 2.127-dc 13 do Março de 1858. 

Permitte a creação de Drlcgados dos Consules Estrangeiros 
sob a dcnominaçiio de-Agentes Consulares. 

Convindo qne os Consulcs Estmngciros, para melhor zelarem 
os intercsst's de seus compatriotas nos lugares onde não possa 
chegar a sua acção, tenhão a faculdade de delegar algumas 
das attribuit;ões Consulares em pessoas de sua confiança : Hei 
por bem permittir que possão nomear Agentes Consulares, 
mostrando-se para isso especialmente autorisados por seus 
Governos, os Consules daquellas NaçõPs que concederem a 
mesma raculdade aos do nrasil , ohsPrvando-se o seguinte: 

Art. t. • Estas nonwações serão su bmcllidas ao I m pcrial 
Exequatur. 

Art. 2. • Os ditos Agentes repres<'ntarão os respectivos 
Consules, sob a n~sponsabilidade destes , na arrecadação das 
heranças jaecnlcs de Sf'US eoneida1ãos, c na dos objcctos salva
dos dos navios CJIIP naufruganlln no clislrieto da Agencio, 
conformando-se, no llPsmupt•nho destas nttribuiçõcs, com o 
que dispõe o HP-gulanll'nl.o N." S55 de 8 dt' Novembro de 1851. 

Art. 3. • Poderão passar ct~rlifieados de vida, de rl'sidencia 
e outros de scmelhantn nalm't'za, os quacs, pam terem validade, 
deverão ser vizados pelo Consnl, Chefe do districto. 

Art. 4. • F o !'a dPsles rasos não se I h<'s permittit·á que 
excr~ão oulrns allrihuit;.iiPs. 

Art. 5." Não pod()rão pretender as prcrognlivas, isençõPs 
c imrmmillades Consulares. 

O Visconde de Marang-nape, do l\Icu Conselho c do d'Esta
tlldo, Senador do Imperio, Ministro f' Secretario d'Estado dos 
Negocíos Esi.rangdr·os, o lcnlta assim c•ntcndido c faca execu
tar, expedindo os despachos ncccssarios. Palacio do Rip de 
Janeiro em treze do l\larço de mil oitocentos e cincocnta e 
oito, trigcsimo sctimo da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua 1\Iagcstadc o Impnrador. 
Yiscottde de Mara11guape. 
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DECitETO N." 2.128·- fk 20 de Marr,o de IS:.JR. 

Iguala os V(meimentos dos Professores das Cadeiras de 
· Francez , tJ de Inglez do Internato , e do Externato do 
Imperial Collegio de Pedro Sl'gundo aos Prof'essorcs das 
Çadet'ras das lingoas mortas, e de Allemão, e eleva os 

.t!:o~ ÇapeUães, encarregados do ensino da doutrina christã, 
t! historia sagrada nos mesmos estabelecimentos. 

Attcndendo ao que Me reprcocnt;1rão, por inl<"rnwdio do 
Inspector Geral interino da in~trucç-iío prinwria P senmdaria do 
1\'Iunicjpiq da Côrtc, os Heitorcs do Internato, c do Exte-rnato 
do Imperial Collegio de Pedro Segundo, e Conformanrlo-l\lc com 
o parecer do Conselho Director: Hri por bem elcmr: · 

1. • A hum conto c seiscentos mil réis o n~ncimcnlo annual 
de hum conto e dlncntos mil réis, que foi marcado na art. 97 
do Decreto n.• 1331 A de 17 de Ft•Yel'Piro de 185'1. aos Pro
fe~sorcs d.as Cadeiras do FrancC'z c de lnglez do Collegio de Pedro 
Segundo, sendo hum conto de réis de ordenado, e seiscentos mil 
réis de gratificação, ,ficando assim igualados os seus vcnc·irnenlos 
aos dos Professores das cadeiras de lingons morlns, e dl' .\IIPnlão 
do referido estabelecimento . 
.. 2. 0 A oitocentos mil reis, c a hum conto c duzentos mil 
réis as gratilicaçõcs de quatrocrntos mil róis, e dn oitocentos 
mil réis marcados 110 art. 76 do Hcerdo n." 2.006 ele 2'~ de 
OutubÍ·o !)c 1857 aos CapellfiPs cncaiTI'I-(<Hios do ensino da dou
trina christã, c historia sagrada do Externato c tio lnlemalo 
do mcncionudo CoiiPgio. 

O 1\farqnnz de Olínda, CoHselhl•iro de Estado, Pn~si•IPn(t\ 
do Conselho dn l\linislros, Ministro e f;c-c:rPtario d' Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o !c•nha Pnkndido, " lit~~a c-xt~
eutat·. Palncio do Hio de Janeiro Ptll lintc~ de :\lan·o de ntil 
oiloecntos cincoenla e oito, ln~:.;~~simo st'liiiiO !lt· llltlt•J:"•Hit•twia 
() do lmperio. 

Com a Hubrira de Sua l\lag•stadc o Inql('r:ulor. 

l/arque::, de Oliuda, 

DECRETO N.• 2.129- (h 20 de l\Inrço de J8iJR. 

Altera o art. 2.• dos Estatutos da Companhia Penwmb!l
caoa (/e navegaç'ro costeira' eírnando (} "fi' crrrital 

Attendcndo ao que Me reprns!'llton a Companhia- Pl'r
nambucana de navegação eosteira: - Ill'i por lu~m Alterar o 
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art. 2.• dos Estatutos que baixárão com o Decreto n.o U13 
de 15 de Julho de 1854, elevando a mil e duzentos contos de 
róis o funrlo social de seiscentos contos de réis, de que trata 
o mesmo artigo. 

O Marqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte de Março de mil oitocentos 
cincoenta c oito, trigPsimo sdimo da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

DECRETO N. • 2130 - do 20 d.., 1\larço de 1858. 

Reune o Termo da Barra do Corda ao da Chapada, na 
Província do Maranhão. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica reunido o Termo da Barra do Corda ao 

da Chapada, na Provincia do 1\Iaranhão, c sob a jurisdicção 
. do respectivo Juiz Municipal c de Orphãos. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Nogocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Março de ·mil oitocentos cincoenta e oito, trigcsimo 
sctimo da lndepemlencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 2131.- de 20 de 1\Iarço de 1858. 

Eleva á Cathegoria de Secção de Batalhão, a Companhia 
avulsa da reserva creada na Freguezia de Pirassununga, 

Municipio da Limeira, na Província de S. Paulo. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Prm·incia de São 
Paulo; Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. • Fica elevada á Cathegoria de Secção de Batalhão, 
de duas Companhias, com a numeração do decima quarta, a 
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Companhia avulsa de reserva crcada na Frr.guczia de Pirassu
nunga , :Município da Limeira, na Província de São Paulo. 

Art. 2. 0 A referida Secção de Batalhão terá a sua parada 
no lugar que lhe for marcado pelo Presidente da Província, 
na fórma da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jcu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiç.a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de :Março de mil oitocentos cincoenta c oito, trigesimo 
setimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. o 2132 - de 20 de :\I ar~;o de 1858. 

Crêa no Termo do Passo Fundo, da Província de S. Pedro 
o lugar de Juiz Municipal que accumulará as funcçues 

de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica creado no Termo do Passo Fundo da 

Província de São Pedro o lugar de Juiz 1\Iunicipal, que accu
mulará as fu ncçõcs de Juiz dos Orphãos. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
Ministro o Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do llio de Janeiro 
em vinte de Março de mil oitocrntos cincocnta c oito, trigesimo 
setimo da Indepondencia e do Imperio. 

Com n Rubrica de Sua 1\Iagestade o Impl'rador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. o 2133. - de 20 de l\larço de iSaS. 

Crêa mair hum Lugar de Juiz Jlunicipal no Termo do Rio 
Grande, na Provincia d6 S. Pedro. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica creado no Termo do Rio Grande, na 

Província de S. Pedro, mais hum lugar de Juiz Municipal. 
23 
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Franllisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do }fcu Conse
lho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
ª~iPl Q tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
I<HltÜ ro em vinte d.e Março de mil oitocentos cincocnta e oito, 
trigos i mo setimo da lndependcneia c do I mperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vascpncello~. 

DEC~ETO N. • 2 .13'~ -de 20 de Março do 185ft 

.Aulorisa fl Credito Supplementar de 2. "·89. 967 :tfl580 reis 
para as despe~as de diversas rubricas no exercicio de 

1851-1558. 

Attendendo á insufficiencia do Credito votado no art. 6.• 
da Lei n.• 83~- do 1.• de Outubm de 1856 para as dcspezas da 
Repartição da Guerra, nas verbas- Sucretaria d'Estado-Con
sclho Supremo Militm· - lnstrncçi\o l\tililar- Arsenaes de 
Guerra- Hospitaes-Com mandos dP A r mas- Força de Linha
Corpo de Sa mie- Repartit;ão Ecdesiastica -fi ratificações Di
versas -lnvalidos-Pedestres- Fabricas- Biversas Despezas
e Eventuaes-; Hei por lwm, Tendo ouvido o Conselho de 1\li
nistros, e em conlbrmidadn tio § 2." do art. fk• da Ll'i n. • 589 
do 9 de Setembro de J 850, Aulnrisar· o Credito Snpplcmeular 
de 2. ~89. 9(;7~580 rúis na li) r ma da Tabnlla quo com este 
baixa, devendo esta medida ser h•vada P!H tempo competente 
ao conhecimento do Corpo L!'gislativo. 

Jcronimo Francisco Coelho, do l\(t~u Conselho, Ministro c 
Secretario d'Estado dos Negocios da Guerra, o lenha assim en
tendido, c faça executar com os despachos necessarios. Palacio 
do Rio de Janeiro em vinte de Março de mil oitocontos cincoenta 
e oito, trigcsimo sctimo da lndcpcndencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\:lngcstarlc o Imperador. 

Jeronimo Francisoo Coelho. 
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Talt~Jfff- d;st•·lbnHv~ ••• f'redUo ~~•Ptden•~utnr 
nutot•ii!!ado Jmn• Deet•eto desta dntn IUU"R o 

~xe••eielo de :IS&'J -:IS:»S. 

Art. 6. • da Lei n. • 83} do 1. • de Outubro de 1856. 
§§ 
t. ~ Secretaria d'Estado c Repartições anncxas. 
3.• Conselho Supremo Militar ...........• 
fV lnslrucção Militar ...••....•.......•.. 
6. q Arsenacs de Guerra, &c ..•........•... 
'1. q Hospitacs ......•...•................ 
8.• Commando de Armas, &c ........... . 

to.• Forç.a de Linha .....••.....•......... 
1 1. • Corpo de Saude •••..•.••.•........... 
12. • Ucpartição Ecclcsiastica .........•..... 
13. • Gratificações Diversas ................ . 
1~.q Invalidos .......................... . 
flS. q Pedestres ...........•...........•.... 
t 'f. o Fabricas ...•.•.....•................ 
20. o Diversas Despezas c Evcntuacs ..•...... 

13.122~200 
7 .498~.t00 
47.401~250 

fl05.000:tr000 
5H.307:tfl000 
12.908~000 

400.000:tr000 
103.777:1;250 
4.500~000 

400.000~000 
9.434l',6800 

30.'779:tr200 
97 .23m.M80 

ftOO.OOO:trOOO 

Rs ... 2.489.967:tr580 

Pala cio do Rio de Janeiro em 20 de l\Jarço de 1858. -
Jeronirno Francisco Coelho. 

DECRETO N." 2.135- de 27 de l\Jarço tle 1858. 

Eleva a cem contos de réis o capital de cútcocnta contos da 
Companhia de Pescaria da Capital da l'rorincia do Pará. 

Altel!clendo ao que l\Ie rcprcs<·ntúrão os Dir1~cton•s da Com
panhia de Pescaria da Capital da l'rovineia do Paní: Hl'i por 
bem Elevar a cem contos de rNs o capital de einrocnta contos 
de réis, marcado no art. G." dos Estatutos da rnf'~ma Companhia, 
que baixárão :.:om o Decreto n." f!)ti3 <IP 5 11<' Ag-osto de 1857. 

O IHarquez de Olin!!a, ConsclliCiro d'Eslarlo, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Scerdnrio d'Estado dos 
Ncgocios do Irnperio, assim o tenha entendido, c faça cxceutar. 
Palacio do llio de Janeiro em vinte sete de Março do mil oi
tocentos cincocnta c oito, trigcsimo setimn da Independencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagrstade o ImpPrauor. 

ftfnrqw?z dn Olinda. 
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Talt~Jfff- d;st•·lbnHv~ ••• f'redUo ~~•Ptden•~utnr 
nutot•ii!!ado Jmn• Deet•eto desta dntn IUU"R o 

~xe••eielo de :IS&'J -:IS:»S. 

Art. 6. • da Lei n. • 83} do 1. • de Outubro de 1856. 
§§ 
t. ~ Secretaria d'Estado c Repartições anncxas. 
3.• Conselho Supremo Militar ...........• 
fV lnslrucção Militar ...••....•.......•.. 
6. q Arsenacs de Guerra, &c ..•........•... 
'1. q Hospitacs ......•...•................ 
8.• Commando de Armas, &c ........... . 

to.• Forç.a de Linha .....••.....•......... 
1 1. • Corpo de Saude •••..•.••.•........... 
12. • Ucpartição Ecclcsiastica .........•..... 
13. • Gratificações Diversas ................ . 
1~.q Invalidos .......................... . 
flS. q Pedestres ...........•...........•.... 
t 'f. o Fabricas ...•.•.....•................ 
20. o Diversas Despezas c Evcntuacs ..•...... 

13.122~200 
7 .498~.t00 
47.401~250 

fl05.000:tr000 
5H.307:tfl000 
12.908~000 

400.000:tr000 
103.777:1;250 
4.500~000 

400.000~000 
9.434l',6800 

30.'779:tr200 
97 .23m.M80 

ftOO.OOO:trOOO 

Rs ... 2.489.967:tr580 

Pala cio do Rio de Janeiro em 20 de l\Jarço de 1858. -
Jeronirno Francisco Coelho. 

DECRETO N." 2.135- de 27 de l\Jarço tle 1858. 

Eleva a cem contos de réis o capital de cútcocnta contos da 
Companhia de Pescaria da Capital da l'rorincia do Pará. 

Altel!clendo ao que l\Ie rcprcs<·ntúrão os Dir1~cton•s da Com
panhia de Pescaria da Capital da l'rovineia do Paní: Hl'i por 
bem Elevar a cem contos de rNs o capital de einrocnta contos 
de réis, marcado no art. G." dos Estatutos da rnf'~ma Companhia, 
que baixárão :.:om o Decreto n." f!)ti3 <IP 5 11<' Ag-osto de 1857. 

O IHarquez de Olin!!a, ConsclliCiro d'Eslarlo, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Scerdnrio d'Estado dos 
Ncgocios do Irnperio, assim o tenha entendido, c faça cxceutar. 
Palacio do llio de Janeiro em vinte sete de Março do mil oi
tocentos cincocnta c oito, trigcsimo setimn da Independencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagrstade o ImpPrauor. 

ftfnrqw?z dn Olinda. 
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DECRETO N.• 2.136-de 27 de Março de 1858. 

Concede a Antonio Joaquim Pereira de Carvalho, privilegio 
por vinte annos pm·a a sua invenção de construcção de 

pontes, e aqueductos pensis. 

Attendendo ao que Me rcquerco Antonio Joaquim Pereira 
de Carvalho, c de conformidade com a :Minha immediata Re
solução de 20 do corrente mez , tomada sobre parecer da Secção 
dos Ncgocios do lmpel'io do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 10 do mez proximo passado: Hei por bem Con
ceder-lhe privilegio por vinte annos para a sua invenção de 
construcção de pontes, c aqueductos pensis, constante da des
cripção e desenhos que apresentou, c que ficão competente
mente archivados. 

O :Marqtwz de Olinda, Consclhl'iro cl'Estado, Presidente do 
Conselho de i\Iinistros, .Ministro e Secrctai·io d'Estad8 dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em vinte e sete de Março de mil 
oitocentos cincoenta c oito, trigcsimo setimo da lndcpendencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Marquez de Olinda 

DECRETO N. • 2.137 -de 27 de Março de 1858. 

Proroga por mais dez annos a duração da Compat~hia de 
seguros marítimos- Fidelidade- da Província de São 
Pedro, cuja organisação (oi autorisada pelo Decreto N. • 
1.060 de 3 de Novembro de 1852. 

Attcndendo ao que Me representou a Direetoria da Compa
nhia de seguros marítimos- Fidelidade- da Província de São 
Pedro, cuja o1·ganisação foi antorisada pelo Decreto n. • 1.060 
de 3 de Novembro de 1852: Hei por bem Pro rogar por mais 
dez annos a duração da referida Companhia, de que trata o 
art. 2.• dos Estatutos que bahilrão com aqudle Dec-reto. 

O l\'larquez de O linda, Cons<'lheiro d' Est.ado, Jlr·esidente 
do Conselho de Ministws, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em vinte sete de l\Jarço de mil oi
tocentos cincoenta c oito, trigPsimo selimo da lndepcndcncia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Ingcstade o Irupl'radm·. 
J/arquez de Olinda. 
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DECRETO N ." 2.138- de 27 do l\larço de 181>8. 

Concede a João Cazanova prim'legio por de:. annos 1>ara 
fabricar potassa pelos meios c proce.~sos por dle descobertos. 

Attendcndo ao que 1\le rcqur,reo João Cazanova, e de con
fonnidadc com a !\linha irnmcdiata H<'solnção de 20 do cor
rente mez, tomada sobre par<'cer da S<'r«:iío dos Negocios do Im
perio do Conselho d' Estado, l'Xarmlo t•m Consulta de 19 de Dc
zembt·o do anno findo: Hei por bem Conceder ao referido 
João Cazanova privilegio por dez annos para fabricar potassa 
plllos meios e processos por elle descobertos, e constantes da 
descripção e desenho pelo mesmo apresentados, c que ficão 
competentemente archivados. 

O l\larquez de Olinda, t:onselheiro (!'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Ncgocios do lmperio, assim o tenha entendido e fa«:a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em Yinte sete dc l\larço de mil 
oitocentos cincocntd e oito, trigesimo setimo da Independencia 
e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lngestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

DERETO N.• 2.139 -de 27 do Março de 185ft 

Altera os direitos taxados e1n àive1·sos artigos da Tarifa das 
A 1fantlcgas. 

Em virtude da autorisação concedida nos arts. 29 da Lei 
n.• 369 do 18 de Setembro de 1S'~5, e !•6 da Lei n.• SU do 
28 de Outubro de 18.f8; Hei por bem Ol'llrnar que na Tarifa 
das Alfandegas, actualmenle Pm vigot·, se fação as alterações que 
com este baixão, e vão assignadas pot· Bernardo de Souza Franco, 
do Meu Conselho, Senador do Impcrio, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negocias da Fazt'nda e Pt·<'sidcnte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, que assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte sete de 1\Iarço de mil oito
centos cincoenta e oito, tt·igesimo setimo da lndcpcndencia o 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperadot·. 

Bernardo de Souza Franco. 
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DECRETO N;e 2.UÓ ...... dc 3 de Abril d~ t8!ift 

Au,.·lsa a incorpor~ção, e Approva o~ Estaiutos do Banco 
da 1Jah1a com dtversas alterações. 

AUcmtlmulo ao que Mci repr<'Sentúrão Joaquim Pumirn 
1\Iarioho, o D1·. Josú de Bat-ros Plmcntol e outros, incorporodm·es 
de h uma sociedade unonyma com o titulo de banco du lluhia, 
que pretendem fundar na capital da tnesma Província ; c tendo 
Ouvido a Sbcção de Fazenda do Conselho d'Estudo: }{ei pol' 
Autorisar o estabelecimento do dito Banco, o qual dever-se-ha 
regor pPlo:> Estatutos tJUc eom t>sto baixão, depois do fuitas n~ 
UllPfUC,:ÕI'S Sl'f4'llilllt'S: 

1." SuhstitHiio-se no art. 3." as palaHas- 80,000 ocçúcs 
de too:;, cada huma -por oslas- 40.000 acções de 200~ cada 
h uma, -·o reduza-se á metade tanto o numero de acções des
tinado para a pritncira distribuição, corno o da emissão annual 
do resto das mosnws. 

2.a Supprima-so no~ 3.0 do art. 9." o período: (( Podllr"' 
se-ha com tudo descontar até o decimo do fundo disponível 
letras de huma só firma dn pessoa residente na capital, com 
tanto que a transacção seja approvada por trcs Directorcs de 
somuita " ; c bem assim, no art. 40 a parte final que regula 
o prazo destes descontos. 

3.a Substitua-se o art. 10 pelo seguinte: 
Art. 10. Terá a faculdade de cmittit· bilhetes ao portador 

c á vista até á som ma do seu capital efTectivo, sob as seguintes 
condições: 

§ 1.0 ~stes bilhetes serão rçalisaveis em moeda metalica 
on notas do Thcsouro c ganintidos deste modo: 50 iiôr cenw 
por igual somma em ApolicPs da Divida Puhliea de juro de 
6 por cento, ou nas de '• c 5 Jlor cento pelo valor correspon
dente, c em acçõcs das estrada~ que tenhão garantia de juros 
pelo noverno Imperial, lodos estes títulos pelo scú valor no
minal ; c 50 por cento por igual somma em litulos do car
teira, de que tmta o art. !l.o § 3." destes Estatutos. 
~ 2." Para a realisação dos seus bilhetes em metacs ou 

notas do Thcsouro o Banco consc!'Vará em caixà snmma nunca 
infol'ior a 50 por cento desta segunda pUI'te da emissão. 

§ 3." As apoliccs c acçõcs 1 que servirem de gatantiil á 
emissão, serão do propriedade do Hanco, c ficarão depdSitiida!i 
em seus cofres. 

§ 4.• Os bilhetes que o Banco cmittir não poderlio set ile 
valor menor de 10~. . 
~ 5." Os descontos de qualquer emissão superior á somma 

aulorisada neste artigo, c garantida do modo que fica determi
nado , reverterão em fàvoi· dos cofres publicos, sendo o Banco 
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obrigado a entrega-los como multa pela infracção do diW 
artigo. 

4.• Acér~scente-se no fim do art. 16: << Com oste IJjüst~ b 
pagamento, n propriedade será consldcradà segura pelo banco >>. 

5. • Si.Ibstituão-se as palavras: (( o jut·o da quantia rctütdadil 
setíí cobródo em dobro », que se l~mn no ttrt. 2'a., pelü!i sé• 
guitttcs: « O juro da quantia retardada sení cobrado ê(jJh o 
ougmcnto de 25 por cento >> ; c nesta eonlbrmidade ttltctmn~sõ 
tambem as disposições dos arts. 43 , 4ti c 1,.7. 

6. • AccrescentP~sc no fim do art. 26 : << Salvo os casos em 
que..os leis do paiz o não perrnittircm >>. 

7.• Supprima-sc nos m·ts. lt-4 e 87, depois da palavra-. 
estradas- a seguinte; --- flc lbrro, -c accrescentc-sc - Impe
rial -depois da palavra -Governo. 

8. • lleduza-se ú metade o nunwt·o das ncçõPs exigidas nos 
arts., 53 c til para ser Uin~dot' ou Fiscal ; no arl. 62 para pe
dido de reunião cxtrannlinaria; nos arts. fi;), 67 e 73 para 
ter o direito de yotm·, para st~ l"otlslituir a asscmbl{•a geral 
dos accionistas c para reforma dos Estatutos. 

!), • Subslituão-sc no art. 65 as palavras- as haver herdado 
pelas seguintes- ns haver obtido por titulo de dote ou sue
cessão. 

10. • Acct·essentc-sc no fim do art. G9 o seguinte: « A des
tituição, porem, de qualquer Dit·ectot· ou de todo o Conseiho 
de Dirccção só poderá ser resolvida com o mesmo numero do 
accionistas e de votos exigido na ultima parte do art. 73. 

11.• Substituão-sc as palavms- sem dcpcndencia daquella 
approvação - no art. 72 § 1. o, pelas seguintes : « com nppro
vação do Governo Imperial. 

12.• Uedija-sc o art. 75 deste modo: <<O Conselho de Di
recção farü publicar no Jornal de maior circulação , c remct
tcrá ao Pr~sitlentc da llrovincia ató o dia 8 de cada mcz hum 
balancete que mostre as operações realisadas no mcz anterior 
c o estado do activo c passivo do Banco; c trimestralmente 
o de suas agencias c caixas liliaPs. 

13. • Accresecnte-sc no fim do arl. 7S: << O dividendo será 
sómentc dos lucros obtidos por transações eiTeetivamontc con
cluídas c liquidadas dentro do semestre a que pertencer o 
dividendo •. 

14. • Substitua-se o art. 81 pelo seguinte: 
Art. 81. Será lambem dissolvida nos casos de que trata o 

art. 2!)5 do Codigo Commercial. 
15.a Supprima-se lodo o art. 84. 
16. a Accrescentcm-so depois do art. 91 os que se seguem : 

Artigo. He applicavel a este Banco a disposição do art. 10 
do Decreto n. o 575 de 10 de Janeim de t8í9. 

Artigo. A autm·isação do Governo Imperial para a fun
dação dt•ste Banco ficará sem vigor se o mesmo não for ins· 
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tallado e nllo começar suat> operac,~ões dentro do prazo de hum 
anno contado da data da communicilção pelo Presidente da 
Provincia de terem sido approvados os presentes Estatutos )). 

Bernardo de Souza I<ranco, do 1\leu Conselho, Senador 
do Imperio, .Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
:Fazenda c Presidente do T1·ibnnal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palncio do Rio do Janeiro 
em trcs dn Abril de mil oitocentos cincocnta c oito, trigesimo 
sctimo da lndependeneia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

E~itatutos elo Banco tia Daltla. 

TITULO I. 

Da creação e denomi11ação do Banco , seu capital. 

Art. 1. o Fica creada na Capital da Provincia da Bahia 
huma Sociedade anonyma de credito mercantil, territorial e 
hypothecario com a denominação de Banco da Bahia. 

Art. 2. o A duração do Banco será de 30 annos contados 
da sua installação legal. E a cireumscripção territorial das 
suas funcções comprehendcrá a referida Provincia e a de Ser
gipe. 

Art. 3. • O capital social será de oito mil contos divididos 
em oitenta mil acções de 100~000 rs. cada huma. 

Huma t.a serie de quarenta mil acções será immediata
mente distribuida. A outm serie sómente o será depois de in
tegralmente realisado o valor nominal da p1·imeira, e á medida 
das necessidades do Banco, não sendo porêm a emissão maior 
de vinte mil acções cada anuo. 

§ Unico. O capital social poderá ser elevado a doze mil 
contos pela assembléa geral dos accionistas depois de quatro 
annos da installação do Banco, formando este augmento huma 
3.• seric de acções iguacs ás t.••, e regulando-se a sua emissão 
pelo que se dispõe quanto á da segunda serie. 

A1't. r~. • Os possuidores das acçõcs da 1. • serie terllo o 
direito de adquirh· as da 2.• ao par, e pelos de huma e de 
outra serão disti·ibuidas proporcionalmente as que constituírem 
a 3. a serie no caso de augmento do capital social. 

Art. 5. • As transferencias das acções se farão por meio 
de notas lançadas no registro do Banco, assiguadas pelos pos
suidores ou pm· seus procuradores especiacs. 

Art. 6. o A primeira entmda do fundo das acçõcs subs
criptas será de 10 por cento. As outrus entradas terno lugar 
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depois da inslallação legal do Banco, c na m<>sma razão, dcnh·o 
de prazos nunca menores de trinta diali, ma1·cados pelo Con• 
sPlho de direcção c annunciados nos Jornacs. 

Art. 7. o O accionista, que deixar de fazer a entrada no 
]Wazo annunciado, será multado em bcnPficio do JJaru~o, em 
10 por cento da importancia I'c!anlada, c decorrido outm pmzo 
igual perderá o direito ás quantias com que tiver concorrido, 
as quacs rcvrrtcrão em beneficio do fundo de resrrva, c as 
respPctivas acções, srndo VPndillas em leilão mercantil, qual
'lu<•r premio que obtiverem lerá a mesma applicação. ]~xcep
tuão-sc todavia os casos em que occorrerem circumstancias ex
traordinarilis dividamcnte justilicadas perante o Conselho de 
direcção. 

Das operações do Banco. 

Art. 8. o O Banco logo que obtiYer nppro\-ar:ão do f.ovcrno 
principiará suas operações. 

Art. !) . o As OjJcraçücs do Banco são: 
§ 1. o l~mprcstar sobre hypothccas aos lavradores e propric

tarios da Província da Bahia, e de Sergipe, contratando n solu
ção destes cmprestimos por meio de annuidatles, segundo vai 
dderminndo no titulo 3.0 

~ 2.0 Substituir as obrigações t•esultantrs de tacs cmpres
timos por letras suas com a denominação de letras hypothc
carias, c cmitti-las em troco de capital's, que procurem emprego 
fixo. 
~ 3.0 })cseontar: t.o letras de cambio c de terra c outros 

titulos a onkm, que no Commcrcio se coslumão dPscontar assi
gnados ao meuos por duas pessoas aeredila•las, das quat~S lnuua 
deverá sempre ser rcsitlcnte nesta Capital. Potler-se-ha com 
tudo descontar até o decimo do fundo disponivd ldras de h uma 
sú firma tle pessoa residente na Capital, contanto IJUC a trans
acção seja approvada pelos trcs Directores dl' semana: 2." letras 
c outros títulos do f.overno Gcrnl ou Provincial com prazo 
fixo: 3. 0 snas proprias letras hypothccarias nl•'• os limi!Ps lixa
dos nos nrts. :1:~ c t~n. 
~ 4." Fazer mnpmslimos sobre pcniHm•s dn diamautcs c 

metacs preciosos, apoliccs da divida publica, e outros titulos 
do Governo Geral ou llro,·incial, acçõcs de Companhias concei
tuadas, títulos parlicularcs, letras hypothccarias do proprio 
Uanco, e mercadorias não sujeitas a deterioração c depositadas 
na Alfandcga, trapidws ou armazcns alfandPgados. 

§ 5. o Receber em conta corrente simples, ou a juro reci
proco as sommas que lhe forem cntrcguPs por pnrticularcs ou 
I'Slabl'lecimentos publieos, c pagm· ns quantias de qun dispu
zer a!{· a impor!anein, t)tle houn~r recPb!llo, 



( fSG ) 

§ 6. • A L rir cretlilns por mPio de contas conenlcs a pessoas 
conceituadas, que derem garantia sufficicntª com penhores, 
t.·anções ou fianc·as. 

§ 7.• Encarregar-se pOI' conta de lercrim, c mediante com
missão, da compra e wnda do mclacs preciosos c de fundos 
JHtl>licos c de yalon•s industriacs, c hem nssim da cohrança de 
1lividt>ndos c de quaPSCftWJ' títulos com prazo. 

§ R.• Far.Pr movimentos d11 fundos pmprios on alheios de 
h umas pam outras l'l"<l\ inr:ias ou para li'Jra elo Imprrio, e COIII
prar tll~ ronta propria nu•!:ws pn•eiosos, IIII'SIIIn pfli•dnam!n para 
1•ste fim operaçiíes dt> rambio, em IJlW nfto entpn·!-:ar:í ah\m dt~ 
10 "/.do seu capi!al l'fl"pcli\"o. 

§ 9. • I nnun h i r-~t· n-el'l.wndn rommissllo rln gnanla dl' (IH la 
a PSprtit• de titnlo·: c tle \aluJI•s t'IIJ ouro, praia hrilhantPs n 
joias. 
~ !0. Tomar tlinhl'irn a J•n•mio romo, c tJtiUtu1o lhe t"Oll

liPl". 

Art. 10. O Banco tnní a faculdade de l'mitlir hilhf"lcs 
ao pnrtadm c a Yi:ita atr~ n somma do seu capital ell'cclinJ. 
t:~;tps bilhetes serão rPalisan~is em moeda mt'lal i<" a ou notas do 
Tlwsomo, c g;mllll idos l•or ignnl sou•nta Prn llpoliel's da di\·itla 
publica de juro dt~ G ··: .. , ou nas de !i c !~ "/o )!do nlnr eor
rnspomlPnte, I' rm íH'{"(Il~S das l'stradas 1le feiTo, que tPnhiín 
gnrantia de juros l'~'lo (;owrno: todos c:>tcs títulos pelo seu 
,·alor nomiual. 

As npolicrs e al'l,'lins, que senirem de garantia tí emissão 
sl'rão dr propricda{\c do l!anro c firarão depositadas em seus 
.-ofrns. 

:Enquanto o Jlanro não o!Jtiw·r os tilulos acima referido~ 
consl'nar;í em eaha para realisnção dos bilhdrs em nwtacs n 
notas do Thrsonro somma que não Sl'ja inferior a 50 "/o da 
emissão. Esta somma irá diminuindo em propm·çno dos títulos 
adquiJ'idos para garantia. Os hilhetcs cmittidos pelo llanco 
não sPrão de valor nwnor de dt•z mil réis. 

Art. 11. A fim de facilitar a rcalísação da rPfcrida garantia 
ela emissão, o nanro lw aulorisado para tomar nrçocs da estrada 
t11• H•no do Joas(•:ro n mnlrnrlar mmliantc eondiçlies ''fJUÍ
tnliYas com a Prm·iuda !la Bahia quahJHPI' CIHJin•stinw IJUC 
Yier n ser nutorisndo por suas respectivas Leis. 

Art. 12. Síio vedadas ao llanco outras quaesqucr operações 
c cxp•·cssamcnte lhe hc prohibido acccitar suas pmprias acçOes 
Pm gnrantia. 

TITULO 1!1. 

Disposicües especiaes aos emprestimos po1· hypotlleca. 

Art. 13. O flanco podcní applicaJ' aos cmpreslimos por 
hyp~ 1 hera até hu:n decimo du seu cnpital realisado, alem do 
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(l!lt' ohtiver por meio de letras hypolh:~l\:rias, de que !rala o 
titulo .t.• 

Art. 14.. A quantia empl't•stada nãn l~H~I\dcní a dons terços 
tio valor da propriedade, que se quizPI' hypo!lwear, quando esti
ver situada dentro da dcmareaçãn da deeima urbana da Cidade 
da Bahia, c a metade do da situada fóra da mrsma dernarcaçào. 

Art. [5. O proprietario que prPtendcr cmprestimo do 
Uanco satisfará as wguinlcs cotulic;ilP~. 

t.a Aprnscnlar por l'Scriplo ltuma rl'l.u:ão sumnmria dos 
immowis c seus rendimentos com a avaliat·:io l'S(H'l'ial de cada 
hum artigo, c tbtlas as infonnac,:õcs lcndt:atcs a justificar os 
ntlores dados. 

') a E'íhibit• os títulos de rlominio c posse, Oll hUill ado 
1le notoricdadl•, que us substitua com cerlid<1o n<'gatint do 
n•gisto d!l hypothecas. 

3. • llar por escripto hum a dceli!rac,:iio assignacla ronccmente 
ao seu estado ehil, e apresentar procuração da mulher, se for 
casado. 

!c. • l\lo5trar-sc desembaraçado com a Faze)nda Pruyint:ial srl 
sr~ tratar de p:·cdios sujeitos á decima. 

5." Provar a contrnto do Cnnsl'lho rb (lirecção que sobro 
os bens olfereeidns á hypothl~ca wio e.-.:htem pri\ilt>gios, hypo
t!tecas legacs, c litígios. 

Art. 16. O proprietario fie:1 tarnbc!n ohriga!lo a sPgurai" 
a parte cdilieada da propriedade contra os riscos de incendio. 
O S!'{:Uro deve Sl'l' comcrvado em quanto tlnrar o empn•stimo. 

A escriptura do cmpl·cstimo deve l'Oii!Pr o traspas.;e da 
indmnnisação, e em caso de sinistro st~rá t•sta l'l'r·r·bida directa
mentc pelo Banro. 

O Bant:o podtlr;í 1•-.:igir f(IW o snguro ~··~.ia l'•·i!o em st~H non1c 
pa!;anuo elle os rc:;pedivos p;·•!iH!o.;, lfUP ~.<~r;"io indui·!os na 1ptota 
dos juros. 

Q11ando por fal!:t de Companhias tle sr·~:;uro ufin sP possa 
salisfa:r.e1· esta condição, p!tgará o mutuado mais hum llll'io a 
hum por ermlo annu:rlmentn necn~scenlado ú quota th~s juros. 

Arl.. 17. .\ irnporl:tnt:i:l •lo_; Íllltii:I\I'ÍS I' IIth s:•ns n•r·Hrso:; 
ser.:í·J apreeiarJo.-; pdo Con~ellw de direel,';1o, eoadjt11atlo l(llatHio 
l'nr pl"cciso por agentes espcciacs de sua c.;col ha, l(lW inio aos 
lugares verificar a cxactidão das ava!'1çõc;, c determinar o valor 
reaiL!avd do> bens o!Terecidos. ,\3 lh'spezas com l<w:; dili0eucias 
serão por conta do mutuario. 

Art. 18. O lbnco não recrhrd como ralnr hypotheeario: 
t.o Os immorcis indivisos, se a hypotheea não for rstahr.

lcc!da na totalidade desses immon•is eom consentimento de todos 
os Co-propril'larios. 

:!." ()s imrnon·i.;, cujo usuí'rudo P dnurinio n;io e:;tPjfitl 
li;.;atlos, a IIICIH>3 que os intet·essa(los ron~inlã:J, qur~ a !lypotl:e .. ·a 
qm~n'ch"'l'h b:Jm c oulru. 



( 188 ) 

3. n Em gpral os immowis qnc não olferecerem certPza de 
prompta venda. . 

Art. 19. As hypothccas das fabricas c dos estabelecimentos 
ruraes comprchcndcrão nceessariamPnte os escravos, e mais s!'mo
vcntcs applicatlos á sua exploração e trabalho. O Banco c o 
mutuario regularão as cautelas precisas para tornar elfccliva 
esta garantia sem prejuízo dos direitos de administração nos 
bens hypothccaclos, pPrtencentes ao mutuario. 

Art. 20. Os pagamentos dcsh•s cmprl'stimos serão feitos 
por meio de annuidadl's l'lll prazo não superior a a. annos. 

Art. 2l. A annuiclaclc hc a somma que o pmprietario 
devedor paga cada anuo para exting-uir a divida em principal, 
juros c dPspPzas de administraç.ão. lma comprehcnde: 

f.• O juro pslipnlado, que Sl'rá o t'OITenlt~, ou aqnclle, JWlo 
(JtWI o Jlaru·o lin-r ut·g·odado na senraua antl'rior ao t'III(H't•s
timo, as suas ktras hypolherarias. 

2.• lluma eommiss~o que seroí no maximo de 2 •;. ao anno 
em beneficio do llanco pdas despczas de administração, n pela 
responsabilidade de garantit· com seu pruprio fundo us letras 
hypothccarias. 

3. • H uma som ma <ll'slinada <Í nmortisarão da divida. 
Art. 22. A annuidadc será a mesma' em todos os annos 

e calculada de maneira que produza a. extineçüo da divida no 
fim do tempo convencionado. Sct•á paga em duas parll's iguaes, 
c pot· semestres adiantados. 

Art. 23. Não obstante estas disposições o devedor tem o 
direito de desempPnhar-se com antiripação em todo ou l'lll parte, 
mas sem dcducção dos juros e com missão do semestre começado. 

Art. 2q., Na falta de pagamculo nos prazos marcados o 
juro da quantia retardada será cobrado em dobro, c toma-se 
cxigivel a totalidade da divida. 

Art. 25. O reembolso de toda divida tambem poderá sl'r 
exigível no caso de IPr havido dissimulação de hypolheeas legal's, 
que gravem os b«'ns lrypothecados, ou quando por deterioração 
sobrcvinda nos mesmos bens elles deixem de garantir a divida 
na fónna do Art. H. 

Nesta ullima hypollwsc o devedor podl'rá ser admmit lido 
a apresentnr hum supplcrrwrrto d•~ hypotheca ou a reforçar a 
existente com outms garantins. 

Art. 26. Na eseriptura de hypothcca se cstipulaní que o 
devedor sujeita-se üs condições prescriptas nestes Estatutos com 
a faculdade ao Baneo de vender a respectiva propriedade em 
hasta publiea c sem processo judicial em qualquer das hypo
theses dos dous artigos anlcriorl's. 



( 18!) ) 

TITULO IY . 

. Dit.~ letras hypathecarirts e sua amurti~ar;ão. 

Art. 27. O flanco realisar;í os fundos precisos pnm os em
pn•stirnos sobre liypo!lwcn por nwio de letras liypolhecarias IJUe 
irá rwgoeiamlo ;í prop:l:Tfi<l '!!''~ Hwr os mesmos emprestimos 
c de rnorlo que a part" d" ·"''" ;·apiiJI elllJlH't.;acla nestas ope
rações nunca t·x~·t·da ;í !'IH!:·., : .. 1 d<l nr!. t:l. 

Art. 28. As i.·tras h}po!1:t'l'ilrias tr·:•i :! dnpla garantia da 
propric'dacle dos mt:luario:; c' do c;~pi;;·! fi,, H;~nco: c o seu 
valor total nfio pt!tle st•r SIIJ.'I'I'ior lH'Il! ,; ·'"nllllil da divida hy
potheearia contrahida com o II~t·stno B;:nro, m·w esta ao capital 
soeial re:l!is:u'o. 

Art. ~!). E!las sf!n ao r:orlador, n·nceru hulll juro illlllUal 
pnga\'d Sl'llli'St:·nlnil'll!P, ::cto !Prn prazo l'l'rlo, 111as t·onsignarüo 
a ohrig;:c;fio do li;n:c·,l de a:; !'t";c•:\1(11' tknlro de I'. annns. 

Art. 3!). "\s !dr:t: h)Tnt::t•rn!·ias se !liyidiriio ('111 series dr
~i:wada~; por !Ptr:1:; ;ilph:th:·'h:::.';, tl'ndo cada ~('rie a sua ntunr
raeüo. O \a!or c!:::; llii'Smas ldras niio sení maior de 500;':1000 
ncrn menor de JOO~?JCO. ;'('rfio <'Xlrahidas de lilros de taliio 
e assignadas por tn~s :\lt'lllhros do Conselho de direet;ilo. 

,\rt. i!!. O !'Psgale dc•stas le!:·as se farit por meio de sor
teio, a que proeederú o Cons!'lllo puiJiicatuenle nos dias 15 do 
Juneirn, e H> de .Julho de cada anno. 

Art. :l2. O numero de letras a extrahir em cada sorteio 
corresponderá ú importnn•:ia das quantias que d!'Verüo ler sido 
pagas pPlos devedores a titulo de arnorlisa~·ão durante o SPmes
tre findo, pn~t'nchcndo o Banco qualquer difl'er•·nç·a com o sen 
proprio capital, se parte tkssa imporlancia não li\l·r sido satis
feita. 

Art. 33. 1\"o ca'o em qll<' houvl'r n·emholsns por an
tccipaçflo, como pennille o ,\rt. 23, o sortl'io eotltpreiH·nderit 
tambc•m letras no mlor prec·iso d(•sses reembolsos, se o Con
selho de direct;fio não os tiYN empregado no desconto ao par 
de titulos da mesma especil'. 

Arl. :l'k O sorteio scri1 regnlarlo de modo qnc as ll'lrns 
mais anlig·as niío fiquem prt'leridas, e Sl'jão n~~gatadas dentro 
do prazo de 1'~ annos contados da sua emissüo eonforrne a 
clausula, que contem. 

Art. :JJ. 1\"o dia immerliato ao do sorteio scriío os nnrne
ros das letras nl'lle extrallidas, aflxados ua séde do BatH·.o, c 
}Jllhlicados nas folhas diarias cunvidundo-se sens possuidores a 
orem scr rcf'mholsados com os juros vencidos dentl'•.l d(' Ires dias. 
Findo es[() prazo cessão estus letras de vencer jqros. 

Art. :lU. O Baueo púd1~ dl'slinar premios aos primPiros 
nunieros ~or[('atlos. ,\ n>nn~ni!'JH'ia, numt•ro, I' 'alo r deslt's 
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premios sr~riío l'esohido~ pt•lo Conselho de dirccç;io co:11 a ap
provação da Assembléa t:eral. 

Art. 37. As letrus registradas em conscqucncia de sorteio, 
e as que o Banco descontar com os pagamentos ant1•eipados 
serão n.arcadas com hum carimbo especial parn scnirem na 
tomadas de contas, e depois serem completamente annulladas. 

TITUL!'I V. 

Das condiçiics de outras operaçrks. 

A1·t. :J8. Some11tn serão admitlidos a descn:tfo os lilulos 
que tiverem {ll'i1ZO lho dP Vl'Jll'ÍIIll'nlo den~11do as !Ptras e Piles 

contPr a d1~darar;iío dl' q•u· s<'riío pagavds na Cidadt~ da Balda, 
IJUando sr~jiio pas.-;ados ou <ICct•ilos l't'tra dPlla. 

Art. :J!J. Não Sl'riío descontad;ls as letras c outros tilulos 
que !'orem assignados por qual<{lll~r dos Directores que e.;tivcr 
de semana ou que tiven~n• duas firmas sô de Dirl'elon·s. 

Art. 40. Os descontos e empn·sli111os de que trata o § 
r... • do art. !) • não serão li~ilos por prazos rrnion·s de !) 111ozes, 
sendo marcada rncnsnlnwnle pelo Cons::-lho de díret·«;fío a quanl ia 
que poderá ser applicuda a transacr;ücs de mais de quatro 
mezes. 

0.> prazos dos descontos de letras de hllllHJ só firma não 
poder;lo exceder a tres nwzes. 

Art. 41. Os mesmos emprcslimos sr•nlo sempre reéilbados 
por meio de letras c os creditas de que traia o § G. • do refe
rido artigo por meio de t•~rrnos assignados pelos acreditados. 

Art. 42. O termo do credito deverú expressar o maximo 
da quantia, a que poderú montar a divida do acrcditndo, o 
tempo de duração, de modo que cada parcella não deixe de 
Sl'r n•ernLolsada dentro de hum prazo, que não scr<l superior a 
ii lllf'ZCS, OS juros COIIVl'lll'iOiliidos, f(llt~ lllllll'il SPriio llll'IIOJ'i~S do 
fJIIP os do:; desconlos, P todas as 111ais condit:{'ii'S: accn·srPndo, 
quando a g-arilnlia consistir em Jl"lliiOrcs ou l'au~·,ies, Lu111a des
cripçiio de objPelos culreglll'S ao Banco com os seus valores; 
c quando consistir em fi;wt;a, a declaração de llliC o fiador on 
fiadores obrigão-se cowo principaes devedores c solidariamente: 
neste caso o termo srrá tamLcm por elles assignado. 

Art. 43. Ao rnuluario se dará hnma copia se a pedir, 
assignada por hum dos Dirccton•s, do lermo de sru credito ou 
dos assentos nos livros do Banco, do recebimento de seus pe
nhores ou cauções no caso dt~ elll[ll't'Stimo sobre estas garanlias. 

Art. 4lL Os peH!tor<'s e mais o!ljt•l'los de f(aranlias serão 
rPeehidos: 

Lo As letrns hnothecarias com tncnos 5 "/o do seu valor 
11ominal: as Apolie1·s !lil ])i \ida Puhlica com menos 10 a 20 
"." ri<> s•·H p;-r<;n rn J'r;~<;:l: "'' .\<·•;•!rc •.la:; Cnmp<tnll;a'l <'·Jm fl 
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::IJ;.;tinwnto de 10 u 30 •/. do srn Yalor real, c os Tilulos do Go
,-c,·no (;praJ ou Provincial c os particulares com aquciiP, que 
lhrs arbitrar() Consl'lho clP mree(,'fiO: port'm lllllll'U sup<•rior a 
<Illalro quintos lle seu \alor nominal. 

2." Os diamantes lapidados, ouro c prata tcriio o abatimento; 
aquelles de hum terço, c Psles de 15 •;. dos seus Yalores veri
ficados a Yislu cl!~ cPrt:d:i.o dos contrastes approvados JH'Io Con
st•lho de Direet;ão; os diamantf's hrntos o da mPtade, c as mcr
c·adorias o rle hum quinto :i nH'tade, conromw o estado do 
merearlo dos pt'PJiOS clados por ronrclorrs. 

~no S!'l'iio arlmittidos como eauçiics as Acçõrs das Compl
nhias, qtw l1iio thei'PIIl rcalisado pelo m<'nos a quarta parte de 
sen capital, Sill\"0 as de Estradas de Ferro com a garantia do 
juro reJo (:merno. 

Art. q5, As IPtms ltypothcrarias c títulos drsignados sob 
1. • do arl. H. lkariio adjudkados ao Banco prlo \'alot· de ga
rantia Plll solut'iio ela rli\•ida no !'li~O ele quP esta não ll'nha sido 
paga com o prPmio em dobro pela mora até 15 dias !IPpois 
do srm \'I'IH'.inwnlo; p<~ra o qnP, pdo que reS}lCita as A polires, 
Aet,:üPS e Tilulos, o muluario 110 acto da transaec;iio dará pro
!'tll'a(,'ão ao Hatu·o para fazer a translcrcnria, quando julgar 
IH'Ci'SSaJ'ÍO. 

1\o l'aso, em que o debito vão pago srja manor do que o 
Yalor de garanl ia a dificrcnça ficará no Jlanco tí ordem de quem 
pertencer. 

Art. W. Se a divida vrncida sobre penhorps c mcrcaclorias 
as quacs estarão ü ordem do Banco desde o ado do cmprestimo 
não for reembolsada, proccder-se-ha á wnda C::esscs objrctos 
Pm leilão mrreanlil annunciado por 8 dias consccutiyos por 
cditUI'S na ct:sa do Baneo, c nos jt rnnrs. 

])o prc~·o da YCncla cllc se n·Pmbolsnrá da divida cem os 
juros até o dia do leilfto, e deduzidas as despezas e mais a com
missão de 1 o;. rm fayor do Bunco, o rrstantc se o houver, 
fiearú em cofre :i ordem do timtuario. O nmtuario será ad
mittido até o dia e hora rio kiliio, a rrmir os 1wnhorrs ou 
mcreadoritl~ pagando os juros Plll dohrn pl'la mor:L 

Arl. 1,.7. A di\'ida sohre credi!os se c·onsid<·raní toda ven
cida, dPsdc que algumas de suas paredlas tenha deixado de ser 
reembolsada dentro do prazo estabrlccido no art. q2, 

Neste caso proePdet·-sr-ha immedialamente a liquidação da 
rcspecli\'a conta, que será apresPntuda ao deYcdor e ao seu fia
dor ou fiadores, se os thcr, a lim de que paguem ao Jlanco o 
saldo verifi(;ado. 

Se este não for reembolsado com os juros ria rnm·a atú 8 dia,; 
o saldo ser<i cobrado JHH' mdo elas rlisj:osiçõrs dos arts. 45 r• ~6, 
quando o en·,lito tiver sido dado sobre penhores !' cauções, ou 
no caso de fiança por nwio judicial contra os responsavPis, de 
qu!'m o Banrn terá o dil·eito de ha\'et· os jmos em dobro. 
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Al't. 4.8. O Banco tem o direito de suspender novos avan
ços, quawlo julgar eonvenimlln aos seus interessPs; mas liqui
dará os que tiver feito no lim dos pmzos estabelecidos. Liqui
dada a conta se considerará a divida vencida c proceder-sc-ha 
como se dispõe no artigo anterior. 

Art. 4!"1. Aos descontos das letras hypothccarias, do pro
prio nanco, alóm dos que se flzrrcm por virtude do art. 33, c 
aos cmprcslimos c credilos sobre as mesmas letras poderá uni
camente ser applicada a decima parte do capital do Banco, at
tribuida pelo art. 13 aos cmprestirnos dircctos sohre hypothccas 
de bens de raiz. O Conselho de direcção regulará o emprego 
daquella parte do fundo nestas transac~cíe; como m~lhor con
vier, podendo mesmo comprar ao par letras hypothecarias, 
qunndo o juro corrPntc venha a baixar. 

Art. !)[) No 1\l>;.:nlamento interno será determinado o 
modo pratico das operações dos §~ 5. 0 7. 0 c H." do art. !1."; 
cstabelecerldo-se o numero das entradas c das retiradas de 
fundos de que trata o primeiro, c o quantum das com missões 
pelos scrvir;os designados nos dous ultimos. 

Art. 51. O Banco em b8m das classes pobres, dPvcrá Cil
tabelccer dentro de hum anno de sua inst.allaçflo contas cor
rentes a juro, com rctira1las livres alô a quantia de 50:;.000, o 
mini mo das cntr;ulas para P:;l.as contas correntes será de mil réis. 
O Conselho rle din·eç<"ío poderá suspcmdPr as entradas todas as 
vezes que por estas a respt~nsabilidatlc do Banco for igual a 5 o/o 
do seu capital. 

TITULO n. 

Da administração do Banco. 

Art. 52. O Banco será administrado por hum Conselho 
de dirccção, composto de H l\Iembros eleitos entre os Accionistas 
com direitos de voto Ja'la AssPmblóa geral por <'scrutinio se
creto c maioria absoluta de rotos. Se no 1. 0 cserulinio não houver 
esta maioria os candidatos mais votados entrar5o em segundo 
em numPro duplo dos l{lle tiverem de ser eleitos. No caso de 
empate dPeidirá a sort<'. 

Art. 5:J. Cada Director deverá depositar no Banco cem 
acçõcs de sua propriedade, adquiridas antes ou depois da eleição, 
mais que serão inalicnavei,; durante o seu exercício. 

Art. 5'h No caso de impedimento pot· mais de 30 dias, 
ou de vaga scnir<Í o Aecionisla que se seguir na ordem da 
votação c prccneher a eondiç:1o do ar!igo antecetlcntc. 

Fica entendido que o supplentc não occupa o lugar vago 
se não pelo tempo de exercício que restava ao effectivo. 

Art. 5:5. O Conselho rrnovar-se-lta por hum tcrço em ead,, 
:lllllO. 
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A sorte designará nos dous pl'imeiros períodos da renovação 
os Dircctores que deverão sahir, c depois sahirão por ordem 
de antiguidade. Os Directores podem ser reeleitos. 

Disposição transitaria. 

Servirão até o 1. o de Janeiro de 1860 os 9 Dircctorcs c 
G supplentes que fqycm eleitos pelos Installadorcs do Banco, con
vocados por seu incorporador d'cnlm os principacs capitalistas 
desta Província. Estes nirectorcs preencherão a condição do 
art. 53 logo que o Banco for install~do legalmente. 

No referido dia t.o de Janeiro de 1860 entrará em exerci
cio o Conselho de dirccçfro eleito na anterior reunião ordinaria 
da AsS<Jlllblt~a geral. 

Art. 5!i. Estes serão remmiCrados pelo modo que adianto 
se estabclcccní. Fit:a-lhes prohibiclo conlrahir com o Banco em
prestirJtos hypotherarios, c oulmsim, aceumular as funcções 
de Gerentes, sob qualquer denominação, de oulms Estabele
cimentos bancarios 

Art. 57. O Conselho de dirccção rcunir-so-ha huma vez 
110 menos, por semana. Será pn1sitlido pelo Dircctor eleito 
annualmcnte pelo mesmo Conselho; c n,, sua falta pelo mais 
votado dos Dir·ectorcs da turma mais antiga, depois de passadas 
as duas primein1s renovat;tíes; até então sq~uir-se-ha a ordem 
tla J. a cleit;ão. . 

O Jlresidentc, alêm do seu voto como Diredor, tcni o do 
qualidade para desempatar. 

Das sesslics se lavrarão actas cscr·iptas por hum dos Dire
ctores, que f.1rá as funct:õcs de Secretario. 

Art. 58. O Conselho de direcção l1•m plenos poderes para 
tratar os negocios do Banco, a quem n•prcscnta para com ter
ceiros, e bem assim perante a administração publica, c 1~m juizo, 
para o que lhe ficão concedidos todos os poder<'s, comprehen
dendo até o de procurador em cansa propria. 

Alêm do que lhe hc incumbido por estes Estatutos, com
pete-lhe especialmente: 

1.° Fixar as despczas gcracs da administração, criar c sup
primir empregos, marcar suas allribuiçües c leucimcntos; e 
organisar todos os serviços por meio de hum Hegimcnto interno, 
c medidas adequadas de accOI"do com estes Estatutos; o que 
tudo executará nrovisoriamcnte até approvac;ão definitiva da 
Assembléa Gcraf 

2.o Nomear c demittir os empregados c quacsqnrr agentes 
do Banco, como c quando convier. 

3. 0 Resolver sobre qualquer proposta para emprestimos hy
potheearios c para abertura de crcditos. 

25 
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4.• Regular a applicação dos fundos disponíveis; c por tanto 
determinar as quanlins, que poderão ser empregadas em des
contos c cmp•·cstimos. 

5. • Fixar de 15 em 15 dias a taxa dos descontos e dos cm
prestimos, a qual fará publicar. 

6." Determinar aíl formulas e valores dos bilhetes ao por
tador e das letras hypothecurias, e regular a emmissão de ambas 
á vista do capital do Uanco, do estado do mercado monetario, 
c das disposições anh~l"i<m~s destes Estatutos. 

7. • Deliberar sobre a con vcniencia de fazer compras de me
tacs, movimentos do fundo3 por conta do Banco, operações de 
cambio e tomada de dinheiros a premio. l\larcará os juros 
destes emprestirnos, bem como das letras hypothecarias, c das 
contas correntes a jmo reciproco. 

8. • Organisar a lista das firmas que poderão ser a ceei tas, 
e a tabella das quantias que poderão ser tranzigidas com a 
garantia de cada huma dl'llas. 

9. • Promover todas as acções judiciarias, que forem {lrecisas 
aos dercitos do Banco, c dclcndcl-o em juizo, para o que cons
tituirá os Advogados c Procuradores que entender. 

10. Resolver como julgar com-eniente sobre quaesquer tran
sacções que se proponhão para liquidação de dividas, e. tomar 
quaesquer medidas á fim de que o Banco não soffra prejuízos. 

11. Organisar as contas c o relatorio, que deve ser apresen
tado annualmente á Assembléa Geral dos Accionistas. 

12. Propô.r á Asscmbléa Geral as allera~ões destes Estatutos, 
que julgar conveniente. 

Art. 5!J. O Conselho de direc~;ão será representado por 
tres de seus 1\lembros nos ncgocios ordinmios e previstos; á 
esta Conunissão incumbe executar as decisões do Conselho, 
concluh· c realisar os emprestimos e transacções de que trata 
o § 3.• do artigo antecedente; fazer as operações de desconios 
e cmprestimos em conformidade das regras estabelecidas pelo 
Conselho; tc1· sob sua inspecção toda a escriptura~lio e serviço 
do escriptorio, e cofn~, e suspcndPr a quali(uer emprPgado , 
havendo urgPnda llcsla uwdida. 

Neste seni~;.o allemariío todos os I>ireclorcs, de modo que 
nenhum sirva consecutivamente duas semanas. 

Art. 60. Esta Com missão rcunir-se-ha todos os dias, no 
cscriptorio do Banco durante as horas, que pelo Conselho forem 
marcadas. 

Dous de seus Membros 1Jastão para poder funccionar. 
Art. 61. Haverá huma Commissão permanente composta 

de tres fiscacs encarregados de inspeccionar todas as operações 
do Banco, p;tra o que deverão examinar mensalmente o estado 
das caixas c da l'scripturação. 

Os fiscaes poderão assistir ás SessõPs do Conselho de direcção, 
e aos trabalhos da Commissão que o r!'presenta. 
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Os fiseaes serão eleitos pela Assembléa Geral d'entru os 
accionistas que possuírem 50 ou mais acçõcs, da fürma que se 
dispõo quanto aos Directores, e serão substituídos como estes. 

TITULO ''I I. 

Da Assembléa Geral dos A.ccionistas. 

Art. 6~. Haverá todos os annos no 2. 0 nomingo do mcz de 
Marco huma reunião da AssPmbléa r.eral dos Acdonislas do 
Banêo. 

Al~m destas poderão havrr extraordinariainente outras a 
pedido dos accionistas que possuircm 5.000 ou mais acçõcs, ou 
quando forem requeridas pela Com missão fiscal, ou por deli
beração do Conselho de dirccção. 

Art. 63. Para as reuniões ordinarias srrão convocados 
todos os accionistas com dirrito de voto, por meio de cartas 
e de annuncios inseridos nos jornaes 10 dias antes c repelidos 
até o da rcuni11o. 

Art. 6!~. Quando o Conselho ilc direeção que fica encar
regado da convocação, não a fizer em tempo competente, a 
esta falta proverá o Presidente da Assembléa, a quem recor
rerão os accionista~, ou aos fiscaes, quando pedindo h uma 
reunião extraordinaria não forem atlendidos pelo Conselho. 

Art. 65. A Asscmbléa ticral do Banco representa a uni
versalidade dos seus accionistas porem farão sômcnte parte 
effectiva da mesma os accionistas de 20 acções. Os possuidores 
de maior numero terão mais tantos votos quantas vezes, 50 
acções de mais possuírem oú representarem, com tanto que 
não excedão de dez. 

Os accionistas de menos de 20 ncçi1PS terão o diroito de 
as!listir ás reuniões. da Asscmblt;a 1 :era I. A acquisição das 
acções, para que dcem o direito de fazer parte da mesma As
liembléa, deverá llCI' anterior trcs mezcs pelo menos, á reunião, 
salvo o caso, de o acdonista as hawr lu'rdadu, no qual não 
se allt'nderá ao lt>mpo da arquisição. 

Art. GH. Os Aecionislas ausentes, k!.dlimamente impedidos 
poderão dar procuração a outros accionistas para os represen
tarem na Asscrnbléa Geral. 

Art. 67. A Asscrnbléa Geral se havcní por constituída 
estando presentes mais de 50 de seus J\Icrnbros representando 
a quarta parte do capital pelo menos. 

Se não comparecerem neste numero ficará adiada a As
semblêa para o t .0 Domingo depois de pnssados 10 dias, o que 
será annunciado consecutivamt>nlc nos jormws. Nesta 2. • re
união se haverá por constituída a Asscmbli·a com qualquer 
numero de aceionislllli. 
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Art. 08. A l\Jesa da Assembh~a se comporá de 1 Presi
dente, de 1 vice-Presidente, c de 2 Secretarios, que servirão 
por 3 annos. Serão eleitos pela mesma Asscmbléa, segundo 
a fórma estabeledda para a nornea<;ão dos Di redores, sendo 
porem sufficiente para a dos Secretarios a maioria n~lativa. 

O Presidente, que será substituído pelo vice-Pr·csidente, 
terá ( alêm das funcções geraes de taes cargos) o direito de 
fazer sahir do n·cinto f'IIl que se celebrarem as rPtmiõrs da 
Assembléa a qualquer aecionista, que perturbar as deliberações, 
e o de suspender a Sessão, que se tornar tumultuaria, mar
cando outro dia, em que conlirníc. 

Art. 69. A' Assembléa compete: 
Deliberar sobre as proposições que lhe são submettidas, 

c sobre todos os interesses do Banco em eonforruidade com 
estes l~statutos. 

Aulorisar sobrn proposta do Consdho fk tlin~e.çfio qualquer 
emprcslimo que quizcr a Província da Bahia, e a ussignatura 
de acçõcs da estrada de ferro do Joazciro, corno hc pcrmittido 
ao Banco pelo art. 1J. 

Julgar as contas annuaes que lhe são apresentadas pelo 
Conselho de direcção depois de examinadas pela Comrnissão 
fiscal, corno adiante se est<Jbelccerá. 

Suspender de suas fnncções qualquer Dirrctor, destitui-lo, 
c mesmo a todo o ConsP!ho se lwun·r nPccssidarlc para a 
salvação do Banco, nomeando irnmediatamente outro que o 
substitua. 

Art. 70. A Asscmbléa Geral podení estabelecer Agencias 
nos lugares da eircumscripção territorial do Ranco, em que as 
necessidades do cornmcrcio c da lavoura as exigirem; as ope
rações das mesrnns Ageneias se limitarão por em quanto a 
descontos de letras da terra e títulos comprehendidos na 1. a 

parte do § 3.• do art. !J.• e a emprestirnos sobre penhores 
de diamantes, ouro e prata, e sobre mercadorias nas circums· 
tancias do § 4.• do mesmo artigo. 

Os Agentes serão nomeados e dcmittidos pelo Conselho 
de dirccção, que lhes dará o mandato, em que guardará as 
disposições de5lcs Estatutos. 

Elles serão r1•munerados prla fôrma estabelrcida pelo mrsmo 
Conselho com a approvação da Assembléa Geral, o deverão, 
para que possão entrar em exereicio, prestar fiança ou caução 
a contento do Conselho de direcção. 

Art. 71. Se a mrsma Assernbl!>a entender mais conve
niente crcat· Caixas filiaPs em lugar de Agencias em alguns 
pontos da Provinda da Bahia c de Sergipe o poderá fazer, 
dependendo porem de approvação do Govemo Imperial, cujo 
consentimento prc\io lhe he tambem neeessario para que con
erda ás Ageneias o poder enlr<1r em operaçiíes não designadaj; 
no arti~-jo anteceden(P. 
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Art. 72. Ella he de mais autorisada: 
1. o A alterar, sem dcpPndencia daquella approvação, os 

arts. 15 e 26, e outras disposiçücs destes Estatutos, que esta
belecem as cautelas dos emprrstimos por hypothcca para maior 
garantia de accordo com a nova Legisla\·üo, que for promul
gada a respeito do direito h)'pothceario. 

2. o A solicitar do Gov(~rno qualquer reforma destes Estatutos; 
c a pedir ans I•odrres puhllcos favores espcciars, a lirn de dar 
o maior dcnscnvolvimcnto ao credito territorial e hypothccario 
pela elevação dos prazos de amortização dos emprestirnos c 
pela modicidade do juro. · 

Art. 73. As reuniões ordinarias da Assembl(·a serilo espe
cialmente destinadas a tratar da administraçüo do Banco, da 
gestão do Conselho de dirccção, c comportamento dos Dire
etores durante o anuo lindo, e das medidas tendentes a me
lhorar os serviços e a reprimir os abusos; nellas se poderão 
tambem resolver quacsqucr propostas de menor iruportancia 
feitas pelo C(mselho, pela Conunissão fiscal, ou por qualquer 
l\Iembro da Asscmbli·a. 

Toda a proposição de m()ior importancia a juizo da As
sembléa ficará adiada, podendo ser ohjecto de huma reunião 
cxtraordinaria. Nas reuniões extraordinarias não será pt•r
rnittido deliberar senão sobre os negorios para que a Assem
blt;a ti\'er sido convocada. 

As reformas destes Estatutos só poderão ser decretadas 
em huma reunião especial em que tomarão parte tantos accio
nistas, sempre em maior numero de 6:l, quantos sejão nc
cessarios para que esteja representado mais de !rum terço do 
<~apitai. 

Art. 74. A Assemhlra tomará suas resoluções pela maioria 
dos Membros presentes; ella po(!Prá trabalhar nos dias conse
cutivos ao da reunião, se julgar preciso. 

TITULO VIII. 

Dos balanços, contas annuacs, dividendo e fundo de re8erra. 

Art. 75. O ConsP!ho de dirccção fará publicar e rrmet
terá á Thesouraria Geral até 8 de cada mez hum balanço das 
operações realisadas no mez anterior, c do estado activo c 
passivo do Banco; c trimestralmente o de suas Agencias o 
Caixas filiaes. 

Art. 76. Até o dia 15 de I<everciro de cada anno o 
Conselho de dirccção cntregarú á Commissão fiscal, c com o 
relatorio dos seus trabalhos, as contas do anno social que tiver 
findado, e que será o mesmo anno civil; assim como lhe 
communicará por Pscripto as medidas que houver de apresentar 
á Assembléa {~l'ral. 
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Art. 77. A Com missão passará immcdiatamente a exa
minar o estado do Banco, Caixa, esc1·ipturação e dos mais 
serviços, c verificar:\ as contas entregues para sobre tudo, bem 
como a respeito da proposta e do comportamento dos Dircctores, 
dar o seu parecer na rmmiiio de 1\Iarço. 

Art. 78. O Conselho de dirccção nos dias, t.• de Janeiro 
c f.• de Julho de cada anno proceder;í a hum balan~ para 
saberem-se quaes os lucros havidos durante o semestre findo: 
e tendo sido este trahallw apprnvado pela Commissão fiscal, a 
quem será ap1·esentado, deduzido 10 •;. dos mesmos lucros, o 
restante será repartido entre os accionistas em proporção do 
suas acçõcs. 

Di.~po.~içilo transitaria. 

O primeiro dividendo comprehcnderá o tempo decorrido 
desde a installação do Banco, até o nm do semeslre que houver 
principiado depois da mesma installação. 

Art. 79. Daquelles 10 •j. 5 pertencerão aos Dircctorcs, 
em remuneração de seu trabalho; c 5 serão para hum fundo 
de reserva destinado a fazer face a dividas absolutamente in
cobravcis e outros prnjuizos que tiver o Uanco. 

O fundo de reserva nunca excederá de 15 •j. do capital 
social; quando houver chegado a este maximo, seus proprios 
lucros, a quota de 5 ·;. que lhe he applicada, e qualquer outra 
verba de sua receita entmrão no dividendo partivel plllos accio
nistas. 

TITULO IX. 

Da liquidnçi1o do Banco e disposirae, geraes. 

Art. 80. A Sociedade será dissolvida no fim de 30 annos, 
se a Assembléa Geral não resolver prorogar a sua duração com 
approvação do Go,·erno Imperial. 

Art. 81. Sení dissolvida de piPno direito, se os prc
juizos absorverem a!Cm do fundo de rcsPrnt 25 "/. do capital 
social. 

Art. 82. No caso de dissolução a Asscmbléa Geral det('r
minará o modo de lil1uidação a seguir. 

Art. 83. Não tendo sido resolvida até o tG." nnno de sua 
11xistencia a continua~:ão do Banco alêm dos 30 armos, desde 
então os imprestimos por hypothcca não poderão ser conlra
ctados, nem as lch·as hypothecarias ser negociadas senão pelo 
tempo que restar ao Banco. 

Art. 8-i-. Todos os que por qualquer fôrma lrata•·cm com 
o Banco !icfio sujeitos, ipso facto, ús disposit;õcs destes Estatutos, 
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c ás clausulas, que estabelecem para os contractos c transaçcões, 
ainda que não declaradas nos respectivos tilulos. 

Art. 85. O Conselho de direcçilo fat·á vender em hasta 
publica dentro do mesmo prazo possível os bens de raiz, se
moventes c moveis, qu~ o Banco houver de seus devedores. 

Art. 86. O Banco poderá comprar c fazer construir os 
edificios de que necessitar para seu estabelecimento. 

Art. 87. O mesmo ümsdho não disporá das aeçües de 
estradas de ferro com juro garantido pelo Gowrno c das apo
liccs da divida publica qtw houver t•m pagamento; e as con
servará para o fundo de garanlia da emissao dos bilhetes ao 
portador c á vista. 

Art. 88. Ficão crcadas duas agencias do Banco, lmma na 
Cidade de Larangeiras, da Província de Sergipe e outra em 
huma das duas villas de Santa Izabel ou dos V~nçóes, onde for 
mais conveniente. 

O Conselho de direcçllo as estabelecerá dentro de hum anno 
da installação do Banco. 

Art. 8U. No fim de cada mcz será franqueada toda a e•
cripturaçli.o do Commissario ou Commissarios que o Governo 
nomear para examinar. 

Art. 90. Estes Estatutos não poderilo ser reformados ou 
alterados até o fim de 1859, menos na pa1tc de que trata o 
artigo 72 em principio. 

Art. 91. I.ogo que estes Estatutos forem approyados pelo 
Govemo Imperial, o Conselho de direcção convocará a Assem
bléa Geral, quo será interinamente presidida pelo incorporador, 
e na sua falta pelo Presidente do Conselho de direcção, ou 
quem suas vezes fizer, servindo de Secretarios dous l\Iambros 
da mesma Assembléa nomeados pelo Presidente . 

. Em contincnti se pt·ocedení á nomca<:llo da l\lesa perma
nettte, que em seguida será empossada. 

Nesta reunião a AssembU•a nomeará a Commissão fiscal e 
delibcmrá sobre qualquer proposta do Conselho de direcção 
tendente a organisação dos seniços do Banco como do § 1.• 
do artigo 58. 

·Bahia 12 de Outubro de 1857.- Luiz José Jlereira Uocha. 
-José de Barros Pimentel. -Joaquim llcreira 1\larinho.-Ma
noel Joaquim Alyes. -Justino José ·Fernandes.-Candido Pe
reira de Castm. -Manuel José de Siqueira Leite. -Joaquim 
Pereira Pestana. 



( 200 ) 

DECHETO N. o 2 .14.1 - de 3 de Abril de 1838. 

Autorisa o Ministerio dos Negocios Estrangeiros a despender 
no exercício financeiro de 1857-58, além do credito vo
tado nas verbas dos §§ 2. o, 4. o e 5. o do art. 4. o da Lei 
n. • 884 do t. o de Outubro de 1856, mais a quantia de 
12 L.300w000 na (órma da 1'abella que éom este baixa, 

Nfío sendo suficientes, para satisfazer ás dcspczas das verbas 
dos paragraphos segundo, quarto e quinto da Lei numero oito
centos oitenta e quatro do primeiro de Outubro de mil oito
centos cincoenta c seis at6 o 11m do corrente anno Hnancciro 
de mil oitocentos cincocnta c sdc a mil oitocentos cincocnta 
c oito, as sommas votadas para as despezas <lo l\linisterio dos 
N!'gorios Eslrangl'iros nas sohn•ditas wrhas,- Hl'i por bem, 
Tendo Ouvido o Conselho de l\Jinislros, c l'lll conformidade do 
paragrapho segundo do artigo quarto da Lei numero quinhentos 
oitenta c noYe, de nove de Setembro de mil oitocentos cincoenta, 
Autorisar o Credito Supplcmenlar de cento e vinte hum contos 
c trescntos mil reis para oecorrcr ás dcspczas das sobn'ditas 
verbas, no mencionndo corrente cxercicio, na fôrma da Tabella 
que com este baixa assignacla pelo V iscondc de Maranguapc, 
do ;\leu Conselho c do d'Eslado, Ministro c Secretario d'Estado 
dos Negocios Estrnngdros, dercndo este Credito Snpplcmcutar 
ser opportunamentc ineluido na proposta que houver de ser le
vada ao Corpo Lcgislati\·o para definitiva approvação. O mesmo 
Ministro c Secretario d' Estado o tenha assim entendido c faça 
executar expedindo os Despachos ncccssarios. Palacio do Rio 
de Janeiro em trcs de Abril de mil oitocentos cincoenta c oito, 
trigcsimo sctimo da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Visronde de Jlaranguape. 

Tabella. das quantias Jtat•a as vet•IJas aiJaixo 
tlesi~uatlas, a que se l'efet•e o Dect•eto 

tlel'!lltn, data. 

§ 2.• 
~ 4.o 
§ 5.• 

Legações c Consulados ao cambio de 27. . 6. 300~000 
Extraordinarias no exterior idem ....... 100.000~000 
Extraordinarias no interior moeda do paiz. 15.000~000 

121.300~000 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Abril de 1858. -
JTisconde de Maranguape. 
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DECRETO N.• 2.H2-de 10 de Abril de 1858. 

Âltefà à t:"á e t5.• das condições annea:as ao Decreto N.• 
}· · .L733- dec12 de Março de 1856. 

Attendendo ao que. Me representárão o Conselheiro. Can-
·dido,.Baptista de'Ülifeira e Luiz Plinio de Oliveira: Hei por 
bem_-alterar a primeira e decima quinta das oondiçôé.1 annexas 
ao Dee~·eto n.• 1.733 de,12 de Março de 1856, pelo qual forão 
autorisados para organisar nesta Côrte huma Companhia para 
o fim de es~abélecer e manter hum serviço de transporte e con
duções de gcnel"Os, por meio de carris de ferro, desde o Largo 
da Mãe do Bispo ao Morro denominado da Boa Vista no ca
minho que conduz ao da Gavea, ficàndo estabelecido: 1. •, que 
a linha de. que trata a dita condi~ão primeira seguirá do Largo 
de Moura pelo Cáes de Santa Luzia com direcção ao Largo 
da Ajuda, obrigando-se os Empt·csarios a fazer as obras na
cessarias para a segurança do mesmo cáes na parte fronteira á 
,lgt·eja que alli existe, e a deixarem livrn na rua para o transito 
publico o espaço conveniente: 2.•, que o praso marcado na 
referida condição decima quinta será de trinta annos. 

· O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, l\linistm e Secretario d'Estado dos 

_ Negocios do ltpperio, assim o tenha entendido e faça executar . 
. Pala!}io do. Rio de Janeiro em dez de Abril de mil,oitocentos · 
cincqenta e pito, trigesimo ·•setimo da lndependenci,a "«f'ilb, ·m-·peiio·. ..,_ <;< .· 

:, .~C~(h a R~o~~riCà de .Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda • 

• 
DECRETO N. • 2.143- de 10 de Abril de 1858. 

Autorisa o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocias Es
trangeiros a despender no exercício de 1857-58 , por 
kum credito extraordinario, a quantia de 229.3U.jj')200. 

. Em conformidade do paragrapho terceiro do artigo quarto 
da Lei numero quinhentos c oitenta e nove de nove de Se
tembro de mil oik>centos c cincocnta, Hei por bem, Tendo 

. Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar ao l\'Ieu Ministro 
"'" e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros a despender 

no exercício de mil oitocentos cincoenta c sete a mil oitocentos 
26 
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cíncoenta c oito a quantia de duzentos c vinte nove eonfos 
tresentos quarenta c quatro mil c duzentos róis para serapplicada 
ao emprcstimo ultimamente concedido pelo Governo do Jlrasil 
ao da Ucpublica 0I'iental do Urugay, devendo .este .credito 
cxtraordinario ser opporlunamcntc incluído na proposta qne 
houver de ser p1·esente ao Corpo Legislativo. 

O Visconde de Maranguape, do Meu Conselho e do ele 
Estado, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Estran
geiros,_ o tenha assim entendido e faça executar expedindo os 
Despachos necessarios. Palacio do ltio de Janeiro em dezde 
Abril de mil oitocentos cincoenta e oitõ, tri~eshrio' sctimo da. 
lndep(lndcncin c do lmperio. · 

' 
Com a Rubrica tlc Sua l\lagcstade o Imperador. 

Visconde tle Moranguape. 

---
DECRETO N.o 2.1H-de 10 de Abril de 1858. 

Ctea hum batalhão de G~tardas Nacionaes na Fregu.esia !la 
Villa de ·Santa 11/aria de A na,jatuba da Província do 

Maranhão. 

Attendendo á Proposta do Presidente dá Província do 1\fa
ranhão ; Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. Unico. Fica ercado na Fl'Cguczia da Villa de Santa 
Maria de Anf)ifl.tuba na Província do ~laranhão, c subordinado 
ao Command'lf Superior dos l\Iunicipios· de ltapuctiru-mirim e 
Vargem G1'3nde na mesma Provinda, hum Batalhlio de In
fantaria de quatro Companhias, com a designação de tl'inta e 
cinco do serviço activo; c desligadas, para e~ fim do Ba
talhão numero deseJeis os Guardas qualificados naquella Fre
guezia. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcallos, do l\feu Conse
lho, Ministro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Abril de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\hgc.>tadc o lmp:mtdor. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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guezia. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcallos, do l\feu Conse
lho, Ministro c Secretario d' Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em dez de Abril de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\hgc.>tadc o lmp:mtdor. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.• 2. 1!.5 ~ de 10 de Abril de 1853. 

Regula a atncadação do imposto de patente dos agentes de 
leilões. 

-Usando da autorisaf;iio concedida no artigo 11, S 3.• da 
Lei numcto oitocentos oitenta e quatro do primcit·o de Ou
tubro de mil oitocentos ciucocnta e seis, c art. 33 da I~ci nu
mero novecentos c trinta c nove de vinte seis de Setembro d~ 
mil oitocentos cincoenta e sete,- Hei por bem ordcnm· que a 
mTecadação do imposto de patente dos agentes de leilões se re
gule pelas disposições seguintes : 

Art. t.Q O imposto fixo estabelecido pelo art. 30 § 1.• da 
· Lei numero cincocnta c oito de oito de Outubt·o de mil oi

tocentos trinta c lres, e art. 17 da Lei numero trcsentos e 
dezasete de violo hum de Outubro de mil oitocentos quarenta 
c tres, a que estão sujeitos os agentes de leilões, alêm do imposto 
de que trata o art. 1. • S 1. • do Jtcgulamento n~nnero trescntos 
sessenta c hum de quinze de Junho de mil oitocentos quarenta 
e quatro, será de 800~ na Cidade do Rio de Janeiro, de 400~ 
nas da Bahia e Pemambuco, e de 200~ na do 1\laranbiio. 

Art. 2.• O iroposto a que se refere o artigo antecedente 
será pago ã boca do cofre da Estação Fiscal competente até 
o fim do primeiro trimestre de cada exercício, e, findo esse 
prazo, na fórma do Decreto numero dous mil cincocnta c nove 
de desanovc de Dezembro de mil oitocentos cineoenta e sete. 

Art. 3. • Fi cão revogadas as disposições em contrario. 
Bernardo de Souza Franco, do !Ueu Conselho, Senador do 

Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocio da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez 
de Abril de mil oitocentos cincoenta e oito, trigcsimo setimo da 
lndependimcia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageitade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

DECRETO N.o 2.146- de 10 de Abril de 1858. 

Regula a arrecadação do imposto de patente dos corretores . . 

Tomando em consideração o que l\'le represcntárão os cor
retores da praca da Bahia ao respectivo Tribunal do Com-
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mei·~o, c Usando da autorisação concedida no art. 11. § 3.0 

da Lei numero oitocentos oitenta c quatro do primeiro de Ou
tubro de mil oitocentos cincocnta c seis, e m'l. 33 da Lei nu
mero novecentos trinta c nove de vinte seis de Setembro do anuo 
passado; Hei por bem ordenar que na arrecadação do imposto 
de patente dos corretores se observem as disposições seguintes : 

Art. 1. o O imposto fixo estabelecido pelo art. 21 da Ll'i 
numero trescntos e dcsasctc de vinte hum de Outullro de mil 
oitocentos quarenta c trcs, art. 9. 0 § 33 da Lei numero qui
nhentas e qu~torze de vinte oito de Outubro de mil oitocentos 
quarenta é oito e art. 13 do Decreto numero seiscentos qua
renta e oito de dez de Novembro de mil oitocentos quarenta 
e nove, a que, alêm do imposto de que trata o art. 2. 0 § 9. 0 

do Regulamento numero trest·ntos sesst'nta c hmp de quinzl' de 
Junho de mil oitocentos quanmta e quatro, estão sujeitos os que 
exercerem o officio de corretor, se regulará pela tabella anncxa 
ao presente Decreto 

Art. 2. o O corretor que nas Cidades do Rio de Janeiro 
e Bahia acêumular o serviço de todos os ramos de corretagem 
pagará o maximo do imposto estabelecido no art. 21 da Lei 
numero tresentos e desasete de Tinte hum de Outubro de mil 
oitocentos quarenta e tres para as referidas Cidades, e o que 
se occupar de dous, o que para cada hum delles está marcado 
na referida Tahella. 

Art. 3. o O imposto a que se refere o art. 1. o será pago 
á boca do cofre da Estação fiscal competente até o fim do pri- · 
meiro trimestre de cada ext'rcicio, e, findo este praso, na fórma 
do Decreto n. o 2.059 de dezanoYe de Dezembro de mil oito
centos cincocnta e sete. 

Art. 4.° Ficão revogadas as disposições om contrario. 
Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho Senádor do 

lmperio, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios dá Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça cxeeutar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de Abril de mil oitocentos cincoenta c oito, trigesimo 
setimo da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 
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Tabella a que refere o at•t. t.. • do· Dect•eto u.• 
2.t.~8 d'esta data . 

. 
, 

QUOTA UO llllPOSTO 

CORRETORES. ~ I . . I = . I • 
~f: -~ "'o a:,ã: -= ·- - ~ 25 o~ -;; 

~-á ·- == ~ ""-= = =---------------------------
Fundos publicos ..... 500~ 230, 

~ Me•·cadorias ......... 3(J0~ 150~ 400~ 200~ 

I 
Navios .. ........... 200~ 100~ 

Palacio do Rio de Jam'iro rm 10 de Abril de 1858. -
Bernardo de Souza F1·anco. 

'iil ... 

DECRETO N.• 2.H7- de 10 de Abril de 1858. 

Manda executar o Regulamento da Mesa de Rendas da Ci
dade de S. José do Norte na Provincia de S. Pedro. 

Hei por bem Ordenar, em conformidade da autorisaçll.o 
· concedida pPlo art. 30 da Lei numero trcsentos sessenta c nove 
de dezoito de Setembro de mil oitocentos quarenta c cinco, e 
art. 46 da Lei numero quinhentos c quatorze de vinte oito de 
Outubro de mil oitocentos quarenta c oito, que na Mesa de 
Rendas da Cidade de S. José do Norte, m·eada pelo J>ccrcto 
n.• 2082 de dezeseis de Janeiro do corrente anno, para substi
tuir a Alfandega ahi existente, se observe o regulamento que 
com este baixa, assignado por Bernardo de Souza Franco, do 
Meu Conselho, Senador do Impcrio, Ministm c Secretario d'Es
tado dos Negocios da Fazenda e Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, que assim tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dez de Abril de mil oitocentos 
cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 
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Regulanaento •lat. :Hesa de Rendas da (:idade· 
de 8 . .José do Norte, a que se refere o De• 

ereto n.• ~;l.t,J •lesta data. 

Art. 1. o A Mesa de Rendas, creada pelo art. 3. o do De
creto n.o 2082 de 16 de Janeiro deste anno na Cidade de S. 
José do Norte, da Província de S. Pedro, rt~ger-se-ha, alêtn das 
disposições deste regulamento, pelas do de 30 de Maio de 1836, 
e outras actuahnentc em vigor conccmentcs ás Mesas de Rendas. 

Art. 2.0 Esta repartição fica habilitada; t.•, pura odes
pacho de importação dos generos de producção e manufa.ctura 
Nacional, navegados por cabotagem, e para o dos generos de 
product:ão c manufactura estrangeira, que já tiverem pago di
reitos de consumo em qualquer das Alfandegas do Imperio ; 
2.0 para o de cxporta',~ão dos gen~ros Nacionaes pam outros 
portos dentro ou fóra do lmpcrio. 

Art. 3.0 Quaesquer· gcneros de producção estrangeira que 
se destinarem ao porto de S. José do Norte darão todos en
trada e serão despachados na Alfandega da Cidade do IUo Grande. 
'-s· embarcações porêm que os eonduzir·em, assim como as que 
cart·egarem para o porto do Rio Gt·ande, poderão demandat· o 
de S. José do Norte, se o seu calado d'agua"lhes não permittir 
a entrada naquelle outro porto, e ser-Ihes-ha facultado baldear 
ahi, na forma. do artigo que se segue, os volumes e mercadorias 
indispensaveis para Qlliviarem a carga. 

Art. 4. o Os yolumes c mercado !'ias, cuja descarga for in
dispensavel para o fiin declarado no ar·tigo antecedente, serão, 
precedida licença do Inspcctor· da Alfandega do Rio Grande, 
e na presença. do hum conferente da mesma repartição, auxi
liado pelos guardas que neccssarios forem, baldeados par· a barcos, 
lanchas ou outras embarcações menores que os levem áquella 
Alfandega. · 

O conferente organisará tantas relações em duas vias, con" 
tendo o nome do navio, o do seu Commandantc, sua proce
dcncia, numcros, marcas e especies dos volumes, qualidade e 
quantidades das mercadoria.s, e quacsquer outras declarações . 
que julgue precisas, sem comtudo abrir os volumes; quantas 
forem as embarcações para que estes tiverem de ser baldeados, e 
estas relações serão assignadas pelo mesmo conferente, pelo Com
mandao~ do Navio em dcscay;ga c pelo guarda. que tomar eonta 
das mercadorias .baldeadas, na forma do artigo que se segue. 

Art. 5. o Cada hum dos barcos , lanchas ou embarcações 
menores que receber as mercadorias baldeadas, depois de fechada& 
e selladas as suas escotilhas pelos empregados incumbidos da 
descarga, seguirá logo viagem para o Rio Grande, tendo a bordo 
hum guarda, o qual tomará conta dos volumes á vista da re
lação organisada pelo conferetJtc, c desta levará comsigo huma 
via, para a apresentar na Alfandega a que se dirige, e ser ~hi 
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ronfmntada com o respectivo manifesto. A outra viu da relaçlló;; · 
sení immediulamontc apr(lscnt~da ao. Administi'Udol' da Mesa de ~ 
Hendas, que mandará éJ,trahir hum certificado com todas al.i/: . , 
declarações constantes da mesma relaÇão, para sr1· entregue a~.:.? .. - . 
Com mandante do Navio, e a fará registrar em livro proprio ,:;~, : ·. 
p11·a a todo tempo se passarem as certidões que forem requeridas~, . 

Art. 6. 0 O guarda que acompanl1ar os ''olumes e merca~~- ~
donas, assim baldeados, para a Alfandega do 1\io Grande, de-t 
verá apresentar na Mesa de S. José do Norte, dentro de hum,. 
pl'azo razoavel, certificado com que mostre a effectiva drscarga 
naquella Alfandega das mercadorias que conduzio, sob pena;: 
de multa de 10) a 100~, c de demissão no caso de reincidencia,./ 
sem prejuizo de qualquer outro procedimento havendo extravio. i i 
Se o guarda for da Alfandega sobredita, a relação será remettida, -·· 
ror intermedio do respectivo Chefe, ao da referida mesa, i:'-:. 

Art. 7. 0 Se por qualqum· motivo as embarcações para que,_.,( 
se houver feito a baldeação não pudm·em seguir logo, serão as.~'':·- • 
mercadorias conservadas a bordo, e sómente recolhidas em de-;-;~' ,. 
posito no!l armazcns da Mesa de Rendas, se assim for indis- ··,· '' 
pensavel para sua segmança e conservação, ficando as mesmas , ,-'; ::;-'~ 
sob vigilancia da repartição, e responsabilidade de algum guarda,/ ·zj.:<,;~ 
até que possão seguir para a Alfandegado Rio Grande. ::::·)>"·~;; 

Art. 8. o A a!·r~azenagcm, ~ que no caso do. artigo ante,. !,~>4 
cedente ficarem SUJeitos os dcposttos de mercadonas na Mesa . _,_,,;;;;:·~if-á 
de S. José do Norte, será calculada na razão dupla e paga na ·i"!:·.,t.;}f 
Alfandegado Rio Grande, em relação ao tempo da demora em;-· ·:;. 
huma ou outra estação, para o quo ~·Mesa .de Rendas farli ·:- .. ~
as convenientes participações á Alfandrga soqre a entrada c sa- · .. \ 
hida das mm·cadorias. ' 

Art. 9. o Os vencimentos dos guardas que acompanharem ·. ··· 
as mm·cadorias para a Alfandega do Rio Grande, brm como o ·!' 
das tripulações das embarcações que as baldearem, durante o .,;, 
tempo do recebimento, transporte e descarga das mesmas mer- ;_,' 
cado1·ias, serãó por esta indemnisados, addicionando-se a sua .. · 
imp01'tancia á dos respectivos direitos. 

Art. 10. As disposições dos artigos antecedentes não são ;~ . 
c.xtensivas ás embarcações de cabotagem; todavia os generos por.• .ç-~·
ellas tmnsportados ficão sujeitos ao pagamento da armazenagem · '·· · 
no caso do art. 8. o 

Art. H. As embarcações procedentes de portos estran
geii'Os, e as de cabotagem que conduzirem generos de producção 
estrangeira com destino á C..:idade de Porto-Alegre, fi cão isentas • 
do onus imposto na 1. • parte do artigo 3. o do Decreto n. o 653 
de 24. de Novembro de 1849; mas não poderão seguir o seu 
destino sem tomarem na Alfandega do Rio Grandg hum ou dous 
guardas, que serão pagos á custa das mesmas embarcações, e 
sem que lacrem e fechem com cadeados as suas escotilhas, 
não lhe sendo pemtitlida a baldeação do seu carregamento. 



( 208) 

Quando lhes convenha descarregat· na Cidade do Rio Grande 
só poderão mudar a descarga para l'orto Alegre, levando ma
nilesto especial do restante da carga. 

Art. 12. Os lnspectorcs das AWmdegas do Rio Grande e 
Porto Alegre, e o Administrador da l\Iesa de Rendas de S. José 
do Norte deverão auxiliar-se mutuamente no emprego das me
didas tendentes a prevcnit· o contrabando entre os ,ditos- portos, 
solicitando de prompto das autoridades competentes as que não 
couberem na sua alçada. 

Art. 13. A' All'andega do Rio Grande fica competindo ex
clusivamente a inspecção, fiscalisação e guarda do resr,ectivo 
porto, e tambem, cummulativamente com a Mesa de Rendas de 
S. José do Norte, as deste porto. 

Al't. 14. A l\Iesa de !tendas de S. José do Norte terá hum 
Administrador, hum Escrivão, hum Escripturario, hum Por
teiro c quati·o Guardas, cujos vcmcimcntos serão provisoriamente 
marcados pelo Presidente da Província, até que possão ser fi
xados por huma Tabella. 

Rio de. Janeiro, em 10 de Abril de 1858. -Bernardo de 
Souza Franco. -

DECRETO N.• 2.11J-8-de 17 de Abril de 1858. 

Separa os lugares de Capitães dos Portos das Províncias da 
Bahia e Pernambuco dos de Intendente, e de Jnspector 

dos Arsenacs de Marinha das mesmas Provincias. 

Hei por bem, na conformidade do paragrapho setimo do 
Artigo desesete da Lei numero novecentos e trinta c nove, de 
vinte e seis de S<3tembro do anno proximo preterito, separar 
os lugares de Capitães dos Portos das Províncias da Bahia e 
Pernambuco dos de. Intendente, e de Inspector dos Arsenaes 
de Marinha das mesmas PI'Ovincias; devendo ser aquelles lu
gares exercidos por Officiacs Superiores da Armada, que per
ceberão os vencimentos c vantagens de embarcados em navios 
armados, e ficar extensivas a este Decreto as disposições dos 
Artigos terceiro, quarto c quinto do de num_ero oitocentos, de 
trinta de Junho de mil oitocentos e cincoenta e hum. 

José Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro e Se-
• cretario d'Estado dos Negocios da Marinha, o t~nha assim 

entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro ein dez
esete de Abril de mil oitocentos e cincoenta e oito, trigesimo 
sctimo da lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

José Antonio Saraiva. 
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DECRETO N.• 2.1t.9 de 2i de Abril de 1858. 
I 

Autorisa a Companhia de llluminação. a gaz a augwntar. 
· de novo o seu fundo social. 

Attendendo ao que l\le representou o Presidente da Com
panhia dellluminação a gaz, e de conformidade com o art. 21 
dos Estatutos que baixárão com o Decreto N. • 1. 179 de 25 
de Maio de 1853: Hei por bem Autorisar a mesma Companhia 
para, nos tcnuos da deliberação por ella tomada em assem
bléa geral de seus accionistas, augmentar de novo o seu fundo 
social, importante em dous mil e cem contos, com a quantia 
de trezentos contos de réis pela emissão de mais mil acções 
de trezentos mil réis cada huma. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d'Estado , Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Nrgocios do Impcl'io, assim o tenha entendido, c faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em vinte quatro de Abril de mil 
oitocentos cincoenta e oito, trigesimo sctimo da lndcpcndencia 
e do lmperio. . 

Com a Rubrica de Sua )Jagestade o Imperador. 

M arquez de Olinda. 

DECRETO N. • 2.150 - de 24 de Abril de 1858. 

Créa duas escolas publicas do primeiro gráo de instrucção 
primaria tw segundo Districto da Freguezia de Santa 
Anna desta Côrte, sendo huma para o sexo masculino, 
e a outra para o feminino. 

Attendendo ao que Me representárão os moradores do se
gundo Districto da Freguezia de Santa Anna desta COrte, e á 
informação do Inspector Geral da Instrucção primaria e se
cundaria deste Município: Hei por bem Crear duas escolas 
publicas do primeiro gráo de instrucção primaria no referido 
Districto, sendo huma para o sexo masculino, e a outra para 
o feminino. 

O Marqucz de O linda, Conselheiro d' Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, l\:linistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tgnha entendido e faça executar. 
Palacio do Itio de Janeiro em vinte quatro de Abril de mil oi
tocentos cincocnta c oito, trigesimo setimo da lndependcncia 
o do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marqt~tz dl' Oliuda· 
27 
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DEQllETO N. • 2.151 - de 2&. de Abril de 1858. 

'.(utoriM o Mini&tro dos Negocios Estrangeiros a despertder 
no corrente anno financeiro de 1857-58 , por. hum cre
dito supplementar, a quantia de 18.240 ~ 000, alem da 
de 584.ti40;fll000 do credito ·extraordinario concedido pelo 
Decreto n. o 2.102 de 6 de Fevereiro do C01Tente armo. 

Não sendo sufficicnte para concluir o pagamento da ultima 
prestação d,o empreslimo de tresentos mil Patacões feito ao Go
lerno da Confederação Argentina, o credito extraordinario de 
quinbefltos oitenta c quatro contos seiscentos c quarenta mil 
réis, aberto }leio DccreLo numero dous mil cento c dous de seis 
de Fevereiro do (:orrcntc anno, em razão do alto preço a que 
subio na praça a moeda metallica,-llei por bem, Tendo Ou
lido o 1\feu Conselho de Ministros, e de conformidade com o 
paragrapho terceiro de artigo quarto da Lei numero quinhentos 
oitenta e nove de nove de Setembro de mil oitocentos c cin
coenta, Autorisar o Meu 1\linistro e Sccrelat·io d'J~stado dos 
Negocios Estrangeiros a despender, alêm do sobredito ct·cdito 
extraordinario, com o mencionado pagamento da ultima pres
tação do cmprestimo, mais a quantia de dezoito contos duzentos 
e quarenta mil réis, devendo este credito supplcntar sor incluído 
na proposta que for apresentada ao Corpo Lcgislati\"0 para ser 
definivamente approvado e convertido em Lei. 

O Yisconde de Maranguape, do Meu Conselho, Conselheiro 
d'Estado, Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios Estran
geiros, o tenha assim entendido e faça executar expedindo os 
Despachos necessarios. Palacio do Uio de Janeiro em tinte 
quatro de Abril de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
setimo da Independencia e do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua 1\fages\ado o Imperador. 

risconde de Maranguape. 

liiljj;F 

DECRETO N.• 2.152- de 2i de Abril de 1858 . 

.Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de CM· 
que-Chique, crcada na Pt·ovincia da Bahia. 

Hei por bem Decretar o st>guintc: 
.A.rt. Unico. Fica marcado o ordenado annual de seiscentos 

mil réis ao Promotor Publico da Comarca de Chique-Chique, 
creada pela Assembléa Legislativa da PI'Oviucia da Bahia. 



{ 211 ) 
I 

Fl'ancisco Diogo Pereira de VasconceJios, do 1\leu Con
selho, Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça. 
assim o tenha entendido e faça executar .. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte quatro de Abril de mil oitocentos cincoonta e 
oito, lrigesimo setimo da lndepcndencia o do lmperlo. 

Com a Rubrica de Sua 1\fngestadÔ' o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira d6 Vasconcellos. 

DECllETO N. o 2.153- de 2í de Abril de 1858. 

Declara de primeira Entrancia a terceira Comarca ultima~ 
mente creada na Provit~eia da Parahibn. 

Hei por bem Decretar o seguinte : . 
Art. Unico. Fica declarada de primeira Entrancia a tc1·..: 

ceira Comarca da Província da Parahiba, creada pela Lei nu~ 
mel'O dezenove de dez de Outubro do anuo proximo passado da 
respectiva Asscmbléa Legislativa. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do :Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios dá JustiÇa, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte quatro de Ábril de mil oitocentos cincoenta 
e oito, trigcsirno setimo da lndcpcndencia c do lmperió. · 

Com a Uubrica de Sua l'tlagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Jlasconcellos.; 

DECRETO N. o 2.15.l- de 24. de Abril de 1658. 

Abre ao Ministerio da Fazenda hum credito suppkmentar 
de 1.347.000.Jt>OOO, para as despezas do exercício de 

1857-1858. 

Não sendo sufficiente para a dcsp~za do l\linistcrio da Fa
zenda no corrente exercício o credito da Lei n. • 884 do 1. • de 
Outubro de 1856; Hei por bem, dt• eonformitladt• com o § ~. • 
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do art. 4.• da Lei n.• l>89 de 9 de Setembro de 1850, e Tendo 
Ouvido o Meu Conselho de Ministros, abrir o de 1. 34.7. OOO:j, 
distribuído conforme a Tabella annexa, o qual será levado em 
tempo competente ao conhecimento da Assembléa Geral Legis
lativa. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario ~rEstado dos Negocias da Fa
zenda 'e Presidente do Tribunal do Thesooro Nacional, assim 
o tenha. entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vin~~quatro de Abril de mil oitocentos ·cincoenta e oito, 
trigesimo ~timo da lndependenciâ e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

TabeUa · â que se ••efere o '.Decreto n. • •. :1.3.& 
· desta data. 

i 6.• Aposentados ............•.••.....•..• 
11. Alfandegas ...........•••..•......•.•. 
12. Consulados.... . . . . . . . . . . . . ..•...... 

' 13 ;. · ... : Recebedorias •••...•..•.. _. : ......•.•.• 
1fl.. . ·Mesas de. Rendas c Collectonas ........• 1··.17. : T.ypographia Nacional .•.... · .......... . 
'21. ''Ajuda de custo a empregados de Fazenda. 
·25. ' Juros dos empreslimos do cofre de orpbãos. ' 
· 27. · CórlEi e conducc;ão de páo brasil. ; ••. : •. 

§ 28. Obras .•.••...•.•..••.....••••••...•. 

60.000~ 
~50.000:1; 

64-.000:tll 
2ft..OOO~ 

150.000:t; 
30:000:t; 
14.000:t; 

.. '80.000;; 
15.000:t; 
360.000~ 

1.347 .000~ 

Palacio do Rio de Janeiro em 2r. do Abril de 1858. -
Bernardo de Souza Franco. 
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DECRETO N.• 2.155- de 1 de Maio de 1858. 

Promulga. a Convenção addicional ao Tratado de 6 d1 
Abril de 1856 entre o lmperio do Brasil e a Re· 

publica do Paraguay. 

Tendo-se concluído e assignado na Cidade da Assump<;fto, 
aos 12 de Fevereiro do corrrnte anno, h uma Convenção 
addicional no Tratado de amizade , navrga~ão e commercio 
de 6 de Abril de 1856 , entre o Imperio e a Republica do 
Paraguay; e achando-se este Acto mutuamente ractificado, e 
trocadas as ratificaçues nesta Cô11e em 30 de. Abril proximo 
passado: Hei por bem ordenar que a dita Convenção seja 
observada e cumprida tão inteiramente como nelln se contêm. 

O Visconde de Marnrguape, do Meu Conselho e do de 
Estado, Senador do lmperio, Ministro o Secretario d'Estado 
dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim entendido e expeça 
para este fim os despachos necessarios. Palacio do Rio de 
Janeiro, 1 de Maio de 1858, trigcsimo selimo da Independeneia 
e do lmperio. . 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Visconde de Maranguape. 

Conven(lão de tta de Fevereiro de :ts5s ee· 
, Iehrada entre o Brasil e a RepuhUea do 

. J.Para,.uay sobre a verdadeira lntelll110enelat. 
·-.·e pratica. do Tratado tle amizade, nave-

. ga,;Ao e eommerelo de 8 de Abril de :18&8. 

Nós Dom Pedro 11., Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, & c. 

. Fazetnos saber a todos os 9ue a presente Carta de eon· 
Hrmação, approvação c ratificaçao virem, que aos doze dias 
do mez de Fevereiro do corrente anuo de mil oitocentos e 
cincoenta e oito se concluio e assignou na Cidade da As
sump~o, Capital da Republica do Parbguay, pelos ~espectivos 
Plenipotenciarios, mmíidos dos competentes plenos poderes, 
huma ConvenÇllo addieional ao Tratado de amizade, navegação 
e commereio de seis de Abril de mil oitocentos e clncoenta e 
seis, eatre o lmperio do Brasil e aquella 1\epublica, do teor 
e fórma seguinte: 
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Em nom~ da Santíssima c Indivi.>ivol Trindade. 

S. :ai. o Imperador do Brasil, e S. Ex.• o Sr. Pt·esidcnte 
da Rcpublica do Paragnay, desejando consolidar e estreitar 
cada vez mais os relações de amizade que tanto convêm aos 
dous Paizcs, e reconhecendo a necessidade de .fixar c regular 
por hum novo accordo a intclligencia e pratica do Tratado 
de amizade, navegação c commcrcio de 5 de Abril de 1853, 
tendo-se ao mesmo tempo em vista que ambas as Altas 
Partes Contractantes concedem a livre navegaçãiJ dos rios Pa
raguay e Paraná, na parte em que estes rios lhes pertencem, 
ao commercio de todas as nações, nomcárão para esse fim pot· 
seus Plcnipolcnciarios, a saber: 

S. 1\'1. o Imperador do Brasil ao Exm. 81·. José .Maria 
da Silva Paranhos, do seu Conselho, Commcndador da Im
perial Ordem da Uosa, Grão-Cruz da de Santa Anna da Rnssia, 
de primeira classe, Deputado á Assembléa Geral Legislativa 
do lmperio, &c. 

E S •. Ex. o Sr. PrcsidentP. da Republica do Paragnay ao 
Exm. Sr. Brigadeiro General I>. Francisco Solano Lopcz, 1\li
nistro da Guerra c 1\Iarinha, General em Chefe do Exercito 
Nacional, Commendador das Ordens de Christo do Bt·asil, 
da Legião de Homa da França, c da Sagrada c 1\lililar de 
S. 1\Iauricio c S. Lazaro de Sardenha, &c., &c; 

Os quae ;, depois de havct·cm trocado os seus plenos po
deres que forão achados em boa e devida fórma, convierão 
nas seguintes disposições: 

: . Art; t.• A navegação dos rios Paraguay, ·c .J!araná, na 
parte em que pertencem ao Brasil e á llepublica do Pa
raguay, he livre para o commcrcio de todas as Nações até 
aos portos habilitados, ou que para essa fim forem habili
tados em cada hum dos ditos rios pelas duas Altas Partes 
Contractantes ,. conforme as concessões já por cllas feitas em 
seus Dem·etos concernentes a essa navegação fluvial. 

Art. 2. o A liberdade de navegação concedida a todas as 
bandeiras não se entende a respeito dos afluentes (salvas as 
estipulações especies em contrario) , nem da que 90 faça de 
porto a porto da mesma Nação. 

Assim esta como aquella navegação poderão ser reservadas 
por cada Estado para a sua bandeit·a , sendo comtudo livre 
aos cidadãos e subditos das duas Altas Partes Contractantcs 
carregar. suas mercadorias nas embarcações empregadas nesse 
commercio interior ou d0 cabotagem. 

Art. 3. o Os navios de guerra do Brasil e da Rcpublica 
do Paraguay gozarão reCiprocamente da liberdade de transito 
pelos ditos rios e de entrada em todos os seus portos c lo
gares ahi habilitados para os navios mercantes, com a unica 
rcstricção, quanto ao rio Paraguay, de que só poderão subit· 
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ou drscer pelas aguas de cada Estado, até trcs navios de vela 
ou vapor, juntos ou separadamente, ficando revogada para 
esse lim a clausula do Art. 18 do Tratado de 6 de Abril de f856, 
que limita esse numero a dous, e exige que a arqueação não exceda 
a seiscentas toneladas, nem o armamento a oito bocas de fogo. 

Hca cxpressamc;mte entendido que os navios de guerra de 
cada huma das duas Altas Partes Contractantes terão recipro
camente direito nos seus respectivos territorios Ouviaes á maior 
franqueza, se de maior franqueza ahi gozarem os de qualquer 
outra nação. 

Art. 4-. • Os navios que se dirijão. de hum pm·to exterior, 
ou de hum dos portos Ouvíaes da nação a que pertenção, para 
outro da mesma nac;ão, ou de terceira, não serão sujeitos, em 
seu tt·.ansito pelo territol"io intermediario, a nenhum exame ou 
demora, além do que fôr indispensavel para exhibir a carta 
de saude, tomar pmtico e conhe~er-se a sua nacionalidade, 
proccdenc.ia e (lcstino. 
~ Unico. Ambos os Governos se obrigão a facilitar, do 

modo o mais elficaz, assim a navegac;ão de transito como a 
que fôr peculiar a seus portos, e•conscquentementc providen
ciarão para que os sobreditos netos se pratiquem, por parte 
de cada Estado, em hum só ou em dous Jogares da costa ou 
ilhas que nos dous rios lhes pertcnção, c com a maior promp
tidão possível. 

Art. 5. o A nacionalidade , procedcncia, destino e tone
lagem dos navios que se acharem comprchendidos no caso 
do Art. 4. 0 , serilo comprovados por hum certificado da auto
ridade fiscal do porto da proccdencia, sendo este documcnt() 
visado não sei pelo Agente Consular da Nação a que per
tencer o. na•iio, quando a sabida fôr de porto estrangeiro, 
mas tambcm pelos Agentes Consulares dos Estados por cUj() 
tcrritorio tenha de transitar, se os houver. 
~ 1. o Só na falta do cm·tificado , ou quando, bona fide~ 

haja suspeita fundada contra a sua veracidade, poder-scJ-ha 
exigir a e..-.;hibição do passaporte do navio, rol da equipagem 
c manifesto da carga. 
~ 2. o A t•xhibição da carta de saude, do certificado, e 

dos outros documentos no caso excepcional acima previsto, 
será feita a bordo do navio ou em terra pelo Capitão, ou 
por pt·eposto seu. 

No ponto em que esta operação tiver logar, receberá o 
navio hum- Passe-, que será dado gratis, para entrega-lo 
na estação competente, á sabida do territot·io intermediario 
ao do seu destino. 

i\rt. 6. 0 As formalidades prescriptas nos Art. 4." c 5.0 

serão reguladas de modo que os navios, que subirem ou dcs
. cerem, nos Jogares· onde as duas margens do rio pet·tencerem 
a mais de hum Estado, não fiquem obrigados a locar em 
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mais de dous pontos ou estações dos tertlt•.>rios fronteiros c 
intcrmcdiarios ao do seu destino. 

· Art. 7. o A policia de cada Estado, co:ttra os embarques 
c desembarques clandestinos, de mercadorias ot,~ de pessoas, 
será em geral étercida em . terra, ao longo de suas m,argens, ,e 
sobre o rio, por· meio de embarcações mercantes ou de guerra. 

Art. 8. o , Nos pontos em que h uma tal precaução se 
julgue necessaria , podet·-se-ha obrigar o na "Vi o ·a receber 
hum guarda do paiz por cujas aguas transite, ou a fechar 
e sellar as escotilhas , ou os .Jogares em que .estejão deposi-

. tadas as met·cadorias, e poder-se-hão empregar estes dous 
meios conjunctamente. 

Art. 9.• O serviço dos guardas se limitará a vigiar que 
o navio não tenha. communicação com a terra (salvos os casos 
em que isto he permittido), ou commetta qualquer outra 
contravenção. 

Os Capitães dos navios serão obrigados a dar alojamento 
aos ditos agentes policiaes e sustento do seu proprio rancho. 

Art.' .10. As. duas medidas indicadas no Art. S. o não se 
estenderão alêtn dos limites•de cada Estado. 

Nos logares em que as duas margens do rio não per
tencerem a hum11. unica soberania, só podet•ão ser as ditas me .. 
didas applicadas pela autoridade do Estado a cujo porto se 
destinar () navio , ou por qualquer dellas á escolha do . Ca-' 
pitão do navio, quando este se dirigir para os portos de 
hum terceiro F..stado. 

Art .. 11. Os empregados que por parte de cada Estado 
fizerem . a pólicia do rio em embarcações poderão exigit· de 
qualquer navio que encontrem nas aguas de seu paiz, a apre
sentação do- Passe- de que falta o Art. 5. •, e declaração 
da procedcncia e ,destino. Poderão mesmo exigir,. onde as 
duas mai'géns do rio perteneerem á sua Nação, que lhes 
sejlio exhibidos o passaporte. do navio, o manifesto da carga, 
o rol da equipagem, e a lista dos passageiros, quando a ex
hibição de algum ou de todos estes papeis do Navio fôr ne
cessaria para prevenir ou verificar alguma fraude, de que 
haja fundada suspeita. 

Estes actos, porém, deverão ser praticados por modo que 
com clles se não cause o menor vexame ou embaraço ao tran
sito e commercio licito dos outros Estados. 

Art. 12. Ambas as Altas Partes Contractantes, desejando 
·evitar todo motivo de ulterior desavença, convem em que 
nenhuma dp,llas fará policiar por meio de embarcações,. ou 
das medidas autorisadas no Art. 8. • da presente Convenção, 
a parte do rio Paraguay que se estende desde o Apa até ao 
rio Branco, emquanto . não fôr ajustado o reconhecimento dos 
limites dos dous Paizes. 

Art. 13. Outrosím com!\.m c declal'ão ambas as Altas 

• 



f ( 2l7 ) 

Partes Contractantes, no intuito de prover efiicazrriente á con· 
st•naçãb da boa harmonia entre os dous Estados: t.~, que a 
carta de saudc o o documento de que falia o Art. 5. •, re
lativo a nacionalidade,: tonelagem, procedencia e destino dos 
navios que passarem em transito directo, serão exhibidos, 
subindo o rio Paraguay, em Humaitá, ou em outro ponto acima 
das Tres-bocas, que posteriormente fôr designado pelo Go
verno da Republica; 2.•, que o-Passe-de que falia o mesmo 
artigo será entregue no forte Olympo; 3.•, que estas duas 
formalidades serão preenchidas nos mesmos pontos, mas na 
ordem inversa, pelos navios que descerem da Provincia de 
Matlo Grosso; 4.•, finalmente, que a designa~ão do forte Olympo, 
e os actos que ahi devem ter Jogar, conforme acima se ex
pressa, não poderão ser em tempo algum aJiegados como prova 
de direito ao territorio contestado na margem esquerda do 
dito rio. 

Art. 14. Os navios mercantes que subirem ou descerem 
o rio ]Jaraguay, com destino ri Provincia de 1\latto Grosso, ou 
procedentes dos seus· portos , deverão pamr ao aproximar-se 
dos dons pontos que designa o Art. 13, sendo-lhes, porêm, li
cito faze-lo sem dar fundo, quando assim lhes convenha para 
a apresentação dos documentos. de que falia o mesmo A1i. 
13 e o 5.• 

§ 1.• Quando aconteça chegarem aos pontos supra indi
cados depois do sol posto , deverão esperar o dia seguinte 
pam fallarem á autoridade local , que se prestará a esses 
actos desde o nascer do sol, assim durante o estio como du
rante o inverno. 

§ 2. o Os vapores que servirem de paquetes poderãp com
monica r com a autoridade do Jogar até {ts 10 horas da noite, 
na estação do estio, e até as 9 durante o inverno. 

Os dous Governos se dirigirão as communicações neces
sarias para o reconhecimento e prompta expedi~ão de seus 
respectivos paquetes. . 

S 3. • Os navios de guerra gozm·ão do mesmo favor que 
acima se concede aos paquetes de vapor , c só mente serão 
obt·igados a communicar com a fortaleza de Hamaitá, subão 
ou desção o rio, para ahi declararem a sua nacionalidade, 
procedencia e destino , podendo igualmente faze-lo seiQ dar 
fundo, huma vez que se conservem parados emquanto durar 
a dita comm unica~ão. • 

Serão sujeitos á quarentena, nos casos prescriptos }>elos 
regulamentos sanitarios. 

Art. 15. No alto Paraná as formalidades, de que tt·atão 
os artigos antecedentes, serão preenchidas pmante a autori
dade Paraguaya , quando o navio se dirigir pam os portos 
Paraguayos, e, semelhantemente, pe1·ante a autoridade A r
gl'ntina, quando o seu destino for para os pm·tos desta. 
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Os navios que subirem para os portos Brasileiros, ou 
delles procederem, se apresentarão para o mesmo fim ás es
tações Argentinas ou Paraguayas, conforme mais lhes convier. 

Art. 16. O navio que se dirigir aos portos de hum dos 
dous Estados poderá entrar nos ·portos habilitados do outro, 
permanecer ahi, carregar ou descarregar, parcial ou totalmente, 
concedendo-se-lhe a mesma protecção e vantagens de que 

. gozaria se viesse directamente com esse destino, e ficando 
sujeito ás leis fiscaes e policiaes da autoridade territorial. 

§ Unico. He expressamente entendido QUI', se a entrada 
tiver sido causada por força maior, c o Navio sahir com o 
mesmo carregamento, não se lhe exigirá direito algum de 
entrada, de estadia ou de sabida. 

Art. 17. Cada hum dos dous Governos designará outros 
logares , · fóra de seus portos habilitados, em qne os navios, 
qualquer.., qu·e .. seja o seu destino, possão eommunicar com a 
terra, directamcnte, ou por meio de embarcações miudas, para 
reparar avarias, prover-se de combustível, ou de outros ob
jectos de que careçilo. 

§ t.• Nestes pontos a autoridade local terá o direito do 
exigir, ainda que o navio siga em transito directo, a exhibição do 
rol da equipagem, lista dos passageiros, e manifesto da carga, 
e visar gratis todos ou:· alguns destes documentos. 
~ 2. • Os passageiros não poderão ahi desembarcar sem 

previa licença da mesma autoridade territorial, a quem para 
e5se)Om deverão apresentar os seus passaportes, para serem 

·por ella vistos e visados. · . 
Art. 18. Toda a communicação com a terra, não autorisada, 

ou,. em Jogares não d~signados, e fóra dos casos de força 
maior, será punível com multa, além das outras penas em que 
possão. incorrer os delinquentes, segundo a legislação geral do 
paiz. 

Art. 19. Nenhum navio podm'á carregar ou descarregar 
fóra do portos. designados no Art. 16, , · · · 

Será todavia permittido tocar em qualquer outro Jogar, 
c ahi descarregar toda ou parte da carga, se, por causa de 
avaria, ou outra circumstancia extraordinaria, não puder con
tinuar a sua viagem, comtanto que o Capiti'lo tonde isso fór 
·possível) se dirija pl'eviamente aos empregados da estação 
fiscal .-mais proxima, ou na falta destes, a qualquer outra 
autoridade local , e submetta-se ás medidas que esses ernpre
~ados ~u autoridade julgarem necessarias para prevenit· al
guma Importação clandestina, segundo as leij geraes em 
vigor nesse territorio. 

§ f. • As medidas que o Capitão ho.uver tomado de;iseu 
proprio a rbitrio, antes fÍ{l 'prevenir os empregados. fisc~es,<· ou. 
na falta destes, a alguma outra autoridade local, e sem esperara • 
sua intervenção, não se reputarão jnstificaveis, se elle não provar 
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que foi isso indispcnsavcl para a salvação do navio, ou da 
carga 
~ 2. • As mercadorias assim descarregadas, se _furem e~

portadas no mesmo navio, ou em embarcações mmdas,- nao 
poderão ser sujeitas a dit'eitos de entrada, transito ou sahida. 

Art. 2.0. Toda importação ou . exportação de merca
dorias pelas margens dos rios, ou suas ilhas;j assim como os 
alijamentos ou baldeações , sem prévia auto.ôs!ii;ão , · ou sem 
que as formalidades prescriptas no artigo antecedeu~ ~enhlio · 
~tido observadas, sujeitarão á multa, alêm da:'perda' d~··con
trabando,. e das- ·outras penas . que cominem ' as lcisf. geraas 
do paiz. · · · _., · · · :·'~-: 

Art. 21. Toda tentativ1 de importação ou exportação 
fraudulenta pela costa dos rios e suas ilhas; que· tiver sido 
manisfestada por actos exteriores , e seguida: por hum co-
meço de execução, se deixar de ser levada a cflbito por cir
cumstancias fortuitas, ou independentes da vontade do autor, 
será punida como a propria importação ou ·exportação·;· fr~u-

. dulenta. ''·"'-" ': · · 'b.~ .. < 

Art:. 2il ~ O naYio que depbis do ter/~abid~·,b~n·itróra, 
ou do qualquer ponto 'do curso. do rio,·· for. · ob'rJgado; :por 
causa de força maior, ··a arribar· a porto do Estado · d~cujo 

. territorio tiver. sabido,· ou a porto do outro ribeirinho, ~·será 
isento de. todo direito de porto, qualquer que seja a· sua de
nominação,· se ahi não carregar nem descarregar. 

§ 1. • Será · isento, · da parte das alfandegas do Jogar, do 
qualquer formalidade que não seja a· de h uma declaração· in
dicando os motivos de sua entrada forçada , salvas _as pre
cauções ahi usadas para evitar as importações ·c exportações 
clandestinas. · \.- · . · . · · · . 

§ 2.•. Nlf,.f:,dta .da\SObredita declaração,- od'·;~:a arribada 
nã.o mr justificad~, os Capitãe~ serão passivéi(~:dj_s" 'p(lpas~OQ
mmadas pela legislação do pa1z contra os que,por'-'eseala for
çada entrarem em seus portos, sem preenchererq as pres.~ 
cripções que nelle se observão. . · 

Art. 23. As baldeações ordinarias, por caU!la d~ avària, 
ou que possão ser temporariamente necessarias·,:Jli:n' ·qualqum· 
outro accidento imprevisto, como falta d'agua ou ençalho, 
'·não serão reputadas descarregamento o ti carregamento no 
·sentido do. Art. 19, e serão inteiram~te livres, huma~_voz 
·que . se fação sem tocar nas margens do rio, ou mediante o 
· consenti]Jlento c sob •a vigilancia dos empregados fisc~s do 
; Ioga I' ' . o ' ria auseucia destes ' sob a vigilancia do qualquer 
outra autoridade local. .. . ·.;., ' :,""'~· · 

· · ~ t.o . Se as escotilhas ou Jogares de depo!õito .. das-'eàrgas 
tiverem sido -fechadas ~ selladas, -deverá o. Capitãor''rios· casos 

·Jwécitados, dirigir.;.sc pr,eviamente (se fór ;. possível}< aos empre~ 
'gados cla estação fiscal competente, que ficar mais proxima~ 
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para fazer levantar os sellos, c su hmeller-sc-ha <ls medidas 
que estes empregados julgarem necessarias afim de twitar o 
contrabando em seu territorio. 
~ 2. • As mercadorias assim baldeadas deverão ser recm

barcadas no mesmo navio. 
Art. '24.. Se, por causa de contrayençao ás medidas po

liciaes c fiscacs concernentes ao livre transito fluvial, li\'cr 
logar alguma apprehensào de mercadorias, navio ou em
barcações miudas, conceder-sc-ha, sem demora, o levanta
mento da dita apprehensão, médiante fiança ou cauç.ão suf
ficiente do valor dos objectos apprehendidos. 

§ Unico. Se a contravenção não tiver outra pena que a 
de multa, o contmventor obterá, mP-diante a mesma garantia, 
o continuar immediamcnle a sua viagem. 

Art. 25. Nos casos de naufragio, ou qualquer outro si-. 
nistro, as autoridades locaes devP.rão prestar todo o auxilio 
a seu alcance, assim para a salvação das vidas, navio e carga, 
como para a arrecadação c guarda dos salvados. 

§ 1. o Quando o sinistro tiver logar em aguas que per
tenção a mais de hum Estado, as autoridades de hum a e . 
outra margem combinarão a sua jurisdicção e concurso de 
modo que o seu auxilio srja o mais cfficaz, e proprio das 
intimas relações, e da humanidade de pO\'OS visinhos e cultos. 

§ 2. 0 Na hypothese do § antecedente, sempre que S(J 

tenha de desembarcar a carga do navio, licará esta sujeita á 
jurisdicção do logar em que fôr depositada, que será aquelle 
para onde possa ser transportada com mais promptidão e se
gurança. E quando estas circumstancias fórem iguaes para 
as autoridades de huma c outra margem, prelirirá a juris
dicção daquella que houver prestado os primeiros auxilios, 
ou que os interessados escolherem. 

§ 3.0 Se o Capitão, o dono da carga, ou quem suas 
vezes faça, quizer transporta-la em direitura desse Jogar para 
o porto de seu destino . ou outro qualquer , o poderá fazer 
sem pagar direito algum, e só as despczas de salvamento. 

§ 4.. • Não estando presente o Capitão do navio, o dono 
das mercadorias naufragadas, ou quem suas vezes faça, para 
correr. com as despezas do salvamento, serão estas pagas ú 
custa das mercadorias, arrematando-se em hasta publica quantas 
bastem para esse fim, c para o pagamento dos respectivos 
direitos. A respeito do restante das mercadorias, quando 
tenha logar a presupposta arrematação, proceder-se-ha con
forme a legislação do paiz concernente aos depositos em suas 
alfandegas. 

Art. 26. O Capitão de navio naufragado, ou queni suas 
vezes faça , set·<l obrigado a remover o casco do navio , ou 
sc•ns fragmentos; e qn;mdo jttsl iliqtw n;io 11odl.'t" faze-lo tlt•ntro 
d<l praw 'li.~~' lltP flir mnrrarlo pcl<t autorirlade lot·al, nem 
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responsabilisar-se pela dcspcza desse trabalho, jnlgar-se-ha 
abondoàado o navio, e a mesma autoridade providenciará ·a 
este respeito como melhor convier. 

Art. 27. Ambas as Altas Partes Contractanles convêm em 
declarar livre o serviço da praticagem dentro dos limites do 
seu tm·ritorio fluvial. 
~ t.• Assim os navios que se dil'igirem para os portos de 

lmma das duas Nações, rorno os que simplesmente transi
tarem pelas suas a~uas , poderão naVPgar sem pratico , ou 
servtr-se, á sua escolha , dos pralkos pcrlcncl'ntes aos dou:; 
}Juizes, ou á qualqum· outro I~slado. 

§ 2.• Ambos os Governos prestarão reciprocamrnte par
tic.ular protrcção aos seus praticos, podrndo os de hum Es
tad~l desembarcar no territorio do outro, ahi permanecct· o 
receber nova commissão. · 

Art. 28. O serviço dos praticos será remunerado con
forme huma tarifa fixada por eada hum rios dons Govemos, 
em relação ao tirante ô.' ugua do navio, ás ô.islanf'ias e tís dif
ficuldades da nan•ga~uo nas crescentes c baixas dos rios, con
ciliando-se do modo mais equitatim os interesses do com
uwrcio com o dos indivíduos empregados nesse serviço. 

Art. 29. Os praticos ser·ão rcsponsalJilisaveis pl:'rante os 
tribunaes do seu_ paiz, ex-of!icio, ou a requerimento das 
partes interessadas, pelos damnos resultantes de má lc ou nc
glicencia no desempenho de suas obrigações. 

Nos delictos connnuns serão sujeitos á autoridade local, 
sendo, · porêm, considerados como pertencentes á equipagelu 
do navio, quando este fOr de sua Nação. 

Art. 30. Cada hum dos dons Estados poderá estabelecer hum 
direito destinado ás dcspczas de conscnaçiio do rio, pharócs, 
balizas e quaesquer outros auxilios que preste á navegação; 
mas o dito direito sómente sel'<Í percebido dos navios quo 
fôrem á seus portos directamentc, e dos que ndlcs entrm·em 
por escala (excepto os casos de força maior), se estes ahi car
regarem ou descarregarem. 

Art. 31. Alêm do direito de que falia o artigo anterior, 
o transito fluvial niio poderá sm· gra\·ado, directa nem indi
rcctamente, com outro algum imposto, sob qualqum· deno
minação que seja. 

Art. 32. Estabqlccer-sc-ha, por parte do Brasil, nos rios 
Paraguay c Paraná , hum systcma uniforme de arrecadação 
dos I'cspcctivos direitos de alfandcga, porto, phai'OI, prati
cagem e policia; e reciprocamente, a Ucpublica do Paraguay 
se obriga a guardar, por sua parte, uniformidade nas leis, 
decretos e regulamentos concernentes ás suas alfandcgas. 

Ar·t. 3:1. Os navios de guerra são isentos ele todo e qual
qum· direito de transito, ou de pot·to ; não poderão ser de
morados em seu transito sob pretexto algum sah·o o disposto 

' 
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no Art. 14 , e gozarão em todos os pm-tos c logares em 
que seja pcrmitt.ido communicar com a terra das outras 
isenções, honras c ravores de uso geral entre as Nações civilisadas. 

Art. 3'•· A presente Convenção, de conrormidade com o 
Art. 19 do Tratado de amizade, navegação c commcrcio do 
6 de Abril de 1836, será permanente. 

Fica entendido que as disposições dos Arts. 12 c 13 du
rarão em quanto senão verificat· o ajuste de limites a que o 
pl·imcil"O dellcs se rcrere. 

Art. 35. A troca das ratificações da presente Convenção 
será feita na Cidade da Assumpção, dentro do prazo de oitenta 
dias contados da sua data, ou antes se fôr possível. 

Em testcm~nho do qtw, n1ís abaixo assignados, Plcnipo
tcnciarios de S. l\1. o Impcrado1· do nrasil, e de S. Ex.• o 
Sr. Presidente da Itcpublica do Paraguay, em virtude dos 
nossos respectivos plenos poderes, assignámos a presente Conven
ção de nosso prop1·io punho , e lhe fizemos pôr os respe
ctivos sellos. 

Feita na Cidade da Assumpção, Capital da Republica do 
Paraguay, aos doze di11s do mcz de Fevereiro do anno do Nas
cimento de Nosso Senhor Jesus Christo de inil oitocentos 
cincocnta c oito. 

(L. S.) 

(L. S.) 

José Maria da Silva Paranhos. 

Francisco Solano Lopcz. 

E sendo-Nos presente a mesma Convenção, cujo teor fica 
ácima inserido, c bem visto, considerado e examinado por 
Nós tudo o que nclla se contêm , a approvamos, ratificamos 
c confirmamos, assim no todo como em cada hum de seus 
artigos e estipulações, c pela presente a damos por firme o 
valiosa para haver de produzir o seu devido elfdto, promet
tcndo em Fé e Palavra Imperial observa-la e cumpri-la in
,·iolavolmente, c faze-la cumprii· c observai· por qualquer 
modo que possa ser. · 

Em testemunho c fi1·meza do que, fizemos passar a pre
sente Carta por Nús assignada , passada com o scllo grande 
das armas do lmpcrio, c referendada a,clo nosso Ministro a· 
Secretario d'l~stado abaixo assignado. 

Dado no Palacio do Rio de Janeiro, aos vinte c quatro 
dias do mcz de Abril do anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil oitocentos cincoenta c oito. 

Pedro, Imperador (com guarda). 

Visconde de ~I aranguapc. 
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• DECRETO N.• 2.156- do 1.• de l\1aio de 1858. 

Concede a Guilherme Bottliech privilegio por 15 annos 
para manufacturar pot·celanas de g1·eda cerainica, e 

1ouças finas. 

Attendcndo ao que 1\lc rcqucrco Guilherme noulicch, c 
de conformidade com a 1\Iinha immcdinta 1\csolu~.:ão de 2.t. 
do mcz passado, tomada sobre parCCill" da Sccçfio dos Ncgocios 
do lmpcrio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 
1 1 de Abril antecedente; - Hei por bem Conceder ao mesmo 
Guilherme JJouliech privilegio por quinze annos, sujeito á ap
provação da Assembléa -Geral Legislativa, para manufacturar 
porcelanas de greda ceramica, e louças finas na fabrica que 
estabelecer na Província do 1\io de Janeiro; não podendo porêm 
tr:msfel"ir o' dito privilegio senão á Companhia que organisar; 
e devendo caducm· esta concessão se dentro de dous annos, 
contados da data da referida concessão, o supplicantc não format· 
a mesma Companhia, e submcttcr á approvac;ão do Governo os 
seus estatutos; e bem assim comec;at· o estabelecimento dtt 
fabrica. 

O Marquez de Olinda , Conselheiro d'Estado , Presidente 
do Conselho de Ministros, l\Iinistl'O e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, c fa~:a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de 1\Iaio de mil 
oitocentos cincoenta e oito, trigcsimo setimo da lndependencia 
e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador: 

.Jlarquez de Olinda. 

Senhor. - O credito votado no art. 5. o da Lei n. o 884, 
do 1. o de Outubro de 1856, não é sufficiente para occorrcr 
a todos os serviços do l\linisterio da Marinha. A necessidade 
de manter communicaçôcs regulares com l\Jato Grosso pelo Pa~ 
raguay, e de conservar em l\font~video uma .grande força naval; 
a organisação c reorganisação de diversas Uepartic;ões impor
tantes, e dos Corpos annexos; a elevação geral dos salarios dos 
opera tios dos nossos Arscnaes, c o engajamento de outros .na 
Europ'h; a multiplicidade de cncommcndas, quo não se pôde 
deixar de fazer, ·c que nos dão um material de ''alor avultado, 
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são, Senhor, os moliYos mais gcraes, que explieão a defJcirncia, 
que &pparccc, na importancia de dous mil quinhentos e cincoenla 
c oito cont.os seiscentos e setenta e dous mil quatrocentos c des
enovc réis, c legitimão a apresentação do Decreto, que tenho 
a honra de sujeitar á Alta Consideração de Vossa :Magestade 
Imperial, que achará nas tabcllas respectivas todos os esdarc
cimentos, e explicações neccssarias. 

Sou, Senhor, -De Vossa Magestade Imperial mui reverente 
snbdito- José Antonio Saraiva.- n.io de Janeiro em o t.• de 
Maio de 1858. 

DECRETO N.• 2. 137- do t.• de Maio de 1858. 

A utorisa o credito .wpplemcntar de 2 5;")8:672 ;!t> 4-19 réis, 
para as despe:.a.ç do Jlfinisterio da llfarinha no exer

àcio de 1857 a 1858. 

Sendo insufficicntc a quantia votada no artigo quinto da 
l~ci numero oitocentos c oitenta e quatro, do primeiro de Ou
tubro de mil oitocentos e cincoenta e seis. para as despezas 
das verbas-Quartel General, -Conselho Supremo l\lilitar,
Auditoria c Exccutoria, -Corpo da Armada c Classes annc
xas,-Contadoria,- lnlendencias c acccssorios,- Arscnaes, -
Força Naval c Navios de Transporte .-Hospitaes,-.Matcrial, -
Obras, -c Despezas Extraordinarias c Eventu&es-do :Ministerio 
da Marinha no exercício de mil oitocentos e cincoenta e sete a mil 
oitocentos e cincoenta e oito,- Hei por bem, na conformidade do 
paragrapho segundo do artigo quarto da Lei numero quinhentos 
e oitenta e nove, de nove de Setembro de mil oitocentos e cin
coenta; e Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o 
credito supplcmentar de dous mil quinhentos e cincoenta c oito 
contos seiscentos setenta e dons mil quatrocentos c dezenove I'éis, 
distribuído pelas sobreditas verbas, segundo a Tabclla,. que com 
este baixa, assignada por José Antonio Saraiva, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Marinha; 
devendo d'este augmento de despeza dar-se conta á Assembléa 
Geral Legislativa em tempo opportuno, para ser definitivamente 
appmvado. 

O mesmo Ministro e Secretario d'Estado assim o tenha en
tendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em o pri
meiro de l\Iaio de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
setimo da lndependencia c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestade O Imperador. 

José Antonio Saraiva. 
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Tal•ella tias quantias, pat•a as verbas abaixo 
desianadas, á que se refere o Deereto 

d'esta data. 

« 9 o 

~ 3.• 

~
. 4.8 

5.• 
9 • 

~ 10. 
~ 11. 

~ 13. 
15. 
21 . 2:). 

~ 2i~ 

Quartel General de Marinha ..•..... 
Consnlho Supremo Militar ......... . 
Auditoria e Exccutoria ......... ' .. . 
Corpo da Armada c Classes anncxas .. . 
Contadoria ..•..................... 
Intendcncias c acccssorios ..........• 
ArscnõleS ......•...••.............. 
Força Naval e Navios de Transporte .. 
Hospitaes ........................ . 
l\Iaterial. ..•......•...•........... 
Obras •...••.•..•.......•.•....... 
Despezas E~traordinarias c Evcntuacs .• 

1.100~500 
1.200~000 
280~000 

53.053:t~200 
26.200:t~OOO 
6LlJ.61~600 
301.361~304 

'193.821~522 
14..317~656 

1. 739 .8G4:tll611 
40.880~880 
122.131~148 

Rs .•. 2.558.672:til41!) 

Palacio do Rio de Janeiro em o t.• de 1\Iaio de 1858. __;_ 
J011ê Antonio Saraiva. 

DECRETO N.• 2.158- do t.• de 1\Iaio de 1838. 

Approva os Estatutos aceitos pela assembléa geral dos ac
cionistas da Associação Central de Colonisação em 

sessão de 30 de Abril ultimo. 

Hei por bem A pprovar os Estatutos aceitos pela asscmbléa 
geral dos accionistas da Associação Central de Colonisação em 
sessão de 30 de Abril ultimo, os quaes com este baixão, as
signados pelo Marquez de Olinda, Conselheiro d'Eslado, Pre-

' sidente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Es
tado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido c 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de 
Maio de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da 
l~dependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Jagestade o lmprrador. 

Marquez de Olinda. 
29 
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Estatut••s dn Associaciio Ceoit•al •le Coloni• 
.saciio na ()idade tio Rio de daneil•o. . . ,,,,. -· 

TITULO I. 

·Da Associação, seus fins e operações. 

Art: 1. 0 A Associação Central de Colonisação, incorpo
rada por Decreto, n. o 1. 584 de 2 de Abril de 1855, se regu
lará de hoje em diante pelos seguintes Estatutos, ficando sem 
vigor os approvados por aquellc Decreto. 

Art. 2. 0 Esta Associação terá por fim a importação de 
Emigrantes morigerados, agricultores c industriosos, que cspon
tanca ou subsidiadamentc queirilo vir para o Imperio. 

Art. 3. o Suas operações serão as seguintes: 
~ 1.0 Promover c auxiliar a emigração, convidando, enga

jando, transportando colonos e procurando-lhes emprego, c en
carregando-se da encommenda dos que tiverem de vir por conta 
do Governo, Companhias, ou particulares, mediante contractos. 

§ 2. • Abril' correspondencia com negociantes nos paizes es
trangeiros, e com as Companhias e sociedades de emigração e 
colonisação ahi estabelecidas, c entender-se com os proprietarios, 
negociantes, ou quaesquer habitantes do lmperio, ácerca dos 
objectos indicados no paragrapho antecedente. 

§ 3. o Ter, a bem dos interesses da colonisação, agentes nos 
dill'erenles paizes, donde convenha attrahir a emigração, c bem 
nssim em qualquer ponto do Imperio; dando a huns c a outros 
as instrucções convenientes, segundo a natureza das respectivas 
com missões. 

§ 4.0 Solicitar do Governo Imperial as necessarias provi
dencias, para que taes agentes sejão coadjuvados pelos empre
gados diplomaticos e ('onsularcs brasileiros, ou pdas autoridades 
do paiz, a bem do desempenho de seus mandatos. 
~ 5. o Procurar, mediante o auxilio do mesmo Governo, 

conceituar a emigração para o Brasil, c combater as hostilidades, 
c os obstaculos, que injustamente possa sofl'rcr. 

§ 6.• Comprar ou aforar terras devolutas, ou outras perten
centes ao domínio publico e particular, ~ra colonisa-las, dis
tribuindo-as a colonos por meio de arrendamento, aforamento 
ou venda, e mesmo a qualquer outra pessoa, com a condição 
de, em prazo determinado, povoa-las com gente livre, na tazão 
de h uma familia ao menos por cadJ lote de duzentos e cincoenta 
mil braças quadradas. 

Proceder da mesma sorte a respeito das terras, que ad
quirir por concessão. 

~ão poderá a Hir1·etoria, porêm, fazer as operações indi
cadas n~ste paragr"pho, sem ter provado, que possue os mei~s 
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nncessarios. pam ;;~s levai· a bom resu.ltauo, c sl'm obter a appro
vação do Governo. 

§ 7.• Estabele«:er navegação para o transporte dos colonos 
dos pol"tos da partida até o desembarque definitivo nos lugares 
de seu destino, encommcndando e fretando no todo, ou em 
parte, c~ubarcaçõcs que possão melhor, preencher esse fim. 

§ 8.0 Ter em lugar apropriado para o desembarque dos co
lonos accommodações precisas, onde srjão recchidos á sua che
gada, e tratados convenientemente, cmquanto não acharem des
tino, dando-lhes casa c comida por preço razoavel, aconselhan
do-os, dirigindo-os c promovendo o seu prompto emprego no 
paiz por todos os rrieios, que e5tivc,·em ao seu alcance. 

§ 9. o Fazer os abonos, que solicitarem os proprictarios, ou os 
adiantamentos pedidos pelos colonos, aqudlcs pela introducção 
c mccpção de colonos, c estes pam o seu estabelecimento. 

§ 10. · Fazer quacsquer outras operaçõrs, que convierem ao 
bom exito da instituição, c que não se afastem de seus fins, 
precedendo approvação do t;ovcruo CllHfl!anto a Assodação for 
devedora ao Thesouro, ou receber sub\'encões. 

S 11. • Enterdcr-sc com a Sociedade Auxiliadora da lndustria 
Nacional ácerca de tudo, quanto possa interessar aos fins dn 
huma c outra Associação. 

§ 12. Coadjuvar o Goremo, como intermediaria, ou em
prosaria, na execução de alguns objcctos indicados nos arts. 12 
c 18 da Lei n. 0 601 de 18 de Setembro de 1850. 

§ 13. Cmar finalmente asssociações filiacs de colonisação nas 
diversas Províncias do Imperio, onde possão ser convenientes, 
o entender-se com as que já existem, ou possão estabelecer-se 
pam fins ideúticos. 

Art. 4. o A colonisa~5o se fan1 em rrgra por familias, e 
cspcciahncnte de agricultores. 

Na importação dos colonos se observará o que for disposto 
pelos regulamentos admiiiistrativos c policial:ls. 

TITULO 11. 

Do capital da As.çociação. c .ma organi.~ariio. 

Art. 5." A Associac;:rao será organisada com o capital de 
mil contos de réis (l.OOO:OOO~OOO) rcprcsPntados pm· dez mil 
acções de cem mil réis cada huma; este capital poderá ser au
gmcntado por deliberação d6s accionistas em asscrnblí-a geral 
c mediante a approvação do Governo. 

Art. 6. o As acções serão rcalisadas em cinco prestações 
iguaes, e nos prazos annunciados eom a necessaria anleccdencia. 

Art. 7 .o O accionista, que não for pontual nas suas cn .. 
tr<Hlas, ptmlcr<i, em beneficio da Associa~·ão, as quantias C{Ue 
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já ti\·er pago, alêm do direito á acção subscrlpta, salvo so jus 
ti ficar impedimento legitimo dentro de seis rri<Jzes, e neste caso 
pagará o juro da Lei pelo tempo da mora. 

At·t. 8. o As acções constarão dos registros da Associação, 
c, depois de realisada a primeira p1·estação, podem ser trans
feridas na conformidade do art. 297 do Codigo Commercial. 

Art. 9. o O fundo social será unicamente applicado aos 
fins da instituição. As quantias, que não tiverem· applicação 
immediata, serão depositadas em qualquer deu; Bancos existentes 
na Côrte. 

TITULO lll. 

Dos meios auxiliares da ..Associàçi'i!o. 

Art. tO. Ern auxilio de suas operações haverá a Asso
ciação os seguintes interesses: 
~ 1. • O preço das passagens dos colonos ou Emigrantes 

transportados em navios encommendados, ou por ella fretados, 
inclusive as comedorias, tratamento a bo(do, e frete das car12as, 
instrumentos e bagagens, conforme a lotação correspondente a 
cada individuo maior de dous annos. 

§ 2. o O producto dos arrendamentos, aforamentos c vendas 
das tenas, que distribuir, na conformidade do disposto no pa
ragrapho 6.• do art. 4. 0 

§ 3. 0 Huma modica commissão por deposito, agencia, o 
olferecimentos de trabalhos e soccorros, }llga por cada emi
grante espontaneo, que procurar a sua protecção, e intermedio, 
alêm das que percebe1· pelos engajamentos de colonos, que fizer 
por conta do Governo, de companhias, ou particulares. 

§ 4.• Hum interesse modico, que não exceda o juro da Lei, 
sobre as quantias, que adiantar aos colonos, mediante garantias 
convenientes, até que seja por estes embolsada, ou pm· quem 
os engajar. 

§ 5. o Hum interesse igual pelos abonos, que fizer aos pro
prietal'ios e fazendeiros cngajadores, pelas dcspezas de viagem, 
inclusive a de embarque e desemban1ue, c outi'IIS feitas com os 
colonos até chegarem aos seus destinos, ou serem entregues a 
quem os tivet· encommendado. 

§ 6. o Quaesquer outros interesses e vantagens provenientes 
de suas operações, c que se conformem com os fins da ins
tituição. 

Art. 11. Os preços das passagens, dos fretes das cargas, 
e mais objectos indicados no ~ 1 .p do artigo antecedente, o 
os de alojamento e tmtt:~mmllo nos depositos, e nas hospedarias 
da Associação, ou por clla pmtcgidas, constarão de tabellas ra
zoaveis. O premiL das com missões, que perceber, não excederá 
d·~ seis por cento sobre o importe das dcspezas feitas,. e o das 

• < ' ,. 
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quantias, que fornecer por adiantamento não será maior do que 
o juro da Lei. 

Art. 12. ' Alem dos lucros acima mencionados, haverá a 
Associação os auxílios quo lhe pi"Ovierem: 

§ 1. • Das subvenções que o Governo houver de dar-lhe em 
beneficio da emigração, c desenvolvimento da colonisação no 
paiz. 

S 2. • De quaesquer favores e isenc;ões de direitos que lhe 
forem outorgados pelos poderes do Estado. 

§ 3.• Da concessão de terras devolutas, ou outras perten
centes ao domínio publico, que vier a obter do Governo para 
alguns dos fins da Lei" de 18 de Setembro de 1850, QU que forem 
competentemente decretados a bem da colonisação. 

TITULO IV. 

Do fundo de reserva c dividendo. 

Art. 13. No fim de cada semestre se publicará o balanc;o 
da Associação, com explicações neccssarias, para se fazer conhecer 
o capital fixo c circulante. 

Art. 14. IJo rendimento liquido se deduzirão cinco por 
cento para fundo de reserva, e o restante será dividido pelos ac
cionistas na razão de suas acções. 

Aquella quota poderá ser augmentada por deliberação da 
assembléa geral. 

Cltegando a reserva a prefazer h uma somma correspondente 
á metade do capital da Associação, poderá cessar a deducção de 
qualquer quota. 

TITULO V. 

Da dm·ação e liquidação da Associação. 

Art. 15. A Associar;ão durará dez nonos; póde porêm ser 
prorogadn u sua duração Jlor delibcr·uc;i'io da nssembléa geral dos 
uccionistas, c com approvar;.ão do Governo. . 

Art. 16. Em qualquer· tempo, porêm, poderá a assémbléa 
gcml'rcsolver a dissolução, huma vez que se veriquem as hy
potheses dos §~ 2.• c 3.• do art. 295 do Codigo Commcrcial, 
e então se deliberará sobre as bases da liquidação final da As
sociação. 

As deliberações da Assembl{~a geral sobre a dissolução da 
Associação e sobre as bases da liquidação linal serão submet
tidas á approva~ão do Governo Imperial. 

Art. 17. Decretada a dissolução, o saldo liquido será dis
tribuido pelos accionistas na razão de suas ilC~ões. 
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Art.. ~S .. Nenhum accionista, em qualquer ternpo, oii em 
qualquer caso, será responsavel pot· quantia excedente ao valor 
de suas acções, em conformidade do disposto no art. 298 · dQ 
Codigo Commercial. -

nrrLo Yi. 

Da assembléa geral. 

Art. J 9. A Associaç.ão será representada pela reunião dos 
accionistas em assernbléa geral, que se entenderá constituída, 
achando-se presentes o Presidente ou Vi•:e-Presidente, o Secre
tario óu seu substituto, c hum numero de accionistas repre
sentando a quarta parte pdo menos do numero das acções, 
que tiverem sido registradas com antcoccdencia de dons rnezes 
ou mais do dia da reuui;io, saho o caso de tmnsfcrcncia por 
herança ou lrgado. 

Art. 20. Se com os accionistas prescntrs não se achar pre
enchida a mencionada quarta parte, ficará a reunião adiada 
para outro dia, que serú marcado com intervallo de oito a 
quinze dias. 

Art. 21. A asscmbll-a ;rcral reunir-se-ha ordinariamente 
duas veLes por anno, sendo huma dcllas no annivers:~rio da 
installação definitiva da Associaçiio. 

Nestas reuniões serão apresentados os rclatorios do estado 
da Associação, e de todos os seus trabalhos, cornprehcndcndo 
a receita c dcspeza social. 

Art. 22. Poderá lambem reunir-se extraordinariamente 
quando for convocada pelo Presidente, ou deliberado pela Di
rectoria, ou quando for exigido por accionistas, que representem 
hum oitavo do capital cfTectivo. Nestas reuniões só se tratará 
do objecto, para que for feita a convocação. 

Art. 23. As reuniões. quer ordinat·ias, quer extt·aordi
narias, serão precedidas de annuncios repetidos, e feitos pela 
Dircctol'ia, com untccedcneia pelo menos de seis dias. 

Art. 24. Na asscmbl(;a geral o accionista possuidor de 
cinco acções legalmente inseriptns terá direito a hum Yoto, c 
mais outro voto por cada einco acçõcs, que de mais tiver. 

Art. 25. O accionistn impedido de comparecer deverá votar 
por procuração passada a outm accionista, não podendo neste 
caso o procurador· representar por seus constituintes maior nu
mero de votos do que de quatorze, regulados segundo o .dis
posto no art. 25 dos cstatututos npprovados por .Decreto f!.0 

1.584 de 2 de Abril de 1855. 
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TITt'J.O YII. 

Da administração. 

Ar\. 26. A Administração da Associação será confiada a 
h uma Dircctoria composta de cinco membros, a sab1~r: dons 
nomeados pelo Governo, e os outros, que serão possuidores de 
dez ou mais acções, eleitos pela assembléa geral. Estes ul
timos servirão por dons annos, mas são reeligiveis e podem 
ser estrangeiros. 

§ t.o Dos dons membros nomeados pelo Governo hum será 
designado Presidente, e o outro Vice-Presidente. Na falta ou 
impedimento de ambos, ou do ultimo, o Governo nomeará quem 
o substitua. Nos casos repentinos de falta, ou impedimento 
de ambos, o Dircctor mais votado dos eleitos pela Assembléa 
geral dará parte no Governo para prover. 

§. 2. c Os Directores eleitos pela Assembléa geral serão suLs
tituidos pelos immediatos em votos. 

§ 3. o O Presidente nomeará o Secretario, o qual poderá 
sei' escolhido d'entrc os Direclorcs. 

Art. 27. A Directoria estará legalmente constituída quando 
se achat· reunida a maio!ia dos Directores, achando-se trdla o 
Presidente ou o Vice-Presidente. 

Art. 28. Se o Governo houver feito adiantamentos á As
sociação, ou dado sub\'ençõcs pccuniarias, os dons membros 
da Directoria por elle nomeados representarão na assembléa 
geral dos accionislas tantas acções qunntos cem mil réis se con
tiverem nos ditos adiantamentos c subrcnçõcs. Cnda cinco aeções 
representadas pelos dous Directores, de que trata este artigo, 
díi direito a hum voto. O Presidcnie terá dons terços da to
talidade dos votos, que resultarem desta disposição, e o Vice
Presidente hum terço dcllas. 

Art. 2!>. Ficão competindo no Presidente da Associação os 
mesmos direito~, que pelo art. 31 do contraclo de 26 de Março 
de 1857 competem ao comrnissario do Governo. 

Art. 30. Compete ;i Dirccloria deliberar sobre as seguintes 
ma terias: 

§ 1.0 Sobre contmctos ou ajustes de rornpra c aforamento 
de terras ao (ioverno, e a particulares, e sobre l'retanwntos 
de embarcações, guardadas a-s disposições do art. a. o ~ 6. o 

§ 2." Sobre abonos a proprietarios e empreiteiros ou adianta
mentos a colonos, quando cxecderem de dez contos de réis 
::os primeiros, e quinhentos mil réis aos segundos. 

§ 3. • Sobre a crca~.ão c estabelecimento de colonos, gu{lr
dadas as disposições do art. 3." § G. o 

§ ·4.. o Sobre nrbitranwnto de on!('narlos, gral ificat:il<'s nn pnr
CI'ntngcns dns eommissarios, r>gt•n(es e m:ti,; ('lll['f'ep;ados. 
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§ 5. • Sobre quaesqner despezas extraordinarias, discussão 
de estatutos, approva~ão de regulamentos, e quasquer outros 
objectos, que forem posteriormente incumbidos pela Assembltía 
geral. · '1' 

Art. 31. Todas as mais attribui~ões propriamente admi
nistrativas, não enumeradas nos §§·anteriores, pertencem ao 
llresidente da Directoria. · 

Art. 32. A Directoria prestará contas á asscmbléa geral 
nas suas reuniões ordinarias semestraes. 

Art. 33. Fica sempre dependente de deliberação da as
sembléa geral, e approvação do Governo tudo, quanto disser 
respeito á reforma, ou alteração dos estatutos da Associação. 

Fica tambcm pertencendo á mesma assernbléa geral qual
quer deliberação c resolução sobre venda de terras, ou predios 
.conversão de fundos, e o mais que se acha expressamente cle
clarado nos presentes estatutos. 

TITULO VIII. 

Disposições geraes. 

Art. 34. Sendo adoptados estes estatutos pela assembléa 
geral dos accionistas, a actual administração dará parte ao Go
verno ; e cessará em suas funcções, continuando porêm até a 
organisação da nova Directoria para resolver os negocios pen
dentes, e que não admittão demora nas providencias. 

O Governo, recebendo a participação, nomeará o Presidente 
da Directoria, o qual, designando hum Secretario entre os actuaes 
Directores, convocará a assembléa geral dos socios para a eleição 
dos membros da directoria, que pelo art. 27 compete á mesma 
assembléa eleger, e em tudo o mais procederá na conformidade 
dos actuaes estatutos. 

Art. 35. A Directoria representará aos poderes do Estado 
sobre todas as medidas, que forem necessarias a bem da emigração, 
e colonisação do paiz. 

Art. 36. A Directoria poderá demandar e ser demandada, 
assim como passar as procurações, que forem de mister. 

Art. 37. O Presidente da Directoria, no exerci cio de suas 
funcções, se conformará com as resoluções da directoria, á qual 
informará, ao menos h uma vez por mez, á cerca dos negocios que 
tiverem lugar. 

Art. 38. O Presidente poderá suspender qualquer delibe
ração: da Diroctoria, dando parte á assembléa geral no prazo 
mais curto, para esta resolver definitivamente, e representar á 
mesma assembléa scbre a necessidade de substituir algum dos 
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Directores, cuja gestão seja prejudicial aos interesses da Asso
ci~o. Neste caso o nomeado,: para substituir o, que for des- · 
pensado, exercerá as fnncções respectivas com os ouh'Os l>iooctores 
pelo tempo qt'le a este~ faltar. 

Rio de Janeiro, em t.o d0 Maio de 1858. 

ZJlarqwez de O/inda. 

DECRETO N. 0 2.159- do f. o de 1\Iaio de 1858. 

A pprova o contracto aceito pela A s.çembléa geral dos accionistas 
da Associação Central de Colonisação ern sessão de 30 

de ·Abril ultimo. 

Hei por bem approvar o contracto aceito peJa nssemb1éa 
geral dos accionistas da Associação Central de Colonisação em 
sessão de trinta de Abril ultimo, que com este baixa, assignado 
pelo Director Geral Interino, e pelo Fiscal interino da Repartição 
Geral das Terras Publicas, e pelos membros da Dircctoria da 
referida Associação •. 

O Marquez de Olinda , Conselheiro d'Estado. Presidente 
do Conselho de Ministros, 1\Iinistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmpm·io, assim o tenha entendido e faça cxccuhll'. 
Palacio do Rio de Janeiro em hum de :Maio de mil oitocentos 
cincoenta e oito, trigcsimo setimo da lndepentlencia c do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Mat·quez de Olinda. 

Term.- d~ nova~álo de eoutraeto, que faz o Go
. verno Imperial_. por interntetlio da Heparti

~iio Geral das Terras Publicas_. eout a· As
l!lóelaciio <:entrai de Uolonisaeálo. . . 

Ao 1.0 de Maio de 1858, nesta Ucparliçllo Gnral das Tt•nas 
Publicas, achando-se presentes o Director Geral Interino tlesta 
Bernardo Auguslo Nascentes de Azambuja, c o Fiseal Interino 
Sebastião :Machado Nunes, comparecerão os nwm1Jros da Dirc-

30 
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drnia da Assodação c.~ntral de Colonisac;ão abaixo assignados, 
c declarárão que em nome da referilla Associac;ão se obrigão a 
•~nmprir o contracto, que acabão de fazer com o Governo Im
perial, para a importaçi:o c recepção de 50,000 colonos no lm
vcrio sob as seguintes condições: 

CAPITULO I. 

O Governo assegura :í Associação Central de Colonisação, 
estabelecida nesta Córte c Cidade do Uio de Janeiro, os se
guintes favores, em compensação dos onus, a que ella se obrign, 
c que constão do capitulo li. 

Art. 1.• A venda de tcrritorios, ou de suas quotas partes 
de tenas devolutas, :i razão de meio real a braça quadrada, 
em qualquet· I•ro\incia do lmpcrio, quando por inicil\liva do 
t;overno, ou a pedido da Associação, for julgada necessaria 
para centros coloniaes ou depositos de colonos. Este favor pmêm 
sónumte poderá ser realisado quando a mesma Associação houver 
justific&do perante o Governo que, alêm dos fundos necessarios 
para a importação de colonos, possue os indispensaveis para ad
fluirir terras, ç fazer o~ gastos precisos com o primeiro esta
belecimento. 

A localidade dos territorios, e de suas fracções, a extensão 
da área respectiva, bem corno o reconhecimento da necessidade 
~l conveniencia do estabelecimento, dependem de delibcrac;ão 
do Governo. 

§ 1.• Das terras que forem vendidas para centros coloniaes, 
dPduzidas as que forem pre&isas p:Jra os edificios do uso commum 
como ign~jas, escolas, &c , e para uso particular da Asso~iação, 
sPrá o restante dividido pelos colonos a titulo de ven~a ou afo
ramento perpetuo, ficando a Associação obrigada a dentro du 
dons annos, depois de realisada a compra das ditas tei'J'as, es
tabeleeer nellas como proprietarios, independentes de qualquer 
onus, ou como füreiros perpetuos, pelo menos tantas familias, 
compostas, termo medio, de 5 indivíduos, quantas secc:õcs de 
250.000 hraças quadrada~ conliv~rem as ditas terras. 

§ 2. • Nas referidas secções de 250,000 braças quadradas 
y,odení. a Associação estabelecer até 8 famílias, contanto que 
a cada huma não toque mcnot' área do que a de 3l.250 brac:as 
quadradas, equivalente á do rectangulo de 125 braças de base, 
e 250 de altura. . 

§ 3.• Antes de seguirem os colonos para as terras, de' que 
trata este artigo e seus §§, a Associação providencinrá de modo 
que encontrem logo á sua chegada casas, ou alojamentos pro
visorios e abrigados, onde sejão recebidos, c enfermarias munidas 
de tudo, que for nPcPssario, pnm que sPjão tratados os que 
adoPcerem, mantendo á sua custa a mesma Associac:ão os .Mc
dicos ti enfermeiros, flliC !orem precisos. 
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Daní alem disto previamente todas a~ provu:Jtmems. j)ara 
que os colo.nos não sofrão priva~:õa3 em seu primeiro estabe
lecimento. · 

§ 4. • ~as dh·isõcs dos tcrritorios e secções serão obscnadas 
(tant.o quanto fOI" possivcl) as regras prescri[Jtas nos Jl.l'gularnentos 
de 30 de Janeiro de 1851., c 8 de 1\laio do mesmo anuo, para 
a medição c d~marcação das Terras Publicas. 

Art. 2. • A conce;;são gratuita dos tem mos de marinhas, 
que houver devolutos em fl"Cntc das localidades, e;n que a As
sociação estabelecer d:!positos de colonos, armazcns, trapiches, 
embarques c dcsembarctues, c fizer quaesquer outrns obras de 
edificações n0ccssarias para a realisação de seu fim, sendo a res-
I>Bctiva extensão regulada pelo Governo. ' 

Art. 3. o A isenção do imposto de sisa ele quacsqucr bens 
d~ raiz comprados pela Associação para os depositos de colonos, 
hospc•darias, armazcns, trapiches, cmbarqm~s c dcsernb3rcJues , 
c de todas 11s propriedades necvssarias }lllf<t o recebimento o 
tratamento dos colonos. 

Cessará porllm este favm·, se tncs bens on pmprkdades p3s
sarern a ter uso dh·erso do acima indicado, caso em f~Uc será 
indcmnisada a Fazenda Publica da quantia correspondente á sisa, 
que deixou de receber. 

Art. 4. 0 A prcfcrcncia no arrendamento de PI"Oprios Na
cionaes, que não forem necessarios ao sm·viço do Estado, para 
nfllles fundar a A'isociação depositos de colonos, ou quaeSfJUer 
estabelecimentos, que forem precisos para a execução deste 
contracto. 

Art. 5. • O direito, precedido de dcliberaçiío c accordo 
do Governo, de desapropriar os terrenos publicos ou particulares, 
por .onda haja necessidade de estabelecer communicaçõos, o ser
vidões dos centros coloniaes. 

Art. 6. 0 O auxilio pecuniario, que ao Governo parecer 
razoavel para as estradas e vias de communicação, que a As
sociação tiver de abt·ir ou melhorar entre os centros e deppsitos 
coloniaos, oo com direcção ao litoral, a rios navegavcis, a t!S

tradas gemes, c a Cidades c Villas irnpot"tantes mais proximas. 
Art. 7. o O empt·estimo de mil contos de réis sem juros 

por espaço de cinco annos, findos os quacs será restituído por 
prestações iguaes c scrnestraes de 10 por cento. 

A sua restituição começará a effcctuar-se do dia, em que 
se eomplct<trem os cinco annos do recebimento de cada huma 
das respectivas sommas, e sempre por prestações scmcstraes de 
to por tento da qtiantia adiantada. 

A somma, de GUe trata este artigo, não poderá ter outro 
destino, que não seja par11 o abono, com as convenientes cau
telas, a fazendeiros, e a lavradores de conceito, {leias despesas 
de pa:rtê ou de todo o transporte de colonos europêos, c avanços 
a cst06 para sahirem do seu antigo domicilio, não podendo a 
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Associação perceber por tacs adiantameRtos mais do que o juro 
de 6 por cento ao anno, ou o corrente .na praça .do Rio de 
Janeiro, se for menor dos ditos 6 por cento. 

Art. 8. o A subvenção de 50~00 por cada hum colono 
maior de 10 annos c menor de 45, e de 30:tfr{)OO por colono 
menor de 10 annos c maior de 5. Tres quartas partes destas 
subvensões reverterão em favor do colono como tuxilio para os 
gastos de transportes, ou de seu estabelecimento. A quarta parte 
restante pertencerá á Associação. 

Orçado pela Associação o numero de colonos, que poderá 
introdusir em cada anno, o Governo adiantará no principio 
de cada . trimestre a quarta parte do importe da subvenção an
nual, contanto que esta não exceda a 420:000~000. 
~ 1. • No lim do anno se verifiGará se as quantias recebidas 

adiantadas excedem ao importe das subvensões devidas pelo§ 
colonos introduzidos; c caso se virilique isto, será o 'excesso. 
descontado da prestação do primeiro trimestre saguinte. 

§ 2. o As ditas subvenções de 50:ii~OOO e 30~QOO serão man
tidas durante o prazo de 5 annos, contados da approvação do 
presente contracto, com a condição porêm de introduzir a As~ 
sociação o numero de familias ou de indivíduos, que lhe forem 
cncommcndados, contanto que no· primeiro anno o seu numero 
não seja menor de 800 famílias ou ft. .000 indivíduos; no 2. • 
armo 1.200 familias ou 6.000 indivíduos; em cada hum dos 
terceiro c quarto nonos 2.000 familias, ou 10.000 indivíduos; 
e. no quinto e ultimo anno as familias, que faltarem, para com-
11letar o numero de 10.000, ou 50.000 indivíduos. 

Fica tedavia permittida a importação de maior numero de 
1innilias c de indivíduos do que os acima apontados, huma vez 
que a Associação se sujeite á obrigação imposta na parte segunda 
do art. 27 deste contracto. · 

Nas fámilias c indivíduos, cujo mini mo he fixado neste artigo, 
não se incluiorão os que a Associação mandar vir por conta de 
empresas subvencionadas pelo Governo, ou favorecidas de qual· 
quer outro modo com auxilios pecuniarios. Por estes indivíduos 
não .-ecebc~ a mesma A~sociação as subvensões de quo trata 
este artigo. , , 

§ 3. o A totalidade das subvenções em cada hum dos pri
meiros 4 annos não poderá exceder a 420.000:jfl, qualquer que 
seja o numero de familiai introduzida!., e o Governo não subven
cionará no fim de cinco annos pot· mais de 10.000 famílias, 
ou 50.000 indivíduos. 

§ 4. o Os colonos, de que trata este artigo, serão em geral 
lavradores, pormitindo-sc á Associação introduzir sómente até 
20 por cento de officiacs mecanicos, como machinistas, pedl'ciros, 
•:arpintciros, ferreiros, oleiros, &c. 

§ 5. • Se por motivos justilicados perante o Governo, c por 
clle altcndidos, a Assodação nã" poder em hum ou outro anuo 
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imporlat· o numet·o de c~,>lonos indicado no § 1. o deste artigo, 
será obrigafla no anuo immcdiato ao em que se der a falta, 
alêrn da quantidàde, que corresponder a esse anno, a tmns
portar a que no ·antecedente de menos houver introduzido, sob 
Jlena de tO:t; de multa por colono, que faltar para completar 
o numero exigido. 

A epocha da entrega das subvenções pelos colonos, que, 
faltando em hum anno, são introduzidos de mais no seguinte, 
dependerá de accordo do Governo; nunca porêm se realisará 
tal cntt·ega passados oito dias depois da chegada dos mesmos 
colonos, c sim antes. 

S 6.0 Se apezar das subvenções de 50~ c 30\? pela intm
ducção de cada colono, conforme se acha estipulado neste 'ton-

. tmcto, e do ernprestimo de 1.000.000:,';, de que trata o art. 
6.•, o dividendo anuual da Associação não corresponder a 7. 
por cento do fundo social realisado, o Govemo ele,·ará a quota 
da quarta parte da subvcncção, que pelo art. 8. o compete ti 
mesma Aisoéiaçl.lo, até os 2/B della, sem prejuiso da quota que 
o ·mesmo artigo confere aos colonos. 

§ 7. 0 Se porêm em virtude das subvenções e emprestimo, 
o dividendo da Associação exceder a 10 por cento, o excesso 
será dividido entre o Governo e a Associação em partes p··o
porcionaes ás sommas, com que hum c outro th'ercm con-

. tribuido. 
Art. 9.• A prefercncia á Associação, em igualdade de cir

cumstancias, para o contracto de colonos por conta do Governo, 
seu transporte , alojamento, sustento e fornecimento de tudo 
que for neet-.ssario e poder ser prestado pela mesma Asso-
ciação. · 

As subven~õcs, ·commissõcs, c mais vantagens c obrigações 
concernentes a estes contractos, c ás outras operações de quo 
fôr. incumbida pelo Governo, farão objecto de ajustes especiaes, 
ficando a Associação obrigada a satisfazer com prclcrcncia quaes
quer incumbencias, que receber do Governo. 

S t.o Nenhum colono invalido, ou incapaz do serviço, a quo 
se destinar, poderá ser contmctado pela Associação 11or sua 
propria conta, pela do Governo, c pela de particulares ou 
Companhias. 

Se porêm os colonos se destinarP.m a formar ou augmcntar 
flmprcsas· agrícolas, será tolemda a vinda de hum ou outro in
dividuo, que esteja naquellas circumstancias, se fizer parte das 
famílias contractadas, validas c aptas para o trabalho, e se as 

· ·· mesmas famiHas garantirem a sua manutenção. Comtudo, por 
taes indivíduos nenhuma subvenção receberá a Associação, nem 
elles entmrãõ no numero dos de que trata o at't. 8. o S 1. o A 
robustez, c aptidão para o tt·àbalho, serão attestadas pelos Con
sules Bmzileiros, ou por quem fm· determinado pelo (iovcrno. 

§ 2.0 Nos contractos, que se ltouwr de fazer co1u os colonos 
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conlraclados reJo Governo, haverá declaração expressa de cum
pt·imm fielmente ns obrigaç<ies, a que se sujaitarcm, c de em
pregarem-se com zelo c actividade em qualquer trabalho de sua 
profissão, que peJo mesmo Governo fôr marcado. 

Art. 10. Todos os fayorcs relativos á is~nção de direitos 
c impostos, que pelo ])ecreto n." 537 de 15 de l\laio de 1850 
foriio conc~didos á -Sociedade Colonisadora de 18~.!), em Ham
burgo, para fundaçHo da colo11ia ll. Francisca, na Província de 
Santa Catharina, inclusive o lastro de cm·vuo de pedra, sal e 
ferro nos navios, que transportarem colonos para os centros 
coloniaes e depositas, de que trata o art. 1.• deste contraclo, 
c em geral todos os favores e isenções, que por quaesqucr cUs
posições legislativas ou administrativas tem sido, ou fôrem ou
torgadas á mesma Sociedade Colonisadora de Hamburgo, ou a 
tfuacsqucr outras Companhias ou Emprcs~s de colonisação, h uma 
vez que não contrariem as circurnstancias especiaes das locali
dades, c as con\'eniencias administrativas. 

Ar!:. J L Toda a protecção, auxilto e apoio moral, de quo 
n Associação carecer, e que dr.pendcrcm do Govemo, comprc
hendcndo-sc nestes favores instrucções e recommendaçõe~ ex
pressas ás legaç<ies e consulados brasileiros ; o pa~amento de 
Mestres de primeiras letras, e de Sacerdotes da Heligiiio dos 
colonos, logo que se achem reunidos em certo numero de fa
milias, que será marcado pelo Governo ; as facilidades possíveis 
e tendentes a remover quaesquer embaraços, que se opponhi.io 
á marcha regulat· das legitimas operações da Associação ; e fi
nalmente a coadjuvação das autoridades do paiz, e auxílios 
de destacamentos militares, precedendo reclamações dos agentes 
da Associação, ficando porem a necessidade ou conveniencia 
desta ultima medida dependente da verificação, que houver de 
fazer o Governo, ou as autoridades que forem por este · desi
signadas. 

Art. 12. Se a duração da Associação fõr prorogada por 
mais 10 annos, na rorma do art. 16 dos respectivos Estatutos, 
fica-Ih., desde já assegurada a approvação do Governo, huma 
vez que se não verifiquem as t1ipothescs de dissolução pre
vistas no art. 17 dos mesmos estatutos. 

C.U'ITULO 11. 

A Associar,:ão Central de Colonisação obriga-se. 
Art. 13. A ter dentro de seis mezes, contados da appro

''ação deste contracto, hospedarias e depositas provisorios. nos 
lugm·es, que forem approvados pelo Governo, para alojamento 
e sustento, quer dos colonos, que importar, quer· dos que es
pontaneamente vierein para o lmpcrio sem contmcto com empresa 
alguma; contanto que ostes tenhão meios, para pagar as despezas, 
que ti \'Cl'L'm de fazer. 
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§ 1. o No primeiro tricnnio dt~pois deste contrato deverá a 
Associação tcy prompta, pelo menos, huma grando hospedaria 
definitiva, sendo a plantado edifJcio, suas condições hygieni4 

ca!l, e Uegulamentos internos, dependentes da approvatilo do 
Governo. 

§ 2. o O preço do alojamento e dos <~omcstiwis será de seis 
em seis mezes fixado pela Associaçilo, e approvado pelo Governo. 
Huma relação de todos os preços, escripta em portuguez, francez, 
allemão, hcspanbol e italiano, será alh:ada em diversos lugares 
dos mais frequentados das hospedarias e depositos, para conhe-
cimento dos colonos. · 

At·t. 14. A fixar tambem de 6 em ·6 mczes, subme
tendo-a á approvaçllo do Governo, a quantia, por que tiver de 
fazer o desembarque dos colonos, e de suas bagagens, dos na4 

vios importadores para as hospedarias e clepositos, e a intcrvit· 
com quaesquer emprcsarios de <"olonisac:no, para que o trans
porte, desde os ditos depositos e hospedarias até o lugar do 
destino dos colonos, se fa~a pelo preço mais fnornvcl, c svjüo 
razoaveis as condições dos contractos rcspccth'os. 

Art. 15. A crcar dentro de dous anuos nas Províncias, 
em que houver demanda de colonos livres, ou cstabclecim~utos, 
que cxijiio importação de colonos em numet·o consideravel, de
positos e hospedarias semelhantes ás do art. 13 deste contracto ; 
sendo as plantas das hospedarias permanentes ou dilinitivas, e 
os preços dos comestíveis, c de alojamento, bem como os dl' 
desembarque, approvados pelos Presidentes das respectivas Pro
víncias, precedendo audiencia do Delegado do Dircctor Geral 
das Terras Publicas. 

As Províncias, a que se refere este artigo, podem ser de
signadas pelo Governo, conforme a necessidade, que houver de 
colonos, e de encaminhar-se para alli a emigrac:.ão. 

Art. 16. A regular por maneira conveniente a distribui~ão 
c engajamentos dos colonos, que se destinarem ao serviço do
mestico, c a outros misteres na Côt·te. 

Art. 17. A rcsérvar huma parte das tm·ras compradas em 
\'irlude do art. t,o deste contracto, e c.nm as clausulus ndle 
declaradas, para ahi astabclcccr as familias dos colonos, gente 
do campo, e trabalhadores, que o (iovcrno enviar para os centros 
coloniaes mediante razoavcl retribuição pelos trabalhos e dcs
pczas, que tiver de fazer para este fim. 

At·t. 18. A fundar, de accordo com o Governo, alêm 
das hospedarias ·e dcpositos, de que tratão os arts. 1:1 c 15, 
sociedades liliaes, ou agencias de colonisação nas Províncias, c 
abrir correspondencia com oulras Companhias e sociedades, quo 
com a approvação do Go\'crno forem fundadas em algumas Pt·o
vincias, a lim de auxiliai-as no que depender dclla. 

Art. 19. A organisar, tendo em attenção as disposições le
gislativas e regulam<'nturcs conccmentrs ú cmignu:ão dos paizes, 
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a qun os colonos prrteocerem, as dos portos de embarque e 
as do Imperio, instrucções convenientes para os engajamentos 
embarques c. viagens, submettendo-as antes de publicadas ou 
expedidas á approvação do Governo. , , . 

Art. 20. A estabelecer quanto antes na Europ,a . agentes 
d~ colonisação, e a impór sempre, nos contractos, que fizer com 
os armadores de navios importadores de colonos, a obrigação 
de ficarem os mesmos navios c· seus Com mandantes sujeitos aos 
Hegulamentos, que regerem os tmnsportes de emigrantes. . 

§ 1. o Aos agentes e armadores fará a Associação conhecer 
as determinações regulamentares concernentes á conducção dos 
colonos, estabelecendo, alêm das que forem pelo Governo impostas 
em regulamentos geraes, multas pela infracção destas condições, 
c de outras que hom·er de formular, para ·que se observem os con
tracfos, c se faça por maneira conveniente o transporte de colonos. 

§ 2. 0 Os agentes de colonisação se esforçarão por enviar 
gente moralisada, valida c laboriosa, e lhes he absolutamente 
vedado illudir os colonos, fazendo-lhes ter idéas falsas do Im-
pcrio, e nutrir esperanças de vantagens exageradas. ' 

O agente da !rssociação, que infringir este preceito, s~rá 
multado pela Directoria em somma nunca menor de ~O!i/>000 por 
colono, e dcmitlido, declarando-se e fazendo-se constar dentro 
c fóra do lmperio o motivo da demissão. 

Art. 21. A fazer contractar-, sempr-e que for determinado 
pelo GovMno, Sacerdotes catholicos e pastor-es protestantes, pam 
prestarem auxilias espirituaes aos colonos, logo ·que nas res
pectivas localidades chegarem elles ao numero, que for deter
minado pelo Governo. 

Art. 22. A ter nas hospedarias c depositas interpretes 
allcmães, francczes, e de outras nações, que possilo ser contra
dados pelos que n~ceberem colon·os, <lo. seja para fundação de 
centros c()loniaes, que tt'nhão por bai-1 a pr-opriedade, ou para 
servir-em de trabalhadores. 

Ar-t. 23. A importar- os colonos, que lhe forem- encommen
dallos por empresas particulares, ainda quando haja comple
tado a introducçfío do numero, a que he obrigada pelo art. 8. o 

§ L o d'cste contracto. 
§ t.o Se todavia as despczas dos ajustes, transporte, aloja

mento, e sustento dos colonos, assim importados, desfalcarem 
o capital da Associação, c mesmo reduzirem o seu dividendo 
a menos de 7 por cento, poderá a Associação deixar de im
cumbir-se das encommendas particulares, se por ellas· tiver de 
introd01.ir maior numero de colonos, do que o determinado pelo 
citado art. 8." ~ 1. o deste contracto. 

§ 2. 0 Se os ~olonos encommcndados excederem aos numeros 
fixados no art. 8. o § 1. o deste contracto, e se os meios da As
l'ociação uão forem sullicientes, para satisfazer os pedidos, se 
dar;í prPferrnria, salva a disposi!;iio do art. 7.": 
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1." 1~li cmprcs:~s colonisadoras por grandes nuclcos. 
2. 0 As que em menor escala formarem colonias pelo sys· 

tema de pequenas propriedades livres ou com o ouus de fôro. 
3." As que formarem colonias por meio de arrendamento. 
!r.. • Aos fazendeiros, que pretenderem colonos pelo systema 

de parcet'ia ou salario. 
5. o Aos empresarios de quacsquer obras publicas ou par

ticulares. 
Art. 24. Todos os bens da Associação ficão hypothecados 

pelos ernprcstimos c avanços, que o Governo fizer á mesma 
Associação. 

Alr. 25. A pagar as multas, em que incorrer pela não 
execução dos contractos com o Governo. 

Art. 26. A promover dede logo a composição de me
morias, que fará imprimi•· e publicar, ácerca da colonisição, 
para servirem de gula pratica aos colonos sobro seus deveres 
c direitos, e sobre a cultura dos gcncros principacs de producção 
do paiz. 

Estas mcmorias, cscriptas em franccz, allcrnão, inglcz c 
em outras linguas, coformc a nacionalidade dos colonos, cuja 
importação se promover, devem ser distribuídas pelos colonos 
contractados. O Governo poderá auxiliar a impressão, depois 
de mandar examinar as ditas mcmorias, e de reconhecer que 
esfão no caso de ser impressas. 

Art. 27. Fica prohibido á Associação mandar vir colonos 
além das exigencias da cultura ou de qualquer outra industria. 

Aos que mandar contractar alêm de tacs necessidades, será 
obrigada a sustentar á sua custa, e dar trabralho a que cstcjão 
habiluados, até que tenhão o conveniente destino. 

Art. 28. Os colonos contractados devem vir munidos de 
attcstados;, ou passaportes dos consules, ou agentes do Governo, 
ou de pessoas por este designadas sobre sua responsabilidade, 
dos quaes conste sua moralidade, e que são acostumados aos 
trabalhos agrícolas, ou aos officios industriacs, para que forem 
ajustados, guardada a proporção do art. 8.0 § 4. 0 deste con
tracto, c que perante os ditos consoles, agentes, ou delegados 
destes, declarárão sujeitar-se ás condições dos respectivos ajustes, 
que previamente deverão conhecer. 

CAPITULO Ilr. 

Disposições geraes. 

Art. 29. A Associação submctterá com anlcccdencia á áp· 
provação do Governo as condições geraes dos contractos, que 
houver de fazer com os colonos, que mandar contractar, fizer 
transportar c receber nas suas hospedarias e depositos. 

:11 
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~ t.• Entre as comlic:õcs geracs de taes contmctos havMa 
sempre a de serem todas as quesh1es, que se suscitarem entre 
a Associação e os colonos, e.entre estes c as pessoas, que de 
pois os contractarem, ou por cuja conta vierem, decididas por 
arbitros, havendo recurso da decisão destes, na Corte para a 
Repartição Geral das Terras Publicas, c nas Províncias para 
os respéctivos Presidentes, om'ido o Delegado do ])irector 
Geral. 

Das decisões da Rcparliçãe Gera], c dos Presidentes, po
derá ainda haver recurso para o Governo na Côrte, mas sem 
elfeito suspensivo. O recurso neste caso deve ser interposto 
dentro de 10 dias, contados do em que for intimada a de
cisão. 

§ 2.• Da mesma maneira seriio decididas as questões entre 
os colonos c os agentes da Associação, armadores, Capitães de 
navios, e quaesqucr outros individnos, que intervierem na exe-
cução dos contractos dos colonos. · 

§ 3. • As condições geracs dos conlractos, depois de appro
vadus peJo Governo, serão publicadas nos jornacs mais lidos 
da Europa e do nrasil. 

§ 4. • Os colonos contraclados por inlermedio da Associação 
durante o tempo, em que se acharem, quer sob a protec~~ão 
della, quer sob a das pessoas, que depois os receberem, tcriío 
hum pequeno caderno, em que se lançarão todas as quantias 
recebidas da Associaç.ão ou das pessoas, que os contractarem 
e bem assim as que forem entregues pelos colonos, de modo 
que estes tenhão licrnprc diante dos olhos a conta corrente de 
seu activo e passivo, c saibão as circumstancias, em que se 
a chão. 

§ 5.0 O caderno, de que trata o §antecedente, cujo modelo 
geral e uniforme deve ser apresentado pela Associação, e appro
vado pelo Governo, e cujas primeiras folhas conterão o respectivo 
contracto, que deverá ser escripto sem raspaduras, cnti·eJinhas 
e emendas, c as diversas verbas de debito c credito serão claras, 
lançadas por extenso, c assignadas pelas partes interessadas. 

Os possuidores de tacs cadernos serão obrigados a apl'l'
senta-los á autoridade, que o Governo designar, para liscalisai' 
a maneira por que os contractos são cumpridos. 

Art. 30. Os agentes, que a Associação pelo art. 20 deste 
contracto se compromcttc a ter desde já na 1~uropa, são de 
sua livre escolha c demissão, mas o Governo poderá scmpi'c 
que julgar conveniente, determinar que sejão demittidos. 

Art. 31. Se a Associação praticar actos, que contribuão 
para o descrcdito da emigração, c se reincidir por muitas 
vezes em faltas d" obrigaç.íies, a que pelos estatutos e present1~ 
contracto se aeha ligada, fica iivrc ao mesmo tjoverno, Oll\'ido 
o Conselho d'Estado, impôr a pena de caducidade do dito con
tracto, e r.etirar todos os faYores, que houycr conc,dido, podendo 
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fransfm·i-los livremente á outra Companhia, que se forme para 
nuxiliar n colonisação. 

Art. 32. Emquanto a Associação, for de,·edora á Fazenda 
Nacional, ou receber subvenções para o cont.raclo, transporte 
e tratamento do colonos, não poderá fazer as operações, de que 
trata o art. r.. o §§ 6. o c 1 O dos seus estatutos, sem prévio 
consentimento do (~overno, declarado por Decreto sobre con
sulta da secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho d'Es
tado. 

Art. 33. V)go porôm que o Governo julgue, que as cir
cumstancias permitlem á Associação estender o circulo de suas 
operações, usando das taculdadcs concedidas pelo art.. /~.o§§ 
ti. o c 10 já citados, será licito á mesma Associação pô-las em 
pratica, e nesta oecasião terá o Governo o direito de conceder 
os favores, ou fazer as restricçõcs, que julgar acertadas. 

Art. 31-. O presente contracto, com todas as obrigações, 
que delle rlimanão, tanto para o Governo, como para a As
sociação central, durará por cinco armos. Podeni, porem, 
ser prorogado por outro tanto tempo, com modifica{:õcs, ou 
sem ellas, segundo for accordado hum anno antes de lindar o 
primeiro prazo. 

Art. 35. No fim do prazo marcado para duração da As
sociação, ou em qualquer tempo, l'lll que tiver lugar a sua dis
solução, podeni o Governo nome;Jr hum un mais commissarios 
para assistirem á competente liqnidaçfto, e pugnarem pelo em
bolso de quaesqucr quantias. qtw a mesma Associação estiver 
devendo á .Fawnda Nacional, em Yirtudc deste e de outros 
eonlra.ctos celebrados entre ella e o tioverno. 

Art. 3G. Alêm da multa cslabdeeida no art. 8. o § rv, 
fica a Associa{'ão sujeita ;ís •·m que incorrer pela infracçáo das 
diversas obrigações conlrahidns por Pste eontraeto, comtanto 
que o importe de cada h uma das mullas não exceda a 3 .000:). 

Art. 37. As questões, que se suscitarem entre o Governo 
c a Associação sobre a execução deste contracto, serão decididas 
pela Repartição Geral das Terras Publicas, com recurso para 
o Govcmo, c Conselho d 'l~stado. 

Os recursos serão interpostos dentro de !f, dias, contados 
da intimação. 

Art. 38. O presente contracto será submettido á appro
vação do Poder Legislatiyo, na parte que for dependente delle, 
a qual só então poderá ser posta em execução. 

E para firmeza do presente contracto mandou o Direclor 
Geral interino á cima mencionado lavrar este termo, que assigna 
eom o Fiscal interino c membros da Dircctoria. 

Repartição Geral da Terras Publicas, em o 1. o de l\fain 
de 185~. - Uernanlo Augusto Nascentes de Azumbuj:1. -Se
bastião Machado l\unes . .:__José l\Janricio FPrnandes llereira 
de Barros. - Francisce José de l\1cllo c ~ouza. 
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DECRETO N. o 2.160 -de 1. o de ?!I aio de 1858. 

Manda proceder a huma nova matricula geral ,de todos os 
escravos sujeitos á taxa. 

Tendo H ouvido o parecer da Secção de Fazenda do 1\fcu Con
selho d'Estado, Hei por bem, para boa execução do art. 11 
§ 2.• da Lei do 1.• de Outubro de 1856, Decretar o se-
guinte: ' 

Art. 1.• Todos os escravos sujeitos á taxa annual de 4~, 
na conformidade do art. 9.• ~ 5.• da Lei de 31 de Outubro 
de 1835, art. 11 da Lei de 21 de Outubro 184.3 c art. 1t 
§ 2.• da Lei de t.• de Outubro de 1856, cstejao ou não ma
triculados actualmentc, serão dados de novo â matricula, a que 
se tem de proceder , dentro do prazo tle 30 dias, contados do 
edital publicado pela Estação Fiscal armcadadora do imposto, 
pelas pessoas designadas e na fôrma estabelecida nos arts. 
1~.·, 5.•, 6.• e 8.0 do 1\egulamento n.• 151 de 11 do Abril 
de 1842. 

§ Unico. Esta mah·icula comprchendcrá na Cidade do Rio 
de Janeiro, os escravos residentes dentro dos limites da dl!cima 
urbana c da legua alêm da demarcação nos termos do art. 11 
da Lei de 21 do Outubro de 1843, e nas outras Cidades o Villas 
os residentes dentro dos limites que forem demarcados na fórma 
do art. t.• do Decreto n.• U1 do 4 de Junho de 1845. 

Art. 2. 0 De 5 em 5 armos, a contar do exercício futuro 
de 1858 ~ 1859, será renovada nas Estações Fiscaes, no mel de 
Julho, a matricula dos escravos, consistindo porêm este pro
cesso, em transportarem-se para novos livros, independente de 
relação ministrada pelos contribuintes, os esm·avos inscriptos 
na matricula, que, não tendo sido eliminados legalmente a re
querimento de parte, ainda estiverem sujeitos á taxa: 

Art. 3. • Fi cão obrigados a apresentar na época da re
novação da matricula relações pela maneira estabelecida no 
art. 1. • só mente os donos ou administradores de escravos, que 
residindo fóra dos limites das Cidades e Villas nas Provincias 
ficarem comprehendidos nos mesmos limites, em consequencia 
de novas demarcações, c portanto sujeitos á taxa. 

§ Unico. A obrigação de que trata este artigo he extensiva 
aos donos e administradores de escravos residentes no muni
cípio da Côrte, quando se verificarem as mesmas circumstancias 
em consequencia da demarcação dos limites da decima ur
bana. 

Art. 4.• As disposições do art. 9.• das lnstrucções de 28 
de Abril de 1856 serão observadas nas Estações arrecadadoras 
do imposto nas Províncias, mas tanto nessas Estações, como 
na do municipio da Côrle a numeração será especial para cada 

' 
t ~ 
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letra, a fim de que a matricula (modelo n. 1) e o lançamcnlo 
(modelo n. 2) se fação por ordem alphabctica. 

Art. 5.° Concluída a matricula de cada quinqucnnio nclla 
se farão os additamcntos c alterações que forem occorrendo, 
á vista das reclamacões dos donos ou administradores doses
cravos, justificadas ê attendidas pelas autoridades competentes. 
Será lambem averbada na matricula a mudança de residencia 
dos contribuintes, quando assim constar nas Estações Fiscaes. 

Art. ü. o No mez de Junho de cada anno os donos c ad
ministradores deverão fazer nas l~staç.ões Fiscacs dedaraçõl's nssig
nadas c juslilicadas das alterações provenientes de acquisição, 
trnsfercncia de domínio; alforria, morte ou outro motivo que 
possa inlluir no lançamento da taxa do anno futuro, nos termos 
dos arts. 9. o c 10. o do Regulamento n. • 151 de 1l de Abril 
de 1842. 

Art. 7. o O lançamento da taxa de cada exercício se fará 
á vista da matricula respectiva, c os donos a pagarão não só 
dos escravos mencionados no art. 13 do Hegularnento de 11 de 
Abril de 1812, como dos que niio tiverem sido eliminados da 
matric~la, devendo sel-o a requerimento de seus donos ou ad
ministradores. 

Art. 8. o A disposição do art. 21 do Regulamento n. o 151 
.de 11 Abril de 18t2 não obsta á percepção da meia siza que 
se pretenda pagar, e á matricula dos escravos, devendo pro
ccder·-sc ulteriormente na forma do mesmo Regulamento contra 
quem de direito fOr. 

Art. 9. 0 A multa de que trata o art. 23 do Regulamento 
n.o 151 de 11 de Abril de 18\2 hc s!Ímcntc applicavcl aos 
donos ou administradores dos escravos, que nos prazos legacs 
os não matricularem, ou deixarem de fazer as declarações sobre 
os que houverem adquirido ou lhes tiverem sido rcmcttidos de 
fóra das Cidades c Villas. 

Art. 10. A imposição das penas do artigo antecedente, c 
do art. 25 do Regulamento de 11 de Abril de 1842, hc da 
compctcncia dos chefes das Estações Fiscaes arrecadadoras do 
imposto, seguindo-se a fôrma do processo eslabdecida no Cap. 
17 do Hcgulamcnto d11 22 de Junho do 1831i, Instrucções de 
3 de Outubro de 181J.ft. e mais disposições em vigor, no que 
forem applicavcis, excepto quanto á alçada. 

Art. H. A matricula de que trata o art. 1. o se fará na 
Cõrtc nos mczcs de Julho c Agosto proximo futuros c nas Pro
víncias no mcz de Julho, ou em algum dos seguintes, c logo 
que puder a clla proceder-se na conformidade das instrucçõcs 
que expedir o .Ministro da l<'azenda para execução do pre
sente Decreto. 

Art. 12. Se antes do rncz de Janeiro não se puder clfe
ctuar em algumas Pmvincias a cobrança do imposto do exercício 
futuro de 1858 a 185!), por não estar condoída a matricula 
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g~ral e o lançamento respectivo, terá lugar em algum dos mezes 
seguintes com a maior brevidade possível. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
lmperin, Ministt-o e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda 
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em o t.o 
de Maio de mil oitocentos cincmenta e oito , trigesimo setimo 
·da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o _Imperador. 

Bernardo de Souza Franco . 

.. 
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DECRETO N." 2.161- do t.o de l\Iaio de 1858. 

A pprova a 1'abella junta, (txando as grati ficariies espcciae$ 
de Commando, e de exercicio, e os valores das etapes e. 
(o1·ragens diarias, das cavalgaduras de pessoa e bestas de1 
bagagem, que competem aos Officiaes do Exercito, em su~ ; 
stituição ás 1'abellas que baixárão com os Decretos n. os 1.8í'1 i ~--
1 . 878 e 1 . 8~0, todos de 31 de .Janeiro de 1857. i 

Hei por bem Approvar a Tabella junt\1, fixando gratificações 
cspcciacs de Commando, c de cxcrcicio, c os valores das ctapes 
c forragens dia rias, das cavalgaduras de pessoa c bestas de.. 
b•gagem, que oompetem ao' omdae. do E>cco;to, ""und~ 
natureza dos empregos em que se acharem, ficando pela mes , . 
Tabella substituídas as que baixá rã o com os Decretos n. os 1.87 . . · 
1.878 c 1.880, todos de 31 de Janeiro do anno proximo pu~- _i 

sado. ·• ~-
Jcronymo Francisco Cocllw, do :Meu Conselho, Ministro . --~ 

c Secretario d'Eslado dos Ncgocios da Guerra, o tenha assim -~-
entendido c faça executar com os despachos nccessarios. Pa-
hlcio do Rio de Janeiw, em o primeiro de Maio de mil oito- . , 
centos cincoenta e oito, trigesímo setimo da lndepcndencia e · ' 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magastade o Imperador. W 

Jeronymo Francisco Coelho. _ 



Tabella gne fixa as §fnw:•uv·~ 
· ·· pessofÍliestas de 

:-~ 

-êlti4es 
que co 

·. (.i ex r.fl: 
oOiêiâés d E· 

GRATIFICAÇOES QUXERCJCID. 
""H 

POR.KEZ. ~ SFRUÇOES. 

ETAPE't. 
OlARIA. 

C! 

PARA FC 
Dll" 

11-------------·----------------------------------------· ---1---------·-+---------------·--------J.----
• 5 Marechal de Exercito ou Tenentll-General • , •• 

Commando de eserc•to ................ , ....... l !llarccbal de Campo ........................ . 

• 5 Tenente-General .......................... , .. 
Commando de Corpo de esel'Cito .............. 'l Marechal de Campo ........................ . 

. • J Tenent[General .......................... .. 
Commando de Dms!o • .. • .......... """"" tl\lare~ de Campo ou Brigadeiro .......... . 

. J Brigad .. ro ............. ; .................. .. 
Commande de Br.gada ..... • .. •• .... • "• """ 1 CoroneJ; .................................. .. 

Marechal de Campo ........................ . {
Tenentê-General .... : ....................... . 

Commando de Armas ......................... Brigadeiro ou Coronel ..................... .. 
Tenente Coronel .......................... .. 

lTenente-General ................. ; ........ .. 
Marechal de Campo ........................ . 

Commando de Praça 00 Fortaleza, de Fronteira Brigadeiro .•••••••••.•••••••• ; .•••••••.•••• 
Districto ou Guaroiçno militar de 1.• ordem .. Coronel .................................. .. 

Tenente-Coronel ou Major .................. . 
Capitão ou Subalterno .................... .. 

Commando de Corpos especiaes, de Engenheiros~ Tenente-Gdneral • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e Estado-:Maior de 1.• e 2.• Claose. l M~recdh•11 e Campo .. •·•••• .. ·• .. ·•· .. •· .. •· \.Brtga ero •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

{ 
Coronel on Tenente-Coronel ............... .. 

Commando de Corpo, ~Batalhao ou Regimento. Maj?r. ,, • : ... : ............................ .. 
Cap•tno (mtermamente) .................... .. 

Com_mandn de Companhia ou Destacamento com { CapitD~. ou Subalterno .................... .. 
ma•s de 40 praças ..................... • .... • 

Tenente-Coronel de Regimento ............ • ...... • .. • .. : ...... • .... • .. • ...... • ...... · ...... . 

F' M d t )Major: ................................... .. 
JScaes ou ao an es ......................... l Capita\"'" ............................. .. 

Ajudante de Corpo, Batalbao ou Regimento ............ I .............................. ; .... . 

Quartel-Mestre e Secretario ............................ ~-...................... • •••••••••••• 

C Tenente-General ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ajudante de Campo de S. M. O Imperador •••• ~ Marechal de Campo ou Brigadeiro .••••••••••. 

lCoronel ................................... .. 
I 

Ajudante-General do Exercito ................. j Marech•l de Etercito on ~enen~e General.. ... l Mnrechfl de Campo ou Br~gadelfo ........... . 

{
Marechal de Campo ........................ . 

Dtpntado do Ajudante-General do Exercito ..... )lrigad"!ro ................................ .. 
Coronelj. ................................... . 
Tenente-Coronel ou Major ........ , ......... .. 

I 

4&08000 
3508000 

30osooo 
2áOSOOO 

láooooo 
1áoaooo 
130$000 
!3080flú 

láOSOOO 
lãOSOOO 
1308000 
1308000 

808000 
708000 
ljQ,<OOO 
áO.<IIOO 
áOSOOO 
408000 

1008000 
809000 
sosooo 

1oosooo 
sosooo 
sosooo 

~o:ooo 

408000 

30.'000 
ao,ooe 
10&000 

10SOOO 

1 ConrormM força d Exercito e circumstancias das 5 
I operaç. poder-se- addicionar uma crat. espec. t 

,}Idem ..................................... { 

} Na Provinda do R Grande do Sul se dará mais { 
a gratificação espéial de 100$000 por mez .••.• · 

lScndo de 2.• ordc 
3.• ordrm ~osoo 
ou fortaleza nac 
rageos ......... 

.................. l""" .................. .. 

::::::: ·:.·: ': ': ':': ': ': ': ': ':: .. ~~ : ·-:-:-:-:-_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ :_::::::: : 
' I 

. ' ................... ..,, ................. ········· 
... ~ 

; ; ; ; ; ; ; ; ;; ;; ; ;; Tl.;t1~-~~. ;. ; ; ; ; ; ; ; ; : ;;; ; ;; ; ; ; ; ; ;; ; 
\ ·- . . .. \' ................ !~"·, ....................... .. 

................................................. 
~óOSOOO ............................................. .. 
~oosooo ............................................... . 
1áOSOOO ............................................... . 

4008000 .............................................. . 

:loosooo .. • • .... ·. • · • • · · • · • • · • •·• · · · · · • • • · • • · · · · · · • • · • • · 
2oosuoo .............................................. . 
180~000 .............................................. . 
1á08000 ............................................... . 
1áOS000 .............................................. . 

Ajudante-General Qnartel-llfestre-Gencral , 00 {M~rech~l de Campo --. • •• • • • • • • • • • • • . • • • • • • .. ............ .. 
Chefe do Estado-)laior do Exercito, ou Corpo Br~gad••. ro ... • • ...... • • .................................... .. 
de Exercito de operaçoe..................... • Coronel on Tenente-Coronel.......... .. • .. .. • .. ............ .. 

• Major .. f ................................................... . 
} Commissão acth·a ·~Engenheiros (como Chefe). I 

Deputado do Ajudante e do Quartel-Mestre-Ge.f omcial General................ • .. .. .. • . .. .. • .. ............. . 
neral de forças de operaçOes •• , .............. ''t Coronel • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ............. . 

Tenente-Coronel ou Major ................................... . 

Assistente do Aj~dante e do Quartel-Mestre Ge- s Tenente-c r 1 M · . 
neral de fortu de operaçOes ................. iCapitao o: S~gaJ~0rno~~~~:::: ::::::::::::::: :::::::::::::::: 

AHistente do Ajudante e do Quartel-lfestre-Ge- ~Coronel ................................... .. 
oeral da Ct\rte e Provloeias .................. ( Ten~nte-Coronel ou Major ................... . 

~· . Cap1tao, on Subalterno ...................... . 

Ajudante de Ordens do Commando de Armas •• 5 Ten~nte-Coronel ou :Major ••••••••••••••••••• 
. l Cap1tao on Subalterno .................... .. 

Secr.etario, Ajudante de On!ens e ~e Campo, e í Coronel'; ............................. . 
Oflic1aes empregados nas Secretams militares Tenen!e-Coronel ou Major •••••••••••••. ::::: 
de forças de operaçOes ...... •• • .... .. .. .. • • • Capitno on Subalterno (inclus. os Offic. escript.) • 

I' 
· . . {Secret.:GeraldoEsercito $Coronel ............ . 

Sewetar10s mifitates.. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . 1 T. -Coronel ou llfajor. 

Dito do commando d'armas, Capitao ou Subalt •• 

Commissario, Iatendencia e Pagadorias militares J Chefe l· ................................. . 
~~forças ~~raçoes ....................... J Officil\y'_,L .. _ .............................. .. 

I Tenente-General ............................ . 
I mili 'M•recbal de Campo ....................... .. 
nspecçOes tares .......................... tllrigadtiro ... .. • .. ..................... .. 

Coronel .................................. .. 
Tenente-Coronel on Major .................. . 

( Marechal de Eiército on Tenente-General .... . 
. • d E ·· 11 · ) Marechal de Campo ou Brigadeiro ........... . 

Comm•SI!o acr.n-a e nge.n. • ou a e a equiparada~ ~ronél.. .................................. . 
en~nle-Coronel ou Major ................. .. 

CaplUIO ou Subalterno .................... .. 

omciaes Engenheiros em st;"iço de Força de operaçoesl alêm das ca•·aJgadnras, etapes e mais 

IOOSOPO 
100$000 

80$000 

1áO'OOO 
1308000 

15080110 
láOSOOO 
130SOOO 
130>000 
1oosooo 
UOSOM 
1308000 
120$000 
llOBOOO 
1008000 

}Idem.···.·········~ ••••••••••••••••••••••• t 
jldem ....................................... { 

l Commiss&o de Estio maior de 1.• Classe ..... ~ 

Idrm (ten• o Secretario mais 60SOOO { 
mensaes pai o expediente .•••••..••••• 

Idem (alem de 40SOO pava o expediente) •••••••• 

} O que lhes comPCir segundo o respectivo Begul.•{ 

................. ;~ .......................... . . . . . . ............ ~· .......................... . 

..... ·············~··························:· .................. } ......................... . 
·:~~ ~~~~;~::~ -~~ ·s;~::~;~. ~~~~ :~~~~: -~. ~-:·(· 
~ rte e não vcn forragem oem cavalgadura. < 

~ Chefes de con issoes d'Engenbeiros terlo 
, ai•.· aosooo de @ tilicaçM especial ......... { · 

8S600 
á8400 

5S400. 
3SSOI) 

5~400 
ll8800 . 

'8600. 
28600 

5$400 
38800 
~8600 
1SSOO 

' 5$400 
3SSOO 
'8600 
18800 
18400 
lSOOO 

58400 
38800 
28GOO 

U8GO 
18400 
18400 

1SOOO 

18400 

1$400. 
1S400t._ 

18~00 

18000 

58400 f 
ag8oo · 
28600 i 

8$600 
b$400 

38800 
!8600 
18800 
18400 

arsoo 
'8600 
18800 
1S400 

!S600 
18800 
1$400 

18400 
1SOOO 
1$800 
1!400 
18000 

·18400 
HOOO 

18800 
J$400 
18000 

lS800 
18400 

18000 

18400 
lSoQia.. t 
58400 
3S800 
28600 
18800 
18400 

38800 
2S600 
18800 
18400 
18000 

1!. 
~· 

lk 
~~ 

• 
UI 

111 

vantagens que lhe competu-em ....................... 1 ................................... .. • •••••• 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ••••••••••• 

Commissllo de Estado-Maior de 1.• Classe ou a í C'.oronel .... " ·' • • • ·" ·:"" .... • • • .. • ..... • • 
ell · da Tenente-Coronel ou MaJor .................. . 

a eqmpara " .. """ • " .. "" •" • .. • • .. • Capitno ou Subalterno ..................... .. 

Para o trem dos Officiaes de cada Companhia ............................................. .. 

Arcbivo do Corpo, Batalbno ou Regimento ................................................ .. 

")_f., ... i~Jto~~o• n,. DTI,.1"1"!1 ,. tr~Un l'l!!ill r ................ ~..:..... ___ ., .... A ... r ...................... = ... 

508060 
408000 
30~000 

~Er commissfio de "'lado-Maior de !.• CJà.liec 
ra menos a r.. • 1 e e na o tem forragem nem 1 

1S800 
1SW8 
18001 

1141 
1841 
SII . . . ...................................... /' ................. ; ............ .. f\ulgadura. ..... .. ..................... ( 

. ..................................................... ·.:~· .......... . 



1·cicio .: ~· valores das etapes e forragens diarits das cavalgaduras 
Exer~ito, 'segundo a natureza dos empregos em.que se acharem. 

I 

1 

[ 

i 

CAVALGA WRAS DEPESSOAS. BESTAS DE BAGAGEM. 
I ' ,--·--

<RA FORRAGEll I PARA CO'IIPII PARA REMONTA. PARA FORRAGI:ll 
DI.\RU. DIAJlfA, 

98800 ~:~-- --4008000 ---~:-

' 

' 

I 

l 

5~000 r,.. 80081 2l0SOOO 7S400 

\ ~· d~ 5/iOOO 
38800 

5SOOO 
36800 

2S600 
2t600 

áS MO 
3S800 
25600 
~sooo 

55000 
3JSOO 
28600 
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Prlmeb·a.- Os Officiaes do Exercito e!Tectiw, oggregados ou reformados, alêm do soldo , 

gratificaçno addicionai que já perceberem , tem direito ás nntagens geraes e especiaes desi 

guadas nesta tabclla, segundo os seus postos, quando PstiYerem em exercicio dos empregos 

ou commissoes para que forem nomeados pelo Ministerio da GuerTa, ou por elle devidamente 

autorisados. 

Segunda.- Tem igualmente direito ás vantagens gcraes c espcciaes desta tabella, bere 

como aos solUos, que segundo os seus postos competem aos Officiacs do ExcrciLo, os d3 Guard 

Nacional quando, na conformidade do disposto nos arts. 91 e 131 com referenda a" art. 8 

da Lei n.• 602 de 19 de Setembro de 1850, forem empregados em senicos de destacamento 

ou em qualquer seniço militar determinado por actos do GoHrno na Cilrte, e dos Presi 

dentes nas Pro\-iucias. 

Tf"reeira. -Os Officiaes do Exercito, qur se acharrm t1orntrs ou rm Consrlho de Guerra, 

os que forrm prisioneiro:;, contiouartio a perceber a ctapc~ no ca~o de fJUC já antes a pcrccb<'ssem. 

Quarta.- As forragens c canlgnduras de pessoa de;ignadas nesta tabclla para os Offieiacs 

emprrgados em for~as de operaçürs, são Citcnsilas aos Officiaes empregados em for('as orga

nisadas. de obsenacn.o ou de oceupacão de qualquer posiç!lo mi~tar ~ .ainda mesmo que nlio 

entre effcctiramcnte em ope'raçoes. 

Quluta. -As bestas de bagagem e competentes forragens só competem nos Officiaes empre

gados Clll forcas de oporaçoes eiTeetirns ••m tempo de guerra; em tempo ele paz compete só

mente a forragem nos casos de morebas para objecto de servico, segundo o disposto uos arts. 

2 e 11 das instrucções de " de Julho de 1857. 

Sexta.- O abono de cavalgaduras compete de.de logo aos Ajuddantcs de Campo de S. 111. o 

Imperador, ao Cirurgiao-llór do E1ercito, aos Commandantes, Majores, Ajudantes de Corpos, 

Batalhões ou Regimentos, e nos Tenentes-Coroncis dos mesmos Regimentos, por serem consi· 

derados fiiOS taes empregos; os de mais Officiaes empregados nas commissõcs, a que esta 

tabella concede cavalgaduras de pessoa, súmentc a receberao depois de hum anno continuo 

de cicrcicio da respcctira commissa:o. 

Setima.- Os Auditores c CapellfiCS pertencentes a ro,-ças de opernço1es tem direito a huma 

besta de bag.,gem e á correspondente forragem; e a esta terno direito em qualquer tempo nos 

casos de manha por objecto de serviço. 

Oita,·a. -Os Empregados das Repartições de Saude, em commissões do serviço de pu e de 

campanha, terão as vantagens geraes e as gratificaçoes de etercicio, que lhes marca a tahella 

annen ao Regulamento approrado pelo Decreto n.• 1.900 de 7 de Março de 1857, Do mesmo 

modo o Chefe da Repartiçaf de Quartel-Mestre-General da Côrte, c os mais Officiaes nella 

empregados, pcrccbcrilo as ,·antagens que lhes competirem, segundo os seus postos, em seniço 

de engenharia ou de Estado-1\laior ed 1." Classe, na conformidade do Regulamento que bailou 

com o Decreto n.• 1.127 de 26 de Fcrereiro de 1853. 

~ona. -Os Officiaes empregados na Rcpartiçfio do Ajudante-General da C~rte, e nas de De-

putado do Ajudante ou do l)Uartel-Mcstrc-Gencral dos Corpos de E1crcito de operação ou de 

obscrvacao, que tem dir~ito a cavalgaduras de pessoa c competentes forragens , são sómcnlc 

aquclles Cipressamente meneionados na pre•ente !abella. 

l-_. 
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~ Teueute-General ••••••.•.•••••••.••••••••••.• 

Ajudante de Campo de S. M. O lmperador •••• ~:::~~t~.~~-~-~~~-·o·~-~~~~~.e:~:::::::::::: 

"udau'· ,.,...;_, do Ese-lto j~~l de Exercito ou Tenente General ••••• 
"" ..,...~ .. · • ·'' · · •· · · • · · · · · l Mare~h t-cle._~ampo ou Brigadeiro •••••••••••• 

.• ;~- · {M~rech 1 de ~miJo-., .....•...........•..•.. 
1 ·.,~-"·;• .. ·ctô';AJudante-Geoeral do Eiereito ••••• Bngad 1'0_···:······························ 

· , iJf';" · · ~- ~:o ,,·~;.;~~j·~~·y~"c;;.:::::;::···::::::: 
AJudante-General Quartel-Mestre-General , ou {M~reebü de Campo • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 
Chefe do Eltdo-)laior do Eserclto ou Corpo Brtgadelro •••• •• •• ••• • ••• •••·• •• • • ······•• 
de EserciiO de operaçOes •• ; ........ : .......... Coron~el·!lu Teueote·Coronel •••••••••••••••• 

.. ,.~,··· • · Major .................................... . 

Deputadll ci_fr_~_·_.· .. -~te· e ~=· Quartet-Mestre·Ge- { Olllelal ... neta! •• •••••••••• •••• ~ ........... . 
neral de força de operaçOea. .. .. • • • • • • • • • • • . Coroue ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............. .. 

. Teoen orooel ou Major •••••••••••••••••• 

Aulstent~ d~.'~~ante e do Quartel-Mestre Ge- STeneut ronel ou Major ••• : ............ .. 
neral dll forc- de operaçllel ..... • • • .. • • • • • .. l Capitlo ou Subalterno ..................... . 

Alllltente do Ajudante e do Ooartei-Mestre-Ge.C CoroneL ................................. . 
neral da Ctlrte e Provincial .................. l Tenente-Coronel ou Major ............... . 

\ Capit.a~ ou Subalterno .................. . 

Ajudante de OnleDJ do Commaudo de Armas .• { Ten~ti-Coronel ou Major .................. . 
. Capttao ou Subalterno ..................... . 

301000 
ao:ooe 
tOIOOO 

108000 

2>08000 
2008000 
l>OSOOO 

I0080PO 
1008000 
80$000 

Seeretario, Ajudante de Ordens e de Caml'o, e t CoronJ: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Officiaes emPft!!Ados nas tieeretariaa milttares Tenen!~oronel on Major ••••••••••••••••••• 
de forças de opençOea • •• • • • • •• •• • • • • • • • • • • • Capil8ll ou Suballt'rno (iuelus. os Offic. eseripl.) • • ............. . 

r 
. . . · {Seeret.:Geral doEsercito l~0rl!nel. •• • • · • • • • .. • 1!>0'000 

Seeretartos mtlttares...... ••• .. • .... • • • • • • • • • • • • 1 .-Coronel ou Major. 1308000 

Dito do eommando d'armas, Capitao ou Suhalt.. • ••••••••••• , •. 

Commissario, latendeneia e Pagadorias militares$ Chefe .L................................... . .... ; ......... . 
de forças de operac;Oea ....................... J Offieia~_,._ •• _.,_ ......................................... .. 
- --- I 

)
Tenente-General ............................ . 

n· Ma recital de Campo ......... ·• ............. . 
lnspeeçllel m tlafts • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • Brigadeiro • .. .. • ....................... .. 

Coronel ................................... . 
Tenente-Coronel on Major ................. .. 

( llfarechal de Exercito ou Tenente-General ••••• 
. J Marechal de Campo ou Brigadeiro ........... . 

Commtlllo aetiva de Eng011. • ou a ella equiparada~ Corondl .•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Tenente-Coronel ou Major ................. .. 
Capitab ou Subalterno .................... .. 

I 
Offieiaes Engenhl!iros em s~iço de Força de operaçOes i nlêm das tavalgaduras, etapes e mais 
vantagens que lhe competirem ....................... ; ................................... .. 

' 
Commilllo de Estado-Maior de 1.• Classe ou a t Coronel .... •• .... • .. • • .. • ...... • • • ...... .. 
ella equiparada ........ ,.................. .. • Ten~ote-Coronel ou Major ................ .. 

Cap1t10 ou Subalterao .................... .. 

Para o trem dos Offieiaes de cada Companhia .... : ......................................... .. 

Archivo do Corpo, Batalhao ou Regimento~ ..................................... ; ......... . 

MuniçGes de guerra e trem du Companhias, para eada Companhia .......................... . 

1&08000 
1b08000 
130$000 
130~000 
1ooauoo 
uosoon 
1308000 
1208000 
1108000 
1008000 

1>08080 
408000 
30~000 

. . tBrigadeiro • .. • • • .. .. .. • .. • .. • .. .. .. .. • .. • • • . ............ , •• 
Commaudo de Pruidios militares Coronel.................................... • .............. ' 

"• • "·" '"·" teuente-Coronel ou MaJor .. .. • .. • .. .. .. .. .. • • .............. . 
Capitlo ou Subalterno .................................... .. 

Directores on Commandaotes: )Marechal de E~ercito ...................... .. 
1.• de E100ta1 militares..................... Te!'ente-Geoeral ou Marechal de Campo ..... . 
2.• de Hospitaes Militares................... ~Fadeiro ................................ .. 
3.• de Fabricas e Anenaes.. ... • .. .. .. .. .. .. T rond • • • • • • • • • • • • • •• • • .................. . 

enente·Coronel ou Major ................. .. 

· ~Marechal de Exercito ...................... .. 
· 6.• de Campo de Instrucçlo, Exercidos ou Te!'en~eral ou Marechal de Campo ••••• 

Manobru ••••••••• :··········· •••••••• · •••••• ~gadetro ···················•············ s.• de Coloolas Jo61itares • .. • .. • .. .. .. • .. .. .. • ronel ................................ .. 
Ten~nte-Coronel ou Major ............... .. 

. Captllo ou Sobaltemo .................... . 

' ••-h d "·-··"' S .. ,.,ta JMareebal de Esereito ..................... .. 
j....,... roa o .........,...o npremo....., r ........ l~:~~r~!.~~-~~~al·~··-~~~~::::: 

: Offielael Sultalternos do Corpo, Batalblo ou Regimento .................................... . 

Co~missao aetiv'a' i~ngenbeiros (eo~o Chefe). I 
. r . l } .. k ·s Idem .......... :-; ....................... t 

' ' . ·lt 
._j, .. 

}Idem ............. :·.· ........................ t 

_}Commissào de Est~o maior de 1.• Claue ..... ~ 

ldrm (Iene o Secretario mais 608000 { 
mensaes pai o expediente ............ . 

············································· 
!'!em (altlm de 40$«10 pava o expediente) ...... . 

' ••• ·!· •••••••••••• ~ ~ ........................... . 
············································· 

::::·f':::.:::::::::·.~·.:::·:::::::::::::::::::: .. ............................................. 
Em rommisslo de teri 

iàlrte e nfto rae~~.Ê:;:.:~cl~~~·::; Os Chefes i01 

i 
I 
I .... r ........... .. 
l 

}
Em eommisslo 

terá ntenos a 5.• 
ea\·algadora ••.•• 

I O que lbe1 competi•fel"mdo 
gulameotos ••••• 

'· 
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t8to: .ao; 
::.: 
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18~ 6804 
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. ........... 
Jl~ 
184011 
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. ............ , 
·············· . ............ , 

Palacio elo Rio ele Janeiro, t.• de Maio de 18' 
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2405000 Nacional quando, na conformidade do disposto nos arts. 91 c 131 com rcrerencia ao art. 87 

i~gS~~g da Lei n.• 60! de 19 de Set;bro de 18~0, forem empregados em serviços de destacamento, 

1208000 J20J000 • ou em qualquer serviço milit~ determinado por actos do Go1·erno na C<\rte , c dos Presi-

100"000 dentes nas Pro>incias. 

~405000 
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Tt"M"eira. -Os Offiriaes do Exrrcito, qur se acharrm tlorntes ou em Consr)ho de Gucrrn, c 

os que forem prisioneiros, contiouarno ól perceber a ctapc, no raso tle CJUC já antes a pcrcclX's.sem. 

Qno.rta. -As forragens e cayalgacluras de pessoa cl<.'signndas nrsta tabc.lla 11ara os Ofüciacs 

emprrgatlos em forças de operações, silo e1tcnshas aos Officiacs empregados em for~as orga

nisadas de obscrvaçao ou de- octupa.ção de qualquer poti~!i.o uli~tar, ainda 1nesmo que nlo 

entre effccthamente em opé'ratoos. 

Quluta.- As bestas de bagagem e competentes forragem só competem aos Officiaes •mpre

gados em Cortas de oporaçóes eO'ecthas em tempo de guerra; em tempo de J••z compete só

mente a forragem nos casos de marchos para objccto de servil,:o, seg\.iDdo o disposto nos arts . 

2 e 11 das instruques de 2~ de Julho de 1857. 

Sexta. - O abono de cavalgaduras compete de<de logo aos Ajuddantes de Campo de S. M. o 

Imperador, ao Cirurgiilo-Mór do E~ercito, aos Commandantes, Majores, Ajudantes de Corpos, 

Batalhões ou Regimentos, e aos Teneutes-Coroncis dos mesmos Regimentos, por serem ronsi· 

derados fitos tacs empregos; os de mais Officiacs empregados nas rommissõcs, a que rsta 

tabella concede ca\"algaduras de pessoa, súmcntc a receberão depois de hum anuo continuo 

de uercicio da respectiYa commissilo. 

Setbna. -Os Auditores e Cupellães pcrlcnccntes a ro,.ças de opcrn(OCS tem direito 3 huma 

t.._sta de bag:.gem e á correspondente forragem i e a esta ter!io direito em qualquer tempo nos 

casos de marcha por objccto de ser,-iço. 

Oita•·a. -Os Empregados das Repartiçocs de Saude, em commissõcs do seniço de paz e de 

campanha, terno as vantagens geraes ~ as gratificatões de CJercicio, que lhes marca a tabella 

anneJa ao Regulamento approrado pelo Decreto n.• 1.900 de 7 de Março de 1857, Do mesmo 

' modo o Chefe da Repartiç4<J de Quartel-llestre-General da Cflrte, c os mais Officiaes nella 

empregados, perceber ao as yaotageos que lhes competirem, segundo os seus postos, em senito 

de engenharia on de Estado-Maior ed t.• Classe, na conformidade do Regulamento que baisou 

com o Decreto n.• 1.127 de ~6 de Fevereiro de 1853. 

iliona.- Os Officiaes empregados na Repartição do Ajudante-General da Cllrte, e nas de De· 

putado do Ajudante ou do Quartel-Mestre-General dos Corpos de E•ercito de operação ou de 

observatno, que tem dire.ito a caralgaduras de pessoa e competentes forragens , são sómente 

aquelles espressamente mencionados na presente labc!la. 

........ ~i.·.··.:.·:·.:.:.·_· 
~~~ ............... . 
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18400 

8800 

1$400 

1~0$000 

605000 

aosooo 
60S000 , ~eelma. -Qualquer commissão do scr.iço militar não mencionada na presente tabella, e que 

7'8°00 não tenha wncimentos designados em ordem especial, Lei ou Regulamento, será classificada 

./· 
pelo Governo ou pelos Presidentes das Pro>incias, dependendo <ie approvaçno do mesmo Go

verno, que designará as vantagens de alsuma das commissões, qae se acbão aqui mensionadas, 

que mais se lhe assemelhe, sesnndo a natureza da mesma com11issao. 

Undoolma.- Os Officiaes que na somm_a geral de todos os s~us ,·encimentos perceberem 

actualmente maior quantia do que: a marcada nesta tabella, comerra-la-Mo até que passem a 

hum exercício, em que tal somma iguale eu exceda a que ora percebem. 

Duodeelma.- Ficão sem eiTeito as tahellas aunexas aos Decrttos n.•• 1.877, 1.878 1880, 

todos de 31 de Janeiro de 1857, continuando porêm em vigor as observaçocs eJplicativas 

complementares nas mesmas tabellas na parte em que ora nao i>r4o alteradas. 

Dcc. o.• 2.l6l 
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llEC.:REtO N.• 2.tG2- do 1." de Maio de JS~S. 

MfJnda observar o Regulamento, para o exame dos Arráes 
das Barcas de Vapor, etnpregadas em a na~gação da ba1fia 

Nictlwroy, e 1·ios qtte n'ella desaguão. · · ., · 

Hei por bem que se ohs11rve o Regulamento, que com este 
bah:a, assignado por José Antonio Saraiva, do 1\leu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da 1\larinha, esta
belt•cendo a maneira, pm· que devem ser examinados os Arrát>s 
das Barcas de Vapor, empregadas em a navegação da batlia 
Nictheroy, e rios que n'ella desaguão. 

O mesmo Ministro e Secretario d'Estado assim o tenha en
tendido, c raça executar. Palacio do Rio de Janeiro em o pri
meiro . de 1\laio de mil oitocentos cincoenta c oito, trigesimo 
setimo da lnd<'pendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagrslade O Imperador. 

Jrmf Antonio Saraiva. 

ReM,'lalanteuto, a que se ••efe••e o Dee••eto d'esta. . 
· •lata., 1•ara o exante •los .&.ra•áes das Dàrcas. 

de. Vapor, einpreKadas em a nave.-a~ tia 
-~~ IJaltlal"ilctlteroy, e rios 'l••e n'ella desapai'le. 

Art. t.• Todas as Barcas de Yapor·, empregadas em a 
navegação da bahia Nictheroy, c. rios que n'ella desaguão, 
d§IG.rão ter, como Arráes, hum individuo competentemente exa
rf1tnildo pela Uepartição da .l\Jarinl1a, pam dirigir sua nav~a
c;ao, c ser por ella responsavel. 
. Art. 2." Os Arrites serão examinados na Capitania do 
Porto por huma Commissão, presidida pelo 1·espcctivo Chefe, 
ou seu Ajudante, e composta do Patrão .:Mór, de um intel
ligente Pratico do porto, nomeado relo Govemo, c do Official 
1\farinheiro, que servir de p!wlto na mesma Capitania. 

Art. 3.• O exame será feito na Capitania, ou a bordo de 
qualquei' Barca de Vapor de nnvegação interior, ou em huma, 
e outra parte, a juizo dos examinadores; e versará sobre o 
seguinte: 

S 1.~ Conhecimentos praticos da arte de marinheiro, in
di~saveis para esta quaJidadc de serviço. 

S 2. o Atracar, e largar das pontes em t(l)das as diversas 
eircumstancias de vento, mar, tempo, e embaraços. . 

§ 3. o Conhecimento dos nomes, c valores dos rumos d'agulba, 
da maneira de dir·igir por elles a embarcaçiio, t' de marcar a 
dirccção, a que dem&r·a qualqurr objeclo. 

32 
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§ 4.• Hora do est.abelecimenlo do porto, duração, dírecçüo, 
e velocidade das marés, e correntes. 

§ 5. o Ventos reinantes , conforme as estações; sua direcção, 
força, e influencia sobre as marés; os phenomenos' que mais 
ordinariamente se observão n' este porto; quaes as estações, em 
que elles mais frequentemente apparecem, e as precauções, que, 
para evitar, ou aproveitar seus elfeitos, devem ser tomadas na 
navegação; sendo os principaes d'estes phenomenos as cerrações, 
e trovoàdas. 

§ 6. 0 Posição de pedras occultas, e perigosas, baixios, ca
naes, barras dos rios, sua profundidade, c direcçlio de recifes, 
pontos de abrigo e espera. 

§ 7.•. Nomenclatura das pontas de terra, ilhas, e enseadas, 
c profundidade d'agua junto áquellas, e dentro d'estas. 

§ 8. • Modo de salvar qualquer pessoa, ou cousa, que caia 
ao mar, ou de acudir a perigo superveniente, e prestar soccorros, 
que lhe sejão reclamados, ou a que espontaneamente se preste. 

Art. 4.• Para o exame, de que trata o artigo antecedente, 
precederá despacho da Secretaria d'Estado, dirigido á Capita
nia do Porto, que passará ao examinado a Carta competente; 
podendo esta ser geral, ou especial, para huma ou mais loca
lidades do porto. 

Art. 5. • Cada membro da Com missão examinadora per
cebt>rll de emolumentos, que serão pagos pelo examinado, logo 
que obtenha approvação, a quantia de dous mil réis; e o Se
cretario da Capitania a mesma quantia pela Carta, que forne
cerá à sua custa, e pelo registro d~ella em livro proprio. Esta 
Carta deverá ser registrada nas Secretarias da Policia da Côrte, 
e de Nictheroy, sem cujo- visto- não terá validade. 

Art. 6.• O presente Regulamento começará a ter elfe_ito 
hum mez depois de soa publicação, a fim de que n'este espaço 
do tempo se possão habilitar as pessoas, a quem elle se refere. 

Palacio do Rio de Janeiro em o 1.• de Maio de 1258.
Josi Antonio Saraiva. 

-·-
DECREfO N.• 2.163-de 1.• de l\faio def858. 

Reorganisa a Academia de Marinha, em virtude da autorí~ 
sação concedida no § 3.• do tWt. 5.• da Lei N. 862 

de 30 de Julho de 1856. 

, Hei por bem, Usando da autorisaçAo concedida no § 3.• 
do art. 5. • da J .. ei N. o 862 de 30 de Julho de 1856, Reorianisar 
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a Acadentia de Marinha, na conformidade do Regulament.o qua 
com este baixa, assignado por José Antonio Saraiva, do Meu 
Conselho, Ministro e .Sem'etario d'Estado dos Negocios da Ma
rinha, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do Rio de Janeiro em o primeiro de Maio de mil oitocentos 
cincoenta c oito, trigesimo sctimo da Independencia e do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

JosJ Antonio Saraiva. 

Be311lamento a •ue se t•et"et•e o Deere~ desta 
data, reot•,;anlsando a Aeadenlia de Harl• 
nha, sob a deuomluaçiio de-Escola de Ha• 
t•luha, - em vlrt11de ela autorlsaçao eonee• 
dlda no I 3.0 do at•t. 5. 0 ela Lei u.o 88. de 
30 de .Julho de :1858. 

CAI'ITULO I. 

Da Escola. 

Art. 1.• A Escola de Marinha tem por fim o ensino theo
rico e pt·atico das materias cujo estudo he indispensavel aos 
jovens que se dedicarem ao serviço da Armada Imperial , e 
obtiverem praça de Aspirante á Guarda 1\Iarinha. 

Art.-· 2. o O curso da escola será de quatro annos , pelos 
quaes serão distribuídas as materias de ensino na ordem se
guinte: 

t.o aono. 

Primeira Cadeira. -Geometria elementar, seguida das no
~ões fundamentaes da geometria descriptiva. Trigonometria 
rectilinea, com applicação aos primeiros tbeoremas da geome
tria analyca, na parte relativa á theoria da linha recta e do 
plano, considerados no espaço. 

Ensino Auxiliar.- Algebra até a resolução geral das equa
ções numericas. Binomio de Newton, com applicação á deduc
ção analytiea das series elementares, a saber: aquellas que ex
primem o desenvolvimento das funccões exponenciaes, loga
rithrnicas e circulares. Construcção c uso das taboas dos lo
garithmos, tanto de numeros como de linhas tt·igonometricas. 

O ensino destas doutrinas auxiliares ficará a cargo do Op
posit'()l" que estiver alfecte á eadeira do t.o auno, sob a direcçfto 
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do Lenlc respe~;tivo, ou stimente ü cargo deste, eomo melhor 
aconselhar a experilmcia. 

Primei Ta a ~tia, em dias altcrnados.-Apparelbo c manobra. 
Segunda a;ulaa- Desenho de figura e de paisagem. 

2." anno. 

Primeira Cadeira. -Noções elementares de calculo díf
ferencial e integral, com npplieação á theoria das curvas, e 
superficies eurvas em geral, servindo de introducção no ensino 
da mechanica racional. Applicação desta á thcoria das ma
chinas simplices, e com especialidade ás de vapor, e a expli
cação dos princípios fundãmentaes da construcc;ão naval. Ex
posição da thcoria de altracção universal, applic3da ao movi
mento dos planetas c á explicação do plwnomeno das marós. 

Ensino Auxiliar.-Continuação dn geometria analylica, com 
~pplicação ao estudo das curvas planas, especialmente das secções 
conicas, e das superficies e solidos da revolução. 

O ensino destas doutrinas auxiliares ficará a cargo do Op
positor, que estiver affecto á cadeira do 2. o anno, sob a direcçlio 
do Lente respectivo, ou sómente á cargo deste, como melhor 
aconselhar a cxperencia. 

Segunda Cadeira,- Physica experimental, comprehcndcnrlo 
especialmente o esturl.o da optica , eleetricidade, magnetlsmó 
terrestre, meteorologia, c do vapor considerado como agent0 
mechanico. 

Aula:- Topographia c desenho topcgrapbico. 

3." anuo. 

Primeira Cndeira- Trigonometria cspherica, e aitrooomi3 
pbysica; servindo de introducção ao curso completo de nave
gação. 

Segunda Cadeira- Balística applicada ao movimento dos 
projcctis usados na guerra, e com especialidade á Artilharia 
Naval. Cbimica elementar, com applicação especial á pyro
technias. 

Aula. - Estudos detalhados e praticos do emprego druo 
machinas de vapor nos usos da navl'gação. 

Desenho de machinas. 

'•.• anno, 

Ensino a bordo de hum navio armado em guerra, e em 
viagem de longo curso. Tadica naval, historia da navegação, 
1:om especialidade das mais notaveis Campanhas . navaes dos 
tempos antigos e modernos. 
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Exeroicios pmlicos e regulares de obscn·açõcs astrono 
micas, especialmente para a dcterminacão das longilúdcs no 
mar. 

Exercícios de Artilharia. 
Trabalhos hydrographicos, c desenho respectivo. 
Dctaijles praticos da construcção naval, com especial appli-

caçllo ao 'serviço de guerra. . 

CAPITULO U. 

Do ensino commum a todos os Aspirantes. 

Art. 3. o Os Aspirantes farão os exercícios praticos se
guintes: 

Fallar c esm•cvcr fmncez c inglez : duas vezes por semana 
Jlal'a cada maleria. 

Aparelho de manobra: duas ''czcs por mcz em algum 
navio de guerm, ou pertencente á Escola, c sobre a vela, pm
ticando nessa occasião todas as fainas da arte de Marinheiro. 

E1grima; h urna vez por semana. 
Gymnnstica: huma vez por semana. 
Natação: duas vezes por rnez, c nos domingos, antes da 

missa. 

CAPITULO 111. 

Do ensino das materias do 4." anno a bordo de hum navi"o 
· de guerra. 

Art. 4." O Governo providenciará de modo que no mcz 
de Novembro de cada anno se aehe convenientemente prepa
rado para a viagem de ensino dos Guardas 1\larinhas hum 
dos melhores e mais bem armados Navios da Esquadra Im
perial. 

Esta viagem começará sempre antes do dia 15 de Dezembro, 
e será feita de conformidade com as ordens c instruções do 
Governo. 

Art. 5. o As instrucçõcs mencionadas no artigo antecedente 
que se darão ao Com mandante do Navio-escola, e poderão ser al
ter:~das annualmcntc, devem indicar: 

1.0 A ordem e natureza do serviço dos Guardas Marinhas 
a bordo. 

2. 0 O descuvolvimento maior ou menor que os Lentes de
verão dar ao ensino das materias do 4. o anno. 

3. o O programma das horas de ensino. c de estudo c das 
que forem destinadas para os exercícios 1\Jilitarcs, obscrvaçi'ies 
e sea·viço de diversa naturcsa a que possão ser obrigados os Guar 
das-Marinhas a bordo. 
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4. 0 Os trabalhos e der•·otas que cada hum dos Guardas-Ma

rinhas deva fazer e apresentar no fim da viagem, como prova 
de sua aptidão. 

5. • Os trabalhos que os Lentes c Professores devem tam
bem otrerecer ao Governo, tendentes a melhorar cada vez mais 
a instrucção theorica c pratica dos Guardas Marinh~. 

6. • As informações que o Di J'cctor ou Com mandante do Navio 
Lentes e PI'Ofesso1·es devem dar no fim da viagem áeerca da 
aptidão e aproveitamento de cada hum dos Guardas-Marinhas. 

7.• Os portos, obras hydraulicas, Arsenaes, e quaesquer ou
tros estabelecimentos marítimos e militares, que os Guardas
:\Iarinhas devão visita•·, acompanhados de seus respectivos Lentes. 

8.• Tudo o mais que for conveniente ordena•·, para que os 
Guardas-Ma1·inhas ganhem o mais possível em instmcção, dis-
ciplina, c em todos os habitos da vida de marinheiro. · 

9. • _\. maneira pela qual sm·ão examinados os Guardas-l\Ia
rinhas nas ma terias do 4. o anno. 

Art. 6. o O Com mandante do Navio-escola he o· superin
tendente e Director dos estudos a bordo, pelo que será sempre 
de graduação superior á dos Officiaes encarregados do ensino, 
e exercerá no dito Navio as mesmas attribuições que este Re
gulamento confere ao Director da Escola de Mal"inha. 

- Art. 7.• O ensino pt·atico do '•·o anno será feito por Offi
ciaes de 1\Iarinha do serviço activo. 

Art. 8. o O Governo designará para cada viagem os Officiaes 
da Armada, que devão encarregar-se da instrucção dos Guardas 
Marinhas, com antecipação conveniente para seus arranjos e 
estudos. 

Art. 9. o Have1·á a bordo do Navio-escola, h uma pequena 
bibliotheca, contendo as obras e escriptos necessarios para o 
estudo das matarias do 4.0 aooo. Esta bibliotheca será ar
ranjada de maneira que se possa facilmente transportar para 
outro Navio. 

Art. 10. O Navio-escola poderá ser acompanhado por mais 
alguns, e formar mesmo parte de huma divisão da Armada 
Imperial, que estacione em algum dos portos marítimos da Eu
ropa, sempre que isso parecer conveniente ao Governo Imperial. 

Art. 11. Os officiaes encarregados do ensino terão, alêm 
dos respectivos vencimentos e vantagens de embarcados, huma 
gratificação arbitrada pelo Governo. 

Art. 12. Haverá dous Professores de desenho hydrogra
phico para o ensino de bordo, os quaes serão em· tudo equi
parados aos Professores da Escola de Marinha, e se reservarão 
up e.mbarque. O que estiver desembarcado será addido á om
cina de desenho do Arsenal de 1\larinha da Côrte. 

'· 
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CAPITULO IV. 

Das cond1'ções pam a praça de Aspirante á Guarda Marinha. 

Art. 13. Ninguem terá praça de Aspirante á Guat·da Ma
rinha sem 'provar: 

1.0 Que he Cidadão Brasileiro. 
2.0 Que possue a robustez nccessaria para a vida do mar,· 

c não tem defeitos phisicos. 
A inspccção de saude para esse nm, será feita em presença 

do Director pelo 1\fedico da Escola e mais dous que o Governo 
designar. 

3. o Que tem mais de 14. c menos de 18 annos de idade, o 
que se fará certo por certi(jão ·de baptismo, ou outro documento 
equivalente. 

4. o Que está approvado pela Escola de Marinha nas seguintes 
materias: 

Grammatica portugucza. 
Francez c inglcz (leitura c versão csc•·ipla). 
Noções geracs de gcographia c historia, principalmente geo

graphia physica c historia do Brasil. 
Arilhmctica completa. 
Art. H. O Governo não poderá dispensar por motivo 

algum, nenhuma das condições exigidas para a praça de As
pirante. 

Art. 15. Os indivíduos approvados no 3. • anno do Co1Jcgio 
de Pedro 11; os que o forem pelo Conselho de Instmcção da 
Côrte, na fórma do art. 112 do Hegulamenlo de 17 de Feve
reiro de 1854., e em todas as materias de que trata a condi
ção 4. a do art. 13 ; bem como os que se acharem habilitados 
para a matricula do 1.0 anno da Escola Central Militar, serão 
admitlidos á praça de Aspirante, independentemente da ap
provação dada pela Escola de 1\larinha, nos termos do referido 
art. 13. 

Os habilitados para a matricula da Escola Central Militnr 
farão na de marinha exame de inglcz. 

Art. 16. Ninguem será admittido como ouvinte ás aulas 
do curso de Marinha. 

CAPITULO V. 

Das matriculas. 

Art. 17. Serão sómento matriculados na Esco1a de Ma
rinha: 

1.• Os Aspirantes. 
2.• Os que, não sendo Aspirantes, obtiverem lincença do 

Governo parn l'st.ndar na rcfP-rida escoln. 
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Art. 18. P6de obter essa licença o nacional ou estrangeiro 
que mostrar haver cumprido a condição 4.• do m't. 13 deste 
Regulamento. 

Art. 19. Os alumnos da Escola de Marinha ficão sujeitos 
ás condiçfies de frequcncia, de exmes e de approvações esta
belecidas para os Aspirantes. Os seus exames, terão lugar 
depois quo findarem os dos Aspirantes , assim como serão 
matriculados depois de o terem sido todos os que forem Mi
litares. 

Art. 20. Os alumnos ficarão obrigados ao mesmo regimen 
e disciplina a que forem sujeitos os Aspirantes nas aulas, unicos 
lugares do internato em que poderão entrar. 

Art. 21. As matriculas serão encerradas no ultimo dia do 
mez de Fevereiro; depois deste prazo ninguern poderá rna.is ser 
a ellas adrnittido. 

Art. 22. Os Aspinmtes approvados rodem logo inscrever-se 
na matricula das aulas do anno superior. 

Art. 23. O porteiro, coadjuvado pelos guardas, notará 
todos os dias as faltas dos estudantes em huma caderneta, que 
no fim de cada lição será examinada, conigida c rubricada pelo 
respectivo Lente na pagina do dia. 

Art. 2'•· Os estudantes, quando derem faltas, deverão 
justifica-las no primeiro dia em que comparecerem, ou, ao mais 
tardar, no dia seguinte. 

Art. 25. Incorre em falta, como se não tivesse Yindo á 
aula o estudante que comparecer hum quarto de hora depois, 
o que sahir da aula sem licença do Lente, c o que declarar que 
não preparou ou estudou a lição. _ 

Art. 26. ADS Aspirantes não se marcará ponto cmquanto 
estiverem embarcados c em viagem de . instrucçllo. 

CAPITULO Yl. 

Da distribuição do tempo escolar. 

Art. 27. O anuo lectivo na Escola de Marinha começará 
sempre do t.o dia do mcz de 1\Iarço, e terminará no ultimo 
de Outubro. 

O mez de Noyembro he destinado para os exames dos As
pirantes, e os de Dezembro, Janeiro c Fevereiro, para a viagem 
de im;trucção. 

Art. 28. Durante os oito mezes do anuo lectiyo, serão 
sómente feriados os domingos, dias santos de guarda , os de 
festa ou luto nacional; e, na quaresma, a quarta-feira de cinza, 
e os dias que decoJTem desde quinta-feira santa até domingo 
de pascoa. 

A.-t. 29. Hum programma especial, dado pelo Conselho 
de instrucção, marcará as horas em que terão lugar as lições 
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das aulas primarias e secundarias de cada hum dos annos, os 
dias e horas destinados para o ensino das matcrias accessorias 
e exerci cios , ~raticos de diversa natureza: e bem assim os dias 
de explicações e sabatinas feitas pelos Lt\ntes e Oppositores. 

Art. 30. As lições das cadeiras e da t.a aula terão lugar 
de manhã, e as materias accessorias serão ensinadas de tarde. 

Art. 31. As quinta-feiras, as tardes dos dias em que não 
houver lições de desenho, e as manhãs dos domingos, serão 
dc&tinadas para os exercícios praticos de línguas, lições de es
grima e gymnastica; bem como de apparelho e manobra em 
navio sobre a vella. 

Art. 32. Os Aspirantes do 3. • anno visitarão, sempre que 
fot• possível, as officinas de machinas, e as de construcção do 
Arsenal de llarinha; de~ndo os rrspcctivos Directores con
correr com as suas explicações, para que os Aspimnles encon
trem utilidade e proveito em taes visitas. 

CAPITULO Yll. 

Dos exames. 

Art. 33. No primeiro dia util, depois de 8 de Novembro, 
começárão os exames na Escola de :Marinha e continuarão, 
emquanto não forem examinados todos os Aspirantes, e em 
st>guida os paisanos matriculados c inscriptos na respectiva 
lista de habilitados. 

Art. 34.. O Conselho de Instrucção apresentará até o dia 
3 de Novembi'O a lista de todos os Aspirantrs c paisanos habi
litados para ~~xames, c atú o dia (i o pro3ramma dos exames 
e dos pontos que respeitará as seguintes regras. 

As appl'Ova~ões em desenho serão conferidas, em yista dos 
trabalhos feitos durante o anno pelos Aspirantes. 

Os examinandos serão sujeitos a duas provas, hum a oral, c 
outra cscripta, sempre que for isso admissivel. 

Para prova escripta dar-se-ha tambcm ao Pxaminantlo o 
tempo que for rasoavcl. 

As provas, oral e escripta , pode!·ão S!'l' todas no mesmo 
dia. 

Art. 35. Os pontos conterão huma seric dn questões, ou 
a indicação de doutrinas que de,·ão ser d~senvolvidas pelo ·~xa
minando, e tenhão sido ensinadas durante o anuo. Scrfio ti
rados á sorte com a antecedencia indispensavcl, c em cada hum 
se estabelecerá tambem questão ou assumpto para a prova os
cripta. 

Art. 36. Os exames começm·ão ás 8 horas da manhã, e 
durm·ão até ás 2 horas da tarde. 

Art. 37. Todos os exames serão feitos por Ires examina
dores, dos quaes dous arguil·ão. 

33 



Os oppositores podem ser nomeados examinadores. 
. Art. 38. Os Lentes, Oppositores e Professores que lecci~ 

narem, são os examinadores natos de seus alumnos. 
O Lente Cathedratico mais antigo presidirá os .exames. 
Art. 39. Findos os exames, proceder-se-ha ao julgamento 

de cada hum examinando, estabelecendo o Presidente do atto a 
primeira questão, isto he, se o alumno deve ser approvado ou 
reprovado, sobre o que votarão os tres examinadores por escru
tinio secreto. 

Approvado o alumno, o Presidente do acto estabelecerá a 
segunda questão, isto he, se o examinando fez ou não exame 
distincto, sobre o que votar-se-ha ainda por escrutínio secreto. 

Art. 40. A inhabilidade para o exame, quando não for 
determinada por molcstia, he suffitfente para a baixa do As
pirante. 

Art. 4.1. He inhabil para fazer exame: 
1. • O alumno que der mais de dez faltas som ser por motivo 

de molestia. 
2. • O' que der mais de trinta faltas, ainda que por mo

lestia. 
Art. 42. Nenhum estudante deixará de fazer acto em No

vembro ou Dezembro, salvo por molestia verificada pelo me
dico da Escola em presença do Director. 

Art. 43. O Aspirante que falsamente allcgar molestia para 
não fazer acto terá baixa. 

Art. 44. Os Aspirantes que por molestia deixarem de 
fazer exame em Novembro, ou forem reprovados nas materias ' 
do ensino accessorio, serão examinados em Fevereiro, ou logo 
que voltarem da viagem de instrucção. 

E' ensino accessorio todo o que não he dado nas cadeiras 
e primeira aula. 

Art. !~5. Terão tambem baixa os Aspirantes que forem 
duas vezes reprovados nas materias accessorias, e huma só nas 
materias das cadeiras c primeira aula, assim como os que forem 
duas vezes julgados por molestia inhabilitados para o exame. 

Art. 46. Concluídos todos os exames, o Director organi
sará as listas dos approvados e dos reprovados, e fará acom- ,' 
panhar ambas de informações e quaesquer dados que possão 
habilitar o Governo a apreciar a maneira pela qual os exa
minadores desempenhárão seu deveres, emittindo o seu.juiso 
sobre o alumno ou alumnos que lhe parecerem dignos da 
consideração do Governo, por notavel talento ou vocação es
pecial para certos e determinados estudos. 

Art. 47. Os Aspirantes que tiverem baixa não poderão 
ser readmittidos no internato. 

Art. 4.8. Os Aspirantes que passarem a Guarda-Marinhas, 
não poderão obter licença para estudar materia alguma que 
seja estranha á sua profissão e embarace o seu embarque. 
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O exame das materias. qqe furmão o ensino commum , 
deverá ser feito po1· cada Aspirante no fim do 3. • anno da 
Escola de Marinha. .. 

CAPITULO VIU. 

Da Companhia de Aspirantes a Guardas-Marinh«s. 

Art. 50. A Companhia (\e Aspjrantes será for~ada por 
lodos os jovens que forem admittidos no interntito da Escola 
de Marinha. . 

Art. 5t. Os Aspirantes, approvados nas ma terias d9 3. o 

anno, passarão a Guardas Marinhas , sendo dcsliga(los <ta Es
cola c sujeitos ao Quartel-General, sob cuja autoridade e tns~ 
pecção ficará o navio de guerra destinado para o ensino prat\co 
das materias do 4. o anno. 

Art. 52. Os Guardas Marinhas approvado:.; nas materias 
do 4. • anno, serão distribui dos pelas estações navaes, e pro
movidos a Segundos Tenentes, logo que tenhão completado 
mais outro anno de emba1·que. 

Art. 53. Os Guardas Marinhas serão sujeitos a bortJo ás 
lllesmas regras disciplinares que os regulamentos orga,nicoi e 
internos da Escola estabelecerem para os Aspirantes. 

C,\PITULO IX. 

Dos Collegios navaes. 

A.tt. 54. O Governo crcará Escolas preparatorias, ou Co\
l~los Navacs, onde c como julgar conveniente. 

Art. 55. Os Collegios Navaes terão por fim prcprarar jo
vens para a Companhia de Aspirantes a Guardas-Marin~as. 

Art. 56. Nos ditos Collegios só serão admittidos os jovens 
que se destinarem ao serviço da Marinha de guerra, e fOWlU 
reconhecidos com disposição physica para a vida do mar.· ' 
· Art. 57. O Governo lixará annualmcnte o numero i:lc Jo-
-vens que deverão ser admittidos nos Collcgios Navaes. 

Art. 58. Nestes Collegios l"nsinar-se-hão as materias prep(l
, 'ratorias exigidas pelo presente llegulamento e quaesquer outras 
' •que ó Governo julgar conveniente addicionar 

Art. 59. Os tilhos dos O~ciaes de Marinha serão prefe
ridos á quaesquer outros jov-ens na admissão nos Collegios 
Navaes. 
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CAPITULO X. 

Do Internato. • 
Art. 60. O Internato da Escola de Marinha continuará 

ein quanto o Governo não julgar conveniente a sua instincção. 
· Art. 61. Ninguem poderá ter praça de Aspirante com quar-
tel fóra do Internato. 

Art. 62. O Governo admittirá annualmente no Internato 
o numero de Aspirantes que parecer indispensavel para o preen
chimento das vagas de 2. • Tenentes. 

Nessa admissão serão preferidos: 
1.• Os jovens que se houverem distinguido nos exames prc

paratorios. 
2.• Os que houverem obtido premios nos estabelecimentos 

publicos de instrucção secundaria. 
3.• Os filhos dos Officiaes da Armada, e especialmente dos 

que morrerem, ou forem feridos em combate. 
4." Os que mostrarem conhecer a lingua latina. 

Art. 63. Os jovens habilitados para o curso de Marinha, 
que pretenderem SN' admittidos no Internato, levarão seus re
querimentos, competentemente documentados, ao Director da 
Escola, até o dia posterim· áquelle em que forem encerrados 
os exames. 

Art. 64. O Director da Escola, em vista dos requeri
mentos recebidos c informações neUes encontradas, ou obtidas 
por qualquer fórma, organisará huma relação dos pretendentes 
em ordem numel'ica e indicativa do merecimento relativo 
de cada hum, ou de seu direito á admissão no Internato. 

Esta relação será acompanhada de h uma exposição justi
ficativa da ordem da inscripção, e de todos os requerimentos 
<que tiverem sido presentes ao referido Director. 

Art. 65. O Ministro da Marinha, em vista de todos os 
•dados que lhe forem presentes, designará os jovens habilitados 
·para o Curso de Ma1inha que devão ser admittidos no Inter
nato ou ter praça de Aspirantes. 

Art. 66. Os jovens que estudarem o primeiro anno como 
<externos não podm·ão ser admittidos ao Internato, salvo se 
1forem filhos de Ofliciaes de Marinha , ou exhibirem prova de 
talento notavel e vocação pronunciada para a vida do mar, 
mestrando possuir todas as condições exigidas para a praça de 
.Aspicante. 

CAPITULO XI. 

Da viagem dos Aspirantes no tempo de ferias. 
Art. 67. Todos os Aspirantes approvados farão annual

mente huma viagem de instrucção em hum ou mais Navios de 
Guerra da Esquadra Imperial. 



Art. 68. O Governo nas Instrucções que der aos Comman
dantes dos Navios de Guerra em que embarcarem os Aspirantes 
indicará o programma de estudos praticos que deverão fazer 
os mesmos Aspirantes como meio de se mostrarem aptos para 
a vida do mar, tendo muito em vista habilita-los em todas as 
fainas de bordo. 

Art. 69. No fim da viagem o Commandante do Navio 
dará ao Governo huma informação circumstanciada ácerca da 
aptidão de cada Aspirante para a vida do mar, de sua con
ducta e do seu aproveitamento. 

Em vista desta informação e da do Director da Escola, o 
Governo dará baixa aos que não puderem continuar os seus 
estudos com vantagem para a Marinha de Guerra, e aos que 
se mostrarem turbulentos e incorrigíveis. 

Art. 70. O Professor de apparelho c manobra embarcará 
com os Aspirantes na viagem de instrucção durante as ferias. 

CAPITULO XII. 

Do pessoal da Escola, e obrigações dos respectivos Empregados. 

Art. 71. Haverá na Escola de l\Iarinlm o seguinte pessoal: 
Hum Director, Official General d' Armada. 
Hum Vice-Director, Official Superior d' Armada. 
Ambos estes Empregados deverão ter o Curso da Escola de 

Marinha. 
Hum Secretario, encarregado ·de todo o expediente da Es

cola e serviço da Secretaria. 
Hum Official Archivista, que servirá de Bibliothccario e 

ajudará ao Secretario. 
Hum Amauuense. 
Hum Medico. 
Hum Capellão. 
Hum Commissario-Escrivão. 
Hum Porteiro, incumbido de tomar o ponto aos alumnos 

e da guarda e asseio do Estabelecimento e suas dependencias. 
Guardas, serventes e cozinheiros. 
As praças d'Armada que o (;overno julgar necessarias para 

o serviço do Estabelecimento. 
Art. 72. O Director he a primeit·a Autoridade da Escola, 

·. e. suas ordens serão obrigatorias para todos os Empregados, in
':clusive os do Magisterio. 

Incumbe-lhe especialmente: 
1. o Convocar o Conselho de Jnstrucção, presidir c dirigir os 

seus trabalhos, assistir aos exames. 
2. o Determinar e regular o serviço da Secretaria c da Bi

bliotbcca, 



t ~H!' 
,.~~" Fazer executar todos os tegutaml'lriios diÍ. :Eseotà e ordens 

dó Governo. 
t ti lnstxmtionar a execução do programma dos cdntlitsolt; 

ellílthes f.l énsfno. · · 
5.0 :Manter ho Estabelecimento a màior offlerit e regular'~ 

d~de;.pro~Uf~J\dO inspirar a to~os os al~mnos pri':l~ipios de tf..: 
gbrdr,a E~~Cipflna. poMu~or militar !3. boa ~duca~a(j; . . . 
_ 6.' . etàthai· o serviço dos Oftlciáes à ptlíÇas d'Atattàdit Sób 

suM {lt ens. · · · · 
. 7. o F:iscalisar o dispendio de todas as quantias recebfdás 

para ~~ despezas do i~stabelecimento. . 
. Att. 73. O Vice-Dlrector he o Substitoto do Director e 

o executor irtimedlato das suas ordens. 
Art. 7 4. O Governo poderá ter na Escola de Mat!nha horit 

ou dbüs Officiaes d' Armada de patente inferior a Capitão Te
nente, que sirvão sob as ordens do Director e do Vice-Director, 
para auxilia-los na manutençlio da disciplina militar e inspecção 
continua do comportamento dos alutnnos nas aulas, no recreio, 
nos aposentos, nas salas de estudo, nas visitas ás officinas, nos 
pasaeio$ ao mar, e em quaesquer outros lugares a que devão 
ir por turfnas ou reunidos. 

Estes Omciaes serão mudados annualmente, e hum delles 
servira de Ajüdante da Companhia de Aspirantes. 

Art. 75. As obrigações esjleciaes de cada hum dos Em
pregados aclrna referidos serilo designadas no regimento Interno 
da Escola de que trata o art. 129. 

. .\rt. 76. O Capcllão, o Me~ico, e o Commissario-Estiivão ·~· 
pertencerão aos CoqJOs Ecdcsiaslico, de Saude, c de Filtenda ;: 
d'Armada. 

Art. 17. O :Medico do Estabelecimento verificará mensal
mente o estado sanitario dos Aspirantes, declarando quaes tis 
que se achão impossibilitados pm· molestia para o serviço da 
Marinha de Guerra. 

Art. 78. As nomeações do Director, Vice-Dil·ector, Se
.cretario e Official Archivista serão feitas por Decreto Imperial; 
C'. as dos outros emprP~ados por Portaria do Ministro da Ma
rir_,l~a, exceptumulo ns dos guardas, serventes c cosinhelros, as ~ 
qu~;•es serão dadas pelo IJirector, que os poderá demittir quando ' 
ju'fg,·tr conveníentc. ' 

J~rt. 7!L No impedimento do Vlce-Director servirá quem 
o· Gó\leTno designat·, e provisoriamente o Lente oti Professor, 
Olti!líar de Mat·inha mais gmduado, ou t> tnais antigo, luivalíllo 
igualdade de graduação . 

. . O Vie<!-Direetor eonsiderár-se-ha imt>etlido pata substituir · 
(j JlfrectOT !õetti(ltc <JIIC sua gradúaçi!O for ttll'.moi' qu~ ll de qualquer . 
Lente ou l'rufessor. · 

.hl. 80. Os empregados rle que trata este Mpllulo per
r;cbnriio os veru~iiUCillos designados na Tabclla que aoottJ1>1lhbá 
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o presente Regulamento; sendo-lhes extensivas as disposições 
dos arts. 109 e 112, relativamente aos casos em que perdem 
o direito aos vencimentos por faltas ou licenças. 

Os quo não forem militares terão direito á aposentadoria, 
na conformidade do Decreto n.• 736 de 20 de Novembro de 
1800. • 

Art. 81. Na occasião de executar-se esta reforma, os em
pregados que não continuarem no serviço da Escola }JOderão 
ser aposentados com o ordenado que actualnwnte vencem, se 
contarem· 25 ou mais annos de serviço,· e com o proporcional 
se tiverem menos. 

CAPITULO XIII. 

Dos Lentes, Oppositores, Professores e Adjuntos. 

Art. 82. Para o ensino das materias do curso de .Marinha 
haverá: 

Cinco Lentes Cathedraticos para as cadeiras do 1. •, 2. o 

e 3. • annos. 
Cinco Oppositores para substituírem c auxiliarem os Lentes 

Cathedraticos. 
'Trcs Professores para as aulas de desenho. 
Hum Professor de apparelho e manobra. 
Dous Professores para o ensino pratico c commum do francez 

e inglez. 
Dous Adjuntos aos Professores de desenho. 
Hum Mestre de esgrima e gymnastica. 
Hum Mestre de natação. 
Art. 83. As nomeações dos Lentes Cathedraticos, Profes

sores, Oppositores c Adjuntos das diffcrentes aulas serão feitas 
por Decreto Imperial. 

Art. 8~. Na execução desta rcformn o Gnvt•rno distribuir<í 
os Lentes, Substitutos c Professores actuaes, pelas diversas ca
deiras e aulas, como julgar mais conveniente ao ensino, podendo 
não só preencher as vagas de Lentes, Oppositorf's, Prof!~ssorcs 
e Afljuntos, eom <JUaPsqtH'I' inllividuos habilitados pM titulo 
academieo, mas tembem jubilar os aduaes Lentes, Substitutos 
e Professores, que níio forem contempludos nessa distribuição, 

~ com o ordenado proporcional aos annos de excrcicio cfl'ectivo 
\ que tiverem de magisterio, na razão de vinte annos, como so 
·;achava ató agora estabelecido para a acquisi<,'ão de dil'eito ao 

ordenao o por inteiro. 
Art. 85. As vagas que não forem providas por occasião 

da reforma serão preenchidas interinamente por indivíduos que 
o Governo julgar para isso habilitados, podendo o provimento 
definitivo ter lugar, por acto do mesmo Governo, até o fim do 
annê de t859. 
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Alêm deste prazo, o provimento só poderá fazer-se pelo 
modo prescripto nos artigos subsequentes, relativos aos con
cursos e fl'spcdivas provas. 

Art. 86. Pura preenchimento das futuras vagas de Lentes 
haverá concurso entre os Oppositorcs, sendo delle dispensados 
os actuaes Substitutos que no acto da execução desta reforma 
continuarem no exercício do magistcrio. Os mesmos Substitutos 
ficarão suJeitos ris obrig.1çõcs que ora se impõe aos Oppositores; , 
c, alêm dos -..cncimentos que se achão designados na Tubella 
annexa a este llegu\amento, gosarão de todas as vantagens que 
a ellcs se conferem~ c serão preferidos por sua antiguidade nas 
pi'imeiras >agus que se dl'rem. 

Art. 87. As vagas que para o futuro houverem serão postas 
a concurso dentro do prazo de seis mczes, e quando deste 
concurso não rPsultar provimento definitivo, procc~der-sc-ha a 
novos, que tamlwm niio l'odt•n1o ser PSpat:ados alôm de sds 
mezes. As de Uppoiitorcs ou Professores que niio tnnhão Ad
juntos poderão ser preenchidas pelo (~ovcrno por nomeações in
terinas, em quanto se não eiTectuar o seu provimento. 

Art. 88. As provas do concurso consistirão : 
1. o Em defesa de thcse. 
2. o Erri prclecção oral á escolha do candidato. 
3. o Em composir;ão escripta sobre ponto dado no acto do 

concurso. 
4. o Em proYa pratica nas doutrinas que admittircm. 

Art. fi!L DC'pois do concurso, o Conselho de lnstrucção 
ot·ganisará duas rt'laçõcs, huma dos concurrcntes habilitados e 
classificados por ordem de merecimento, para serem submettidos 
á escolha do GoYcrno, e outras dos inhabilitados. 

Art. 90. O concurso correrá perante o Conselho de Ins
trucção, e será formado somenlP pelos Lentes, ou Oppositores 
que os suhstitmrem, os quaes servirão de· examinadores. 

. Art. 9J. Os Oppositores que por duas vezes entrarem em 
concurso e forem julgados inhabilitados na mesma dcutrina, 
serão exonerados do srrvico da Escola. 

Art. H2. Os que tivêrcm de ser para o futuro nomeados 
passariio tambem pelas provas do concurso, que serão as mesmas 
exigidas para a nomeação dos Lentes Cathedraticos, menos á 
apresentação e defesa de ihcse. 

Art. H3. Somente poderão entrar em concurso os indi
víduos que tiverem approvaçõcs plenas em todas as doutrinas 
relativas ao ensino a que forem destinados. 

Art. 9'~. Para as aulas de desenho serão admittidos ao 
concurso, alêm dos Adjuntos, quaesquer outros candidatos ex
ternos habilitados. 

O provimento dos lugares de Adjunto será feito pelo Go
verno, sem dependencia de concurso. 

Art. 95. O Governo poderá dernittir os Oppositores c Pro. 
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fessores que não cumprirem os seus deveres no decurso dos 
primeiros cinco· annos depois de sua nomeação, e os Adjuntos 
em qualquer tempo, ouvido o Conselho de Instrueção, ou em 
vista da proposta motivada feita pelo mesmo Conselho. 

Art. 96; O lugar de Lente he vitalicio, e o individuo que 
o exercer somente poderá ser delle exonerado a pedido seu , 
ou pelo motivo expresso no paragrapho seguinte: 

§ Unico. Se pelo espaço de seis mezes seguidamente deixar 
de comparecer sem causa .justificada, o Governo considerará 
vago o lugar po1· abandono, ouvido o Conselho de Iustrucção. 

Sendo a auscncia por tempo inferior a seis mezcs, incor
rerá o Lente nas penas imposta no art. 131. 

Art. 97. Os Oppositores e Professores tambcm fi cão su
jeitos ao disposto no paragrapho uni co do artigo anterior. 

Art. 98. Os Oppositores c Adjuntos serão distribuidos an
nualmente pelas diversas aulas, e cujos TJcntes ou Professores 
substituirão em seus impedimentos e faltas, percebendo neste 
caso, como ordenadó e gratificação, o mesmo que vencerem o 
Lentes ou Professores a quem substituirem. 

São obrigados ao comparecimento na Escola nos dias de 
aula, a coadjuvar os Lentes em todos os exercícios praticos dos 
alumnos, a repetir as materias explicadas, a explicar todas as 
duvidas da lição seguinte, c a fazer de hum dia de cada se
mana sabatina das lições dadas, independente da sabatina, que 
de modo identico deverão fazer os Lentes. 

Art. 99. O Oppositor de sciencias physicas servirá de prc
paradm·. 

Art. 100. Nas repetições se tomará o ponto aos alumnos, 
mas as faltas serão contadas pela metade, para o perdimento 
do anno· 

Art. 101. Conforme as occorrencias durante o anno, os 
Oppositores poderão ser empregados no seniço de qualquer 
outra cadeira, para a qual não tiverem sido distribuídos. 

Art. 102. Os Adjuntos de desenho são obrigados a com· 
parecer diariamente nas aulas respectivas, c a tomar conta do 
ensino das turmas de alumnos, que lhes forem distribuídas 
pelos Professores, a quem coadjuvarão em todo o serviço proprio 
do ensino. 

Art. 103. Os Lentes Cathedralicos, que tiverem servido 
por 25 annos, e continuarem no exercício de suas funcçõcs a 
aprazimento do Governo, terão o Titulo de Conselho, o qual 
será tambem concedido aos Directores, que bem servirem por 
espaço de 5 annos. 

Art. 104. Os paisanos que forem Lentes Cathedraticos 
terão a graduação puramente honorifica de Capitão-Tenente, os 
Oppositores de 1.0 Tenente, e os Professores de 2. 0 Tenente. 

Os Adjuntos tt"rão, emquanto servirem, a graduação de 
2. o Tenente. 
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Runs e outros usarão dos respectivos distinetivos, e:xeepto 
se forem Er.clcsiasticos. 

Art. 105. Os Lentes, Oppositores, Professores e Adjuntos 
militares, que tiverem graduação inferior. ás. marcadas nc ar-: 
tigo anteeedente, tambem usm·no dos mesmO!i distinctivos ho-
noríficos concedidos aos paisanos. . . 

Art. 106. Os Officiaes de Marinha que forem· nomeados 
Lentes ou Professores poderão ser reformados com o soldo pro- • 
porcional ao tempo de serviço. 

Os que nllo se quizerem reformar veilcerllo apenas meio 
soldo, c contariio o tempo do magisterio por metade para a 
promoção ou reforma. 

Art. 107. As diposições do artigo anterior não prejudicão 
o direito adquirido pelos Lentes, Professores e. Substitutos hoje 
t~xistcntes, que continuarem no serviço da EscoJa; mas neste 
caso nllo gozarão elLes das vantagens da presente reforma, fi
cando-lhes livre a opção. 

Art. 108. A percepção das gratificações marcadas aos Lentes 
Oppositorcs, Professores e Adjuntos, só terá lugar pelo serviço 
ctrectivo do magistcrio. 

Art. 109. As licenças com ordenado por inteiro somente 
serão concedidas por molestia, não excedendo o prazo a .seis 
mezes; todas as outras só o poderão ser até tres mezes dentro 
de hum anno, e com metade .do ordenado. se houvt'r para 
is!lo motiYo justificavcl. Se a molestia se prolongar por mais 
de seis mezes, o Governo podeni ampliar a licença por igual 
tempo em huma ou mais prorogações. . 

Art. 110. O Governo poderá engajar por contracto (com 
vencimentos, e por tempo nelle difinido) , para o serviço do 
magisterio, qualquer estrangeiro distincto por seus conhecimentos 
proHssionaes. 

Art. 1H. A antiguidade dos Lentes, Oppositores, Pro
fessores e Adjuntos, contar-se-1m da dat.a da posse, sendo esta 
do mesmo dia da data do Deereto da nomeação; na igualdade 
de datas da posse e do Decreto, a preferencia se regulará pelo 
modo seguinte: 

L• Sendo entre dous militnres, prefere a gradu.1ção; e na 
igualdade desta, a antiguidade da patente ou da praça 

:!. • Sendo entre hum militar e hum paisano, prefere o primeiro. 
3.• Sendo entre dous paisanos, p•·efere o que tiver o seu ti

tulo ou diploma de data mais antiga. 
4. • Ew ger-al, qundo forem iguaes todas as circumstancias 

acima mencionadas, preferirá o que tiver idade maior; e, sendo 
iguaes as idades, dicidini a sorte. 

Art. 112. Haverá hum livro de ponto, em que se lançarão 
as faltas de comparecimento dos Lentes, Oppositores, Proressores 
e Adjuntos as aulas, Conselho de lnstrucçBo; ou a qualquer Gutro 
acto de serviço da :Escola. 
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As faltas não justificadas importão a perda de todos os ven~ 
cimentos; c as justificadas a da gratificação somente; as que 
forem commettidas em hum mez só poderão !ler justificadas pe
rante o Direr.tor até o dia 5 do mcz seguinte. 

Art. 113. A folha que ·se remetler para a competente re
partição fiscal mencionará as faltas, para, á vista dellas, se fa
zerem os devidos descontos. 

Art. 11 q., Os Lentes, Oppositores, Proft•ssorcs c adjuntos, 
perceberi}o os vencimentos constantes da tabclla anncxa a este 
Regulamento. 

CAPITULO XIV. 

Do Conselho de Instrucção. 

Art. 115. Haverá ·na Escola de }farinha hum Conselho 
de Instruc~;ão que será composto: 

t,o Do Dlrector e do Vice-Dircctor. 
2." · Dos Lentes Cathedraticos. 
3. o Dos dons Oppositorcs mais antigos. 

Art. 116. Ao Conselho de lnstrucção compete: 
1. o Formar no fim de cada anno lectivo, de conformidade 

com o art. 83 deste Regulamanto, a lista dos alumnos habi
litodos para os exames ; bem como determinar, depois dos 
exames, e á vista de todos os dados que lhe possão ser pre
sentes, o gráo de merec.irnento de cada hum por ordem nu
merica. 

Esta ordem de incripção dos alumnos Aspirantes servirá 
pata. regular a sua antiguidade na Companhia, c de base aos 
gráos .Militares, que por ventura lhes dcYão sPr conferidos, 
em virtude do que se acha dispo!'lo no rPgin,f'tllo intemo, 
estabelecido pelo J)ccn•lo de 3J de Janr•iro de t8:3!l. 

2. o Consultar sobre tudo o que for reJa! im á jnstrucç1to 
c ensino thcorico c pratico dos alumnos, ou propor ao tio
vernó o que julgar conveniente a bem do ensino. 

3. o Designar compendios provisorios, e indicar os meios 
de se organisarcm cornpendios definitivos, c instmcções }Wa- f: 
ticas, para o ensino cscolastico. 

4. o Organisar prograrnmas ei1·cumstanciadns para os con
cursos, exame e ensiuo theorico c pratico, extremando as ma
terias de ensino relativas a cada huma das aulas. 

5. o Propor ao Ministro da ~1Iarinha quaesquer IDI'Ilidas 
que convenha adoptar. não só para tornar mais cumpleta e 
vantajosa a execução deste Regulamento , como pnra supprir 
qu.ae5quer omissoes que nella haja, e forem concernentes au 
ensino. 

Art .. 117. Ali deliberações ilo Conselho serão tomadas por 
oiaio•·ia dos membros presentes, e em volat;.ãu nominal, salvo 
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quando se tratar de questões de interesse pessoal, em cujo caso 
se votará por escrutínio secreto. 

Art. 118. O Director c o Vice-Director terão voto. 
Art. 119. O Conselho não poderá funceionar sem que se 

reuna mais de metade do numero total dos respectivos mem
bros, e organisará o seu regimento interno. 

CAPITULO XV. 

Das jubilações. 

Art. 120. D'ora em diante os Lentes c Professores só 
terão direito á jubilação, com o ordenado por inteiro se con
tarem 25 ou mais annos de excrcicio eiTectivo no magisterio, 
e antes de 25 annos com o ordenado proporcional, quando se 
mostrarem impossibilitados na forma do artigo seguinte. 

Art. 121. Se o Lente ou Professor se inhabilitar antes 
de 10 annos de serviço effectivo, contados depois desta reforma 
o ordenado proporcional se regulará pela tabella dos ordenados 
anteriores. Naquelle prazo de 10 annos se levará em conta 
até 5 annos de magisterio anterior já exercido pelos Lentes , 
substitutos e Professores actuaes, que continuarem a servir. 

Art. 122. O tempo de seniço como Oppositores e Adjuntos 
será contado para a jubilação, á qual tem direito tanto os Lentes 
chatcdraticos como os Professores. 

Art. 123. Nos casos de molcstia somente se levarão em 
conta para jubilação aos Lentes e Professores até 20 faltas jus
tificadas dentro de cada anno lectivo, ou 60 dentro de 3 armos. 
O mesmo se praticará com os Oppositorcs e Adjuntos. 

Art. 124. Conta-se para a jubilação todo o tempo em que 
qualquer Lente, Professor, Oppositor ou Adjunto for empregado 
pelo Ministerio da Marinha, ou em opperaçõcs activas de Hucrra 
ou quando servil· no cargo de Ministro d'Estado. 

Art. 125. Quando os Lentes, Professores, Oppositores, c 
Adjuntos forem empregados em outras quaesquer Commissões 

•do serviço publico, com autorisação do Governo, se contará para 
a jubilação súmente 5 annos dcntw dos 25. 

Art. 126. Os Lentes e Professores quo complctal'em 25 
annos de magisterio só poderão nelle continuar com permissão 
do Governo ; neste caso vcrccberão mais huma quinta parto do 
respectivo ordenado; c, se completarem 30 annos de magis
terio effectivo, terão direito á jubilação com mais hum terço 
do ordenado. 

Art. 127. Os Lentes Cathedraticos e Professores actuaes 
que continuarem a servir e quizerem jubilar-se, contando menos 
de 25 annos marcados no art. 120, e mais de 20 de cxercicio 
olTcctivo, sem se mostrarem inbabilitados, na forma do art. 121, 
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só terão direito a ·receber por inteiro o ordenado que vencião 
antes da data do presente Regulamento. 

Art. 128. O impedimento por mais de 12 mezes dentro 
de hum biennio por molestia, constitue o Lente ou Professor 
com quem o facto se der no caso de ser jubilado com o or
denado que lhe competir, na forma dos arts. 120 e 121. O 
mesmo se entenderá com os Oppositores. 

CAPITULO XVI. 

Disposições geraes. 

Art. 1.29. Continúa em vigor o Regulamento de 31 de 
Janeiro de 1839 com as modificações feitas pelo presente. O 
Director, ouvindo o Conselho de lnstrucção, proporá ao Go
verno Imperial as alterações que convenha fazer naquelle Re
gulamento, com o fim de melhorar ainda mais o regimcn dis
ciplinar da Escola de Marinha. 

Art. 130. Aos dous Guardas-Marinhas que conclui rem seus 
estudos com approvação distincta em todos os annos, e forem 
considerados os mais subordinados e melhores estudantes de sua 
turma, conceder-se-ha as honras de 2. • Tenente, sendo sua an
tiguidade neste posto contada da data do Decreto que lhe con-
ferir as referidas honras. · 

Art. 131. O Director da Escola de 1\farinha poderá impôr 
correcional e administrativamente aos empregados sob suas or
dens as seguintes penas: 

§ 1. o 1\r.prehensão simples ou em o1·dem do dia, e sus
pensão até 15 dias, por negligencia ou falta de cumprimento 
de deveres. 

§ 2. o Suspensão até 30 dias ou prisão até 8, por dcsobe
diencia e insubordinação, ou falta contra a moralidade c dis
ciplina. 

Nas reincidencias a pena de prisão pode ser elevada ao 
duplo. 

Art. 132. Aos Lentes, Professores, Oppositores e Adjuntos 
sómente por acto do Ministro da Marinha poderá ser imposta 
a penalidade marcada no § 2.• do artigo anterior, precedendo 
informação ou representação do Dircctor, e sendo elles prévia
mente ouvidos sobt·e os factos que lhes forem imputados. 

Art. 133. O Director da Escola requisitará a compra de 
livros para a bibliotheca, e de quaesquer instrumentos precisos 
para o ensino que forem melhorados e aperfeiçoados pelo pro
gresso da sciencia 

Art. 134. Na Escola de Marinha haverá livros especiacs 
de assentamento e registros para os Lentes, Professores Oppo
sitores c Adjuntos, c bem assim para os demais empregados c 
alumnos. 
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Nestes livros serão lançadas pontual () ~egqlanmente todas 
as occurrcncias e notas relativas a cada buQl. 

Art. 135. No principio de cada anno o Direewr ~1\ .Jj:scola 
apresentará ao Governo hum relatorio do est&~o do e&tlt~leci
mento em seus diversos ramos, doutri11al, administratlvo e dis
ciplinar, comprehendcndo a conta dos tralw.lbos findos, dea
pczas feitas, orçamento das do anno fqturQ, e a propostil dos 
melhoramentos, modificações ou reformas que de conbinação 
com o Conselho de Jnstmcção julgar convenientes á boa marcha 
do Estabelecimento. 

Art. 136. O Governo poderá ter constantemente na Europa 
estudando as diversas especialidades de Marinha, quatro Officiaes 
que tenhão o curso completo de sua profissão. Estes .Officiaes 
serão escolhidos, mediante concurso c prova de sufficiet:~cia que 
consistirá em huma dissertação escripta no acto do concurso, 
sobre ponto dado pelo Conselho de lustrucção, relativo ao as
sumpto especial que os candidatos se propuzerem a estudar ou 
observar na Europa po•· indicação do Governo. 

Alêni destes Officiaes, o Governo poderá livremente esco
lher mais dous annualmentc para o mesmo fim, sem .dependencia 
do concurso, huma vez que tenhão os conhecimentos scientificos 
acima mencionados. 

Estes Ofliciaes perceberão alêm dos vencimentos e vanta
gens de embarcados em Navio de Guerra, huma gratificação an
nual, que será arbitrada pelo Governo e não excederá de 1.200~; 
bem como terão huma ajuda de custo para as depezas de via
gem ida e volta. 

Art. 137. O Governo, ouvindo o Conselho de Instrucção, 
determinará o modo pelo qual julgará do aproveitamento dos 
Officiaes que estudarem, c os mandará retira•· logo que reco-
nhecer sem proveito a dcspeza feita com elles. · 

Art. 138. O Governo dará premios pecuniarios aos in
divíduos que organisarem compendios apropriados para o en
sino das doutrinas que constituem o curso da Escola e de 
conformidade com o que for regulado pelos progammas do 
ensino . 

. Não confirirá, porêm, os referidos premios sem ouvir o Con
selho de Instrucção sobre o merito dos compendios. 

Se o autor pertencer á Escola como membro do ma~is
terio o Governo incumbirá o exame dos compcndios a pessoas 
estranhas á ella e para esse fim habilitadas. 

Art. 139. He absolutamente prohibida a residencia de fa
milias no estabelecimento, c a admissão no mesmo de. escravos 
ou criados particulares. 

Art. 1ft.O. D'ora em diante nenhum jndividuo obterá carta 
de piloto, conferida pela Escola de Marin~a, s~m que, por exa
mes feitos na mesma, se mostre habilit&do com os conhecimentos 
abaixo especificados, a saber : 
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. 1. • . CalcUlo numerico por logarUhmos e geometria elemeptar, 
trigronometria esphenca; e as nocções fundamentaes da astro
nomia pbysica. 

. 2. • ·pratica no uso da bussola, do chronometro c do sextante, 
e perfeito conhecimento dos processos empregados na deter
minação da latitude e da longitude no mar; sendo as longt
tudes deduzidas tanto das indicações do tempo dado pelo chro
noníetro como das distancias lunares. 

3. o Apparelho, manobras e derrota do navio. 
Art. 141. Os actuaes 2. 08 Tenentes que forão tirados d(l 

classe de pilotos da armada não passarão aos postos superiores 
senão depois que se mostrarem habililitados nas materias es
pecificadas no artigo anterior, mediante novos exames feitos sobre 
as mesmas na Escola de Marinha. 

Art. 1&.2. O Governo crcará desde já na C<kte, c oppor
tunamente em algum dos portos marítimos do lmperio, aulas 
onde se ensinem as materias de que tratão os diiierentes pa
ragraphos do art. 140. 

Art. 14.3. O Governo. providenciará sobre os casos omis
sos neste Regulamento, depois de ouvir o Conselho de Ins
trucção. 

Art. 144. O regimen economico da escola será regulado 
por instrucções especiaes c alteraveis. 

Art. 145. · Os Aspirantes que aclualmentc tem quartel fóra 
da Academia não estão sujeitos á regra estabelecida pelo art. 
110 do presente Regulamento, em quanto não forem preparados 
em algum novo edificio os alojamentos indispensaveis a todas 
as praças da Companhia. 

Art. 146. Os ouvintes actuacs das aulas do curso da Ma- , 
rinha poderão ser admitidos a exame em Novl•mbro nos termos 
das ordens em vigor, e ter praça na Companhia de Aspirantes 
se forem approvados e possuírem as condições de admissão no 
Internato exigidas por este Regulamento. 

Art. 147. Haverá mais hum Oppositor, se o Governo cn· 
tender conveniente sevarar da 2.• cadeira do 3.• anno o ensino 
da chimica com applicaçfio á pyrotechnia para dar-lhe maior 
desenvolvimento. 

Art. 148. O Governo, 4 vista do que a experiencia acon
selhar na execução desta reforma, fará as alterações conveni
entes, e a bem do ensino, excepto no que toca a deveres, di
reitos e vencimentos dos Lentes, alumnos,_ e mais pessoal da Es
cola, e á creação de cadeiras, alêm das designadas no presente 
Regulamento. 

· Palacio do Rio de Janeiro, em 1,0 de 1\laio de 1858. -
·Josi Antonio Saraiva. 
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TabeUa tios veneltnentos dos Etnpregados da 
~~~t~•·~ Escola de Harinha. 

ft 

EMPREGOS. ORDENA· GRATIF. OBSERVAÇÕES. 
DOS. DE EIER· 

CICJIJ. 
11------·---1--·-- ---------------~--

Director ...... , ................... . 

Vice Dircctor .•••••........•..•.•... 

Lente Cathedratico . 2.0008 1.2009 

Oppositor de Lente. 1.200,) 840S 

Professor ..•..•.•.. 1.200,9 8409 

Adjuncto ........... 9008 G008 

Mestre de esgrima e 
gymnastica ..•••... 720fl 720H 

Secretario ...•.••... 9GOS 840S 

Official Archivista ... 7'20/1 6008 

Amanuense •...••.. G008 2408 

Porteiro ...•.•• , .•. GOOS 360S 

Medico, Capellão e 
Commissario •......•...•.......... 

Terá os vencimentos marcados 
para o Director da Escola de 
Applicaçào do Exercito pelo Re
gulamento, que acompanhou o 
Decreto n.• 2.116, do 1. 0 de 
Março de 1858. 

Terá os vencimentos determina
dos pelo referido Regulamento, 
para o Vice-Director da Escola 
de Applicaçilo do Exercito. 

}

Os Substitutos actuaes, que con
tinuarem na Escola, perceberão 

. os mesmos vencimentos, que os 
Substitutos das Escolas de Di
reito, e de Medicina do Im-
perio. . 

I Os de. Francez e In~lez terão 
somente um conto (JC réis de 
ordenado, e seiscentos mil réis 
de gratifica~llo. 

{
O que lhes compete pelas Ta

beiJas em _vigor, e que designao 
seus vencimentos. 

Guardas.. . • . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . Terão os mesmos ,·encimentos, 
de que gosarcm os da Intendencia. 

Os Officiaes e mais praças da Armada, que forem empregados na Escola 
de Marinha, ter ao os vencimentos de embarcados em Nàvios de guerra. 

Palaeio do Rio de Janeiro, em o t.o de Maio de 1858.- Jos4 An
tonio Saraiva. 
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DECRETO. N.• 2.164 -do L• de l\Iaio dd858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municipicw 
da Cruz Alta, e Passo Fundo da Província de 

S. Pedm do Rio Grande do Sul. 

Attendcndo á proposta do Prisidcnlc da Provinda de 
S. Pedro do Ui o f.rande do Sul; Hei por hem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Fica creado nos l\Iunicipios da Cruz Alta, e 
Passo Fundo da Província de S. Pedro do lHo (~ran!le do 
Sul, hum Com mando Superior de (~uardas Nacionacs, formado 
de cinco CO!'pos de Cavallaria: com a dt•signação de primeim, 
segundo, terceiro, quarto, c quinto do serviço activo. 

Art. 2. 0 O primeiro Corpo, composto de oito Compa
nhias, comprchcndcrá os Districtos da Cruz Alta, e S. l\Jigucl; 
o segundo, tambem de oito Companhias, os de Palmeirn e 
S. Angelo: o tereeiro de seis Companhias, os de S. 1\Iar
tinho, e S. Xavier; o quarto dP oito Companhias, o da 
Soledadc; c o quinto, de s:-is Companhias, ~~ do l1asso Fundo. 

Art. 3. • Os referidos Corpos lt~rão as suas paradas nos 
lugares que lhrs forem marcados pelo !'residente da Província, 
na fôrma da Ld. 

Francisco Diogo Pcrcim de Yasconsellos, do Meu Conselho, 
1\finistro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do llio de Janeiro 
em o primeiro de :Maio de mil oitocentos cincornta c Qito, 
trigesimo sctimo da lndepcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasooncellos. 

DECRETO N.• 2.165- do 1." de Maio de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacío:nal do Municipio de 
Pelotas da Província de S. Pedm do Rio Grande do Sul. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Prm•incia de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul ; Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. • I<'ica creado no l\Iunicipio de Pelotas, na Provincia 
de S. Pedra do Rio Grande do Sul, hum Com mando Superior 

35 
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de Guardas Nacionaes, formado de hum Corpo !le Cavallaria, 
com a numeraçãO de vinte hum, hum Esquadrão avulso, oom 
a design::u;ão de terceiro, e hnma Secção de Batalhrio de Infan
teria, com a numemção de primeira c todas do serviço activo. 

Art. 2. 0 O vigesimo primeiro Corpo de Cavallaria, com
posto de seis Companhias, e a pnmeiru Secção de Batalhão de 
Infanteria, de tt·es Companhias tei'ão por Districtos a Cidade 
de Pelotas, e seus suburbios; e o terceiro Esquadrão de Ca
vallm·ia, de duas Companhias, a Frcguczia do Boqueirão. 

Art. 3. o Os rerericlos Corpos terão as suas pamdas nos lu
gares quo lhes fon~m man:ndos pelo Presidente da Província, 
na fórrna da Lei. 

Francisco lliogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jeu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'Estado llos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e f<1ca e:xeeutar. Palaeio do Uio de Janeito 
em o primeiro dn I\hÍio dt) mil oitocentos cincoenta c oito, 
trigesimo setimo da lndepcmlcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Fra11cisco Diogo Pereira de Vasconcello1 . 

. --
DECRETO N.o 2.1ü6- do f.o de Maio de 1858. 

Dá nova. organ.isação á Guarda Nacional da Comarca de 
Santo Antonio da Patrulha na Pr01)incia de S. Pedro 

do llio Grande do Sul. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Provincia de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul; Hei pm· bem llecrctar o seguinte : 

Art. 1. o }'ica crcado na Comarca de Santo Antonio da 
Patmlha da Provincia de S. Pcdt·o do Rio Grande do Sul, hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes formado de quatro 
Corpos de Cavallal'ia, com a designa\.ÜO de decimo quinto, de
cimo sexto, decimo sctimo, e decimo oitavo do serviço activo. 

Art. 2. • O decirno quinto Cot·po de Cavallaria, composto 
de seis Companhias, comprehenderá o Distticto de Santo An
tonio da Patrulha, o dccimo sexto, lambem de seis Companhias. 
o da Vaccaria; o decimo setimo, de quatro Companhias, o das 
Torres; e o decimo oitavo, de quatro Companhias, 9 de S. 
Francisco de Paulo decima da Serra. 
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de Guardas Nacionaes, formado de hum Corpo !le Cavallaria, 
com a numeraçãO de vinte hum, hum Esquadrão avulso, oom 
a design::u;ão de terceiro, e hnma Secção de Batalhrio de Infan
teria, com a numemção de primeira c todas do serviço activo. 

Art. 2. 0 O vigesimo primeiro Corpo de Cavallaria, com
posto de seis Companhias, e a pnmeiru Secção de Batalhão de 
Infanteria, de tt·es Companhias tei'ão por Districtos a Cidade 
de Pelotas, e seus suburbios; e o terceiro Esquadrão de Ca
vallm·ia, de duas Companhias, a Frcguczia do Boqueirão. 

Art. 3. o Os rerericlos Corpos terão as suas pamdas nos lu
gares quo lhes fon~m man:ndos pelo Presidente da Província, 
na fórrna da Lei. 

Francisco lliogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jeu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'Estado llos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e f<1ca e:xeeutar. Palaeio do Uio de Janeito 
em o primeiro dn I\hÍio dt) mil oitocentos cincoenta c oito, 
trigesimo setimo da lndepcmlcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Fra11cisco Diogo Pereira de Vasconcello1 . 

. --
DECRETO N.o 2.1ü6- do f.o de Maio de 1858. 

Dá nova. organ.isação á Guarda Nacional da Comarca de 
Santo Antonio da Patrulha na Pr01)incia de S. Pedro 

do llio Grande do Sul. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Provincia de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul; Hei pm· bem llecrctar o seguinte : 

Art. 1. o }'ica crcado na Comarca de Santo Antonio da 
Patmlha da Provincia de S. Pcdt·o do Rio Grande do Sul, hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes formado de quatro 
Corpos de Cavallal'ia, com a designa\.ÜO de decimo quinto, de
cimo sexto, decimo sctimo, e decimo oitavo do serviço activo. 

Art. 2. • O decirno quinto Cot·po de Cavallaria, composto 
de seis Companhias, comprehenderá o Distticto de Santo An
tonio da Patrulha, o dccimo sexto, lambem de seis Companhias. 
o da Vaccaria; o decimo setimo, de quatro Companhias, o das 
Torres; e o decimo oitavo, de quatro Companhias, 9 de S. 
Francisco de Paulo decima da Serra. 
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Al't. 3. • Os referidm Corpos teriYo as suas paradas oos 
lugares que lhes forem marcado:> pelo Presidente da Província 
na fórma da Lei. 

Francisco J)iogo Pereira de Vasconcellos, do 1\feu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em o primeiro de NJaio de mil oitocentos cincoenta e 
oito, trigesimo sctimo da Indcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lngestadt' o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Va.~concellos. 

---~----·-

DECRETO N.• 2.167- do 1." de i\l;do tlc 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacio11al dos Munic1pws 
do Rio Grande, e S. Jo.~é do Norte da Província de 

S. Pedro do Rio Gt·ande do Sul. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul; Ild pot· bem Decretar o se
guinte: 

Art. 1.• Fica crcado nos l'rlunieipios do 1\io Grande, e 
S. José do Norte na Pt·ovincia de S. Pedro do Hin Grande do 
Sul, hum Com mando Superior dl~ (~nardas Naeionaes, formado 
de dons Corpos de Cavallaria, com a numeração de dccimo 
nono, e vige3imo; huma Secção de Batalhão de Artilhcria, com 
a designaçüo de primeira; hum Esquadrão antlso, e hum Da
talhão de lnfanteria, ambos com a numera~ão de segundo, c 
todos pertencentes ao serviço actiw. 

Art. 2.• O decimo nono Corpo de Cavallaria, composto 
de quatro Companhias, comprehcndcrá o Jlistriclo do Povo 
Novo; o vigesimo, lambem de quatro Companhias, o de Tahim; 
o segundo Esquadrão, de duas Companhias, os de 1\lostardas, 
c Estreito; a primeira Secção de natal hão de Artilheria, de duas 
f:ompanhias, e o segundo Da talhão de Infante ria, de quatro 
Companhias, o da Cidade do Rio Grande. 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as suns paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidl'nle da Província, 
na fórma da Lei. 
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Al't. 3. • Os referidm Corpos teriYo as suas paradas oos 
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lho, Ministro e Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
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oito, trigesimo sctimo da Indcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lngestadt' o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Va.~concellos. 

---~----·-

DECRETO N.• 2.167- do 1." de i\l;do tlc 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacio11al dos Munic1pws 
do Rio Grande, e S. Jo.~é do Norte da Província de 

S. Pedro do Rio Gt·ande do Sul. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul; Ild pot· bem Decretar o se
guinte: 
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Novo; o vigesimo, lambem de quatro Companhias, o de Tahim; 
o segundo Esquadrão, de duas Companhias, os de 1\lostardas, 
c Estreito; a primeira Secção de natal hão de Artilheria, de duas 
f:ompanhias, e o segundo Da talhão de Infante ria, de quatro 
Companhias, o da Cidade do Rio Grande. 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as suns paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidl'nle da Província, 
na fórma da Lei. 
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Francisco Diogo Pon·ira de Vasconcellos, do l\leu (onsclho, 
Ministro o Secretario d'l~stado dos Negocias da Ju:;tiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em 
o primeiro de l\Iaio de mil oitocentos cincocnta e oito, trigesimo 
sctimo da Independencia c do Impcrio. . 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Franàsco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DE.Cil.ETO N." 2.168 -do 1.• de Maio de 1858. 

A ppriva o Regulamento para o Transporte de Enu"grantes. 

Hei por bem Approva•· o Regulamento para o Transporte 
de Emigrantes, que com este baixa assignado pelo Marquez de 
Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Consélho de Mi
nistros, Ministro e Secrrtario d'J~slado dos Negocios do Imperio. 
Palacio do Rio de Janeiro, em o primeiro {)C Maio de mil oito
centos cincoenta c oito, trigcsimo sctimo da lndependcncia c 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Afarquez de Olinda. 

Regulamento outorisado pelo art. t.~ da Lei 
n.• 840 de t.& de Seteutbro de t.Sõ5, para 

o tt•ansporte de etnigrantes. 

CAPITULO I. 

Relação entre o numero de passageiros e a tonelagem ilos 
navios, e o espaço concedido a cada passageim. 

Art. 1. • Ncnhumn embarcação de emigrantes poderá trans-
portar para o lrnperio, ou de hum de seus portos para fóra 

I' delle, ou ainda de hum para outl·o porto do mesmo lmperio, 
,l maior numero de passageiros, incluindo o Capitão e tripolação, 
1· do f!UC hum por tonelada. 
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Set·á considerada cmbat·cação de emigt·ant.cs, a que conduzir 
quatro ou mais passageiws por cada 100 tonelada.s, exccptuados 
os admittidos á mesa do Capitão. 

Art. 2. o Os passageiros serão abrigados na coberta, ca
mara e tombadilho, ou gaiutas; c nenhum delles oecupará h uma 
superlicie menor de trinta palmos quadrados, e o leito não terá 
menos de nove palmos de comprido sobre dons c meio de largo. 

A altura da cobert<~, camara ou tombadilho, não podrní. ser 
menor de sete palmos. 

Na superficie concedida a cada emigrante, nenhuma carga 
será collocada ai êm dos objectos necessarios a seu uso a bordo. 
A bagagem restante será accommodada no porão, ou em outro 
lugar coberto. 

Art. 3." No calculo do artigo antecedente, dous passageiros 
menores de oito annos, e maiores de hum anno, serão compu
tados por hum passageiro; os de hnrn anno e menos de idade 
não serão contados. 

Art. 4. o Nas viagens pela costa do lmperio, em que o 
termo me(lio não for maior de tn•s dias, o numero de passa
geiros será regulado pela superfieiP livre c desembaraçada 
do convcz, coberta, camara e tombadilho, tocando a cada pas
sagein:, 25 palmos quadrados de superficie. 

Art. 5.• Na distribuição dos lugares destinados á accom
modação dos passageiros, se procederá de maneira, que os de 
hum sexo fiquem separados dos do outm sexo por fortes divi
sões, que evitem qualquer communicação. Os casaes, porem, 
poderão ser transportados em hum mesmo camarote. 

Art. 6.• Fica prohibido aos n;tvios de Nnigrantcs trans
portar para o Imperio, loucos, idiolas, surdos, mudos, cegos e 
entrevados, se não forem acompanhHdos pm· panntcs ou indi
víduos, que se mostrem em estado de prover it suhsistPncia da
quelles, e que se compromettão a prestar-lhes os soccorros, de 
que carecerem. O Capitão, que infringir as disposições deste 
artigo, soffrerá a multa do dobro do preço da passagem. 

Art. 7. 0 O Capitão ou l\lcstre, que trouxer até 20 passa
geiros mais do que o detPrminado nos arts. 1.0 , 3.0 e 4.0 , 

solfrerá por cada hum a rrmlta igual ao importo da passagem ; 
se transportar mais de vinte, a multa será do dobro do importe 
da mesma passagem. 

CAPITULO II. 

Viveres e provisões. 

Art. 8. o Será embarcada para os emigrantes, c bem acon
dicionada, a quantidade sulücicntc, c de boa qualidade, de com
bustível, agua c mais provisões de boca para viag('lll. 
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Aos menores de oito annos e maiores de hum caberá meia 
ração, c para os de hum anno e menos, nenhuma ração será 
abonada. 

Art. 9. • Se por falta do abastecimento acima indicado, a 
ração dos passageiros for reduzida, pagará o Com mandante,· 
por cada passageiro, e dia, em que tiver tido lugar a re
ducção, 1~000. 

Art. 10. A ração dos emigrantes será pelo menos a que 
compete a hum marinheiro do JlOrto, donde sahir a embarcação 
de emigrantes, qne os transportar. 

CAl'lTULO 111. 

ArranJo~ internos da embarcação. 

Art. f 1. As embarcações, que tmuxerem mais de cincoenta 
passageiros, terão : 

§ 1.• As vigias, escotilhas e ventiladores de lona necessa
l'ios, para renovar c puriliear o ar da coberta e camara. 

§ 2. • Tantas cozinhas, quantos duzentos emigrantes se 
acharem 'a bordo, sendo h uma pelo menos collocada na 
coberta. 

As dimensões não serão menores de 5,5 palmos de compri
mento e tms palmos de largo. 

§ 3.• Huma enfermaria separada dos dormitorios dos pas
sageiros, c com capacidade sulllcicnte pam conter 1/25 do nu
mero dos passageiros. 

§ 4.• Latrinas sPguras em numero sufficiente, nunca menor 
de huma para cada cem passageiros, sendo cobertas, e sepa
radas as destinadas para os hommens e mulheres. 

Art. 12. Em nenhuma embarcação será admittido ter em 
cada coberta mais de duas ordens de leitos no sentido vertical, de 
sorte, que a cada passageiro corresponda hum espaço pelo 
menos de cem palmos cubicos. 

Os Irilos devem ser solidamPnte firmados, e o inferior es
tará levantado do pavimento pelo menos hum palmo, de modo, 
que se possa fazer com facilidade a limpeza do assoalho. 

He porêm tolCI'ado o uso de macas. quando delle não re
sultmem inconvenientes aos passageiros. Quando se empregárem 
as macas, serão cllas m·ejadas no emn·cz, sempre que o tempo 
o pcrmittir. 

Art. 13. Se o numero de passageiros, calculado segundo 
a tonelagem do navio na fórma do art. t.• deste Regulamento, 
não combinar com o que resultar dos espaços destinados aos 
mesmos, conforme o art. 2.0 c o antecedente, prevalecerá o 
menor dos dous numeros. 

Art. 14.. A infracção das disposições dos arts. 10 e 11 do 
presente. Regulamento será punida. conforme a gravidade da falta, 
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com a multa de cinco por cento do preço àas passagens dos 
emigrantes, a que taes faltas se referirem, ou prejudicarem, até 
ao dobro do mesmo preço. 

CAPITULO IY. 

Medidas sanitarias e de policia. 

Art. 15. As embarcações de emigrantes, que transportarem 
de 300 passageiros para cima, terão hum Medico ou Cirurgião, 
c ambulancia bem supprida de medicamentos, dcsinfcclantes 
c instmmcntos cirurgicos. 

As que transportarem menos de 300 emigrantes terão a am
bulancia e dcsinfectantes com as declarações ncccssarias, para 
applicação dos medicamentos. 

Art. 16. O Capitão de tacs embarcações será obrigado a 
fazer com que se mantenha a ordem, decencia c asseio entro 
os emigrantes e mais pessoas a bordo. 

Para este fim deverá antes da partida, e durante a viagem 
mandar affixar a bordo, e em lugar bem vish·el, as medidas 
e Regulamentos, que julgar convPniente adoptar. 

Art. 17. Empregará a maior \'igilancia em previnir qual
quer o!Tensa ao pudm·, reprimindo com rigor a pratica de actos, 
que possão dar fundado motivo de queixa aos maridos, paes e 
tutores. 

Art. 18. O Capitão fariÍ conservar os lugm·es destinados 
para passageiros sempre lilupos, mandando-os baldear muitas 
vezes. 

Quando o tempo não permitir aos passageiros subir ao 
convez por mais de hum dia, com suas roupas de cama para 
serem arejadas, as fará desinfectar éom o chlorureto de cal, ou 
outra substancia desinfectantc, tantas vezes, quantas for con
veniente. 

Art. 19. A bordo deverá havet· os utensílios de cozinha c 
mesa em numero c qualidade sufficicntes para os passageiros, 
e o Capitão he ob1·igado a fazer distribuir por estes nas horas 
estabelecidas pelo Regulamento no art. 15 o comer já prepamdo. 
Ficão prohibidos os utensílios de cobre para o serviço de co
zinha e mesa. 

Art. 20. Na coberta da embarcação não poderão ser trans
portados carne, peixe, ou outros generos, que possão pmduzir 
infecção no ar. 

Art. 21. Nos portos, em que as embarcações arribarem , 
serão os Capitães obrigados a sustentar os pasSageiros, quer a 
bordo, quer em terra, quando por qualquer motivo não se possão 
conservar embarcados. 
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Nestes pot·Los, sempre que for neccssario, se fará nova pro. 
visão de mantimentos, de agua e de conbustivel, regulada pelo 
numet·o de passageiros, e dumção da viagem ao porto do desLino 

C.\PITULO V. 

Regras, a que estão sujeitas as embarcações sahidas dos portos 
estrangeiros, em que ha regulamentos sobre navios de 

emigrantes. 

Art. 22. As disposiNcs dos Caps. 1.0 , 2. 0 e 3.0 sómente 
são applicaveis ;ís Pmbarca~ões de emigrantes, que partirem de 
portos do lmpcrio, ou vierem de portos estrangeiros, em que 
não haja Hegulamento para o transporte de emigrantes. 

Art. 23. As embarcações de emigrantes, que tiverem sa
hido de portos estrangeiros, em que estiver regulado o trans
porte de emigrantes, deveriio cn tPpr: r as disposições dos res
pectivos l\egulamentos, comta.nto qu<' as prescripçõPs sobre o es
paço occupado (101' cada pass.'lgeirn, c medidas policiaes e hy
gienicas, não scjão menos favoraveis oos possogciros do que as 
do presente llegulamento. 

Art. 24. Pela infracção das regras doqucllcs 1\.cgulamCJ;Jtos, 
segundo a gr<widade da falta, o Capitão sofl'rerá a pena de 
cinco por cento do preço da passagem, até ao ·dobro do mesmo 
preço. 

CAPITULO n. 

Das obrigações dos Capitães das embarcações de emigrantes 
quando chegão aos portos do lmperio. 

Art. 25. Juntamente com o manifesto da carga apresen
tará o Capitão da embarcação de emigrantes: 

1. o A relação de todos os passageiros com as declarações 
dos nomes, idade, sexo, profissão, lugar do nascimento, ulti
mo domicilio, destino, que pretenderem tomar, bem como dos 
lugares, que a bordo occupárão. 

2. o Outra relação separada, em que se declarem os nomes, 
ultimo domicilio, e idade de todos os passageiros mortos desde 
o embarque até a chegada, e dos que o navio tiver desembar
cado em qualquer porto, no curso da viagem, sendo tudo affir
mado debaixo de juramento. 

3. o Os originaes, ou copias authenticas dos contractos cgle
brados entre elle, ou outra pessoa, e os emigrantes, tendo por 
fim a locação dos serviços destes, ou obrigação de qualquer outro 
onus, ou despeza. 

As faltas de exactidão nas declarações, se não forem justi
ficadas cabal mente a juizo da CoRJmissão, de que trata o Cap. 8. o, 
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serão punidas com multas de cinco por çentfi do preço da pas
sagem dos omigrant~s a respeito d0s quaes se derem essas ine
xactidões, até ao importe do mesmo preço. 

CAPITUI.O YII. 

Deducção do dú·eito de ancoragem e premias. 

Art. 26. Toda a embarcação de emigrantes, definida na 
'> • parte do arl. 1. ", terá direito á deducçào do imposto de 
ancoragem na razão de duas toneladas e meia por colono, que 
desembarcar em porto do lmperio. 

CAPITULO YUI. 

Do julgamento das in(racções deste Regulamento. 

Art. 27. }>ara examinar o estado dos navios, c a situação 
dos emigrantes a bordo, c para julgar as inl'raeçõcs deste lle
gulamento, haverá h uma Com missão de julgamento, a qual scr;i 
composta, na Côrtc, do Director Geral das Terras Publicas;, 
que será o llresidente e com voto, do Cirurgiáo-mór da 
Armada, do Auditor da Marinha, do Capitão do l1m·to, c do 
Guarda-mór da Alfandcga; c nas Províncias e Portos Alfande
gados, do Delegado do Director Geral das Terras Publicas, 
do Provedor da Saude, do Capitão do Porto, de hum 1\Icdico, 
ou Cirurgião, nomeado pelo Presidente da Prolincia, c do 
Guarda-mór da Alfandcga. 

Art. 28. Quando no porto não hou\'er Dclrgado do Di
rector Geral das Terras Publicas, fará suas Yczcs o Inspector 
da Alfandega, o qual será obrigado a rcmetter ao Delegado o 
resultado de todos os exames, e as decisões proferidas, com os 
esclarecimentos necessarios. 

Art. 29. Se o porto não for alfandegado, o Governo pro
videneiará na fórma de substituir n Cornmissào. 

Art. 30. A esta Commissão de membros deliberantes serão 
incorporados, como consultanles, os Consulcs das Nações, de onde 
costumão vir emigrantes para o lmperio, e os Presidentes das 
Sociedades de Beneficencia Estrangeiras. Os Consules e os Pre
sidentes, que se acharem na hypothese deste artigo, o farão saber 
ao Director Geral das Terras Publicas, para serem reconhecidos 
como membros consultantes, e poderem ser convocados. 

Art. 31. A Commissão, ou só composta dos membros de
liberantes, ou destes e dos membros consultantes, será com·o
cada, alem dos casos expressos neste Hegulamento, todas as 
vezes que o Jlresidcnte o julgar ncccssario, c sempre quo haja 
requisição de algmu de scús membros, ou deliberantes ou 

:H i 
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consúltantes, dirigida ao Presidente, com dedara9iío do 
objecto. 

l<'icu tmtendido qué as decisões são privativas dos membros 
deliberantes. 

Art. 32. O objecto das deliberações das Commissões terá., 
sempre relação com a sorte dos emigrantes a bordo, sua re
cepção nos portos, e seu tratamento nas hospedarias. Todavia 
poderão cllas tomar conhecimento de ou: r os quacsquer objectos, 
que tenhão rdação com o estado dos mesmos. .Nestes casos 
o llrcsidente rcmetleni o resultado de quacsqucr exames. c in
vestigações, com todos os csclarccimcntos, á autoridade com
petente, para se proceder como for de dit•eilo. 

Art. 33. Compele ao Prcsidmtc: 
1. o Distribuir o serviç.o das visitas das cmbarcaçürs de emi

grantes, incumbido-se semanalmente hum dos Commissarios de
Jibel'antcs da visita e inspecção das Pm1wrea~,;ões de cmigrantns, 
que entrarem no porto. 

2.° Convocar os Commissarios deliberantns, quando houver 
de ser julgado algum Capitão de navio de cmifçrantcs por in
fi•acções deste Regulamento, ou para outro qualque1· fim relativo 
ao· transporte P recebimento c cumprimento de contracto do 
emigrantes. , 

3.0 Nomear dous Commissarios, que se devem unir ao pri
meiro nomeado, pata verificar as faltas indicadas por aquelle, 
formar o corpo de delicio, ouvir testemunhas, e proceder a mi~ 
nucioso exame sobre o navio, que tiver infringido as disposições 
do presente H.egulamentc. 

4. 0 Deprecar ao Inspector do Arsenal de Marinha, .que setá 
obrigado a prestar os peritos, que forcmnecessarios, para o exame 
do navio de emigmnles. 

5. o Avisar os membros de ambas as Commisr.õcs da chegada 
da embarcação de emigrantes, pedindo-lhes que por si procedão 
ás investigações ao seu aleance, c communiqucm de viva voz 
ou por cscripto o que rnlhPrrtn. 

Art. 34. Hum dos Commissarios delibel'antes visitará se~ 
manahncnte as embarcações,· segundo a distribuição .feita 11elo 
Presidente. , 

Nest~ visita examinaní, se o estado sanitario dos passageiros 
em geral he bom; inquirirá sobre o tratamento a bordo durante 
a viagem, e reconlwcPndo que a saudc dos mesmos passageiros 
nada solfreo, que nenh•~ma queixa contra o Capitão he feita, e que 
a bordo não existem emigrantes da classe, de que trata o art. 6. 0 , 

nem houve mortos e doentes, declarará ao Capitão que está Uvre 
de toda e qualquer multa do presente .Regulamente, c d~rá de 
tudo parte ao Presidente da Comrnissiio no dia irnmediato. 

Art. 35. Quando os passageiros tivemm sotTriQQ, . em su11 
saude, acontecerem casos de mortes a bordo, ou houver queixas 
contra o Capitão por f<tlta do viveres e proyisões, de quàcsquel' 
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medidas hygienicas e policiacs, ou pot' outros motivos gt·aves, o 
t:ommissm·io da visita semanal dará logo parte ao Presidente 
da Com missão, plt'a designar mais dous Commissarios, que com 
o primeiro, e os peritos nocessar~os, procedão a bordo do navio 
a todos os exames e investigações neccssarias para se conhecer 
a verdade; e de tudo se lan·m·á termo, assignado pelos Com
missarios, peritos,. testemunhas, e pelo t:apitão do navio, ou quem 
suas vezes fizer, e pelas pessoas presentes, que para isso forem 
convidadas. 

Os Capitães dos navios, ou quem os representar, scrãoadmit
tidos a explicar as faltas notadas, contrarim· as accusações, e 
cxhibit· quaesqucr provas o documentos neccssarios á sua de
feza. A recusa porém de assistir aos exames, ou ainda sua 
ausencia, quando não sejão encontrados, não embargará os 
mesmos examrs. 

Art. :JG. O termo st~rá imnwdiatmnente rcmeltido ao Pre
sidente, que convocará a Ct.unmissão riPnlro de tres dias, e avi
sarcí aos Commissarios consultivos, para r:nmpareccrern. 

No dia determinado, c n~unida a Com missão, lido o 
termo, onvídfols os Commbsados eo;1sultívos, que apparccerem, 
bem como qualquer defeza, que por parte do Capitão tenha de 
set· produzida, o Presidente proporá pot' escripto as multas em 
que.julgar ter incorrido o Capitão, por cada huma das faltas, 
e a maioria decidirá. 

Art. 38. A Commissão deliberativa não poderá resolver 
sem estar presente a sua maioria. O Presidente terli voto de 
qualidade. 

At·t. 39. Do julgamento da Commissão haverá recurso, 
sem suspensão, para o Governo; e nas Províncias para os !.,re
sidentes dellas. 

Art. r..o. Se faltar alguns dos Commissarios deliberantes, 
será supprido pelo que no respectivo emprego fizer as suas 
vezes. 

Art. 41. Hum Amanuense da Repartição Gemi das Terras 
Publicas servirá de Secretario da Com missão. 

O Porteiro da Repartição Geral das Terras Publicas terá 
a seu cargo to,Jos os papeis c livros da Commissão. 

Art. 42. A dnstleza com o expedienk da Commissão será 
feita pela Repartição Geral das Terras Publicas, em cuja estação 
·se farão as sessões da Comrnissão, podendo ellas comtudo ter 
lugar no Arsenal de Marinha, ou mesmo a bordo do navio, 
conforme o Presidente julgar mais acertado. 

Art. 43. O importo das multas será cobrado pela Alfan
dega, ·sendo remettida ao respectivo Inspector copia authcntica 
da setttença que se tiver imposto. 

Na sua cobran~;.a se procederá da mesma mancit·a, que sobre 
as multas dc,·idas peh infrarr;iio do ltPh'lllamento fia Alfan
dega. 
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Art. lt.i. A imporlancia das multas imposlas a huma em
barcação de emigrantes nunca excederá ao dobro do frete pela 
passagem do todos os emigrantes. 

Art. 45. No fim de cada trimestre, pagas pelo preducto 
das multas as despezas feitas com a visita, expediente c julga
mento dos navios dt'l emigrantes, será o restante rcmctlido ao 
Hospital da Santa Casa da Misericordia P,ara auxilio do trata
mento dos emigrantes misa.-an~is. 

Art. 46. Pela visita de cada huma das embarcações de 
.emigrantes e julgamento das multas, em que tiver incort·ldo, na 
Côrtc, perceberá cada hum dos membros deliberantes a grati
ficação de 15~000, o Amanuense da Repartição das Terras Pu
blicas 3~000 c o Porteiro 2:tXlOO. 

Art. 4.7. O escaler da Provedoria de Saude, ou do Capitão 
do Porto, servirá para a visita do Commissario de semana. 

Rirt do Janeiro em o 1. o de :Maio de 1858. - Marqtte;; 
de Olinda. 

DECRETO N.o 2.169-do t.e de llail;~ de 1858. 

Manda executar o Regl!lamento para a arrecadação do imposto 
sobre o consumo da aguardente de producçào do pai:;. 

Usando da autorisação concedida pelo art. 15 § t. o da Lei 
n. 0 840 de 15 de Setembro de 1855, e tendo ouvido o parecer da 
secção da Fazenda do Meu Conselho de Estado, hei por bem que 
se execute o Rcgulamrmto para a arrecadação do imposto sobre o 
consumo de aguardente de producção do paiz, que com este baixa 
assignado pot· Hemardo de Souza Franco, do l\leu Conselho, Se
nador do lmperio, :Ministro c Secretario de Estado dos Negocios 
da Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional ; que 
assim o tenha entendido e faça executat· com os despachos neces
sarios. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 1. o de 1\faio de 1858, trige
simo setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadl\ o Imperador 

Brm1ardo de Souza Franco. 
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Regulamento para a arrecadnção do ilnttoslo sohre o consnmo 
• da· aguartlente de llrOtlucção do p:aiz. 

CAPITULO I. 

Da divisão doMunicipio da Cirze para a arrecadaçilo do imposto 

Art. 1.• O .Município da Corle, para a afl"l'Cadação do im
posto de 20 n/. no consumo da agu<~rdente de producção do paiz, 
será dividido em dous districtos, sendo o 1.• o da cidade, e o 2. • o 
do interior. 

Art. 2.• O districto da cidade comprchenderá o lcrritorio 
da cidade banhado pelo mar, e limitado da parte do oceano pelas 
divisas da Freguczia de S. João Baptista da Ltgôa até o alto da 
Boa-Vista, na serra da Tijnca, e da parte de terra pelo mc5mo 
alto da Boa Yista, ruas de Andarahy Pequeno, S. Fnmcisco Xa
vier, D. Januaria, e scn prolongamento pell> Rio de i\laracanãa 
até o mar, com as ilhas adjacentes; o districto do interior com
prelwnderá todo o mais territorio do Município da ü~rte. 

0.; limites marcados neste artigo podm·ao ser alterados pelo 
Governo se as circnmstancias assim o exigirem. 

Art. 3. • No districto da cidade a administração, arreca
dação e fiscalisação do imposto no consumo da aguardente de pro
ducção do paiz passa para a l\lcsa do Consulado, ficando ahi abolido 
o pi'Ocesso annual da lotação das lojas, tavemas e estabclccimen
os de qualquer denominação em que se vender o dito g(mero, c 
cessando para seus donos a obrigação de munirem-se da patente 
estabelecida pelo art. 12 na Lei n.• 2ft.3 de 30 de Novembm 
de 1841. 

Art. 4.• No distJ·icto do interior a administração, arreca
dação e fiscalisação do referido imposto continuará a cargo da 
Recebedoria do l\lunícipio, c se ciTectuará segundo as regras 
prescriptas no capitulo 3. • c se~uintes do presente Rrgulamento. 

Art. 5.• A aJTI'cadaçlio da taxa mlflir.ional de 40 rs. sobre 
medida de aguardente de prmlueçiin do paiz, creada para a remia 
da 1\lunicipalidade pelo art. 19 da Lei de 31 de Outubro de 1835, 
será feita pela 1\lesa do Consulado c pela ltecebedoda do l\funici
pio, pelo mesmo modo por que se proceder á do imposto de 20 "lo 
na conformidade dos artigos antecedentes, continuando a ser en
tregueo respectivo producto á n~esma Municipalidade no principio 
de cada mez, nos termos do art. 47 da Ler de 21 de Outubro 
de 1843. . 

A liquidação do que ficar em dhida serí1 feita"no Thesouro, 
e a cobrança executiva promovida no juizo rlos fdtos, junta
mente com a do imposto pertencente á remia geral. 
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CAPITULO 11. 

Da a:ncadaçiío do imposto no distrit·to da Cidade. 

Art. 6.• O imposto de 20 •/. no consumo da agua1·dcnle 
do pmducção do paiz, e a taxa addicional do 40 réis perten
cente " wnda da Municipalidade, set·ão pagos na Mesa do Con
sulado na mesma occasião em que a aguardente fôr despachada 
para consumo. 

Art. 7 .• Concluido o despacho da aguardente, dar-se-ha 
ao despachante, para acompanhar o genero ao seu destino, 
hnma guia, na qual se especifiquem os numeros e marcas das 
pipas ou vssilhas, o dia e hora da sabida do trapiche da Ordem, 
o prazo em que se deve elfcctuar o transporte, a importancia do 
imposto pago, c <f e asa ou estabelecimento a que fOI" destinada. 

Art. 8.• Na Mesa do Consulado não se consentirá dl's
pacho de exportação de aguurdente para os portos ou qualquer 
entro. ponto da Provineia do 1\io de Janeiro, sem que se depo
site a importaneia dos direitos do consumo, e taxa municipal, 
ou se preste fian<:a idonea para o pagamento dos mesmos im
{IOStos. 

Art. 9.• Se no prazo detres mczes não fOr apresentada ao 
Administrador da l\Iesa do Consulado certidão passada pelo 
Collec:tot· chs Rendas ProviiJCiaes, da qual conste a cntmda da 
a~wmlente na Província, sení o deposito de que trata o artigo 
antecedente escripturado como receita cllectiva, ou o fiador com
pellido ao pagamento dos direitos pelos meios competentes. 

A1·t. 10. O preço da agua1·dente que deve servil· de base para 
a dedueção do imposto set'á fixado pela maneira estabelecida no 
cap. 7.• do Regulamento de 30 de l\laio de 1836. 

Art. 11. Nas f.1bricas de aq-uardente situadas no districto da 
cidade haverá hum guarda da 1\l~sa do Consulado para fiscalisar, 
por parte da !azenda, a sahida da ·aguardente, segundo as instruc
ções que para esse lim lhe fôrem dadas pelo Administrador 
da mesma Mesa. · 

O genero fabricado nos referidos estabelecimentos não 
r-oderá sabir senão pt.ra o trapiche da Ordem ou para o con
sumo, mediante o respectivo despacho. 

Art. 12. A l\lesa do Consulado na administração, arrecada
ção é fiscalisação deste imposto, a respeito do que não estiver es
pecialmente previsto no presente Regulamento, se regerá pelas 
disposições do Hcgulamento de 30 de Maio de 1836 e mais dis-
posições em vigor que lhe são concerntmtes. · 
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CAPITULO III. 

Da arrecadação do imposto no districlo do interior. 

SECÇÃO I. 

Do lançamento e percrprtiu do imposto. 

Art. 13. O lançamento annnal elo imposto de 20 '/. no 
('.omnmo da aguardente de produeçfm do paiz scr<i fdto nos mczes 
de Maio a Julho de cada anno, sob a inspeec,:fio do Administmdor 
da ltec;~bcdoria do l'llunicipio, pelos lanc,:adorPs da lllPSI\HI ltepar
tição, com assistencia dos escrivães respecli\'os, ~~ comprcllcndcr:í: 

t.o 03 engenhos, fabricas, alambiques, lojas, nrmazens, ta
vernas e outros estabelecimentos, qualquer que sPja a sua dr•no
minnção, em que se VPnder nguardente de produc~·íio do· paiz, 
simples ou composta, em grosso on por miudo, em qualquer 
porção abaixo dl· pipa de 180 metliLias. 

2. o O nome do contribuinte, dt~nominnr:fio e natureza do r~s
tabelecimento, seu numero, ruu ou paragem Plll qne für situado. 

3.0 O numero de pipas Pm que l'ur lotado o ('Onsumo de cada 
estabelecimento durante hum anuo. 

Art. 14. O lan«:amento será feito em dons linos, em hum 
dos quacs se inscreverão os engenhos c outros estabelecimentos de 
fabricar aguardente, e no ou-tro todas as lo.ins, annazens, taver
n~, etc. em que o mesmo genero se vender por grosso, ou por 
miudo. 

Art. 15. 0.> proprietarios dos engenhos e fabricas de aguar
dente ficllo obrigudos : 

1. o A manifestai· pOI" cscripto, na Recebedoria do 1\lunicipio, 
por si ou por seus administradores competentemente autorisados, 
e annualmente até o fim do mez de \larçn, a aguardente que hão 
de fabricar nos referidos estnbelecimenlos. 

2. o A remettet· em Julho de cada anno á mesma repartição os 
cadernos dos talões que servirão no exercício anterior, acompa
nhados de huma relação, datada e assignadn, em qne se declare o 
numero de pipas vendidas 1wsse período, pes;;oa a quem o forào, 
e para onde. 

Art. 16. Pelo manifesto de que trata o artigo antecedente, 
se fará no lançamento a inscripção dos engenhos e outms estabe
lecimentos de fabl'icai' agum·dcnte, mas na faltn dPlle, ou dando
se fundada suspdta de fraude, o lançador, ouvindo peritos, 
procederá ao necessario arbitramento, calculando a producr,:ào, 
al&m de outras circumstancias, pela importancia dos estabeleci
mentos, suas plantações, capacidade c perfeição dos apparelhos c 
numero das pc~soas empregadas no fabrico. 

Art. 17. A lotação da quantidade de pipas destinadas ao 
consumo de cada hum dos cstahelccimcntos de wnder aguar-
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de~te será fdta rom altenção a todas as circumstancias que 
possfto influir no maior ou menor consumo provavel do anno, 
tendo por base: 

1. o A declaração do contribuinte a respeito da quantidade 
da aguardente do consumo prov;nd do estabelacimento. 

2." A sabida do genrm <los engenhos, fabricas c depositos. 
3." A capacidndc c localidade do estabelecimento. 

Art. 18. l<'iea especialmente recornmendado aos Otnciaes 
de Fazenda e mais autoridades encarregadas do lançamento c 
sua inspecção, e cqnidade compatirel com os interesses da Fa
zenda nos arbitramenlos d(~ que tratão os m·tigos precedentes. 

Art. .1 \). A lotação ou o arbitramento de que tratão os 
arts. 16 c 17 será notilieada por meio de huma nota, datada 
c assigonada, ao contribuinte, que no mesmo acto, se se não con
fbrmat·, poderá inpugnal-a; se o lançador aehar attendiYcl o 
motivo da impugnação, reformará a lotação e se não achar a 
declarará subsistente, inscrevendo-se no rolo lançamento, c fi
cando em todo o easo salvo o direito de reclamação e recurso, 
nos termos do art. 35. 

Art. 20. ]~ncerrado o lançamento ordinario c regular, so 
farão as alterações ou modilicaçües que forem justificadas ou 
ordenadas, c os additamentos que occorrerem, procedendo-se 
ás diligencias c verbas eonrPnientes. 

Art. 2J. l.'\ o a elo do lançamento os vendedores poderão 
declarar os preços da v~nC:a de cada especic de arguardente, 
os quaes serão inscriptos pelos OIIiciaes de Fazenda encarre
gados do mesmo lançamento, para se tomarem em considera
ção na fixação do preço do referido liquido. 

Art. 22. Os qnc desobedecerem aos Otnciaes de Fazenda 
encarregados do lançamento nos actos de seu Otncio, ou os in
juriarem ou se portarem de modo que perturbem os referi
dos actos, serão immed!atamcnte autoados pelo escriYão, e de
tidos á ordem da autoridade competente, a quem se remellcrá 
copia do auto, acornp;mhada da participação do lançador, para 
se proceder ulteriormente na fúrma da Lei. A detenção só 
terá lugar sendo o auto assignado por duas testemunhas de vista. 

Art. 23. O preço da aguardente, para servir de base á 
fixação da quota do imposto, será calculado na llcccbedoria do 
Município nos mezes de Janeiro c Julho de cada anno, em 
vista das pautas semanacs da praça, pelo termo médio dos preços 
do mercado durante o semestre anterior. 

Estes preços poderão ser corrigidos pelo Administrador da 
Recebedoria, quando reconhecer que são lesivos á Fazenda Na
cional ou aos contribuintes, attentas as circumstancias, e pro
cedendo ás inforrnacões convenientes. 

Art. 24. Fixado o preço da aguardente na fórma do ar
tigo antecedente, o Administrador da Recebedoria no primeiro 
dia util dos mPws de Fever9iro o Agosto de cada anno o fará 
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publicar por rrlitars para conhecimento dos inlcrcssarlos, c o 
par·ticipará a Dil·cctoria Geral das Rendas Publicas , transmit
tindo os preços que tiverem servido de lmsc ao calculo, acom
panhados da exposição dos motivos que justifiquem as corrcc
çõcs que tiverem sido feitas. 

Art. 25. O imposto que deve pagar cada cslabrlccimcnto 
será igual ao pi·oriucto de 20 "/. sobre o prcc,:o da aguardente 
que se possa vender por grosso ou por miudo, em qualquer por
ção abaixo de pipa de 180 medidas. 

Se a quantidade de aguardente que se ,·endcr no estabele
cimento fm· tão diminuta que 20 •;. do seu valo1· não perfação 
a quota de 30:t/IOOO, será esta, não obstante, a importancin do 
imposto correspondente ao exerci cio, na fórma das Leis n. • 24.3 
de 30 de Novembro de 184.1, art. 13, c n.• 317 de 21 de Ou
tubro de 18~3, art. 30. 

Art. 26. Para se calcular a somma que devem pagar se
mestralmente os contribuintes, dividir-se-Ira em duas .partes o 
numero de pipas em que cstivet· lotado o estabelecimento po1· 
anno, c do preço de hmna das partes serão deduzidos os 20 •j •. 

O pagamento será feito plllos collectados á boca do corre 
da ltecebedoria do 1\lunicipio em duas p1·estações, huma corres
pondente ao primeiro semestre nos mczes de Outubro c No
vembro, c outra correspondente ao segundo nos meros de Abril 
c .1\faio. 

A quitação será o conhecim<'nto cxtrahido dos livros de 
tallfo 

Art. 27. Os conectados que deixarem de pag11r à boca do 
cofre o imposto nos prazos mm·cados nos arts. 26, 28 e 29, fica
rão obrigados a multa de 5 ./" do valor do mesmo imposto até o 
encerramento do exercicio, c de tO o/" 'alem desse }Waso, niío 
podendo nunca excede!' de 100~. 

Art. 28 No mcz de Julho de cada anno serão recolhidos 
á Itccebedoria não só os talões dos engenhos e lhbricas, como 
os livros da entr·ada c sahia dos depositos, c á vista dclles, 
feitas as conferencias precisas, se ajustarão as contas dos refe
ridos estabelecimentos, abatendo-se-lhes da quota do imposto 
pot· que ficárão rcsponsavcis, a importancia dos direitos da 
aguardente que durante o exercício houverem remettido pl\ra 
os dcpositos c pam os estabelecimentos sujeitos ao imposto ou 
para outros que o nllo sejão. 

O imposto neste caso será liquidado pelo preço da aguar
dente do 2° semestre, c pago até o fim de Setembro do scmestm 
addicional. 

Art. 29. Se o estabelecimento consumir dentm do anno 
maior quantidade de aguardente da que foi lotada, fica o 
dono obl'igado a manifesta-la, e o imposto cor·rcspondentc ao 
excesso que se reconhecer· e liquidar serú pago ai•\ n fim d•' 
Setembro do semestre addieional. 
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Art. 30. Se no fim do mcz de Junho existir uma pipa 
ou mais de aguardente comprehendida na lotaçüo de que se 
tenha pago o imposto, a quota correspondente á essa quan
tidade será levada em conta no calculo do imposto do armo 
seguinte, precedendo rcclamaçüo do collectado deyidamente 
justificada. 

Art. 31. Quando a casa, taverna, ou estabelecimento se 
abrir no decurso do exercício, o respectivo dono pagará somente 
o imposto correspondente aos mczes em que negociar no dito 
genero. 

Art. 32. Se a easa, taverna, ele. for fcehada ou passar 
a ser occupada por outro negocio qne não seja o de aguardente, 
ou quando deixm· absolutamente de vender o dito gcncro no 
decurso do cxercicio, o Administrador da llecebedoria podení 
reduzir o imposto proveniente da lotação a mezes inteiros, 
sem fracções, precedendo os ncccssarios exames c justilicnções 
a requerimento de quem de direito fôr. 

Art. 33. O imposto tambcm poderá ser reduzido a mezcs 
inteiros, no caso de perda do gcnero, devidamente justifieado. 

Art. 34.. A cobrança não realisada á boca do cofre será 
agenciada pelos recebedores, na fórma do Decreto n.• 2059 
de 19 de ])ezcmbro de 1857, antes de se reconer ao processo 
executivo. 

SECÇ .'ilo 11. 

Das 1·cclamações c recursos. 

Art. 35. As reclamações contra a lotação ou contra o 
arbitramento na fórma do art. 19 serão intentadas perante a 
Hecebedoria do 1\Iunicipio, em requerimento dirigido ao Admi
nistrador até o dia 15 de Agosto, ficando peremptas as que 
se interpozercm alêm desse prazo, c não sr.rão decididas sem 
preeedet' informação por escripto do lançador respectivo. 

Se o reclamante não fôr attendido, poderá reccorrer para 
u Tribunal do Thesouro Naeional. 

Art. 36. Da fixação do preço da aguardente em cada se
mestre, admittir-se-ha recurso para o l\'linisti'O da Fazenda, 
dentro do prazo de hum me1. contado da publicação dos editaes 
de que trata o art. 24.. 

CAPITULO IV. 

Dos depositas, e da entrada e sahida da aguardente. 

Art. 37. IJaYerá na praça de Bemfica, ou em suas im
mediações, hum deposito com os armazens precisos para servir 
de entreposto á aguardente de producção do Município que á 
seus donos convier ahi dPpositar. 
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Al't. 38. O deposito de que trata o artigo antecedente fi. 
cm·á sob a guarda c responsabilidade do Agente do imposto do 
gado, que p1·estará fiança idonea, e sob a inspccção do Admi
nistrado•· da 1\ecebedoria: a sua escripturação St!l'á htcumJ:lida ,, , 
ao Es::rivão da Agencia do imposto do gado; e todas as ·dili~: 
gencias tendentes a acautelar e reprimir o extravio do imposto . 
da aguardente tambem serão feitas ou coadjuvadas pelos Efu..: , 
pregados da mesma Agencia, na fórma das disposições em· 
vigor. 

Art. 39. Alêm do deposito geral da Cidade, hoje estabe-:: . 
lecido no trapiche da Ordem, e do deposito de Bemfica, nent,um 1 

outro poderá estabelecer-se no districto do interior para receber,· 
aguardente, sem autorisação do Ministro da Fazenda. 

Art. 40. Nos depoSitos particulares haverá hum Agente~- ~· 
nomeado pelo Ministro da Fazenda , com h uma gl'8tificaçã~ ·,. . 
razoavel, para assistir ao movimento da aguardente, escripturai' · 
os livros da entrada e sabida, rubricar as guias que tiverem 
de acompanhar o genero, ·e conferir as relações do que trata 
o art. 51, deveudo cumprir as ordenes que lhe forem ttans- · 
mittidas pelo Administrador da Recebedoria, sob cuja inspecçã~. 
ficarão os mesmos depositos~ sem prejuízo da que compete ao:, 
Tribunal do Commercio na fórma da legislação em vigor. . . 

Art. 41. Não se poderá levantar o preço estabelecido da · 
armazenagem ou outros serviços nos depositos, sem approvação · . , 
do :Ministro da Fazenda. · 

Art. 42. Os administradores dos depositos ficão sujeitos · 
á advertencia no caso de deleixo, e á suspensão ou perda ,da .. ·· 
licença nos demais casos, conforme a gravidade da falta, sendo 
em todo o caso ouvidos. 

Art. 43. Toda a aguardente fabricada na Província do 
Rio de Janeiro que vier por agua, será necessariamente reco;,;c:> . 
lhida ao trapiche da Ordem, e a que vier por terra, ao «::e·l' 
posito de Bemfica, ou depositos particulares, devendo aoompa- . 
nha-la huma guia passada, datada e assignada pelo dono dô 
engenho ou seu pfeposto, contendo: :. ,r . 

1. o O nome do engenho em que foi fabricada, município,.. 1 

e paragem em que está situado, e da pessoa a quem vier con:.: :c. 
signada. ·' 

2. 0 0 do arráes do barco, se Vier por agua , OU do COii~ r 
ductor, se vier por terra. ~-

3. o O numero de pipas, ou vasilhas por extenso, em que 
fôr contida, e os gráos de força que tiver. 

A que vier a bordo das embarcações despachadas pelas 
Mesas do Consulado e de Rendas será tambcm recolhida no 
deposito geral. 

Art. 44. Toda a aguardente fabricada nos engenhos do 
1\tunicipio da Côrtc, que dclles sahir ror mar para o trapiche 
da Ordem, ou para os dcpositos c casas de consumo do Glis· 



( 292 ) 

tricto do interior, seni acompanhada de huma guia cm·tada do 
livro de talão, mencionando: 

1. o O nome do engenho, frcgliezia c paragem em que fOr 
situado. 

2. • O numero das pipas ou vasilhas, a quantidade do li
quido que ncllas se contiver, c ó seu gráo de força. 

3. o O trapiche, deposito, armazem, taverna, estabelecimento, 
ou casa para onde mr enviada. 

4. 0 O dia c hora em que sahir do engenho ou fabrica, o 
caminho que deverá percorrer, c o prazo em que se deve 
cll'cc,tuar o transporte. 

5. 0 A assignatura do dono do engenho ou seu administrador. 
Art. 45. Toda a aguardente que sahir do deposito de 

llemfica ou deposilos particulares para o trapiche da Ordem, 
ou para as casas de consumo do districto do interior, será 
tambem acompanhada dP guia com as declarações mencionadas 
no art. 7. o, á excepçüo da do pagamento tio imposto. 

Art. Mi. A aguardenie será escripturada nos depositas 
com designa~;ão da quàntidade de medidas que os cacos pu
derem conter, da que contiverem, e da correspondente ao gnío 
de força indicado nas guias dos engenhos: e no a elo da en
trada serão numerados os volumes, por pipas, meias pipas, c 
barris, recomeçando-se a numeração em cada exercício. EITcc
tuada a entrada, dar-sc-ha ao conductor hum recibo extra h ido 
do livro de talão. 

Art. 47. Os donos d<,s gcncros depositados poderão trans
ferir o gcncro para o trapiche da Ordrm, o que lhes será fa
cultado pela Mesa do Consulado, prestando na mesma Mesa fi
ança idonca pelo valor dos direitos de consumo e taxa muni
cipal, c estes serão cobrados em dobro executivamente, se o 
gencro não tiver entrado no trapiche dentro do prazo de trcs 
dias da concessão. 

Art. 48. Não se poderá tirar ou despachai· aguardente 
dos depositos no districto do interior, para casa ou estabPlcci
nwnto não sujeito á lançamento, sem prévia participa~;ão ao 
Administrador da ltecebedoria, o qual permitlirá a sahida pa
gando-se o imposto correspondentó á quantidade declarada. 

Art. 49. Não se dará sahida á aguardente depositada, 
para as lojas, tavernas, c outros estabelecimentos inscriptos no 
lançamento, senão il Yista do conhecimento da Fstação Fiscal, · 
por onde conste o pagamento do imposo devido. 

Art. 50. O Administrador da Mesa do Consulado remet
terá á Recebedoria do Município, no principio de cada mez 
huma rclac;ão da nguardentc recebida dos engenhos c fabricas 
do Município, acompanhada das guias de que trata o art. /~1. 

Art. 51. Os administradores dos depositos de nemfica c 
pari i cu lares rcnwllerão ;í Rt~rehedoria do· Município, no prin
cipio 'le ea!la mr·z, huma n•la<:ão da nguardente recolhida uo 
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mcz autcrioí·, com declaração da sua origem, da saft·a a que 
pertence, da quantidade sabida para co~sumo, do nome dos 
compradores; c dos lugar11s em que se tivm· feito o consumo, 
c bem assim as guias de que .tratão os arts. 43 c 44-. · 

• 
CAPITULO Y. 

Disposições geraes. 

Art. 52. A Camara 1\:lunicipal não concedera alvar<is de 
licença annuaes para abertura de casas de molhados c outras 
que as dcvão solicitar , sem que ~hc seja apr·csentado docu
mento pelo qual conste a dcclarm;~o feita á Rcccbcdoria, na 
conformidade do ari. 58 § t.o, ou conhecimento por que se 
mostre satisfeito o imposto devido. 

Pelo documento a que se rcfcm este artigo não se poderá 
exigir direito ou emolumento algum. 

Art. 53. A mesma Camara Municipal SCI"<Í obrigadn, na 
conformidade do art. 15 da I...ei de 30 lle NoVPmbr·o de 18H, 
a remettcr á Reccbcdoria, em Abril de cada anuo, h uma re
lação de todos os estabelecimentos mencionados no art. 1 3. 
com declaração dos nu meros, nomes dos donos, ruas ou lu
gares em que forem situados, alêm de outras circumstancias 
que entender necessarias a bem da fiscalisação do imposto. 

Art. 54-. No caso de \'enda, ou transfercncia por qualquer 
titulo, dos estabelecimentos de que trata este Regulamento, para 
nclles exercer o mesmo genero de industria, o succcssm· so
mente ficará dispensado do imposto c multa que o seu ante
cessor tiver deixado de pagar, se manifestar a tmnsacção na Ue
cebedoria dentro de oito dias de sua data, fazendo-se nos livros 
competentes as ayerbações necessarias. 

Art. 55. As autoridades judiciarias não julgarão findos 
os inventa tios, execuções, c outros processos relativos a esta
belecimentos de vender aguardente, nem darão por justas as 
contas dos administradores c depositarios, quaesquer qtw ('llcs 
sejão, sem provar·-se, á vista do conhecimento do talão da Rc
cebcdoria , que se acha pago o imposto devido , abonando-se 
aos mesmos administradores c dcpositarios as sommas d('spcn
didas independente de despacho com o referido pagemrnto . 

. Art. 5tl. Nenhuma acçiío judicial podení propôr ou de
fender o dono da rasa, taverna, ou outro estabelecimento de 
venda de aguardente, por qualquer rnotiYo que S<'jn, sem que 
igualmente se prove estar pago o devido imposto 11elo mesmo 
estabelecimento. 

Art. 57. As casas, tavernas, c outros estabdecinwntos de 
vender aguardente, poderão ser visitados, emquanto estiverem 
abertos ao publieo, veios lançadon·s da RPeel)('doria, ou )lelos 
riseaes da Camara l\lunicipal, (IIIl\Hdo o jnlé!"<H"l'lll conveniente. 
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Estas visitas, no caso de c<'ssação de commercio, poderão ter 
lugar depois desse facto uté tr·es mezes. 

Art. 58. Ficão sujeitos á multa de 10~ a 100~: 
§ 1. o Os que abrirem quaesquer estabelecimentos de vender 

aguat·dentc simples ou composta, ou começarem a vender em 
casas já estabelecidas para a venda de outras mercadorias ou 
generos, sem primeiro manifesta-lo á Rccebedoria do Muni
cípio, para a inscripção no lançamento, depois de proceder-se 
aos precisos exames. 

2. o Os proprictarios dos engenhos, fabricas, & c., do l\Iu
nicipio da Côrte que deixan'm de recolher até o fim do mez 
de Julho os talt'les das guias, c aquelles que enviarem os t~lões 
sem as declarações exigidas no art. 44. 

3.0 Os administradores dos depositos particulares que dei
xm·em de rmncttcr no principio de cada mcz as relações men
cionados no art. 51. 

4. o Os que fizerem declarações dolosas, ou praticarem quaes
quer áctos· que tenhão o fim evidente de dcfmudar o imposto. 

Art. 59. Fica sujeita á apprehensão, qualquer que seja 
a quantidade c a natureza das vasilhas, considerando-se extra
viada ao imposto. 

t.o Toda a aguardente qne for encontrada sem as guias ou 
cujas guias não contiverem declarações do que tratão os arts. 
7. 0 43, 44, r.s, e 69. 

2. o A que for encontrada fora do cominho dosignado nas 
guias, ou cujas guias contiverem indicações falsas a respeito 
dos requisitos exigidos nos mesmos artigos. · 

3.0 A que tendo sabido dos depositos para as casas de con
sumo for levada para casa ou estabelecimento diverso daquello 
indicado na guia. 

4. 0 A que se pretender introduzir claudestinamente nos de
posttos e estabelecimento. 

5. o A que for achado em dcpositos não autorisados. 
6.0 A que, sendo fabricada na Providcia do Rio de Janeiro 

ou Município da Córte, c transportada por agoa, for recolhida 
a deposito ou estabelecimento que não seja o trapiche da Ordem. 

7.0 A quo for introduzida por tena no districto da Cidade. 
8. o A que for introduzida no districto do interior por terra 

sabida do districto da Cidade, ou por mar s<'ja qual for a sua 
proccdencia. 

Art. 60. He da competencia do Administrador da Mesa 
do Consulado da Cdrte o conhecimento e julgamento das in
fracções do presente Itegulamentc commettidas no mar ou em 
acto de embarque c desembarque, c do Administrador da Re
ccbedoria do Município o das infracções commettidas em terra. 

Art 61. As multas communicadas no art. 58, imposta pelos 
chefes das Estações Fiscacs arrccadadm·as do imposto, serão 
intimadas ás partes; para dentro do pmzo de hum mcz Pnlra-
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rem com a respectiva impnrtancia nos cofres puhlicos, ou re
correrem para o Tribunal do Thesouro Nacional. 

Exceptua-sc a multa do mt. 27, que será cobrada indc
. pendente de processo junctamente com a importancia do imposto. 

Art. 62. Se não se interpozer recurso, ou se 8 dias de
pois de intimada a decisão do Tribunal do Thesouro Nacional 
não for recolhida a importancia da multa, o ehefe da Esta~ão 
:Fiscal enviará as certidões preeisas á Directoria Geral das Ren
das Publicas para se }lrovidenciar sobre a cobrança executiva 
}lolo Juizo dos :Feitos. 

Art. 63. As Jlenas de contrabando scrúo impostas pelos 
chefes das Estações Fiscacs arrecadadoras do imposto, nos termos 
do art. 60, observando-se o processo do capitulo 17 do Regu
lamento de 22 de Junho de 1836, Instrucções de 3 de Outu
bro de 184A, c mais disposições em vigor . 

.Art. 64. Os cxtraviadm·es do imposto soffrerão, alêm das 
penas do contrabando, quacsqucr outras em que possiío incor
rer, nos termos da l<'gisla~ão em vigor, para a imposi~ão das 
quacs se rcmettcrá copia do auto da apprehen~ão, e os docu
mentos concernentes ao facto, ás autoridades competentes, a 
fim de procederem ulteriormente na fórma da Lei. 

Art. 65. As embarca~õcs de qualquer cspccie, os vchicu
los c animaes, e qualquet· outro meio de transporte semelhante 
que cond»zirem a aguardente cxtra,•iada ao imposto ficão igual
mente sujeitos á apprehcnsão ; e o producto da arrcmata~ão , 
deduzidos os direitos de consumo para a Fazenda Nacional, 
será adjudicado á autoridade , t~mprcgado , agente, ou qualquer 
pessoa do povo, por cuja diligcncia se virificm· a apprc
hensão. 

1.0 Quaesqucr outras mercadorias que fizerem parte do car
regamento apprehendido serão entregues a seus donos, 

2. o A aguardente, bem como os meios de transporte apprc
bendidos, lambem poderão sm· entregues a seus donos depo
sitando-se o seu valor nos cofres publicos, ou prestando-se 
fiança idonea a contento do chefe da Estação Fiscal. 

Art. 66. O denunciante, havendo-o, terá metade do pro
dueto da apprchensão. 

Att. 67. Os recursos que não Yct'sarem sobre apprchcn
sões serão scmpt·e interpostos no praso de hum mcz, perante 
o chefe da Estação Fiscal competente, o qual os remctterá o 
mais breve possível ao Thcsouro Nacional com a sua informação 
e reclamações anteriores ; c serão apresentadas em forma de 
requerimento, datado e assignado, c instruido com os docurncn
tos que os recorrentes julgarem a bem de scn direito. 

Art. 68. As partes poderão exigir da Estação Fiscal hum 
certificado do recebimento da reclamação ou recurso, no qual 
se mencionará o dia, mcz c anno, o numero c qualidade dos 
documentos ou papeis que o instruirem. 
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,\ l't. (i!J. Não se poder;í transporlat· a~uanlcnle de hum 
estabelecimento pam outro sem guia da l\Iesa do Consulado, 
no districto da Cidade, c da Recebedor ia do l\1unicipio , no 
districto do interior, na qual, aliim das declarações convenientes 
se marcará o praso em que se tem de ciTcctuar o transporte. 

At't. 70. Os barqueiros c outt·os condnctores de aguardente 
por agua ou por terra deverão cxhibir, á primeira requisição 
de quacsquer autoridades, empregados, agentes fiscaes, poli
ciacs ou municipacs, rondas ou guardas, as guias que servirem 
para rcsalvat· a circulação da mesma aguardente. 

Art. 71. Os barqueiros c conductores que forem obrigados 
a intcrmmpcr o transporte por sinistro ou outro accidenlc de
verão immcdiatamcnte fazer as declarações precisas perante a 
autoridade, empregado ou agente que mais proximo residir 
do lugm· onde se depositm· o gencro, para que o praso indi
cado nas guias srja prorogado pelo tempo da interrupção, o 
qual será certificado nas mesmas declarações pelas referidas 
autoridades, empregados ou agentes. 

Art. 72. O destino da aguardente sahida por terra para 
a Pt·ovincia do Hio de Janeiro será justificado com documento 
passado pelo Collector das Hcndas Provinciaes, do qual conste 
a entrada do gcnero na mesma Província. 

Art. 73. Para o expediente e contabilidade do imposto 
de que truta o presente Hegulamento haverão os segui: tes livros: 

1. • J)e entrada da aguardente nos depositas. 
2.• De sahida d,l aguardente nos mesmos dcposilos. 
3. o nos recibos da aguardente entrada no deposito_ geral 

c no de Bcrnfica. 
4.• Do lançamento do imposto. 
5.• Da receita. 
G.o De guias do talão dos engenhos c fabricas. 
7. o De guias de talão dos depositos. 
8. o Dos conhecimentos. 

Art. 74. Alem dos IiHos mencionados no artigo antece
dente , haverá no deposito geral da Cidade os que se achão 
estabelecidos, c os que se estabelecerem sob a inspccção do 
Administrador da l\l(~sa do Consulado. 

Art. 75. Ficiío revogadas todas as disposições em contmrio. 
Pala cio do Rio dn Janeiro em o 1. • de l\Iaio de 1858.

Bernardo de Souza Franco. 
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1858-59. 

DEPOSITO DE BEMFICA. 

Quatro ~as e dous barris do Engenho 
~roba, de Mariano da Nobrega, á ordem de 
mtaleão Josó da Costa. 

tU.MERos. I Cap~citladc. I Conletitlo. 

i Em de 

36 
30 

32 
30 

de 185 

0 :!SCIUVÃO, 

< 
Gr:ios. 

22 
)) 

Hedlda•. 

2071182 180 

208 175 171 

6 

190 tS' 

36 

30 

82 

3() 

1858·1859. N. 

A 11. 20 do livro de entrada de aguardrnle ficão lançada.; 

20 quatro pipas e dous Barris, dos numeros, lotações e gráos r. 

16 margem dPclarados, vindas do Engenho Peroba na Freguezia do 

H Campo Grande, com a gnia n. • 32, pertencentes ao Sr. l\larianu 

da Nobrega, á ordom do Sr. Pantaleão Josú da Costa. 

22 

)) 

,,, 

Deposito de Bemflca em de de 185 • 

0 ESCRIVÃO, 0 ADMINISTRADOR, 
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Sahida de aguardente do deposito de Bemfica no exercício de t8õ8--f8õ9 . 
.... .. -

.. 
Nlllllera~o. . i • as . 

Dahls. Para quem. Para onde. ~ as 

'=-= Pipas. Meias Barris. ~ &e 
O• pipas. I ~ -- -- - --------

1858 Outubro 10 José de Santarem ............... Pedregulho n. o ........ 15 ...... .... .. 183 .1. 
)) Dezembro 12 Antonio João ................•.. S. Francisco Xavier n.0 • ....... 6 . ····· . 86 8 

1859 J:t'evereiro. 15 Antonio da t•urificaçiio .•......... Campo de S. Christovão. ...... ...... 40 36 5 
)) Junho · 3 José de Magalhães ............... Rua de Bemftca n. o •••• 3 . . . . . . .. . .. 180 1 
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Entrada de aguardente no Deposito de Ben1tica no- exerci cio de 1858-1859. 

111 Procedeuclas. Numeração. .lledldas. Sabidas. o . . 
"'1#111 

111 

Biu.s. o= ~ = ,..- -"'............-...---~ 

Donos e CJonsignatarlos. ~ -- -r.! 
~ o r. ...; ~ ~ ~~ = ~ ~ ... "' 111 ..; ..; 

I f "t: "" 'S3 ~ o o ..; -~ 
F reguezias. Engenhos. I ... !::! "- !::! ~ ·= ~ 

.., 
.::. ~t ê' = 

~l !;;! õ !::! 
~ r. ~ 

~ 
... 

i! ~ ~ ~ r;3 ~ ~ ~ ~ 

-- - ------- ------------ f-- - - --- - -
~1858 

< 
Julho 1 1 Do João Maria da Hocha. 

A Guilherme da Costa ......... Irajá ....... Cí!fpba ..... L 1 ...... ...... 180 170 170 20 1859 Abril 3 8 

t ~ ... . . . ...... 190 166 155 19 
)) )) 4 2 De Mauricio Antonio Rebello. 

A Pantaleão José do Porto ...... Guaratiba ... Lagarto ..•. c . ..... ... . . . 1 194 182 H7 18 
)) )) )) 3' De José Anastacio. 

A l\lartiniano de Assumpção .... !~c~r~pa:~H~. ~~!1.~~0:: .. 11 t 18!~ 186 297 3'' 1838 Dez. 11 4 ...... ... .-•• a 

)) Agosto 2 4 De Julio Pereira. · · · 
' .. 

A Miguel de Lisboa .•.••....•. Inhahúma .. Retiro ...••. s 3 . .t ... . .. ... 134 130 130 20 1859 Julho G 20 

' • •• 
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., 

~ 

~ 



. 
00 
~ ·' -·-00 
~ 
~ 
~ = 

() 00 

* 
~ = 
<:,;) 

o - • 
~ $ ~ 

"'= ~ 

~ =- I co= = ~ ~ ~ co= 
~ 

~ 
co= 

"'= ~ 
co= Jl!!-( 

i "'= co= ... -= J:iliil 
<:;)e -= 
~ ... 
;;;.. ·-,..,. 

\J 



------------------------------------------~------------~.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

- ·- --- ----=-... 

LANÇAMENTO DAS CASAS DE CONS~M10 DE AGUARDENTE DO EXERCICIO DE 1858 
I ! 

1859. 
'-..._./ 

J ... ota~Õt"S. J.. o Senaestrc . 2.' St"tuesta•c. 

J,n,v;au•t"s. (;ontt•ihninh•s. l~fooótu)\elel'i- ------- ----------......_ ------ -- ~-- •"'-....__ --- Uh!Oôl'I''"O ~Õl.'l'ii. 
IIICilfOI'ii. 

Pll'AS. "EDIIlAS. UIPOSJO. TAXA. PAGAMENTO. I'OLIOilA DI POSTO TAXA. PAGA~IEl'íTO. FOLJO D.\ 
1\ECEJTA. 1\ECEIT.\. 

------------- -------------------- --------- ---- --------------- ---- -------- --------- --------- ----
Hua dos C)twrleis ....... I~ Mareolino de Azevedo .... Armazcm ..... :l Mi:tt>OOO 10:t1>800 1858 Out. 2 1 5fPOOO 10::;800 185!! ,\bril 5 80 
Estrada da l'enlla ...... 20 Francisco A nlonio ....... Taverna ...... . . . . . . . . 150 15:t!OOO • •• •••• o . ....... .... .. . . . ....... 15:tt>OOO 
Campo de S. Chrislovãli. 13 Antonio de Braga ....... Botequim ..... 1 80 21~666 5l)200 1858 Nov. 5 6 26~000 5::;1200 .,· 

• 

N. B. Em livro separado, ou em outra divisão do mesmo livro se insere\ crú o lançamento dos engenhos e fabricas. 
As notas deverão ser feitas de conformidade com o § 6." das lnslrucçõcs de 28 de Abril de 1856. 



Lançamento tio imposto no consumo d' agu~rdente. 

DISTRIC'fO DO INTERIOR. 

f8ã8-f8ã9. 

• 
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RECEITA DO IMPOSTO NO CONSUMO DE AGUARDENTE DO EXERCICIO DE 1858-1859. 

= = . 
.1! . 

Lugares. Contrlb uintes. == lll Taxa numicit•al. -=~ . . = Imposto. Observa~iles. 

.! i = 
= 

'C \ :a ~ 

-= 1«1 
~ = ~· - ~ = •• I ,jJ. .. ~ =-- ------- - -- - -------------------

..; t.SõS 

1. 0 DE OUTUBRO. 

~mpo de S. Christovão. 50 1\lauricio de 1\lcllo •...... 15 1 2 ...... 60~000 U~400 

L'dregulho ............ 10 José João ............... 6 2 ...... 1~0 15~000 2~400 

--- 75:r,OOO --- 16~800 

DIA 2. 

raia Pequena •........ 12 Romualdo. da Iconseca .... 13 3 4 no 135t000 
ua d' Alegria ..••...... 20 Antonio de G uim. •• Porto. 2 4 1 . ..... 15:j)IOOO 7~200 

--- 150~000 --- 7:tji200 

. 
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DECHETO N" 2.170-dn 1.• dt> ?\!aio <lc1858. 

J)á uova organisação á Guarda Nacional da Comarca d8 
Porto Alegre na Provincia de S. Pedro do llio Grande 

· do Sul. 

Attendendo á proposta do President<' da l,rorincia de S. 
Jledro do Hio Grande do Sul: H1~i por bem lleeretar o se
guinte: 

Art. 1. • Fica crcado na Comarca de Porto Alegre, na 
Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul , hum Commando 
Superivr de Guardas Nacionaes, formado de nove Corpos de 
Cavallaria com a designaçrw de sexto a decimo quarto, hum 
Esquadrão avulso, hum Batalhão de lnfanteria, c hum a Com
panhia avulsa da mesma arma, todos com a numeração de 
primeiro, c pertencentes ao serviço adivo. 

Art. 2.• O sexto Corpo de Cavallaria, composto de seis 
Companhias, comprehcnderú o Districto das Dores; o setimo, 
de quatro Companhias, o das l,edras Brancas; o oita,·o, lambem 
de quatro Companhias, o do Triumpho; o nono, de seis Com
panhias, o de S. Jeronimo; o decimo, de oito Companhias, 
o de Taquary; o decimo primeiro, de quatro Companhias, o 
d' Aldeia dos Anjos; o decimo segundo, de quatro Companhias, 
o de Via mão; o decimo terceiro, de seis Companhias, o de 
S. Leopoldo; onde tambem se formará a Companhia avulsa de 
Infanteria; o decimo quarto, de quatro Companhias, o de 
Sant' Anna; e o primeiro llatalhão de lnfantcria, de seis Com
panhias, o Districto da Capital. 

At·t. 3. • Os referidos Corpos tei'ão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo l,residcnte da Província 
na fórma da Lei. · 

Francisco Diogo l'ereira de Vasconcellos, do 1\tcu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em o pl'imeiro de Maio de mil oitocentos cin~oenta e oito, 
trigesimo sctimo da lndependencia c do lmperio. 

Com a 1\ubrica de Sua lUagestade o Imperador. 

Fmncisco .Diogo Perei•·a de Fasconcellos. 
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JJECRETO N.• 2.171 ~ de t.• de--Maio de 1858. 

Estabelece regras sobre o recrutamento e modo pratico de 
distribuição dos recrutas pela Côrte e Provincias. 

llei por bem reformar os Decretos n. •• 1.089 de 11 .. de De
zembro de 1852, e 1.~01 de 10 de Junho de 185r.., estabele
cendo re;.tra sobre o recrutamento c sób1·c o modo pratico de 
distribui~lio dos n·crnlas pela Ct\rlc c PI'Ovincias, substituindo 
os dilos Dt•cretos pelo que nesta data baixa, nssignado por 
Jeronymo Francisco Coelho, do Meu Const'lho, )Jinistro e St'
cn>tario d"Estado dos :\"egocios da Guena, que assim o tenh;t 
tmlondido c fa~a ex••euta1· com os despachos necessarios. t•a
Jacio do 1\io do Janeiro, em primeiro de l\Iaio de mil oito
centos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Indepcndencia e 
do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

J eronimo Francisco Coelho. 

He3ulamento sobre a distrlhui~iio do nu1nero 
de recrutas annualmente p••eelsos para o 
servlp do l~xerelto, e o mOdo ~r que de
verilo proeeder os enearre5ados do recruta
mento. 

Art. 1. 0 Governo fixará, com antecedencià precisa o nu
mero de indivíduos que tiver de assentar praça no Exercito du
rante o anno financeim seguinte, e distribui-Jo-ha pelo Muni
cípio da Côtte e Províncias, attendendo á população Jivre e 
Nacional, e mais circumstancias peculiares de cada hum. 

Art. 2. o Os recrutadores serão nomeados por Freguezias: 
as nomeações serão feitas, na Côrte, pelo 1\finistro da Guerra. 
e nas Provincias, pelos Presidentes, podendo recahir as nomea
ções em qualquer autoridade civil ou judiciaria, omciaes da 
Guarda Nacional, honorarios, Omciaes de Linha roforrnados, 
e lambem em algum Official de Linha em serviço e perten
cente ao quadro do Exercito, quando o encargo do rocruta
mento fôr compativel com esse serviço. 

f" Art. 3. o A distribuição ·dos recrutas, que, em circums-
tancias ordinarias, competir a cada Provincia, será feita pelos 
Presidentes por Comarcas, na proporção do numero de Fre
guezias que as mesmas Comarcas contiverem, cabendo a cada 
Freguezia hum numero de recrutas na proporção do numero 
lle cidadãos qualificados votantes nas eleições primarins. 
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A1"l. 4. 0 Nas mesmas circumstancias, e dentro dos dous 
primeiros mczes da epocha em cada anno fixada para o recru
tamento, serão recebidos como voluntarios os indivíduos que 
se oiTerecerem para o serviço Militar, e no Om do dito prazo 
se procederá a recrutamento forçado , na forma das Leis em 
vigor, para completar-se em cada Freguezia o numero de re
crutas que ll}.e tiver cabido na distribuição, mas nem por isso 
deixarão, de ser recebidos durante todo o anno os que se apre
sentarem voluntariamente. Em cada anno, na eJlocha do re
crutamento, se publicará nas F~cguezias hum edital confo1·me 
o modelo n. • 1. · 

Art. 5. • Completo o numero que tocar a cada humll Fre
guezia, não se continuará nella o recrutamento sem ordem 
tlspecial; naquellas Freguezias, porêm, que o não completarem, 
continuará aberto o recrutamento por todo o tempo que nc
cessnrio for. 

Art. 6. o Aos voluntarios, depois de inspecionados, e jul
gados capazes para o serviso, se dará o premio de 300~, pago 
em tres prestações: a primeira no acto de assentar praça, a 
segunda depois de tres annos de praça, e a terceira quando 
findar o tempo de seis annos de serviç.o, a que h e obrigado 
como voluntario; e alem do premio c do soldo que lhe com
petir, perceberá a gratificação diaria de meio soldo de primeira 
praça. Se o voluntario já .tiver antes servido como praça do 
Exercito o tempo marcado na Lei, o premio será de 400~, 
pago pela!mesma maneira, e a gratificação diaria será de soldo 
inteiro de primeira praça. 

Art. 7. o Os encarregados do recrutamento nas Freguezias, 
abonarão aos voluntarios e engajados as sommas estrictamente 
necessarias para as despezas de viagem até a capital da res
pectiva Província, ou até qualquer ponto para onde as remessas 
dos mesmos voluntarios lhes tenha sido ordenada. 

Art. 8.0 Aos voluntarios, d'ora em diante, a autoridade 
1\lilitar competente, perante quem assentarem praça, c jurarem 
bandeiras, passará hum titulo conforme o modelo junto n.• 2 
em que se declare a data de sua praça, numero de annos de 
serviço a que he obrigado, e fiem assim as condições pecunia
rias do respectivo engajamento. O titulo será registrado em 
livro especial do Corpo, batalhão, regimento ou Companhia em 
que se verificar a praça, e no verso do mesmo titulo serão no
tadas as quantias, que o voluntario receber e fôr recebendo 
por conta do mesmo premio, bem como quaesquer occurroncias, 
que influão sobm as condições do seu engajamento c tempo 
de praça. 

Art. 9.0 Aos voluntarios que forem recusados pela ins
pecção de saudc serão dados pelo Presidente da respectiva Pro· 
vincia os meios indispensavcis para seu tt·ansporle ou viagem 
de volta para as Frcguczias donde tiverem vindo. 
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Art. 10. Perdem as vantagens do premio, a gratifieaçiio 
· do soldo ou meio soldo, e o tempo do serviço anteriOI', c são 

considerados como simples recrutados, os voluntarios que de
sertarem. O tempo de prisão, em virtude de sentença, será des
contado no do respectivo en!l-"ajamento, fazendo-se declaração desse 
desconto e da perda d11quellas vantagens no titulo do engajado. 

Art. 11. Os indivíduos sujeitos ao recrutaínento nas fre
guczias (que não cq~Hpletarão o numero), que se ausentarem 
pam outras, serão recrutados uo lugar em que forem encontrados 
c levados em conta ás Fregnrzias cujas autoridadPs os recruta
rem, no numero de recrutas que tiverem de dar no anuo se
guinte, salvo se forem reerutados em virtude de requisição das 
autoridades das Freguezias donde se ausentarem. 

Art. 12. Os reerutas que forem julgados incapazes para 
o serviçü pela inspecção de Saude, e os que forem dispensados 
por efl"eito de isenções legacs, duvidamente verificadas, serüo 
iromediatamente soltos, e não levados em conta ás Freguezias 
onde forão recrutados, devendo as mesmas Fregw~zias substitui-los 
por outros idonéos no praso de dons mezes. Iliestes caso.~ ficiio 
os rccrutadorcs responsaveis, na forma do art. 2!~, obrigados 
a indcmnisar todas as despezas que se fizet·em com taes recrutas 
se no facto do recrutamento tiverem preterido alguma das pres
cripçiies imposta neste lkgnlamcnto, c antes d1) serem res
ponsabilisados, ·se-rão previamente ouvidos. 

Art. H. Os encarregados do rccmtamento nas Freguesias 
remetterão os recrutas, que fizerem, ao encarregado do recru
tamento na vil la de seu termo ou na cabeça da Comarca, ·o 
qual os enviará com srgurança c comrnodidade para a Capital 
da Província, ou para o lugar QUI' lhe for indicado pelo res
pectivo Presidente, allendendo ás distancias e a maior facilidade 
das cornmunica.;õrs. 

Art. 14. Os Presidentes das Províncias, logo que os vo
luntarios e recrutas chegarem á ruspectiva capital, ordenarão 
que srjüo vaccinados, e na guia, que os accompanhar, far-sc-ha 
sempre menção do acto c resultado da vaccinação. Na Côrtc 
a vaccinaçüo ser<Í ordenada c fi5calisada pela rrpartiçií9 do Aju-
dante-general do I~xereito_ • 

Art. 15. Os voluntarios c recrutas remettido~ e julgados 
idoneos para o serviço, receberão logo o competente fardameto, 
e quando tcnhão de seguir para outra Província, se lhes dará 
mais huma camisa, hum par de calças c huma fardeta branca: 
se tiverem, port'~rn. de ir para Santa Catlrarina ou Hio Grande 
do Sul, se lhes dará mais hum capote. 

Os l'residcn tes das Provineias providenciarão para que haja 
sempre prompto o numero de fardamentos preciso, conforme 
o numero de recrutas que for distribuído ú Provinda; na Côrte 
estes supprimcntos serão feitos pelo Arsennl de Guerra, mediante 
us necl'ssarios pr>didos dos corpos, onde se verificar a praça. 
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Art. 16. Quando os recrutas tcnh<1o de embarcar ou 
marchar para algum destino, o O!Hcial, ou Oficial inferior·, 
que os acinnpanlwr, terá o maior cuidado durante a marcha 
ou viagem para que os. fardamentos se não extraviem, e no 
mesmo tempo cuidará no asseio, commodos e alimentação dos 
voluntarios e recrutados, de cuja conducção for incumbido. 

Art. 17. Aos voluntarios e recrutados, que tendo com
pletado o seu tempo de serviço no exercito quizerem nelle con
tinuar a servir, dar-se-1m a quantia de 400~. maximo rlo premio 
de engajamento, conforme o art. 2. 0 da Lei n." 6'18 de 18 de 
Agosto de 1852, comtanto que scjão robustos, o que se veri
ficará por inspccção de saude c de bom comportamento, e 
se engagem pgr mais de seis annos. 

Art~ 18. Os Com mandantes dos Corpos, assim que as 
praças de pret forem completando o S\'U t~mpo de serviço, 
tnitar:io de engaja-las de novo, dnudo immediatamente parte 
dos engajamentos, que fizerem, ao Ajudante-General na Córtc, 
ou aos Com mandantes d' Armas, ou Assistentes, e estes aos 
Presidentes nas Províncias. Estes engajamentos serão publi
cados na ordem do dia, dando-se copia delta aos engajados, 
que receberão o premio fixado na ultima parte do art. 6. 0 , pago 
om tres prestações, e pela maneira ahi prescripta, notando-se 
as quantias que reeebercm, no verso da mesma copia, que lhes 
serviflí de. titulo. Se o engajado já tiver titulo de engajamento 
anterior, bastará nclle fazer nota de reengajamento, com re
ferencia á ordem do dia. A's praças assim engajadas compete 
a gratificação diaria de soldo de primeil·a praça, e se forem vo
luntarios a essa gratificação accumularão a que antes percebião 
nessa qualidade. A's mesmas praças he applicavel a disposição 
do art. 10 nos casos nelle previstos. 

Art. 1!l. !Xas inspccçües annuaes, os Inspectores deverão 
examinar cuidadosamente a escripluração relativa aos engaja
mentos, confrontando-a com as copias das ordens do dia, e 
notas que nellas se acharem lançadas. 

Art. 20. Os encarregados do recrutamentos nas Freguezias 
receberão por cada recruta que apurarem, idoneo para a praça, 
huma gratificação dn 10~, e üe 20~ pc;n· cada voluntario, que 
apresentarem, d(•vendo neste cnso preeeder drclarilção do indi
viduo, apr<'sentada perante o .Juiz de Paz do Districto, acompa
nhando a sua remessa copia autlwntica do termo declaratorio. 
Para essa despeza, como para outras, que dm·ão ser feitas nas 
localidades, o Presidente da respectiva Província fornecerá, e 
pela fôrma que julgar· mais corwenicnte, os meios ncccs
sarios. 

Art. 21. Aos recmtados antPs de jurarem bandeira, se 
inquirirá se tem rle nprescntar nlg-umn isenção let:al <las com
prehcndidas nas Instrncr:õPs de 10 de .Junho dt~ 18~2. St~ a 
re>posla for affirmath;~, lhes st·rú mareado hum prazo para 
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apresentarrm os documentos, ou provas incontestaveis da 
isenção, que allcgarem. 

Art. 22. O prazo para nprrscntaçiio das provas de isenção 
será fixado de 8 a i5 dias no lugar da resldencia do recru..,
tado; c achando-se este em outro lugar, diverso do da resi
dencia, lhes seriio concedidos, sendo a viagem por terra, mais 
tantos dias, na razão de quatro Jpgoas por dia de ida e volta, 
quantos forem precisos para que clle possa apresentar as provas 
da isenção. Se a viagPm for por rpar ou J'io, lhe arbitrará o 
recrutador, ou a autoridade militar a quem estiver sujeito, os 
dias que razoavelmente forem necessariGs, e do mesmo modo 
se arbitrará quando a viagem for parte por mar e parte por terra. 

Art. 23. Os recrutados, que nlío puderem provar as con
dições de isenção antas clr jurarem bandeira, o poderão fazer 
em qualquer tempo: pon\m a baixa nesse caso somente poderá 
ser ordenada pelo .Ministro da Guerra, se tiver decorrido o prazo 
de 2 mezes depois da praça. Dentro deste prazo os Presidentes 
das Províncias poderão ordenar a baixa, dando conta ao Governo. 

Art. 21. Os recrutadores remetterilo com os recrutados 
hum mappa cir·cumstanciado, com dcclaraç!ío das inquirições 
feitas aos mesmos recrutas, do prazo que lhes foi concedido 
para exhibição dos documentos com probatorios da isenção e 
o porque n!ío f orao elles attendidos; ficando os mesmos recru
ta dores responsaveis por qualquer abuso em recrutarem mdi
viduos isentos, quando as provas de isenção lhe tiverem sido 
apresentadas, e forem desattendidas; e neste caso serão obrigados 
a satisfazer todas as despezas que se fizerem com os recrutas, se 
forem estes julgados comprehendidos nas isenções marcadas por 
Lei. O recrutador rubricará todos os documentos comproba
torios de isenção, que lhe forem apresentados, para se veri
ficar se elle obrou ou não com perfeito conhecimento de cir
cumstancias do recrutado. 

Art. 25. Os indivíduos recrutados serão considerados re
crutas dUI'ante os primeiros seis mezes depois de verificada sua 
praça, e dentro f!este período poderão entrar com a quantia 
estabelecida por Lei para serem isentos do serviço. Silo com
petentes para ordenar o recebimento da dita quantia, o Go
verno na Côrte e os Presidentes nas Províncias devendo nestas 
preceder informação dos Commandantes d'Armas ou dos As
sistentes do Ajudante-(iener·aJ. 

Art. 2G. Os recrutados podem olfereccr substituto idoneo 
para serem isentos, como perrnittc a Lei, observando-se as 
seguintes disposiçües. 

L • Seni verificada a robustl'Z e idoneidade mediante ins
pecção de Saude. 

2." Não podem ser olfcrccidos nem aceitos como substitutos 
as praças de prct do Exercito que ainda não tenhão sido es
ru;;as, pos\o qnc \Pnhão l'ompiP-lado o seu tempo de praça. 
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3. ~ O substituto lw súrncnte obrigado ao tempo comple
mentar da praça substituída, não se lho levando em conta os 
primeiros seis mczcs, em que deve ser considerado como re·
cruta. 

4.. o Se o Substituto não tiver isenção legal, será obrigado, 
alêm do tempo complementar da praça substituída, a servir 
por si por· hiun tempo igual ao marcado para os voluntarios, 
sendo considerado como tal. 

5. o O substituto, dura.nte o tempo complementar, goza de 
todas as ''antagcns, c he sujeito a todos os onus do substi
tuído. 

6. o A autoriq~dc militar com pctcnte, perante quem deve 
correr o processo da substituiçilo, he na Côrte o Ajudante-Ge
neral do Exercito, e nas Províncias os Comrnandantes das 
Armas, c os Assistentes do mesmo Ajudante-General. 

7. o Concluído o processo da substituição, c verificada por 
clle a idoneidade do substituto, e sendo tudo presente ao Mi
nistro da Guerra na Côrte, e aos Presidentes nas Províncias , 
será ordenada a substituição. 

Art. 27. Os encarregados do recrutamento deverão re
gular-se pela Lei de 29 de Agosto de 1837, instrucções de 10 
de Junho de 1822, não alteradas pela citada Lei, e pelo De
creto de 6 de Abt•il de 1841, na parte não alterada pelo pre
sente Regulamento. · 

Palacio do Rio de Janeiro em o t.o de Maio de 1858.
Jeronimo Francisco Coelho. 
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EIUTAL. 

Eu F. . . . (nome posto ou emprego) cncm-rcgado do rc...: 
cmtamcnto nesta Freguczia : 

Faço saber que estando aberto o recrutamento por ordem 
do Governo Imperial, faz-se publico o seguinte: 

1. o No prazo de dous mezes, contados de hoje, admittcrn-se 
voluntarios pam servir no Exercito. Os \'oluntarios servirão 
})Or tempo de seis annos. 

2. • Findo o praso de dous mezes, se procederá a recruta
mento forçado na fórma das Leis em vigor. Os recrutados ser
virão' pove annos. 

3.0 O numero de recrutas, que cabe dar a esta Freguezia, 
he de ..•. individuos no correnteanno. 

4. o Aos voluntarios, que se apresentarem para. o serviço do 
Exercito, aiuda mesmo depois do prazo acima marcado, se dará 
como premio de engajamento a quantia de 300~000, e para os 
que já tiverem antes servido na praça o tempo a que erão 
obrigados pela Lei, o premio será de 400~000. Os pagamentos 
serão em tres pre~tações iguaes, a 1. • no acto de asset'ttar praça, 
a 2.• depois de tres annos, e 3.• quando completar os seis 
annos de serviço. 

5. 0 Os voluntarios receberão hum titulo em que se declare 
as circumstancias, e a qualidade de sua praça, e o numero de 
annos de serviço a que são obrigados, a fim de receberem a 
sua escusa, logo que conclui rem o seu tempo de serviço, salvo 
em tempo de guerra, ou em circurnstancias extraordinarias. 

Cidade (ou villa) de.. . de .... de 1858. 
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MODELO No 2t 
F •... (nome e posto) Com mandante do Corpo, 

Batalhão, Regimento, ou Companhia, &c. 

Lugar da ru
brica do Aju
dante General 
na Côrtc ou dos 
Commaudantes 
das Armas ou 
Assistentes nas 
Proyincias. 

Faç9 saber que José l\taria Lopes, filho de 
Joaquim l\laria Lopes, na~ural de. . . . . . . assentou 
praça voluntariamente (ou engajado) a 13 do cor
rente mez e anno, no contigente, Corpo ou Ba-
talhão, ou Companhia de ....... obrigando-se a 
servir por espaço de seis annos, mediante o premio 
de 300~000 (ou 4üO:t;OOO se já tiver servido o tempo 
marcado na Lei) na fôrma das disposições em vigor; 
devendo receber esse premio em tres prestações 
iguaes, sendo-lhe a 1.• entregue no acto de assentar 
praça, a 2.• tres annos depois, c a ultima quando 
completar o seu tempo de serviço. 

E para constar em todo o tempo lhe man
dei passar o presente titulo que vai por mim as
signado. 

Quartel de em de 

F. 
de 1858. 

39 
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DECRETO l".• 2.172-de 8 de Maio de 1858. 

Altera o art. 19 § 3.• do Decreto n.• 1.2,\.5 ·de 13 de 
Outubro de 1853 sobre a _nomeação do terceiro at·bitro 
na un'ficação das contas, e pagamentos dos divideudos 
da estrada de ferro de Pernambuco. 

Attendcnrlo ao accordo celebrado entre a tcgação Imperial 
em Londres c a mrcctoria da Companhia da estrada de ferro de 
Pernambuco, para evitar a delonga que deve resultar da no-

- meação de hum Conselheiro d' Estado na conformidade do art. 
19 § 3.• do Decreto n." 1.245 de 13 de Outubro de 1853, para 
decidir as questões de verificação de contas, c pagamento de 
dividendos da mesma estrada: Hei por bem Decretar que, 'ie
rificada a hypothese do dito paragrapho, o terceiro arbitro seja 
tirado á sorte d'cntrc seis individuos, sendo apresentados tre~ 
}'lalo Ministro do Brasil em Londres, e outros tres pela rcferidiJ 
Directoria. 

O Marquez de Olinda, CouselhP-iro d'Estodo, Presidente de 
Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos Nc
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, e fa~a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em oito de Maio de mil oitocentos 
cincoenta e oito. trit;esimo setimo da lndependencia c do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque;; de Olinda. 

DECRETO N. • 2. 173 - de 15 de Maio dCll 1858. 

Separa o Termo de Piunhy do de Formigas, na Província 
de Jfinas Geraes, e créa nelle o lugar de Juiz Muni· 

eipal, que accumttlará as funcções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Piunhy do de For· 

migas na Província Minas Geraes, e creado nelle o lugar de Juiz 
Municipal, que accumulará as func~ões de Juiz dos Orphãos; 
revogadas .as disposições em contrario. 
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Fmnci:>co Diogo Pereit·a de V asco::1cc11os, do !\leu Conselho, 
l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Ne;;odo:; da Justiça, us~im o 
tenha cutcndido c faça cxceutar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quinz'~ t.lc l\Iaio de mil oitocentos eincocnta c oito, trigcsimo 
sctimo da Indepcnd~ncia c do Impcrio. 

Co:n ã Rubricl de Sua :Jlagcsladc o Imperador. 

·Francisco Diogo Pereira de VascJncellos. 

--
DECHETO N.• 2.17.i-de ti) de l\bin de f858 . 

• Uarca o ordenado do Promotor Publico dt terceira Co
marca, creada na Prot~incja da l'ar:Jhifm. 

III'i por bem nccrctar o seguinte: 
Art. Unico. O Promotor Publieo da terceira ;comarca, 

ultimarne;ilc cre:Jda na Província da Parahiba, terá o ordenado 
<!nnwJI de seiscentos mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha- entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quinze de l\laio de' mil oitocentvs cinconnta c oito, trigc
sirno setimo da lndcpendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Ingestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vl'lsconccllos . 

• 

DECRETO N.• 2.1'15- de 19 dQ Maio de 185S. 

A tclorisa a organisação da Companhia da Estrada de ferro 
de Nicterohy a Campos, na Província do Rio de Ja

neiro e approva os respectivos estatutos. 

Hei pot· bem, de conformidade com a 1\linha immcdiata 
Resolução de 12 do corente mez tomada sobre parecer da Secção 
dos Negocios do Impcrio do C:onsclho d'Estarlo, exarado em 
Consulta de 26 de Abril antccd!'li!P. antor~~nr a <vganisaçün 
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sctimo da Indepcnd~ncia c do Impcrio. 

Co:n ã Rubricl de Sua :Jlagcsladc o Imperador. 

·Francisco Diogo Pereira de VascJncellos. 

--
DECHETO N.• 2.17.i-de ti) de l\bin de f858 . 

• Uarca o ordenado do Promotor Publico dt terceira Co
marca, creada na Prot~incja da l'ar:Jhifm. 

III'i por bem nccrctar o seguinte: 
Art. Unico. O Promotor Publieo da terceira ;comarca, 

ultimarne;ilc cre:Jda na Província da Parahiba, terá o ordenado 
<!nnwJI de seiscentos mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha- entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em quinze de l\laio de' mil oitocentvs cinconnta c oito, trigc
sirno setimo da lndcpendencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Ingestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vl'lsconccllos . 

• 

DECRETO N.• 2.1'15- de 19 dQ Maio de 185S. 

A tclorisa a organisação da Companhia da Estrada de ferro 
de Nicterohy a Campos, na Província do Rio de Ja

neiro e approva os respectivos estatutos. 

Hei pot· bem, de conformidade com a 1\linha immcdiata 
Resolução de 12 do corente mez tomada sobre parecer da Secção 
dos Negocios do Impcrio do C:onsclho d'Estarlo, exarado em 
Consulta de 26 de Abril antccd!'li!P. antor~~nr a <vganisaçün 
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, da Companhia da EsLrada de ferro de Nicterohy a Campos, a 
. qual tem por fim construi!·, usar e costear huma Estrada de 

ferro de via singela, que ligue a bahia de Nicterohy.com o rio 
Parahiba, na Cidade de Campos, ou onde mais conveniente for 
conforme o contracto celebrado no 1. • de Dezembro do anno 
proximo passado entre o Presidente da Província do Rio de 
Janeiro e os empresarios da dita Estrada~ em virtude do quo 
dispõe a Lei Provincial n.• 954 de 17 de Setembro do referido 
anno; e bem assim approvar os estatutos que devem reger a 
mesma Companhia, c que com este baixão. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado,, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em dezenove de Maio de mil oitocentos 
cincoenta e oito trigcsimo seiimo da lndependencia e do lm
perio. · 

€om a Rubrica de Sua Magestado Imperador. 

Marquez de Olinda. 

EiJtatutos da Coutpanhia da Estrada de ferro 
tia Cidade de ~lcterohy a Campos. 

TITULO I. 

Da Companltia 

Art. 1. • Fica creada na Província do Rio de Janeiro hum a 
sociedade anonyma sob o titulo de- Companhia da Estrada 
de ferro de •Nicterohy a Campos. 

Art. 2.• Os fins da Companhia são: 
Construir, usar e costear h uma Estrada de ferro de via 

singela, ligando hum ponto da bahia de Nicterohy a outro 
do rio Parahiba , na Cidade de Campos, ou onde mais conveni
ente parecer, segundo as condições estipuladas no conlracto 
celebrado no 1.• de Dezembro do anno passado, em virtude 
da Lei n. • 954 de 17 de Setembro do dito anno, entre o Go
verno Provincial e os empresarios da referida Estrada, os quaes 
fazem cessão plena do menccionado coutracto com todas as suas 
vantagens e encargos á sobredita Companhia, devendo por isso 
ser elle considerado como pat·te integrante destes estatutos. 

Art. 3. • A Estrada será dividida em seis secções, que irão 
sendo successivamentc construídas a partir de Nicterohy, de 
accordo com o Governo Provincial. 

Art. 4.• O capital da Companhia será de doze mil 
contos de réis, dividido em sessenta mil acções, de duzentos mil 
réis cada buma. 
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Art. 5. • O prnzo da durnção da Companhia he illimitado, 
salvo se o Governo )Jrovincial quizer desapropriar a estrada e 
suas dependencias, o que poderá fazer depois de decorridos 
trinta annos de sua existencia mediante a devida indemnisação. 

. Art. 6.'" •· A Companhia gozará, pelo espaço de noventa 
annos, do privilegio de não podc1· ser autorisada outra Estrada 
de ferro que ligue as aguas de Nidcrohy com as do rio }Ja
raiba, nem qualquer outro ponto intcrmedio até ao dito rio, 
abaixo de S. Fiddis, dll conlhrmidade com a condição decima 
sexta do contracto, e outrosim fruirá, por espaço de trinta e 
trcz annos, da gnrantia .do juro de 7 por cento ao anuo de 
seu capital. 

Art. 7.• O capilal da Companhia será realisado emittin
do-se as acções até a concurrencia do fundo social, segundo 
as necessidades e conveniencias da empresa. 

Art. 8. • As entradas do capital serão realisndas em pres
tações, segundo as necessidades da empresa, não sendo hUnca 
maiores de 5 por cento do valor nominal das acr;ões, nem antes 
de autorisadas pelo Governo Pmvincial, designando a Dircctoria 
as epochas de sua i·ealisação com 15 dias pelo menos de an
tecedencia, pôr meio de repetidos annuncios nas folhas publicas 
da Côrte, c da Capital da. Província. 

Art. 9.• O dinheiro da Companhia será recolhido a hum 
banco acreditado em conta corrente, com juro capitalisado nos 
menm·es prazos possíveis, fazendo-se todos os saques por meio 
de checks, assignados pelo Presidente c Vice-Presidente da 
Companhia. 

TITULO 11. 

Dos acet'onistas. 

Art. tO. Será considerado accionisla da Companhia todo 
o individuo nacional ou estrangeiro, corporação ou entidade 
social, que legalmente adquirir suas acçlies, quer como subscriptor 
primitivo, quer como cessionnrio, huma vez cscripto no registro 
social. 

Art. 11. A transferencia das acções da Companhia só po
derá ter lugar por termo lavrado no livro respectivo, firmado 
pelos contractantes ou por seus procuradores, á vista dos com
petentes titulos, que não poderão ser endossados. 

Art. 12. O· accionista que deixar de realisar no devido 
tempo as entradas relativas ás suas acções, perderá o direito 
a ellas com as entradas j1í feitas. Se a demora não exceder 
de hum mez da cpocha fixada na respectiva chamada, c o accio
nista for admittido a realisa-la neste prazo, pagará mais hum 
pm· cento do valor com que tiver de entrar, por rada semana 
de demora decorrida dentro do prazo da prcsrript;iio. Exce-
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ptuão-se os casos de força maior, provados perante a Hircclorin 
c por ella ultendidos, que nesse caso poderá commutar a pena 
com minada por hum juro de dez por cento ao anrio por todo o 
tempo de demora, a qual porem não poderà exceder de doze 
mezes, 

Art. 13. Em caso algum será o accionistd rcsponsavel por 
valor superior ao de suas arções (art. 2!t8 do Codido Com
mcrcial), das quacs podeni livremente dispt\r por quuhJucr meio 
pcrrnittido pelas Leis do Estudo para a transmissão da propriP.
dadc com dcpendenciu pm·,~m da formalidade especial da trans
fcrencia, nu fOrma do art. 11. 

Art. t 1.. Todo o accionista, srja qunl for o numcr·o de 
ncc:õcs que possuir·, podení votm· pnr<~ os car~os dtJ elric:ão da 
Companhia, cmn tanto que se aehe inseripto na lista social com 
sessenta dias de untcecdcnciu ao da cleic:ão. 

Art. 15. Compete-lhe igualmente o direito de propir <Í 
Directoriu ou á Assembléa geral uquillo que julgar ulil aos 
interesses da Companhia, c bem assim o de discuti!· c votar 
em to?as as materias sujeitas á dcliberac:ão da mesma .As
semblea. 

TITCLO IH. 

Da Administração. 

Art. 16. A Companhia durante os primeiros trc3 nnnos 
depois de sua installat:<io, será administrada por huma Dirc
ctoria, composta dos tr·es empresa rios que as5ignárão o contraclo 
do 1. • de Dezembro do anuo findo e dos dous accionistas no
meados pelo Governo da Província, na fúrma da condição Hl. a 

do contracto. :Findo este prazo serão os trcs primeiros Oirc
ctores cH~itos pela Asscmbléa geral, dentre os accionistas, con
forme o art. 44. 

Art. 17. O Presidente da Director·ia ser<Í nomeado pelo 
Governo da Provineia d'cntrc os tr·cs Dircctorcs cmprcsarins, 
no primeiro caso do artigo anlceedcntc, e no segundo d'cnlre 
os eleitos pela Assembléa geral; c o Vice-Presidente d'cntrc 
todos cllcs. Haverá além disso o lugar de Secretario que será 
exercido por hum dos Di redores, designado pela lJircctoria. 

Art. 18. A' Dircctoria compete: 
1. o Contractar todo o pessoal necessario á execução scienti

fica da cmpreza. 
2. o Cclebr·m· ou upprovur quacsquer ajustes relativos á parte 

material da estr·ada c seus acecssorios. 
3.o Mandar levanlar e executar todos os planos e "{{lantas 

la estrada e cdific.ios neecssarios, que forem ndoptudos de ae
cordo com o tiovcrno Provincial. 
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4." Nomcm· e demillir todos os empl'egados, estipular seU!I 
vencimentos, pl'escrcver suas obrigações c vigiar o modo por 
que as dcscmpcnhão. 

5. o Supcrilcnder todos os seniços, autorisar todas as des
pczas e resolvei' q11;aesquer que;;tões sujeitas á sua alçada. 

6. • Delibl~rar á cerca da chamad;J do capital c dos cmpres
timos gamntidos pdlo Governo Provincial, que sPja preciso 
coutruhir. 

7 .• Sujeitar á approvação do Governo Provincial as tarifas 
das estradas, c convencionar com cllc a respeito do serviço do 
tclcgrapho clcclrico tJUC se tem de estabelecer. 

8. • Requerer c sollicitar quaesqucr modificações do contracto 
cclcbmdo com o Governo da Província, quando difliculdadcs 
praticas se oppoze1·cm ao literal cumprimento de alguma de 
suas condições. 

!J. o Convocar <Í Asscmbléa geral dos accionistas ordinaria c 
extraordinariamente. 

10. Apresentar annualmcntc á Assembléa geral ordinaria 
hum relatorio circumstanciado dos tt·abalhos da estrada c seus 
acccssorios c do PSiado financeiro da Companhia, instruindo-o 
com o balanço relativo ao rcspccth"o anno, acompanhado do 
tabellas demonstrativas. 

11. Confeccionar o regimento interno c todos os regula
mentos conducentes á marcha regular dos ncgocios c trabalhos 
da Companhia. 

12. Cumprir c fazer cumprir as prcscripções destes Esta
tutos c do contracto celebrado com o Governo Provincial o 
zelar todos os direitos c interesses da Companhia. 

Art. 19. A Dircctoria se reunirá ordinariamente huma 
vez por semana nos dias estabelecidos pelo Presidente, c citra
ordinarian;wnto sempre que ellc a comocar. 

Art. 20. A Dircctoria só poderá deliberar nchando-sc pre
sentes pclb menos tres Dircctores inclusive o l1rcsidcnte, quo 
nesse cuso terá o direito de adiar para huma reunião cxtraor
dinaria , que deverá ser plena, a decisão da materia, quando 
se não conformar com a resolução tomada. 

Art. 21. O Presidente, alêm do direito conferido no artigo 
antecedente, terá tambem voto de qualidade nos casos do 
empate. 

A1't. 22. Das sessões da Dircctoria se lavrará acta em 
livro proprio, assignada por todos os membros presentes, aos 
quaes hc pcrmittido protestar contra qualquer decisão quo 
julguem offcnsiva das estipulações do contracto ou exigir a de
claração do voto quo det·cm. 

Art. 23. Quando o protesto partir de ambos os Dircctorcs 
nomeados pelo t;ovcrno da Província, ficará suspenso o cffeito 
da deliberação em quanto se consulta o mesmo Governo. 

Art. 2i. Se a Dircctoria em sua maioria se não conformur 
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com o parecet· do Govcl'llo da Província, e este insistit' em sus
tenta-lo, será a questão sujeita ao juizo arbitral na forma da 
condição 2t.a do contraclo. 

Al't. 25. O protesto olfcrecido por hum só dos Directores 
unicamente suspenderá o eiTeito da deliberação até reunir-se 
a Directoria extraordinariamente, para o fim de resolver -a 
questão. 

Art. 26. A falta de qualquer dos Directorcs empresa rio<~ 
ou dos nomeados pela Asscmbléa geral, por mais quarenta dias 
consecutivos, será supprida pelo supplente designado pela ordem 
da eleição, c a dos nomeados pelo Governo, pelo accionista que 
pam esse fim fm· nomeado pt~lo Presidente da Proviccia. 

Art. 27. Os Dircctores serão responsaveis por todas as 
infracções do contracto c destes Estatutos, que praticarem, ou 
om que consentirem. 

Art. 28. Os l>ircctores deverão depositar no banco da 
Companhia cincoent.a acçõcs de sua propriedade, das quaes não 
poderão dispôr em quanto exercerem scmeslhantc cargo. 

TITULO IV. 

Da Assembléa geral. 

Art. 29. A Assembléa geral dos accionistas se reunirá em 
sessão ordinaria nos primeiros vinte dias de cada anno soeial, 
por convocação do Presidente da Directoria, feita pelas folhas 
publicas da Córtc e da Capital da Província, com dez dias pelos 
menos de antecedencia. • 

Art. 30. As sessões da Assembléa geral ordinaria serão 
destinadas á apresentação do relatorio do Presidente da Dire
ctoria, á eleição dos trcs membros da commissão de exame de 
contas, á exhibição do parecer desta, e á discussão tanto delle, 
como de quaesquer propostas offerecidas á deliberação da As-
sembléa. ·. _ . 

Art. 31. Nos annuncios de convocação da Assembléa geral 
serão declarados os fins da reunião, fóra dos quaes nenhuma 
outra materia, embora apresentada e discutida, poderá ser de
cidida. 

Art. 32. A Asscmbléa geral tambem poderá ser convo
cada extraordinariamente em qualquer epocha, quer pelo Pre
sidente da Directoria, quando o julgar necessario, quer pelos 
accionistas qne representarem entre si hum sexto do capital 
realisado da Companhia, se o Presidente da Directoria o não 
fizer dez dias depois de lh'o havcl'Cm requerido por escripto. 

Art. 33. Nas Assembléas geraes pertencerá ao Presidente 
da Directoria a direcção dos trabalhos, coadjuvado pelos seus 
Directores eleitos pela Companhia, que servirão de Secretarias. 
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Art. 34. O Presidente da Assembléa geral será substituido 
pelo Vice-Presidente da Directoria, e este pelo Secretario, sendo 
as outras vagas suppl"idas pelos accioniitas que o mesmo Pre
sidente nomear. 

Art. 35. As reuniões da Assembléa geral terão lugar na 
Côrte ou na Capital da Ptovincia, no local que for designado 
nos annuncios da convocação. 

' Art. 36. A Assembléa geral ordinaria se considerará legal
mente constituída, logo que se acharem presentes accionistas 
que representem hum terço do capital effectivo da Companhia. 

Art. 37. Se hum a hora depois da que for marcada nos 
annuncios de convocação se não achar reunido o numero esti
pulado no artigo antecedente.. ficará a reunião espaçada para 
outro dia então fixado, que se fará publico com a declaração 
de que a Assembléa funccionará logo que se ache representada 
por hum quarto do capital effectivo <!a Companhia. 

Art. 38. Na terceira reunião da Assembléa geral ordi
naria, convocada por falta de numero legal nas duas antece
dentes, poderá ella deliberar, seja qual for o numero de acções 
nella representada, o que será declarado nos annuncios da con
vocação. 

Art. 39. Nas Assembléas geraes extraordinarias exigir-set
ha, para validade de suas deliberações, que nella se acho ro
presentado na primeira reunião tres quartos; na segunda con
vocada por falta de numero legal da primeira, metade; e na 
terceira por identico motivo,• hum quarto do capital effectivo 
da Companhia. 

Art. 40. No regimento interno será marcada a marcha 
dos trabalhos da Assembléa geral para sua maior regularidade. 

TITCLO V. 

Das eleições. 

Art. 41. Na primeira reunião da Assembléa geral dos 
accionistas eleger-se-hão os tres supplentes que deverão supprir 
os Directores empresarios nos seus impedimenlos. 

Art. 42. Nas Assembléas geraes ordinarias delltro do prazo 
da dumção da primeira Dircctoria, sómente terá lugar a eleição 
de qualquer membro, que tenha do supprir a falta pm·manente 
de algum dos Directores, por fallecimento, ou demissão. c a 
de qualquer supplente, que, antes de lindo o triennio, falleccr, 
renunciar o cargo, ou sahir da Companhia. 

Art. 4.3. Os supplentes serão classificados pela ordem da 
eleição, e no caso de igualdade de votação, pertencerá a pre
cedencia ao mais idoso. 

Art. U. Hum a vez terminada a dmação da 1. • Dirc
ctoria, proceder-se-ha de dnus em dous annos ú deiçüo dus 

4.0 
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Directorcs e seus supplentes, em e!!crutinio secreto e pdr máioria 
absoluta de votos. 

Art. 45. A eleição da Directoria será feita em primeiro 
lugar, e em segundo a dos suppientes, por listas de tres qomes, 
declarando o votante por fóra dellas, o numero de acções que 
representar. 

Art. !~6. Os votos serão contados do modo seguinte: 
De 1 a 10 acções ...........•.................•. 1 voto. 
De1ta20 >> •••••••••••••••••••••••••••••• 2 » 
Dé 21 a 30 )) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 >> 
e assim por diante, até vinte votos, que será o maxilllo con~ 
cedido a qualquer accionista, seja qual for numero dé acções 

··que representar. 
Art. 47. Sómente serão admittidas as procurações das Sr. •• 

que forem accionistas, dos Bancos, e dos accionistas ausentes 
da Côrte e Província, devendo ser as primeiras apresentadas 
por accionistas, as segundas por hum dos respectivos Directores 
e as ultimas por procuradores geraes, ainda que estranhos á 
Companhia. 

Art. 48. Os votos do procurador serão sommados com 
o do seu constituinte, de modo que todos elles não et.cedão 
ao maximo marcado no art. 46. 

Art. 49. O accionista que provar por titulo authentico 
ter depositado as suas acções em qualquer Banco, terá o direito 
de votar, deduzindo-se dos votos desse Banco, os que forem 
directamente rrpresentados pelo dito accionista. 

Art. 50. O Presidente da Assembléa geral nomeará dous 
· escrutadorns para eom os Secrctarios procederem aos trabalhos 

eleitoraes. 
Art. 51. Quando de qualquer votação não resultar maioria 

absoluta para os trcs Directores, proceder-se-ha a novo escru~ 
tinio até obte-la entre os candidatos mais votados, e na razão 
dupla dos lugan~s que houver a preencher. 

Art. 52. Na eleição de membro de qualquer commissão, 
apenas se exigirá maioria relativa. 

TITULO VI. 

Dos dividendos. 

Art. 53; Em quanto a estrada, não for aberta ao transito 
publico, total ou parcialment~, e seus lucros líquidos nilo pro
duzirem 7 por t•.ento do capital realisado, receberão os accio
nistas no fim de cada semestre o juro equivalente áquella taxa, 
garantido pelo Governo Provincial, por espaço de 33 annos. 

Art. 54. CJuando os dividendos da Companhia excederem 
de 9 porccnto ou quando subirem de 10 porcento ao anno, pro-
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eeder-se-Jta em cada hum destes co~ conforme o di1posto na 
eondifÍO 24. do contracto. 

TITULO VII. 

Do fundo de reserva. 

Art. 55. Formar-se-ha hum fundo de reserva, composto 
das seiscentas .acções remuneratorias dos cmpresarios, e -por 
elles cedidas em beneficio deste fundo, conforme o art. 66, de 
t decimo por cento uo anno do valor nominal das acções emit
tidas, em quanto o dividendo for de 7 por cento; de 2 decimos 
quando chegar a 8 por çento, e de meio pot· cento quando 
subir a 9 por cento. 

Art. 56. O fundo de reserva será empregado como melhor 
eonvier, ou em acções da Companhii!, ou em titulos do Go
verno. sendo do mesmo modo empregados seus juro~ semestrae~. 

Art. 57. O fundo de reserva só deverá ser applkado em 
occorrer ás necessidades extraordidarias · pro,·cnicnll's de força 
J,n&ior, não comprehendidas no contracto feito com o Governo 
Provincial. 

Art. 58. Qúando o fundo de reserva prefizel' hum decimo 
do capital da Companhia, cessará a deducção da porcentagem 
estabelecida para constitui-lo, e a .~ssembléa geral dos acclo
nistas resolverá o que melhor convenha a respeito delle. 

TITULO VIII. 

Disposições geraes. 

Art. 59. A liquidação da Companhia poderá tet lugar: 
1. • Quando depois d~~ 30 annos de sua existf~ncla aprotJ\'el" 

ao Governo Provincial decretar a sua desaproprinr;ão, mediante 
a devida e prévia indenmisação. 

2.• Quando em qualquer tempo convenha á C:ompanhia ceder 
' o pdvilegio que lhe foi concedido, vcndendtHJ a qualqw•r outra 

~ Com·. panhia com todo o material da estrada, terrenos, ediH
cios, &c., mediante previa autorisação do Governo Provincial. 

i Art. 60. Em .qu~tlqu~r dos casos do. artigo antecedentl', 
Í /. proceder-se-ha á hqmdaçao da . Companhia, elegendo a As
l ·. · sembléa geral huma com missão de tres membros, que fará os 
•· ájU~s tanto dà desapropriação como da venda e irá rateando 
i .pelos accionistas as sommas que for apurando. 
( Art. (i1. A commissão Jiquidadora perceberá prlo seu tra-
' bl}lho huma porcentagem sobre a importancia da liquidação 

afbitr4da pela Assembléa geral. 
Art. 651. Logo que finalisarcm os trabalhos da primeit·a 

.eoção da estrada, e que seja ella aberta ao transito publico, 
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será creado o lugar de Gerente, que deverll incumbir-se da 
admiuistração da Companhia, de accordo eom a Directoria e 
debaixo de sua inspecção. 

Art. 63. As attribuições e deveres do Gerente, assim como 
seu vencimento, serão especificados n'hum regulamento es
pecial, feito pela Directoria e approvado pelà Assembléa geral 
em sua proxima reunião até a qual será provisoriamente ob
servado. 

Art. 6~. Os vencimentos da primeira Directoria, que tem 
de durar tres annos serão de tres contos e seiscentos mil réis 
annuaes, para cada hum de seus membros e de mais dous 
terços desta som ma para o Presidente: os das subsequentes serão 
estipulados pela Assembléa geral que a eleger. 

Art. 65. A Directoria representará a Companhia activa e 
passivamente, ficando autorisada com todas as faculdades e po
deres, inclusive os de procurador em causa prop1·ia, para de
mandar e ser demandada. 

Art. 66. Os empresaJios em remuneração da cessão do 
seu eontracto, e dos trabalhos indispensaveis para organisação 
da Companhia, terão seiscentas accões, cujas entradas se repu
tarão roalisadas, vencendo porêm o respectivo juro na mesma 
razão que o forem percebendo as de mais outras. 

Destas acções porêm, e de seus juros fazem os empresarios 
cessão desde já em beneficio do fundo de reserva , cujo acervo 
formarão cumulativamente com as som mas de que trata o art. 55. 

Art. 67. A subscripção dos presentes Estatutos importa 
da parte dos respectivos subscriptores, alêm da sua approvação 
a qualidade de accionista da Companhia, não podendo ser re
formados senão em Assembléa geral ex.traordinaria e mediante 
approvação do Governo. 

Nictheroy em 3 de Abril de 1858. - Francisco José Car
doso,- Barão de S. Gonçalo. - José Duarte Galvão Junior. 

-·-
DECRETO N.0 2.176- de 22 de Maio de 1858. 

Autorisa a organísaçâo da Companhia, denominada Prote
ctora, a qual tem por fim edificar pequenas casas para 
habitação das classes pobres, e approva os respectivos Es
tatutos. 

Attendendo ao que Me requerêrão Guilherme Pinto de Ma
galbles, e o Dr. Joaquim José da Silva Pinto, e de confor
midade com a Minha immediata Resoluçã:Q de quinze do cor• 
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será creado o lugar de Gerente, que deverll incumbir-se da 
admiuistração da Companhia, de accordo eom a Directoria e 
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rente mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negoeios do 
Imperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 16 de 
Abril ultimo: Hei por bem Autorisar a orgaoisação da Com
panhia denominada Protectora, a qúal tem por fim edificar pe
quenas casas, coq~modas e asseiadas, dentro dos limites urbanos 
desta Cidade, para habitação das classes pobres; e bem assim 
Approvar os Estatutos da referida Companhia, que com este 
baixão. 
. O Marquez de Olinda, Conselheim d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte dous de Maio de mil oi
tocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubriea de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Estatutos da {;on•panhia Pl•otecto••a. 

TITULO I. 

Da incorporação da Compattltia. 

Art. 1. o Fica estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro 
huma Companhia anonyma, com o titulo de Protcctora, des
tinada á edificação de pequenas casas commorlas e asseiadas 
dentro dos limites urbanos da Cidade, para habitação das classes 
pobres, as quaes lhe serão alugadas por modico preço e con
dições razoaveis. 

Art. 2. 0 O Capital desta Companhia será de cinco mil 
contos dP. réis, representado por 25.000 acções de 200~000, 
que serão emittidas ao portador, e tmnsfcriveis segundo as re
gras estabelecidas no Codigo Commcrcial do Imperio. 

Art. 3. o Logo que se achem subscriptos dous terços do 
Capital da Companhia, poderá esta considerar-se incorpo•·ada, 
e pedir ao Governo a sua autorisação legal. O resto das acções 

· poderá ser emittido até a sua installação, ou depois, conforme 
a Directoria, que for eleita, entender mais conveniente aos in
teresses da Companhia. 

Art. 4. o O valor nominal das acçõcs será realisado em 
vinte prestações iguaes de 5 por cento cada huma ; por meio 
de annuncios nas folhas publicas, que deverão ter sempre 30 
dias de antecedencia ao prazo da realisação, e não podendo 
mediar entre huma e outra chamada menos de 60 dias. A 
primeira entrada de fundos s~rá feita depois de autorisadª a 
Companhia pelo Governo, c de eleita a sua Dircctoria. 
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Art. &.o Os accionislas que forem impontuat>S perdem -. 
flireito ós . suas acç&;s e ao capital ~m que ~6 houverem en
trado, ·. ,ue revertera em r._ vor da Gomp!nhia , podendo esq 
fqer loso emissão de outras pelos mes~os numeras. Bx..; 
eoptuâo-!JC todavia os éasos de força mâior, detid\lmenté justift.;.. 
oatlos perante a l>irectoria. 

Art. 6. • A Companhia durará por tempo de 30 annos, 
lindos os qunes poderá rcdir prorogação de prazo ao Go-.ernó 
se .. im lhe oonvicr: e não convi~do, liqu~dará, sendo con· 
~da a Asscmbltía gemi para d~terminar as bazes, e form~ 
dn liquidac;io, e nomear os socios llquidadores. 

~rt. 7. 0 Antes deste praso a Companhia só poderá aer 
dt!IIOhida no taso de não poder preeneher o intuito, e Bna 
social, ou se tiver soiTrido p•·ejulzos que absorvlo o I8U fundo 
de rcservu, e mais 10 por cento do seu Capital eft'ectivo. 

TITULO 11. 

Dos accionistas. 

Art. 8. o Podem ser accionistas da Companhia, ou pela 
acquisição primitiva de suas acções, ou em qualidade de ces
sionarios dos primeiros possuidores, quaesqucr indivíduos na
cionaes, ou eslrangeiros, de qualquer sexo, ou idade, bem como 
Associações, Confrarias, ou Corporações Publicas, ou particu
lares. No caso de transferencia a Companhia :.ó reconhece o 
novo accionista depois de feito o competente registro no livro 
para isso destinado, independente de qualquer endosso na r~ 
ptlf:tiva apolice. 

Art. 9. • Conforme o art. 5)98 do Codigo do Commerci~ 
os accionist.as só são responsaYCi3 até o valor de suas acções, as 
quaes tem o pleno direito de doar, vender, transferir, legar e 
bypothecar, segundo as rPgras da legislação do paiz, e as con
dições estabelecidas nestes Estatutos. 

As acÇtlCS da Companhia não poderão ser transferidas sem 
que seja realisada, pdo menos, huma chamada do seu fundo 
capital. ·' 

Art. 10. Os votos dos accionistas serão contados na rasãol 
do hum por cada dez acções até o 11umero de vinte votos, que 
be o maximo que cada acdonista poderá tea·, ou representar 
por si, ou como procm·ador de outros accionilitas .. Os lOOi& 
ni&tas de menos de dez acções poderão assistir ás A.sselilbléas 
1J6taes, c discutir; mas não poderão votar. 

4rt. 11 Os ncdonistas se poderão Ulzer repre~Dqtar por 
pmouréldOrtJs igualmente accionislas, e legalmenttt oonstituidol, 
nas delíborcu:íim; c votaçõeà da Companhia. H.at-vendo aecion• 
com llrma social, poderá t>Sta ser repre&ftntada pór qualquer • 
seus membros. 
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Art. 12. Os accionistas serão preferidos para todos os em
pregos lucrativos da Companhia, o que a Dirertoria terá por 
muito rccommendado. 

Art. 13. A posse de cada acção dá direito na propriedade 
do activo social, e na partilha dos lucros a huma quota pro
porcional ao numero de acções emittidas. 
. Art. U. Para que a acquisição das acções da Companhi~ 
~ direito a deliberar e votar em suas As~<'mbléas gcraes , be 
:preciso que tenha sido feita com 30 dias de antccedencia ao 
àcto de exerce-Ia. O direito de elegibilidade para o cargo de 
Director só compete áqucll<'s que :rs houver adquirido com 60 
dias de antec.edencia. 

TITULO 111. 

Das operações da Compm1hia. 

Art. 15. O plano de operações da Companhia hc o se
guinte · 

1. • Construir em differcntes si tios da Cidade do llio de Ja
neiro, que reunão as necessarias condições hygienicas, sepa
radam~nte, ou em lotes, pequenas habitações simples, eommodas 
c asseiadas, com agua, e luz de gaz para seu uso, conforme 
os planos e desenhos approvados, a fim de serem alugadas á 
popula~ão pobre por modico aluguel. 

2.• Fazer acquisição dos terrenos ncccssarios a estas edifi
cações, ou de predios arruinados que possão ser demolidos, 
para dar lugar ás novas coqstmcções, que fazem objrcto deste 
plano. 

3.• Mandar engajar na Europa, ou C'm qualqtwr Província 
do lmperio, os Officia<'s, e trabalhadores tw•~ess;n·io' :10 melhor 
desempenho de seus fins. 

4. • ltfontar os estabelecimentos auxiliares 11P que cm·cçcr 
para mais facilitar a actividadc c perfeição de wus t rahalhos. 

5:• Adiantar dinheiro sobre alugucis de }H'rt!ios, <~ sobrf' os 
seus valores. 

6.• Segura1· quacSIJUCl' valores moyeis de SP'lS hwalarios, me
diante o pagamento dn hum premio razoawl, eon'i•rn;:~ a ta
bella que será aprcsenla1Ia, e approvuda pelo (;mtTnn. 

Art. 16. O aluguel dos prcdios da Companhia ~wni sem
pre cobrado mensalmente, depois de vencido : podendo porêm < exigir-se fiança ao seu pagamento, qu:mrlo os inquilinos nã:1 

. , .o1fereccrem a necessaria garantia. 
'• ·Art. 17. A Companhia dc,·crá abrir hum a couln corrente 
.,,com qualquer dos estabelecimentos bancarios d:·sla Ciflade, não 
·só para atii fmter recolher desde logo o produeto d<~s chamadas 

· do capital social, como a colheita mensal dos alugm+> de seus 
prediós, e o fundo de reserva deduzido annualnwniP dos lucros 
liquidos. 
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TITULO IV. 

Da administração da Companhia. 

Art. 18. A Companhia Protectora será administrada por 
lmma Directoria, composta de 3 membros eleitos pela assem
bléa geral dos accionistas em escrutínio secreto, e á pluralidade 
de votos. Hum dos tres Directores designados nos dons pri
meiros annos pela sorte, e nos seguintes por antiguidade, será 
substituído no fim de cada anno senão for reeleito. Sendo 
reeleito será no anno seguinte considerado o mais moderno. 
Os immediatos em votos serão Supplentes que, na ordem de 
sua eleição, supprirão as faltas temporarias, quaní:lo dous dos 
Directores se achem impedidos. 

Art. 19. Os Directores nomeados elegerão d'entre si hum 
Presidente c hum Secretario, que serão os representantes Officiaes 
da Companhia, alternando porêm todos ell?s na dir~cção do 
serviço e expediente, como lhes parecer mais convemente. 

Art. 20. A Directoria se reunirá em sessão todas as vexes 
que for necessario deliberar sobre negocios da Companhia, que 
não possão ser resolvidos pelo Director de semana. No Re
gulamento interno se estabelecerá a ordem, e differença destes 
negocios. 

Art. 21. O Presidente será substituído nas funcções do 
seu cargo pelo Secretario, este pelo 3. o Director, seguindo-se 
depois os supplcntcs pnla ordem da votação, como acima ficou 
dito. Os substitutos vencem a com missão que compete ao sub
stituído, quando a substituição passar de 30 dias. 

Art. 22. Não podem ser eleitos para Directores accionistas 
que não possuão pelo menos cincoenta acções da Companhia, 
as quaes serão inalienaveis durante o exercício de seus respectivos 
cargos. 

Art. 23. A Directoria será remunerada de seus trabalhos 
com huma commissão de 5 por cento dos lucros líquidos da 
Companhia, depois de deduzida a quota destinada ao fundo 
de reserva, os quaes serão distribuídos igualmente entre os trcs 
Directores. 

Art. 2!~. A' Directoria compete: 
t.o Dirigir c resolver todos os negccios que fazem objecto 

do plano de operações da Companhia, requerendo ao Governo 
todas as isenções c favores, que fazem parte delle. 

2. 0 Nomear e demittir livremente todos os empregados da 
Companhia, designando-lhes seus vencimentos, encargos e res .. 
ponsabilidadc; enr:rnjar, c despedir, ouvindo o gerente, ostra~ 
balhadores de suas offieinas c eonstrucções, tendo l,lempre a 
inspecção superior de todos os negocios, e interesses da Com~ 
paahia. 
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3. o Nomear o gerente encarregado dos trabalhos e com
.missões da Companhia, marcar-lhes suas attribuições e ven
cimentos, e velar sobre a fiel observancia dellas, e de suas 
ordens por parte desse funccionario, devendo conserva-lo em 
quanto bem -servir. 

4. o Convocar a assembléa geral dos accionistas todas as vezes 
que lhe parecer necessario, ou que lhe for competentemente 
requisitado por accionistas, que representem mais de metade 
do capital etTectivo da Companhia. 

Art. 25. O Presidente e Secretario, como representantes 
()fficiaes da Companhia, são autorisados a assignar toda a sua 
correspondencia, contractos, requerimentos, procurações, &c. , 
representado-a em juizo ou fóra delle, e perante qualquer tri
bunal, ou corporação com todos os poderes em direito neces
sarios, inclusive os do procurador em causa propria. 

Art. 26. O Presidente organisará, e apresentará á assem
bléa geral dos accionistas nas sessões annuacs ordinarias, o re
Iatorio e balanço do estado actual da Companhia, e de suas 
operações, fazendo-o acompanhar das necessarias observações, 
tendentes a esclarecer quaesqoer medidas ou providencias que 
devão ser tomadas. 

Art. 27. O Seeretario tem a seu cargo toda a escriptu
ração, contabilidade e archivo da Companhia em cujo trabalho 
será coadjuvado pelos empregados subalternos, que a Directoria 
entender necessarios, e compõe com o Presidente a mesa da 
asscmbléa geral da Companhia em todas as suas reuniões. 

Art. 28. A Directoria hl) responsavcl perante a Compa
nhia pelo fiel cumprimento das disposições destes Estatutos , 
em virtude dos quaes lhe são confiados os interesses da Com
panhia. 

Art. 29. Os Regulamentos internos da Companhia, que 
serão submettidos á approvação da Assembléa gC'ral, providen
ciarão sobre a divisão dos trabalhos, sobro os deveres do ge
rente, e sobre o modo de solicitar, e realisar quaesquer con
tractos com a Companhia dentro dos limites de suas ope
raçõeli. 

TITULO V, 

Da .Assemhléa geral dos Mcionistas. 

Art. 30. A assembléa geral dos accionistas da Compa
nhia Protectora será constituída por todos os seus accionistas 
possuidores de 10 acções para cima, podendo todavia os de 
menor numero assistir ás reuniões c deliberações comquanto 
não tonhão voto. 

Art. 31. A assembléa geral so julgará em estado de de
liberar desde que os accionistas reunidos representarem maia 

U. 
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de metade do capital eft'ectivo da Companhia. E quando em 
qualquer reunião niio se JlUder obter esta representação, far
se-h a segunda convocação com a declaraçlo expressa de ~11e a 
assembléa se julgará legalmente constituída, qúalquer que seja 
o numero de votos presentes. 

Art. 32. No mez de Janeiro de cada anno, em dia d~
signado pela Directoria, se reunirá ordinariamente a assembléa 
geral dos accioni&tas para ouvir o relatorio e bal;mço !Jas ope
rações da Compunhia, quP deve ser apresentado peJa Directoria 
e para dar cumprimento ás outras disposições organicas esta
belecidas nestes Estatutos. Extraordinariamente se reunirá todas 
.as vezes que a J)ircetoria assim o julgar necessario, ou que 
lhe for requisitado por accionistns qnc rrprrsenk>m mais de 
metade do fundo cavital da Companhia. 

Art. 33. Em todas as suas reuniões será a assepJbléa geral 
presidida pelo Presidente da Directoria, servindo tambem de 
Secretario o Secretario della. Os annuncios de ,convocação para 
as reuniões da asse,mbléa geral deverão ser feitos nas folhas 
publicas da Côrte, por espaço de 3 dias peJo menos, sendo as
signados pelo Secretario da Directoria. 

Art. 34. Em cada sessão ordinaria se elegerá por escru
tinio secreto, c por maioria absoluta de votos, h uma Com missão 
de contas, composta de 3 membros, á qual será eonfiado o 
relatorio c balanço da Directoria para sobre elle interpor o 
seu p~reccr, que será depois submcttido á àpprovação da as
sembiPa geral. 

Art. 35. Nas reuniões extraordinarias da asscmbléa geral 
não se poderá tratar de objectos alheios ao motivo da con
vocação. 

Art. 36. O· Presidente da assembléa geral, no exercício 
destas funcc;ões, deverá manter a ordem das discussões e das 
votações, conforme os estilos seguidos em semelhantes reuniões 
providenciando para que não sejão perturbados os trabalhos. 
. Art. 37. 8ão attribuições da assembléa geral dos accionistas: 

1. o Conceder approvação aos Regulamentos internos que 
fot·em cnnft>1:cionados pl'la Dircctoria, modifica-los, ou regei
ta-los. 

2. o Deliberar sohre qualquer alteração guc for proposta aos 
presentl's Estatutos1 para submette-la depois ao conhecimento 
c approvaçfio do novcrno. 

3.• Eleger annualml'ntc o Director e seus supplentes, e a 
~Qrnmissão de contas nas reuniões annuaes, como ficou deter
tnin~do no art. 3"·· 

4. o Approvar, ou regeitar os actos da Dircctoria, que de
pcnqcrc~m de sua sancção, nu fazHr-lhes as modificações que lhe 
parecet·ern con vcnien tl's . 

. 4\~. as. Todas QS deliberações da assembléa g&ral dos 
accJonlstas serão tomadas á pluralidade de votos. 
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TITULO VI. 

Dos dividendos, e do fundo de rêserva. 

Art. 39. Dos lucros liquidos, que 11 f.ompanhia realisar 
annmdmente, se deduzirão 5 por cento para formar hum fundo 
de reserva, antes mrsmo que seja separada a comrnissão remo· 
nerndora da Directoria, conforme o art. 23. O liquido res· 
tanto será distribuído como dividrndo entre todos os accio· 
nistas. 

Art. 40. O fundo dl' rcsrrva assim formado sPní collo
cado em conta corrente de juros compostos no Estabelecimento 
bancario em que a Companhia tiver a sua conta corrente aberta, 
para deposito de todos os ;;eus fundos, de qualquf'r origem e 
sacques de suas despezas, como he expresso no art. 17 destes 
Estatuws. 

Art. 41. O fundo de reserva não poderá ser dividido senão 
na liquidação final da Companhia, devendo porêm ser-lhes 
debitados quaesquer prejuízos que a Companhia venha a sotrrer 
noeurso de suas operações, aindá mesmo que tenhão do absorver 
a somma total delle. 

TITULO VII. 

Dispo,'llições geraes. 

Art 42. A primeira Directoria eleita scrvir:í, alêm dos 
dous aQnos da duração de suas funcções, todo o tempo quo 
decorrer até o mez de Janeiro proximo, em que houver de ser 
feita a eleição do novo Director, como determina o art. 18. 

A1·t. 43. A Directoria deverá ter sempre sc~uros onde mais 
vantagens se lhe offerecer os prcdios e haveres da Companhia. 
Esta operação deixará de ter lugar dPsde que ns som mas acru
muladas do fundo de reserva podemm mzoavelnwntc substilui-la 
SOf!lfO então postos a seu cargo estes seguros, bem como quacs
qoer sinistros resultantes das operações designadas no § 6. o do 
do art. 15. 

Art. 44.. A Dircctoria procurará terminar amigavelmente 
a liquidação de suas transacções, tendo toda atten'=ão pelas cir
cumstancias dos inquilinos pobres de suas casas. S6 em ul
timo caso recorrerá aos meios judiciaes. 

Art. 45. O facto da inscripçiío previa como nccionislas 
desta f.ompanhia, ou da acquisiçiío dos títulos de suas acçõcs, 
importa a aceitação tacita dos )wcscntes Estatutos com quacs
quer modificações que o Governo entender conveniente fazer-lhes 
no Decreto de sua autorisação. 
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Art. 46. Os presentes Estatutos, buma vez approvados 
pelo Governo Imperial, só poderão ser reformados por deli
beração da assembléa geral dos accionistas, e pelos meios re
gulares, sujeitando-se de no-vo á approvação do Governo as mo
dificações que lhes forem feitas. 

Rio de Janeiro em 9 de Março de 1858.- Guilherme 
Pinto de Magalhães. - Dr. Joaquim José da Sil\'a Pinto. 

DECRETO N.o 2.177- de 22 de Maio de 1858. 

Separa o Termo de Chique-Chique do da Villa da Barra, 
na Província da Bahia, e créa nelle o lugar de Juiz Mu
nicipal, que accumulará as funcções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica separado o Termo de Chique-Chique 

do da Villa da Barra, na Província da Bahia , c crcado nclle 
o lugar de Juiz l\lunicipal, que accumulará as funcções de Juiz 
dos Orpbãos; revogadas as disposições em contrario. 
, Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
1\Iinistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Ja.neiro 
em vinte dons de Maio de mil oitocentos cincoenta e oito , 
trigesimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Uubrica do Sua l\lagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de VascoNcellos. 
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trigesimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Uubrica do Sua l\lagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de VascoNcellos. 



{ 321; ) 

DECRETO N.o 2.1'18-de 22 de Maio de 1858. 

Manda pôr em execução na Província do Amazonas o De
creto numero dous mil e vinte nove, de dezoito de No
vembro do anno proximo passado, que deu organisação á 
Gaurda Nacional das Províncias limitrophes com os E•
tados visinhos. 

Tendo Ouvido o Presidente da Província do Amazonas, 
Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. As disposições do Decreto numero dous mil 
e vinte nove de dezoito de Novembro do anno proximo pas
sado, que deu organisação á Guarda Nacional das Províncias 
limitrophes com os Estados visiuhos, terão execução em todo 
o tcrritorio da Província do Amazonas. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\feu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte dous de Maio de mil oitocentos cincoenia c oito, 
trigesimo setimo da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.o 2.179- de 26 de Maio de 1858. 

Autorisa a organisação da Companhia- Transportes Ma
rítimos, -a qual tem por fim prestar serviço ao com
mercio, encarregando-se do transporte marítimo de mer
cadorias no porto desta Capital; e approva os respectivos 
Estatutos. 

A ttcndendo ao que Me requereo a Dircctoria da Compa
nh\a- Transportes Maritimos-, c de conformidade com a 
Minha immediata Resolução de 22 do corrente mcz, tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
d'Estado, exarado em Consulta de 19 de 1\larço antecedente: 
Hei por bem Autorisar a organisação da referida Companhia, 
que tem por fim prestar serviço ao commercio, encarrega!ldo-se 

, 
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do transporte maritimo de mercadorias, pllra o que terá o 
numero de saveiros necessario ao trafego do porto desta Ca
pl~l; e bem ast>im Approvar os respectivos Estatutost que com 
este baixão. .. . . 

ó Marquez de Olinda, .Conselheiro d'Est~dó Jlr~s!dente 
do Conselho de :Ministros, Mi~ist ro ~ Secretál'io &:Estado dos 
Negoclos do lmperio, assitn o teu ha entendido. e faca executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Maio de mil oito
centos cincoenta c oito, trigcsimo setimo da lndependencia c 
do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Estatutos da (Jompanhia- Transportes . 
Haritiu:í.os .-

TITULO I. 

Da Çompanhia, e seus fins. 

Art. 1. • Com o titulo de- Companhia de Transportes 
Marítimos- será fundada na Cidade do Jlio de Janeiro hum a 
Sociedade anonyma, que durará pelo espaço de dez annos, 
contados da data de sua incorporacão , cujo praso poderá ser 
prorogado por deliberação de seus accionistas, solemnemente 
tomada mediante approvação do Governo. 

Art. 2.• O capital da Companhia será de 800.000~, di
vidido em quatro mil acções de duzentos mil réis cada 
huma, podendo ser elevado por commum accordo dos accio
nistas, e com approvação do Governo, até 1. 200. OOO!fli. 

Art. 3. • Os fins da Companhia são prestar serviço ao com
mercio, incumbindo-se do transporte marítimo de mercadorias, 
para o que terá sempre em bom estado o numero de embar
cações que for requerido pelo trafego ordinario 1 rcgul~ris~t· as 
condições desse servit:o, e conciliar os interesses do~ actuaes 
proprietarios dessas embarcações. 

Art. 4. 0 Em huma tabella, feita de commum accordo dos 
accionistas, serão fixados os alugueis dos saveiros segundo sua 
lotação, qualidade de carga, e duração de seu serviço, e bem 
assim as condições a que ficarão obrigados os Iocatil.rios. 
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TITULO li; 

Dos accionistas. 

Art. 5. o As acções desta Companhia serão divididas pelos 
actuaes proprietarios, que a ella quizerem ligar-se, recebendo 
cada hum delles ás que correspondercm ao valor das embar
cações e escravos, com que para ella entrarem, cujo valor será 
fixado por peritos mutuamente approvados pelos interessados. 

Art. 6.0 Todo o accionista terá direito de intervir nos 
negocios da Companhia, já na eleição de sua administração, e 
de quem tiver de examinar as contas della, já na approvação 
do regimento interno, já nas deliberações das reuniões geracs, 
e já finalmente na gerencia dos mesmos ncgocios. 

Art. 7. 0 Todo o accionista tem' direito de exercer todos os 
cargos da Companhia, huma vez que se sujeite ás condições exi
gidas para o exercício dellcs. 

TITULO 111. 

Da administração. 

Art. 8. o A Companhia será administrada por h uma junta 
de quatro membros, sendo hum o Presidente, e os outros tres 
agentes. 

Art. 9. 0 A eleição da :rdministração será feita annual
mentc pelos accionistas, e os membros delta elegerão entre si 
o Presidente. 

Art. 10. A' administração pertencerá toda a direcção e 
oxpediente dos negocios da Companhia sem reserva alg-uma, 
sendo de sua immediata compctencia: 

1.0 -Admittir e demittir os empregados, vigiar seu compor• 
tamento, e marcar suas obrigações. 

2. o- Promover c defender os interesses da Companhia por 
todos os meios a seu alcance. 

Art. 11. O Presidente da Companhia será o representante 
della em todos os i:tegocios que lhe forem relativos, e como 
tal autorisado com todos os poderes para demandar, c set de
mandado, e até os de procurador em causa propria. 

Art. 12. O Presidente conservar-se-ha diariamente no es
criptorio da Companhia á testa do expediente de seus nego· 
cios, devendo os outros membros dclla entender-se com ellc 
em todos os casos para completa harmonia das tli-;posiÇÕPS ad
ministrativas. 

Art. 13. Quando se suscitar qualquer di\ ergencia Pntre 
o Presidente c os outros membros da administrat;<lo, eltaruarà 
aquellc á huma reunião todos os accionislas da Companhia , 
e o que for decidido por cllcs será dcfinilivauu'ntP adoptado; 
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Art. H.. Dos tres agentes da administração, hum será 
incumbido de inspeccionar as obras de concerto e fabrico dos 
barcos da Comp~nhia, e os outros dous do expediente e do serviço 
externo, que alternarão entre si mensalmente. 

Art. 15. Ao Presidente da Companhia incumbe cumprir, 
e fazer cumprir as prescripções destes estatutos e do regimento 
interno, sendo responsavel pelas infracções que commettgr, ou 
consentir. 

Art. 16. A administração da Companhia, em retribuição 
de seu trabalho, e responsabilidade, vencerá huma commissão 
de cinco por cento dos lucros realisados da Companhia , di
vidida com igualdade pelos quatro membros della. 

TITULO IV. 

Das reuniões geraes. 

Art. 17. No mez de Janeiro de cada anno terá lugar huma 
reunião geral ordinaria dos accionistas, para ouvir o relatorio 
dos negocios da Companhia, acompanhado do balanço do exer
cício findo. 

Art. 18. Depois de lido o relatorio, proceder-se-ha á es
colha de quem deverá examinar as contas, se assim o quizerem 
os accionistas, que tambem poderão approva-las, se julgarem 
desnecessario esse exame. 

Art. 19. Em qualquer das reuniões geraes será permittido 
aos accionistas fazerem as propostas que julgarem convenientes 
á Companhia. 

Art. 20. Tambem poderão ser convocadas reuniões geracs 
extraordinarias pelo Presidente, quando as julgar necessarias, 
ou por accionistas que representem hum terço do capital da 
Companhia, quando o Presidente o não faça dez dias depois 
de lhe ser por elles exigido por escripto. 

Art. 21. Para que as reuniões gcraes possão deliberar , 
será necessario que nellas se ache representado metade do ca
pital da Companhia, mas nas extraordinaria~ nenhuma deli
beração será valida sem o comparecimento de accionistas que 
representem tres quartos do capital da Companhia. 

Art. 22. Nas reuniões geraes todos os negocios serão de
cididos por escrutínio secreto, logo que assim for requerido por 
qualquer accionista, podendo-o ser symbolicamente os de menor 
importancia. 

Art. 23. Cada cinco acções darão direito a hum voto,. 
mas nenhum accionista terá mais de vinte votos, seja qual 
for o numero de acções que possúa. 

Art. 2~. O Presidente da Companhia o será tambem das 
reuniões geraes1 que em sua falta serão presididas pelo maior 



( 329 ) 

nccionista que se achar presente, e destes pelo mais idoso~ 
no caso de igualdade. 

Art. 25. O lugar de Secretario será occupado . pelo ac. 
cionista que for designado pela presidencia. 

TITULO V 

Das eleições, 

Art. 26. Na reunião geral ordinaria de cada anno serão 
eleitos os quatro membros da administração por escrutínio se· 
ereto, e á pluralidade absoluta de votos , sendo permittida a 
reeleicão. 

Art. 27. Os membros da administração não poderão exer
cer seus cargos sem depositar no Daoco em que estiver o cofre 
da Companhia cincoenta acções de sua propriedade, de que não 
poderão dispor durante o tempo de seu exercício. 

TITULO VI. 

Do fundo de reserva. 

Art. 28. llos lucros da Companhia serão deduzidos no 
fim de cada semestre 10 por cento para fundo de reserva. 

Art. 29. O fundo de reserva será applicado á compra do 
escmvos, factura de novos saveiros, e acquisiçilo das acções da 
Companhia. 

Art. 30. O fundo de reserva será proporcionalmente di
vidido. pelos aceionistas no fim do prazo marcado para a duração 
da Companhia, em acções quando aquelle prazo seja proro
gado. 

TitULO YII. 

Dos dividendos. 

Art. 3i. Dos lucros da Companhia, depois de deduzida 
a quota destinada ao fundo de reserva, e ao Conselho da ad
ministração, se fara dividendo pelos accionistas no fim de cada 
semestre ci~il. 

TITULO YJit. 

Disposiçõss geraes. 

Art. 32. As aeções desta Companhia poderão ser possuidag 
por qualquer individuo nacional ou estrangeiro , sem nenhuma 
uutl'a responsabilidade alêm de sua importaneia (Cod. Comm. art. 

'1.2 
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" 2!18.); -mas só poderão ser transferidas por termo lavrado no 
cscriptorio da Companhia na presença dos contractantes, e nunca 
por endosso na respectiva apolice. _ _ 

Art. 33. A Companhia terá sempre a preferencia na compra 
das suas acções, quando oiTerecer ao vendedor condições iguaes 
ás de qualquer outro comprador. . , 

_ Art. 34. _ Pelo fallecimento de qualquer accionista passará 
o domínio de suas respectivas acções a seus legítimos herdeiros 
ou legatarios, que serão inscriptos na lista social, se assim lhes 
convier. 

Art. 33. Todo o dinheiro pertencente á Companhia será 
1·ecolhido a hum Banco acreditado em conta torrente com juros, 
fazendo-se todos os pagamentos por meio de exchaquers as
signados pelo Presidente da Companhia. 

Art. 36. No escriptorio da Companhia haverá huma caixa 
de despezas miudas a cargo do Presidente da Companhia, cujo 
saJdo não poderá exceder a 400~000 réis. 

Art. 37. Todos os escravos e saveiros da Companhia de
verlio ser seguros em Companhias acreditadas. 

Art. 38. Todos os livros e papeis pertencentes á Com
panhia deverão ser guardados em cofres á prova do fogo, de 
modo que, findo o expediente diario, nenhum documento va
lioso fique exposto no escriptorio a descaminho. 

Art. 39. O numero dos empregados, seus salarios, obri
gações e fianças, serão previamente marcados em hum regi
mento interno, que só poderá ser alterado em reunião geral 
dos accionistas. 

Art. 40. A subscripção dos presentes estatutos importa 
a sua approvaçâo por parte dos accionistas, e os sujeita a todas 
as disposições nelles contidas, que lhes são relativas. 

Art. U. Findo o prazo marcado para a duraçãó da Compa
nhia, so não for resolvida a sua continuação, proceder-se-ha á li
quidação, pondo-se em leilão entre os accionistas os: saveiros, 
botes, escravos e mais bens da Companhia, que serão pagos 
com as acções da mesma, sendo o dinheiro existente repartido 
na proporção das acções que cada hum possdir. Nas arrema
tações sómente se admittirá o dinheiro necessario para- com
pletar o· preço da compra que não chegue ao valor de h uma 
acção. 

Art. 42. No caso de não haver entre os accionistas lici
tantes para todos os objectos pertencentes á Companhia, serão
esses objectos vendidos em hasta publica. 

Art. 43. Huma junta de tres membros, eleitd pelos ac
cionistas, será encarregada da liquidação da Companhia, per
cebendo pelo seu trabalho hum por cento de commissiio, de
duzido do valor total da mesma liquidflçáo, cuja com missão 
sm·á dividida em partes rguaes pelos membros da mesma 
junta. 
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Art. 4-i. Todas as questões entre a administração da Com
panhia, e pessoas estranhas a ella, serão resolvidas amigavel
mente, e só no ultimo caso se deverá recorrer aos meios legaes. 

Aquellas, porõm, que se suscitarem com qualquer accio
nista, serlio decididas definitivamente em reunião geral da Com
panhia. 

Art. 4.5. Na distribuição das acções que excederem o 
valor dos saveiros, botes e escravos existentes, serão preferidm; 

. os accionistas fundadores da Companhia • que as pagarlio a 
dinheiro. • 

Art. 4.6. Se sobrarem acções da distribuição, das que se 
emittirem para completar o capital da Companhia, poderão 
e lias sei:' vendidas, c o premio que alcançarem ap!)licado ao 
fundo de reserva. 

Art. 4-7. Os coft·es de que trata o art. 38 terão duas 
chaves, que serão guardadas,· hum a pelo Presidente da Com
Jlanhia, e outra pelo Guarda-livros della. 

Ar:t. 4.8. A Companhia poderá fazer adiantamentos em 
conta corrente aos accionistas que o requisitarem, com tanto 
CJIW esses adiantamentos não excedlio a 5 por cento do valor 
de suas respectivas acções, que venção o mesmo juro que o 
Banco pagar á Companhia pelo dinheiro que nellc d.epositar, 
e que sejão encontrados no respectivo dividendo. 

Art. 4.9. Tambem a Companhia poderá emprestar, sob 
caução de suas proprias acções, exigindo nesse caso a trans
ferencia dellas, que serão depositados no Banco da Companhia, 
c não excedendo o emprestimo. o valor nominal das mesmas 
acções . 

.A.rt. 50. No caso de fallecer alguns dos membros da ad
ministração, ou de impedimento prolongado por mais de trinta 
dias, proce,der-se-ha á eleição de quem o substitua. O segundo 
caso fica á descripção da administração, segundo as circum
stancias. 

Art. 51. Nenhum accionista terá voto nas reuniões geraes 
da Companhia, se não tiver sido inscripto na lista social com 
quatro mczes de antccedencia~ 

Art. 52. A Companhia poderá desde já celebrar a sessão 
do sua installaçllo para proceder á approvação dos presentes 
estatutos, e do regimento interno, e para eleger os 4 membros 

. da administração. 
1_.. llio de Janeiro em 29 de Dezembro de 1857: -José Ribcim 
' da Silv~ Leiio, é outros. · 
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DECRETO N.• 2.180 - de 26 de Maio de 1858. 

Crêa mais hum lugar de Addido de primeira classe á Le
gação Imperial em Lisboa. 

Tendo a experiencia demonstrado que o numero de Addidos 
de primeira classe fixado pelo Decreto n. • 941 de 20 de Março 
de 1852 para a Minha Imperial Legação em Lisboa, não satisfaz 
ás necessidades do serviço publico; e Attendendo ao que sobro 
este objecto tem representado o Meu Enviado Extraordinal"io 
e Ministro Plenipotcnciario, Chefe da referida Legaç.ão: Hei 
por bem, em conformidade do que dispõe o art. 2. • da Lei 
n.• 61fc. de 22 de Ago.sto de 1851, Crear mais .hum lugar d~ 
Addido de primeira classe á mencionada Legação. 

O Visconde de 1\Iaranguape, do Meu Conselho, e do d'.Es
tado, S!i'nador do Impcrio, Ministro o Secretario d'Estado dos 
Negocios E11trangeiros, o tenha assim çntendido e faça execut:u· 
expedindo os Despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Maio de mil oitocentos cincoenta e oito, tri
gesimo setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Visconde de Marangttape. 

DECH:ETO N. • 2.181 - de 29 de Maio de 1858. 

Separa o Termo de Aquiraz do da Fortaleza, e o reune 
ao de Cascavel, na Provincia do Ceará. 

Hei por bem Decretar o seguinte : · 
Art. Unico. O Termo de Aquiraz fica separado do da 

Fortaleza, e reunido ao de Cascavel, na Provincia do Ceará; 
revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\leu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Uio de 
Janeiro em vinte nove de Maio de mil oitocentos cincoenta c 
oito, trigcsimo setimo da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECUETO N. • 2.182- de 2 de Junho de 1858. 

Approva algumas emendas offerecidas pela Companhia de 
seguros maritimos e terrestres, alterando varios artigos dos 
respectivos estatutos, que baixárão com o Decreto n. u 1. 72·'
de 16 de Fevereiro de 1856. 

Attendendo ao que Me requereo a Companhia de seguros 
maritimos e terrestres, e de conlormid.,de com a Minha im
mediata Resolução de 27 do mez passado, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do lmpcrio do Conselho d'Es
tado, exarado em Consulta de 16 do mesmo mez: Hei por 
bem Approva1· as emendas, que a este acompanhão, onerccid<lS 
pela ·referida Companhia, alterando varios artigos dos respe
ctivos Estatutos, que baixárão com o Decreto N. • 1. 72g de 16 
de Fevereiro de 1856. 

O Marquez de OI inda, Conselheiro d'Estado. Presidente 
do Conselho de ~Iinistros, :Ministro c Scerdario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, c faça exeeutilr. 
11alacio do Rio de Janeiro em dous de Junho de mil oitocentos 
cincoenta c oito, trigcsimo sc~o da lndepcndencia e do lm-
Jlcrio. · 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Jlarquez de Olinda . . 
Altet·a~ões de vat•ios artigos dos Estatutos da 

(;olnJtanllia de segtu•os auaritinaos e terres
tres, a que se refere o neereto n.• 2.:1.82 
·desta data. 

Art. 21. O capital da Companhia ser;í de 16.000.000~ 
réis, dividido em oitenta mil acções de 20U:t;OOO réis cada 
buma. A metade destas acçõcs será distribuída pelos actuacs 
accionistas na devida proporção, ficando reservada a outra me-

. tade para ser emittida segundo as ncce~sidades sociaes, e ap
plicado qualquer premio que obtiver para fundo de reserva ; 
preferindo-se na emissão os accionlstas existentes ·na épdca em 
que ella tiver lugar. 

Art. 25. Tres quartas partes do capital realisado serão 
convertidas, conforme julgar conveniente o Conselho director, 
em apolices da divida publica nacional, acções da Estrada de 
ferro D. Pedro 11., ou em acções do Banco do Brasil, ou tí
tulos garantidos por estas acções, podendo ser substituídos todos 
estes títulos huns pcws oulros, sempre que o Conselho director 
julgar conveniente. A outra quarta parte, deduzidas as des
pez/Js do primeiro estabelecimento, será conservada sempre em 
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conta corrente com algum Banco. O mesmo se observará com 
o producto de emissõL-s futuras. 

Art, 2~. A importancia dos lucros liquidos e realisados 
da Companhia será dividida semestral(Jlente p.elos accionistas, 
na proporção das acções quo possuírem dopôis do deduzidos 
dez por: cento, que serão applicados ao fundo de reserva , de 
conformidade com o art. 22. Se o dividendo porêm for su
perior a 18 por cento ao anuo do capital elfectivo, será todo 
o excedente applicado ao referido fundo, em quanto este se 
não achar completo (art. 28). 

Art .. 28. Sempre que o fundo de reserva estiver completo 
na raz~o de 25 por cento do capital reaJisado serão os lucros 
liqqi~os, e realisados da Companhia, divididos integralmente 
pelos accionistas na proporção de suas respectivas acÇões. · 

Art. 29. So pelos lucros Jiquidos se· não poder realisar 
hum dividendo correspondente a 7 por cento ao anno, do fundo 
de reserva se tirará a quantia necessaria para preencher o di
videndo nesta razão, salvo o ,caso de se achar o fundo de re
serva . redJ.Izido a menos de metade. 

Art. 31. A direcção da Companhia ficará a cargo de hum 
Conselho .de tres membros, eleito annualmente pela Assembléa 
geral }'OI' escrutínio secreto á maioria absoluta: se no primeiro 
cscrutmio não houver maioria absoluta, proceder-se-ha à segundo 
entre os candidatos mais votados. 

Art. 32. A eleição do Conselho Director terá lugar na 
ultima reunião annual da Assembléa geral ordinaria, depois 
de votado o parecer de exame de contas. · 

Art. 33. Só poderão ser votados para Directores accio
nistas que possuirern cem ou mais acções. 

Art. 3~. A Assembléa geral, depois de eleito o Conselho, 
procederá em seguida á eleição do tres accionistas, que deverão 
ter a qualificação do artigo precedente', que servirão de sup
plentes, e que serão chamados na ordem da votação para preen
cher os lugares dos Directorcs fallecidos, ou impedidos, c dos 
que resignarem o lugar. 

Art. 35. Depois do primeiro anno de exercício o Con
selho Dircctor pode ser reeleito em sua totalidade; porêm nos 
armos subsequentes só dous membros o poderão ser. 

•. Art. 36. § 7. • Propor á Assembléa geral o Gerente, no
meai-o c suspendcl-o, na fórma do Capitulo 5.• 

.Art. 37. O Conselho Dircctor será solidariamente respon
sav~l pelos actos que ordenar, ou sanccionar, expressa ou ta
citamente de encontro ás prescripções destes Est11tutos. 

Art. 38. Nenhum Director, ou Sllpplente poderá entru 
em_ exercício sem possuir cem acções desta Companhia, que 
serao inalienáveis em quanto exercer o referido cargo. 

Art. 39. O Conselho IJil"Cctor, de accordocom o ~rente, 
nomeará ~cus agentes nos lugares em quo for converiieietc para 
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os negocios e operações que julgar necessarias, podendo mar~ 
car-lhes as devidas com missões, que .serão sujeitas á appro
vação. da Assembléa geral, e exigindo caução pelos seus actos, 
sempre; que o Conselho Director assim o julgar necessario. Fi
nalme~t~ o Conselho Director fica autorisado para exercer livre 
e geral administração. com plenos poderes, nos quaes devem, 
sem reserva alguma, considerar-se coniprehendidos e autorisados 
todOS,:· m,estr;O, de 'procurador em causa propria. 

~rt. [1.0. S 4.• Exonerar os membros do Conselho Di
rector e o· Gerente, quando estes o solitarem, ou for conve
niente á sociedade, e. bem assim ,quando· se acharem pronun
ciados por crinies. contra a ~propriedade, ou forem declarados 
fallidos. , 

§, 5.• , Eleger o Conselho Director, Supplentes e o Gerente, 
na fórma dos arts. 31 a 3c inclusive, e do art.. 4,8. 

§ 6.• Marcar os vencimentos dos empregados subalternos, 
precedendo proposta do Conselho Director. 

Art. 41. A Assembléa geral rcunir-se-ha ordinariamente 
nos primeiros trinta dias de cada anno para lhe ser apresentado 
o relatorio do Conselho Director, instruido com o balanço o 
tabellas relativas ao ultimo exercício, e extraordinariamente 
quando convocada pelo Conselho Director, ou por deliberação 
sua.· ou á requisicão dos socios que reptesente hum terço do 
fúhdo social. 

Art. 42. § t.• Todas as. suas deliberações serão tomadas 
pela maioria de votos presentes de accionistas inscriptos na 
lista social com sessenta di~ pelo inenos, de antecedencia ao 
da reunião. 

§ 2. • Os votos da Assembléa goral serão contados da ma
neira seguinte: cada vinte acções dão 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. 

§ 3.• Pard haver Assembléa geral basta que por si, ou por 
procuração estejão representadas acções correspondentes a hum 
terço do capital emittido. Mas para a reforma de Estatutos, 

. e exoneração de Dir~ctores, dissolução da Sociedade, e emissão 
· de novas acções, he necessario que na Assembléa geral estejão 
representadas pelo menos, dous terços das vcções emiLtidas. 

· § 4.. o Se porêm em duas sessões consecutivas, para ó fim 
designado no paragrapho antecedente; não se acharem represen
tado dous terços das acções, decidir-se-ha então á pluralidade 
de votos prese.ntes, precedendo annuncios neste sentido. 

Art; 43. A Assembléa geral nomeará em cada reunião 
annual, por maioria relativa de votos, h uma com missão de tres 
membros, a qual será incumbida de examinar o balanço e as 
contas apresentadas pelo Conselho Director, sobre os quaes dará 
o seu parecer, que será submettido á approvação da Assem-
bléa geral. · 
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Art. !~!i. O Conselho Director perceberá, por seu trabalho 
·e I'espotisabilidade,. h uma commissão de cinco por cento dos 
· lucros liqúi4ns e realisados em cada semestre nas operações de 

seguro; dcYendo à. importancia daqueHa · commissão sel' distri~ . 
buida pelos membros do mesmo Conselho.·na proporç~tr· do ·· 
tempo que ... tiv~r~m. exercido o cargo. · ·. ·•, ··· " · 

. ·. ·t~t:~.< >.> '• CA~I.TUi.Ó· V. . ,· .': 

Do Gerente. 

· Art.· 48. O Gerente será nomeado pelo Conselho' Director. 
depois de ápprovado pela Assemblén geral , que votará sem 
discussüosobre tres nomes que lhe serão propostos pelo mesmo 
Conselho; em escrutínio secreto, e por maioria relativa. 

Ar~. 49., O Gerente exercerá o emprego em quanto lho 
convier, é bem servir, podendo ser suspenso das fnncçõcs delle 
pelo. Conselho Dircctor, mas só pela Assemblóa geral dernittido. 

Árt-. 50. Ao Gerente compete: 
1.• Toda a administração e expediente dos negocios da Com

panhia, segundo as regras estabelecidas nestes Estatutos, e nos 
regulamentos c decisões legaes do Conselho Director. 

2. o Propor ao Conselho Director a admissão c demissão dos 
empregados subalternos , que poderá suspender em caso ur
gente~ \e. bem assim aquellas refmrmas regulamentares que mais 
conducentes julgar á melho1· direcção dos negocios a seu cargo. 

3. • Minuta I' e assignar todos os documentos e correspon
dencia da Companhia, declarando faze-lo por ordem do Con
selho,. quando taes documentos, ou êorrespondencia partirem 
directamente deste. ' · · · 

4.• Solicitar do Conselho Director a necessaria _ autorisação 
para quacsqucr pagamentos, ou dispendios da Companhia. 

Art. 51. São deveres do Gerente: 
1.• Apresentar ao Conselho Director em sua sessão se

manal hum resumo de todos os seus áétos ·officiaes, e·'no fim 
de cada mez hum balancete do estado da Companhia. 

2.• Apresentar ao mesmo Conselho nos primeiros quinze· 
dias de cada semestre. o balanço relativo ao_ ~xercicio findo 1 · 

fornec.endo.,.lhe para o rclatorio amíual 'todos 'os dados e in-
formações que lhe forem exigidas. . 

3. o Franquear á Com missão de exame de contas todos os 
livros. e documentos da Companhia, e dar-lhe todos os escla-
recimentos que por ella lhe forem pedidos. · 

. 4.° Conservar-Sé constantemente no escriptorio da Compa
nhia nas horas de expediente de negocios della, dirigindo c 
inspeccionando os trabalhos dos empregados, c vigiando o seu 
romportamcnto officinl. 
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5.0 v,~Jar na gum·da do archiYO da Companhia, tendo de
baixo de sua chave todos os papeis importantes dclla. 
· 6. • Cumprir o fazer curn1wir, na p;u·te que lhe for rela
tiYa, as prescripç1ies dPstes ]~statutos, os regulanwntos c dc
cisfíes legacs do Conselho Dircctor. 

Art. 52. O flercnlc mio podf~t·á negociat· por conta pt·opria 
ou alheia, a fim de poder dedicar todo o seu tempo c cuidados 
aos ncgúcios da Companhia. 

At't. 5:J. O Gm·enle prcstar;Í, antes. de Pnlrat· em exer
cício do seu' cmprq;o, huma fiança l'quivalente ao dt•cuplo de 
seu subsidio a contento do Conselho Hirel'lnr. 

Art. 5'r. O (àerenlc não podl'l'<Í dcmillir-se cfTecliYanwntc 
do seu emprego antes de prestar ao Const'lho 1:onla satislit
doria da sua administração, sob pena de lhe ser m•gada a 
quil;u:ão neci'Ssaria ao levantamento da sua fiança. 

Art. 5:.>. CJtwndo o (IPI'Imte ror tiCCusado pelo Consl'lho 
perante a Assembléa geral, ou l(ll\llldO rara dia appcllar de 
IJUalquer deds;io do mesmo Conselho, scní a sua causa sujeita 
ao conhecimento de huma Comtniss;in de sele membros, ddla 
wl-lwl'; a qual, ouvindo as partes, proe1~dendo a examl's, in
qucrindo li'stemunhas pertl~ncentcs :í Companhia, l'mpregamlo, 
em fim, todos os meios qnr~ jnlgat· necessarios ao esclareci
nu•nlo da wrdad1~, lcnll'iÍ ú consideração da Asscmblúa gcl'al 
lmm voto explicito sobre a qncs!Jo sujeita, a qual serit por 
clla approvada, on n•provada Sl'm di~cussão. 

Art. 5G. l\\n caso de impetlinH•nto do G1•rentc por mais 
de trinta dias consl'cutivos, pc,·deni clle o direito ;í gratilicaçãn 
relativa ao tempo da sua auscncia, que seni dada a quem lbt• 
pelo Conselho chanwdo para fazet' as !lnas ve:r.Ps; se por~m o 
ii'ripcdimcnto se pt•olongar a mais de trcs mezcs, podeni o Con
selho propor-lhe succcssor. 

i\rt. 57. ·O fi crente scr;i pessoalmente rcsponsawl por 
todos os netos que ordenar, praticar ou cnnscnlit• em oppnsiç:lo 
;ís I'XIH'I'Ssas dctenninaçiii'S desll·s Estatutos, ainda IIH'smo quando 
autorisados peln Conselho Hircclur. 

Art. 58. O llercntc pm·ceb mi pelo sen trabalho c res
ponsabilidade hum subsidio de sds contos de ríds annualmente 
pago em quarlcis, c mais, a titulo de gratiliem;.ão, dous pm· 
cento dos Jueros lif!Uidos e realisados em cada Sl'mestre nas 
opernçfíes de seguro. 

Hio de Janeiro em 22 de Abril de 1858. - Honorio Hl•;·
mcto Cameiro Leão. ·- José Pereira dP Varo. 
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DECRETO N.• 2.H!3-de 5 llc Junho lle 1858. 

A utol'isa a Companhia da Estrada de feiTO de Pernam~ 
buro para cot1trahir hum empt·estimo até a quantia 

de .t ~.oo. ooo. 
Tt•1ulo 1'111 ü;ta a l'roposta fdta peta Dircctoria da Com

panhia da J~strada de fPITO da Provinda de l'•·rnambuco; Hri 
por Jwm, em ,·irlmh• do Jlccrelo n.• !112 de 26 de Agosto de 
ll~a7, Autorisar a dita Companhia para que po!'sa l'calistu· hum 
Plll]1J'Pstimo mmdual até a CJmmtia dfl quatrocrntas mil libras 
sh•rlin:~s, rcpr••so•JIIado, ou por ApolicPs da J>ivida Publka, 
nu por obrigat:iif'S ela mesma Companhia garantidas pelo l~s-
1aclo, 1111 fünua das ro11dil.:ões que t·om este baixão, assignadns 
pm· Bernardo de Souza Franf'O, do 1\lru Conselho, Senador do 
lniJWI'io, l\linistro <' t-ienefario d'l~stado dos Nl'gocios da Fa
zenda c PrPsidenle do Tribunal do Tlwsouro Nacional, que 
assim o tenha eulcnd ido c fht:a executar. l'alacio do 1\io de 
.Janeiro em cinco de Junho de mil oitocentos cincornta e oito, 
trigt•simo selimo de lndrtJcndencia c do lmpcrio. 

Com a RnlH·ira de Sua :MagPsladc o Impemdor. 

Re1nardo de Souza Franco. 

('oncli .. õ«-H JUU'a u t•eulisaeâio de Junn etntn·e~
Chno·_. tJne Ct~•n ele t!ouh:ahil• e1n Lotub•et~~ a. 
t:otUJiftllhia da. l~fdt•acla. de ft•t•t•o de t•et•nanu
lnt("O. t•tn ,-h·Cude da auto••isaeilo eoneedida 
uo (~Ín·•~•·no Jlt~lo art. 2.• do DêereCo n.• D:Ul 
tlt• ~G clt~ "\gctsCo ele :I~H•' . 

. \rt. 1. • A Companhia da Estrada de fct I'O de llcrnam
bw·o JlOdení mnlrahi1· hum t•mpn:slimo ntl~ a quantia de 'IIJalru
rPnlas mil libras slPrlinas, IJUC será ciTcctuado com aCusa Com
llll'l'eial nu Uanearia, qm~ nwlhorcs condiiiões olfcrecer, ot~vido 
lll'inu•iramenlt· o Ministro Brasileiro em I.ondres. O Go,·crno 
J mperial, pH' ntt'io do mesmo Ministro, garante) da maneira 
mais completa e dlieaz o pagamento dos juros c amortisação 
do dilo PmprPslimo como liadol' c prineipal pagador. 

Arl. 2.• A Pmissiio dos tilulos será ft•ita emnonw da Com
fJanhia, se o Cllllli'Pstinw lilr contrahido em S{'ll nome, c cm 
.ApolkPs da ])hifla Publira se lin· contmhi1lo Plll norun do Es
tmlo, o qllf) sú !Pr[l lugar SI', twslc t:asn, as condiçiies lilrem 
mais fayorayl'is ü Companhia. l'io caso de igualdade de con
di<;ül's a Cumpw!lin ronlmhiní o •·mprPslimo em s••u nonH·. 



Nas Apolicf'~, IJUitndn vt~nhão a :icr cmitthlil!>, se inscm~ 
verão as seguintes palavras: « J~mpn•slimo para a t~strada de 
furro de l,ernamhuco >,. 

Art. 3." Os onus do cmpn•stirno n;tn t~:tn•dt•r;io os se tu 
po1· cento garantidos pt~ln citado l>e('.J'Clo d~J 21i f11~ .\~osto de~ 
1857, incluído nclle~s hum por t~ent.n, pelo nwnos, tmra a amor
tisa(.:.ão. Se~, porêm, hon,·cr maior dilfl'l't~tu;.a entre os juros 
t~nntractados c eommissiics, e os sete (JOJ" c~entn garantidos pc•lo 
f;cJ\'ernn (ieral c Proyincial, tt)da css;t difl"P.rcnra SL'rá appJieada 
á amortisa('flo. 

Art. L" A Companhia poderc.i não J"r;tlisctr dlalll(ldas 
(lclas suas IIC~~fies t~mittithts, t•m quanto n;lo hnuwr cmpl't•gado 
na ccmtinuação das obras da J~slrada, u eapital que levantar 
1•o•· crnJtrcslimo, em ccmrnrmidadc destas condiçúl's. 

Pala cio do ltio dt~ Janeiro cru 5 de Junho de 1838. -
Bemardo de So11:a Franco. 

--
DECIIETO N.' 2.181 -de 5 de Junho de 1858. 

ApprJva os Estatutos da Contpanftia de nat•egação a vapor 
11a baltia do llio de Janeiro e Niclftcroy. 

llci por bem .Apprornr os Uslalntos ela Companhia d1~ na
\'Pgaç.iJ.o a \'apor na bahia do llio de .laneiro c Nictlwroy de que 
he cmpr1•sario o Or. Clinton ran Tu~ I, os qnocs com este baixiío 
ussignados pelo Marqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado, Jlrc· 
sidcnte do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Es
l;tdo dos N1•gocios do lrupcwin, que us.,;irn o tenha cnlf•ndido, 
~~ lit~~a 1!x:ecutur. l,ulacio do Jtio de Jmwiro em dm~o de Junho 
de mil oitocentos cineocnta e oito, trigcsimu sctimo da Jndc
pcndcncia c do Impcrio. 

Com a Itubrical'de Sua ~Jag.,stadc o Imperador. 

Marq11e: de O/inda. 
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l~illtathltolll dn, t:mntutnhiu ti~~ nan r;:;a«•ão n 'n
Jto•• na babin dn llio- de .Janeil•n e ~~ithe••••Y 
a lJUe se •·efere o lteereto u.• 2.:1S.A desta 
data 

Art. f.• A Companhia de naregação a vapor da bnhia 
do lHo de Janeiro e ~ithcroy tem por lim particular faeilit.ar 
a communil'açâo das CidadPs do Hio de Janeiro, e Nithcroy; 
mas }lOdc eskn<kr-sc a outros pontos da mesma bahia, e dos 
rios que nclla dPsaguão se entl'mler ulil a seHS inkresscs. Ella 
durarú por c5pm;n de trinta annos. 

Art. 2.• l)ara a romrnunicacão das duas Cidades terü a 
Companhia barcas grandrs, eonuiwdas, c <Jssradas; podendo 
t·nda hnma t'otHinzir nwis de trescntos passageiros, alem de 
earruag-cns eom os S!'liS rt'SJWCliYos animaes, !'a rgas, l'i: c. S!'lll 
o menor incommodo dos passageiros, que sen1o accommodados 
f'lll earnaras feitas em eada hum dos lados das barcas, sendo o 
interior destínauo para <~S earruagcns, t;arros, animaes, c cargns. 

Art. 3." l\s bun;as trrlío duas prons, fJUe entrariio em 
pontes llucttwnt!'s d1~ matwirn qne o rony(•s fique ao niYel das 
pontes para dar laeil, e prompto desewbarque aos passageiros, 
c<Jrruap:ens, anim;ws, e carg-as, indqwndenlc de pranchas. 

Art. 4. 0 !'la Cidade do Hio de Janeiro o (ion~rno indiraní 4 
no rárs gentl o lugar proprio com alwrtura de 2l braças para 
<ts barcas receberem o:; passugeiros, c cargas. Seriin ;í custa 
da Companhia as despezas nssim como as pontes de que se 
trata no artigo antecedente, como com toda a obra ncccs
SLJI'ia para ,que estas possiio prestar o scrYiço n que são de~ti
nadas; c do ml'smo modo seriio á wsta da Co111pnnhia as dcs
pczas com o barrnc·ão que se ha de contruir pnt'a recolher os 
passageiros, c c~rgas, sendo este lcrantudo ro lugar qnc pelo 
tioverno for determinado, c segundo o plano ttHe pelo mesmo 
tiovl•rno for 11ppnwado. 

I<ica tl!'elarado que as obras de que se tnlta nrstc nrtigo 
niio dcyeriio numa c•tuburaç.ar os trabalhos dl! cnnstrucçiio do 
cáes que actualmente se estú fazendo, sem que a Companhia 
possa em tempo nenhum reclamar indcmnisações quando por 
motivo d'aqucllcs trahallw:; nf1o possáo as barcas entrar logo 
Clll S!'fVi~O. 

Art. 5.• Na Cidade de Nitheroy, e outros pontos uentm 
desta bahia para onde a Companhia quizcr estabelecer a na
vegnção por vapor, o c;ovcrno mareará o lugar de embarqm~ 
~~ dcscmbarquP, sendo ouyido o Prcsiuentn da ProYineia do, 
Rio de Janeiro. c respeila.dos os direitos d!~ tun:ciro. Se as 
obras neccssarias pura a collocnção das pontes Oucluantes, c 
para os barracões para pnssagdros, c earg-as, exigirem alguma 
desaproprinção, o c. iovemo a pod!'l'iÍ conceder, se o julgar rou
\enienll', sendo oulor;,rada por Decreto Imperial. 
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Art. G." As ban·as naveganio cksdc as 5 h OI" as tia manhã 
no verão, c das 6 IJ() inverno ntú as tn hmas da noite; e par
til"ão, quer· da Côrte, .quer de Nitheroy ele hora em hom, e de 
meia em meia hora durante as horas de maior cnneurrcneia , 
as quacs serão marcadas pelo GoYcrno de accordo rum a Com
parthia ; c farão a viagem em quinze minutos. 

Art. 7 .'' O pre~o da passagrm pant as prssoas calçadas 
srr;í ató o maximo de ·no r{~is, e ele 80 n'•is para descalt;.as ; 
porêm dt~ 8 horas da noite em diante poderá t'levar-st• ao ma
ximo de 500 rÍ'is tanto para h umas como para outras. O pre~o 
do frete de carruagens, animaes, c cargas scní rasoarcl tll•ter
minado pelo t;overno de act~ordo com a Companhia. 

Art. 8. o O fundo da Companhia será de mil t'tmtos dtl 
róis, divididos em 5,000 ac~ücs de 200;';\ réis cada huma, trans
lcrircis :\ ''ontade dos possuidores. l\as 5,000 ae~~•i<•s st~ inchw 
200 que gratuitamente serão dadas ao .Empresario, na wnfur
midade do art. 3í. 

Art. !). 0 .\ rcsponsahilidaclc dos accinnislas se limita ao 
valor· de suas respectivas acções. 

A1·t. 10. A Companhia podení a principio cmilti•· nwnos 
de 5.000 acçõcs se entender convenient••, podendo emittit· as n·s
tantes depois. 

Art. 1J. A Companhia scní representada pela Asscmhléa 
dos accionistas, e administrada por hum c;ert>nk sob a inspec~ão 
de hum Conselho de Dirccção, I'Omposto de dous nHmrhros, IJUC 

}Jossuircm pt•ln menos 'cem act;ões. 
Art. 12. A Assemblra dos acl'ionistas compor-se-ha dos 

socios que possuírem dez, ou mais aeções, awrhndas no tino 
das transferencias hum nwz anlt•s da reunião; os que possuírem 
pon~m menor numero, poderão assistir ás discussões, mas não 
tomarão parte nas deliberações. 

Art. 13. A ordem da votação ser<Í de hum voto por dez 
act:ües, c assim até rem, o socio qnc tiwt· mais de cem , não 
h'rá mais de dez votos. 

Art. J t. Os socios habilitados para volar podl'rãn por 
procuração de!Pgar seus poderes a qualttuer aecionista habili
tado para vola1·; mas até, aecumulamlo mesmo laes poderes, não 
terá mais de dez ,·otus, 

Art. 15. A Assembléa scr<Í constituída l'cnnimTo-se socios. 
que possuão pelo nwnos o tl~•·ço das at•çiies du Companhia. 
Não se reunindo o numero acima, se fará nora convoca~ão, eent<i<J< 
com qualquer numero !!C formará a. A&.mmbléa, c se dnliberarú. 

Art. 10. A Asscmhléa Sl'l"iÍ presidida tJclo Pn•silhmte dn 
Consdho de Hirecçiio. O SecrotaJ'io do Conselho laY mní as. 
<telas; c as decisões- serão. tom<tdas por maioria dos '\\o tos pre
sentes. 

Art. J7 Hc privatho da .\s;;Pmblv<~ gPral : 
1." E!Pger de 3 em annos annu.; u t.:unsdho de Direcç.àt~. 
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2." Nonw:u· eommi:Nics dt• exum•·, Cf1H11Hlo as julgai· n<l
ci•ssnrlas. 

3." Tomat· conhel'im<'nto da adminisll'llçi'io da Companhia. 
Art. 18. Haverá h uma sessão ordinaria da Asst•mbl(~a dos 

nceionistas no llll'Z de Julho de cada anuo; c as cxtraordinarins 
que forem convocadas Jlclo Conselho de Direcção, ou a pedido 
dos aecionistas que rcpr<'scnt('(n hum terço das acçües da t:om
panhia. 

Art. 19. O Conselho de Ditwção será eleito de 3 em 3 
unnos Jl!'la Assmnhli•a gPral d't•ntrc os nceionistns qtw JIOssuin•m 
mais de emn at·çi'i!'S. O mais votndo sci'Ú o l'rt•!õidcnte, c o 
menos Yntado o Secretario, c pcrct>bcrão a porccntagt'fll do ren
dimento litlllido que lhe lbl' marcado pela Ass<'mbll•a gt•ntl. 

.\rt. 20. O Conselho de ])ircl'~·:io tomará I'Onlas ao liei'tmlo 
sempre qn11 cnltnlder t·nnYenil•ntc. 

Ar·t. 21. O Conselho pode suspemle1·, c até dcrnitth· o 
(i<'rcnte quando por ununimidadc de votos cnh•ndt•r qtw dle 
nfio dt~\·e continuar no exercício drsse cargo. 

Art. 22. O Conselho de Hirecção se n•unirá quando julgm· 
comcnicntc a bem dos interesses da Companhia, c todas as vezes 
IJUe o Gerente, entender lll't"essario ouYir o seu pm·eccr. 

Art. 2:.1. Ao t:onsclho de ))ircl't;ão compele: 
1. • Ur~soh'cr sobre a celebração, c reforma de contmclos, 

aefJuisiçfio de htll't•as, ou de quahJtWI' propriedade, aliemtr:ãn 
de objcctos dt~ que a Companhia <hwa por utilidade dispor, n 
a respeito de qualquer medida que tenha de propor a Assembli·a 
geral. 

2.• C01nocar a reunião dos accionistas em Asscmblt;a gemi. 
3. o l~mittir sua opinião, c resolver sobre qualquer negocio 

proposto pelo Gerente. 
'~." Estipular o dividendo, c fundo de rescna na conformi

dade do art. 28. 
5. o Autorisar a retirada dn fundos depositados a premio nos 

bancos, sempre que hotncr necessidade. 
O. • Nomear o Gercnh•. 
7.• ])(>mandar c ser demandado em nome da Companhia. 

Art. 2r,.. Ao Gcrent11 compete: 
1." A gl'rt'ncia, e adminislrat;ão de todos os negocios, c opc

rat;ties da Companhia, podendo obmr como melho1· enlend!'l' 
em benPficio dclla, sah'o os que forem da competcncin do Con
selho de Dirccr:ão. 

2. • Le"ar a l'fi'cito as delibcmr:ües do Conselho de Direct;ão. 
3.• Assignar os !'Ontmctos, c correspond!'ncia, guardada a 

disposir:ão do m·ti~n antec!'dt•ntc § 1. •, c do art. :H. 
IJ." Nomear c dcmittir os empn•gados, c marcar-lhes os wn

dnwntos. 
5.• ltccolhe•· a <JUttlqul'l' dos bancos que lho for designado 

pelo Conselho de Dircct;ão os dinheiros da Companhia; cum-
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prindo pá.ra esse nm as ordens parliruli.trcs que rcccbPt' do 
Conselho. 

6.° Faw1· os rt•gulamentos nrecssal"ios pam a boa adminis· 
tração, c Oscalisação da Companhia, c prover da melhor forma 
a seus interesses, 

7. 0 Apresenta•· lÍ Asscmbléa dos accionistas na sessão ordi· 
naria de cada anno o balanço da receita, c dt•speza lixado no 
fim do anno, acompanhado de hum rdalorio sobre o estado da 
Companhia. 

Art. 25. O (;crente perceberá a porcentagem do rendi
mento liquido que lhe for marcado prln Conselho ele J>ircr\·ão, 
c appmvado pela Assembléa gt!ral, fazendo <Í sua custa as des
pczas de cscríptorio, e expediente; tendo pcltl nu~nos hum 
Gum·da livros pam conservar em devida m·dem a Pscripturação. 

Art. 26. O Gerente tw responsavcl por sua pessoa, e bens 
pt•los damnos que causar ;i Companhia, pm· dolo, ou nt•~,rli
gcneia. 

A1-t. 27. O Gerente deve pelo meuos possui•· 50 arçtit•s, 
das quacs sü podc1·á dispor deixando de sl'r Gercnll', e depois 
de prestar contas ao Conselho. 

Art. 28. ])os lueros líquidos da Companhia, segundo os 
balan~.os, quo sc farão de 6 em 6 nwzes, se deduzirão dez pm· 
ct•nto pam fundo de reserva, e o restante fm·untrü o dtwidendo 
dos accionistas. 

Art. 29. Logo que o fundo de n'sm·va chegar a cem contos 
de réis serão todos os lucms líquidos di\·illiclos pc~los accio-
nistas. ' 

Art. 30. Por fallecimenlo do qualquer aedonista passão 
a seus herdeiros as acções, lucros respeetinls, c o direito de votar. 

Art. 31. O J~mpresario Dt·. Ointnn \'an Tull sení o IH
t'eetor em Chefe da Companhia até se eoncluirem as obras, n 
se acharem promptas as barras pam tlUVt~garem ; ~~ fka auto
risado a fazer os contractos em nome da Companhia para a 
constJ·uctão das barcas, pontes fluctuantes, ~~<ics de !kscmbanllll', 
c as mais obras que necessarias forem. 

Art. 32. O Empresario, logo que se achar m·ganisada a 
Companhia, c nomeado o Conselho de Dir·cct:ão, irá á Europn, 
e aos Estados Unidos d'America, a fim de examinar onde com 
maiores vantagens se podcJ"ão construir as bart:a8, c ponto nu
clnanh~s, a fim do Conselho de Direct;.ão resolycr a respeito da 
prefc rencia. 

Art. 3!3. I~ogo que for escolhido o lugar, e constnwtor 
C)HC tivct· de ronstmit· as barcas, partirá de novo o Empresario 
a fim de fazer o competente contracto, c assistir <Í eonstrnct:iin 
!las ha1·cas; }Iara que twlo se cxceute na forma por t(IW st• li~.t·r 
o enn tmdo. 

Art. 3'1.. O J~mprcsm·io por lodos estes trabalhos, e in
dl'mnisaç·iio das g-ramlt•s dt•spPzas que tem de l'azPI', lerá 200 
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oc~;ões, das CjUars niio poderá disptk srniio depois de <'Siat•em 
Jri'Omptas todas as obras, c a nawgn{'ão das ban·as em regular 
andamento. 

Art. 35. O Emprl's;;rio se obriga a entregar á Companhia 
até o dia 15 de Julho de 18GI tn•s vaporl's de força de 40 
t:avallos pelo menos, as pontes lluctuantcs que forem nçccssarias, 
os cües de desemlmrqut•, c mais ubros precisas; salvo flwça 
maiot', c se o contracto paro a construn;ão das barcas for assignado 
até 15 de l\faio ele 1859. 

Art. :lG. Fica conePdida h Comranhia, pelo tempo de sua 
dm·nçiio, isl'nçilo de dirPitos pnra as bart·as de ntpm', e para 
os mah'riaes nct~Pssarios para as obras da Companhia. As ban·as 
da Companhia, st•ja qualliw o lu::;m· de sua constrm:c;ão, seriio 
uarionalisadas Brasileiras, c como laPs ficão isentas de pagat' 
imposto J!OI' trans(i•n•nda de J;roprit:dadP, ou utatrirula A rcs
)Wito das lripolac;ü•·s SP obst'I'Hli'Ü o qm• st• )ll'itlica ou se pmtit·m· 
{'0111 ns Pmhareac;õPs nacionars. 

Arl. :n. J.ogo que o Emprl'surio fizer cntn•ga á Compa
nhia dos ,-aport•s, y:onlt•s lluctuanlt•s, cáes, c mais obras, ces
saní a sua dirPe<:ão, c n•ponsabilidadc. 

Art. 38. I.ogo que sn aehm· organisada, c lPgnlmcntn 
formada 11 Companhia, Sl'ní nnnwado o Conselho dé Ditw~ção, 
t) se fariJ lmma dtaillada de 5 por cPulo do valor das acções, 
fawndo-sc para esse fim nos jornaes os competentes a\·isos com 
30 dias de anteet•th'twia. 

Art. 3n. J.ogo que o l~mprrsario voltar da Europa, c 
l~stado,; Unidos d' Amerit'a, c lor t•scolhido o lugar, c conslructm· 
das barl'as, se lhriio as dtamndas que forem· nrecssarias para 
liC lazer fuce i.ÍS despPzas de eontruc~·ão das hMr.as c mnis obras. 

Art. 40. O Conselho de Direceão combinará com o Em
prcsario sobre. os meios dos pagameÍttos das d<•spczas da cons
tmeção das barras, eorn a devida sc~o:urança parn a Companhia. 

Art. li I. ( )s a~;eionistas que nflo fizerem ns suns cntmdas 
nas {·pocas que lilr<•m designadns, JlcrdPriio o dil't•ilo i.Ís suas 
al'<;fiPs, e iis t•ntnulas que por YPntura jcí tenhfio leito. 

Art. ld. Sl~ a Companhia não eumpt·ir eom as ohrigac:lii'S 
a que se sujeita na eondição /h •, paganí a multa de 500.,000 
a 2.000:t;OOO po1· cada inl'raeçiío: c se nltcrar para mais a taxa 
mnn·alla no art. 7.', alúm da nH•smn multa será obrigada a 
restituir os llirl'itos de que se lhe ·eonc!'de isençiio. l'ara sPgn
rança do pagnrncnto das multas, c de resliluiç;io dos direitos 
licào hypolhecadas ns barcas da Companhia. As multas, assim 
como a restituição dos direitos, serão resohidas pelo Govemo 
omida a Scec;iio dos NPgocios do Jmprrio do Conselho d'Estado. 

Art. 43. l~stt's Estnlutos ficiio sujeitos ü npprovac:ão do 
Podet· Lrgislatho na parte que dPlle dPpendPm, 

Palacio do Hio d•~ Jmwiro rm 5 de Junho de 1858. -
Jlarqw•z Ele OliiUla. 



DECRETO N.• 2.185-de 5 de Junho de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do Município da 
· · Vil/a do Jardim na Província do Ceará. ·· 

Attendendo á proposta do Presidente da Província do. 
Ceará; Hei por bem . Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Ficão crcados no Município da Villa do Jardim: 
na Província do Ceará, e subordinados ào Commando Superior 
da Guarda Nacional do Muriicip_io do Crato na mesma Pro-, 
vincia, hum Batalhão de Infanteria de seis Companhias, .. com· 
a designação de trinta e cinco do serviço activo, e huma Secção 
de <.:ompanhia com a numeração de nona de reserva. 

Art. 2. • O referido Batalhão, e a Secção de Companhia 
terão as suas paradas nos lugares que lhes forem marcados 
pelo Presidente da Província, na fórma da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Ministro e Secretario d'Estado dos Neg.ocios ·da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em cinco de Junho de mil oitocentos cincoenta e 
oito, trigesimo setimo da Independencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. 2.186- de 5 de Junho de 1858. 

Separa a Vara de Orphãos da Municipal dos Termos reu
, nidos. de Maceió e Santa Luzia do Norte, na Pro

vincia das Alagoas. 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica separada a Vara de úrphãos da Muni

cipal dos Termos reunidos de Maceió c Santa Luzia do Norte, 
na Província das Alagôas; revogadas as disposições em contrario. 

l Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\feu Conselho, 
l% Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
, ,~ o tenha entendido e faça executar. Pala cio do Ilio de Janeiro, 
~· em cinco de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
> setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, 
4! .. 
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DECRETO N.• 2.187- de 5 de Junho do t858. 

-Declara de primeira Entrancia as C~rcas. do. Bananal, 
de lgutJpe e dt1. Constituição da ·Pro"incia·de ·S~ Paulo. 

. .Attendendo á nova divisão de Comarcas, .feità htíProvincia 
de. S. Paulo, Hei por bem Decretar o .seguinte: 
· ', Ad. 1. o Ficlio aeclarádas de primeira Entrancia as novas 
Comarc~ do Bananal, de Iguape e da Consti~içtto, creadW~ pela 
·~tdlt Asse!!ibléa. Legislativa da Provi~cia 'de' S; PaUlo, nu-
mero dezesins de trinta de Março proxuno passado. . 

Art. 2.0 As Comarcas de Tàtibaté e·de··Sôrocália ftéão'de
nmninadas de Parahibuna e de ltú, éoni'préheliden!).o aquella 
~ '!'ermos da Cidade do mesmo nome, · S. , Luiz; Ubàtuba e 
Cunha; e esta as da respectiva Cidade, Sorocaba e S. Roque. 

Francisco Diogo Percil·a de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
.~inistro e Secretario d'Estado dos Negocios da J~tiÇIJ., assim 
o ténba entendido e faça executar. Palacio do Rio 'de 1aneiro 
~ cloro ele Junho de mil ~ito~ntos ~incoenta é oito, trigesimo 
seun_tb da lndependencia & do·· Imperio. ·· ·, ' · '· . · · 

··:,~ ·:·;:.·,.,. . :'. ( ' ~t - ~: 

'>:;.;:w ~Goai·'a. Rubric~ de Sua.;Màgestade o Imperador. 

Francilco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

,I' •. ' 

i '· ., ' 

:r._ 

- . . \ .- . -~ : : -~- \ . _,,.,:: 
DECRETO N.0 2:188-'-dé 9 d1rlonho de 1858; 

Cd~ h~ Companhia de Aprendises menoru em. cada hum 
·· -.:Ãrsenaes de,Ma~'!:a:t'uJ.~~;·_~;!'~.e . 

. Hei· por bem, na conformidade do dispost.o no paragrapho; 
:, ·quinto . do artigo dezesete da Lei numero novecento!f · e irinta e i 
~-lloYe, de vinte e seis de Setembro de mil oitocentos cincoenta 
e sete, Crear em cada hum. dos Arsenaes de Marhiha das Pro
víncias da Bahia e Pernambuco huma Companhia de 'Aprendizes 
menores, regida, provisoriamente, JKllO Regulamento, que' com 

· este baixa,. assigná.do por José Antonio ~raiva, do -.eu Con
seU~o, .Ministro e Secretario d'Sstado dos Negocios d!i Marinha. 



O mesmo Minish·o o tenha assim entendido e faça executar. 
· Palacio do Rio de Janeiro em nove de Junho de mil oitocentos 
cincoenta e oito, trigcsimo sctimo da lndepcndencia e '·ao 
ImperJo . 

. . , . .,.~ ,Com ~.ª~ri~~ de Sua J\Iagestade O Imperador .. 

José Antonio Saraivà. 

,9egulana~nto provisorio, a que ~e t•efet•e o 
· Decreto d'esta •lata, pat•a a orgjnnisação de 
·'i h unta ContJtanltia de Apt·entllzes tnenot•es etu 

cada laum dos Arsenaes de Bat•inba das Pro-
. . vlncias da Bahia e· Pernambuco. · 

Art. 1.° Cada hum~ das Conípanhias de AprPndizes mf'
. nores dos Arsenaes d~ Bahia e Pernambuco constará do pes
i~P.f~ seguinte: 
'i ,.; ';~ ., 

Commandante, Capitão Tenentf', ou Prirnf'iro TPrH'nle. 1 
Capellão, servindo de Proli~ssor de Primeiras Ldras .. 
Escrivão... . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
Agente, Sargento Ajudante... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 1 
Guardas·. . . . . • • • . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . 2 

· Aprendizes menores. . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 80 

86 

Art. 2. o Os Aprendizes menores serão distribuídos pPI:~s 
Oficinas do At·scnal, para aprenderem os oficios, qw~ convenha 

. ensinar-lhes, e serão entregues aos mais intelligentes e morali
sados operarios, que servit•ão de mestres, c terão por isso h uma 
gratificação annual, que não excederá de cem mil réis. 

Art. 3. 0 O Comrnandantc da Companhia seril suhstiluido 
em suas faltas ou impedimentos por hum Offieial du Armada 
a serviço dos Arscnaes, designudo pelo lnspector, ou Intendente. 

Nà falta de tucs Otliciaf•s, o PresidentP da Prmineia de
. signará hum dos dus Estaçiir~s NaY<ws, pura a rdi•rida substituif;üo. 

Art. !~.o O Intendente du Bahia, e o Inspector de l'er
,nambllCO subinetterão á approvação do C1ovm·no lmperiul hum 
-'ltegulamento, que terá por fim : 

. t,, 1. o 1· Declarar as obrigações de cada hum dos empregados, 
~ te· dos mestres nas Officinas. 
;':··· 2. 0 Estabelecer o r<'gimen econornico P disdpliuar da 
• Companhia. 
·· Art. 5. • Os Officiaes de Fazendn, que forem nomeados 
Escrivães das Companhias de menores dos .Arsenaes da Bahia 
e Pernambuco, perderão o seu lugar no respectivo quadro. 



Art. 6. • A Companhia de menores da Côrte terá a deno
minação de primeira, a da Bahia de segunda, e a de Pernam
buco de terceira. 

O uniforme d'estas será o que se acha estabelecido para 
aquella. 

Art. 7.0 São extensivas á 2.• e 3.• Companhias todas as 
disposições do Aviso regulamentar de 16 de Setetnbro de 1857, 
que lhes forem applicaveis. · 

Art. 8. o O Com mandante, Agente e mais praças das Com
panhias residirão no Estabelecimento, no qual não poderão ter 
pessoa alguma de suas familias. 

Art. 9. o Os vencimentos de todos os empregados nas Com
panhias serão os designados na tabella junta. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 9 de Junho de 1858. -
José Antonio Saraiva. 

TabeUa dos veneinJentos, que deve•n perceber 
os entpregados nas ()ontpanldas de ntenores 
dos Arsenaes tle Harinha das Provlneias da 
Bahia. e Pernambuco,; ereadas por Decreto 
d'esta data. 

Commandante ••...•••••.•••• Os vencimentos e vantagens de 
embarcado em navio de guerra. 

Capellão, servindo de Professor. Os vencimentos e vantagens dos 
Capellães embarcados em na
vio de guerra. 

Escrivão. . • . . . • . . • • • . . • • • • • . 800~000 réis de ordenado, e 
4.00~000 de gratificação. 

Agente, Sargento Ajudante... • Os vencimentos e vantagens de 
embarcado em navio de guerra, 
como Mestre de 2.• Classe. 

Guardas e Serventes • , •• .-. • • .. As gratificações, que lhes forem 
arbitradas pelos Presidentes das 
Províncias. 

Palacio do Rio de Janéiro em 9 de Junho do 1858. -
José Antonio Saraiva.· 

·!"''"' 
· ........ 
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DECRETO N.o 2.189- de 12 de Junho de 1858. 

Autorisa a organisação da Companhia de diques mecanicos da 
Cidade da Bahia, e approva os respectivos Estatutos. 

Attendendo ao que Me requereo a Direcção da Companhia 
de diques mecanicos da Cidade da Bahia, c de conformidade 
com a Minha irnmediata Resolução de 9 do corrente mez, to
mada sobre parecer da Secção dos Negocios do Imperio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 24 de Maio ultimo: 
Hei por bem Autorisar a organisação da referida Companhia, 
a qual tem por fim levar a effeito as obras contractadas pelo 
Dr. Francisco Antonio Pereira Rocha, e constantes do Decreto 
n. o 1. 547 de 3 de Fevereiro de 1855, e outras accessorias que 
forem necessarias; e bem assim Appi'Ovar os Estatutos da mesma 
Companhia, que com este baixão. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d' Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Junho de mil oitocentos 
cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Mm·quez de Olinda. 

Estatutos tia Companitia tlc dittues tneeanicos 
da tJidade da Balda, a que se refet•e o IJe
creto n.o ~.:1.89 de :I~ de .Junlto tle :1.858. 

Da organisação, e fins da Companhia. 

Art. 1. • A Companhia dos diques mccanicos (cale a haler, 
ou patent slip) compõe-se dos possuidores de acçõcs emittidas 
na fórma estabelecida por estes Estatutos. . 

Art. 2. o O fim da Comjlanhia h c I c\' nr a effcito a obm 
r; contractada pelo Dr. Francisco Antonio Pereira Uocha com 
" o Governo Imperial, na fórma do Decreto n.• 1.547 do 3 de 

Fevereiro de 1855, adiante junto, e mais obras accessorias, 
constantes da planta, c projecto de Mr. Law, no lugar do 
Coqueiro d'agua dos meninos pelo incsmo Engenheiro, sondado, 
e approvado. 

Art. 3.0 O fundo da Companhia será rle setecentos c vinte 
contos de réis, distribuídos em 7.200 aeçii~·s de emn mil réis 
cada hurnu, representada por huma cedula assi~nada pelo Di
rector, Secretario, e Caix.a da Companhia, na qual se declararão 
as prestações recebidas. 
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Ai't. 1." O valm· de cada acç:lo será de teih IDU réis, 
realisado em cinco presta~ões de vinte mil réis .l:flda h uma, 
sendo·,a primeira no ácto do recebimento 9.~s aeçõcs, a 2, ~ no 
dia 00 de Janeiro de 1858, a 3." no dia 30 de Abril, a 4. •. no 
dia 30 de Julho do mesmo anno, e a 5.• só depois da obra 
concluída. · 

Art. 5. • As acções da Companhia serão transmissíveis, 
S(lgundo as regras de direito. 

Art. 6.• Perde o dirPito de 11ccionista aquelle que em 
tempo, t: na fónna prescrip111 r rio art. 4. • não t'(•alisar· opa
r.t<Hllcnto d11 qualquer das pn•sta1;ões devidas, re"ertendo neste 
caso em heudido geral da Companhia as contribuicões com que 
já· tive1· entmdo. N1:nhum accionista hc rcsronsavel por mais 
do,que o valor de suas acções. 

Da Assembléa ·geral. 

·i.tt" . Ar.t.'7 ;0 . A Assembléa compõe~se de todos os accionistas 
q Utf'iiviretri direito de votar. 

Art. 8. • Tem direito de votar o accionista que possuir 
cinco acç1ies pelo menos, contando-se hum voto pOf cada cincQ 
acçõcs; todavia nenhum accionlsta terá mais de vinte votos 1 

ainda que possqa mais de cem acções, ou representem a outros. 
Art. 9. 0 Os accionistas votarão pessoalmentP., ou por pro

cur·ação: os accionistas de paizes estrangeiros, ou de outras Pro
víncias, se farão representar nesta Cidade, podendo os seus pro
curadores ser eleitos membros da Dircctoria. 

Art. 10. Não haverá sessão da Assembléa sem se reunirem 
cento e cincoenta votos presentes, e representados, e as suas 
decisões serão tomadas em escrutínio secreto, por maioria abso
luta de votos. 

Art. 11. A Assembléa se reunirá ordinariamente no 1.• 
de Março, c no dn Setembro de cada anno, e extraordinaria
mente quando a mesma Assembll•a o tiver determinado na 
sessão anterior, quando o Director julgar conveniente convo- " 
ca-la, ou finalmente for requerida sua convocação por hum ,,. 
DIJmero tal de accionistas, que componha ao menos cincoenta 
votos. 

Art. 12. A convocaçao será feita por meio de dous pe
riodicos do commercio, e suas reuniões se repitirão até que Se 
concluão os trabalhos, para que tiver sido convocada. 

Art. 13. Compete á Assembléa geral : 
§ 1." Eleger os membros da Administração. · 
§ ~·" \-igiar sobre a observancia dos contractos da Com

punhia, c dos presentes Estatutos. 
§ 3.• Tomar conta á Administração, e examinar os seus 

balanços, precclkndo relatorio de h uma commissão de tres 
membros, que se nomeará para dar o seu parecer. Esta com-
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missão terá direito de examinar toda a escripturação, poderá 
exigir da Direcção os esclarecimentos que julgar convenientes. 

§ 4.0 Discutir e deliberar sobre a receita e despeza, cujo 
orçamento previ o lhe deverá ser apresentado todos os seis mezes 
depois que estiverem concluidas, e em etTectivo exercício as 
obras da Companhia. 

§ 5.0 Mandar proceder aos dividendos, que serão semetraes, 
em tempo, e na fórma conveniente. 

§ 6.• Autorisar a Direcção a celebrar com o Governo os 
necessarios contractos, de que terá previo conhecimento, ficando 
só assim por elles responsavel á Companhia ; e bem assim a 
mandar executar por empreitada as obras projectadas, 
· § 7. o Determinar as mais obras que se houverem de construir 
alêm das contractadas com o Governo, e figuradas na planta 
de Mr. Law. 

§ 8. o Tomar quaesquer medidas, e deliberações, que forem 
a bem da Companhia, e não estiverem previnidas nestes Es
tatutos. · 

S 9. • Nomear o Presidente e Secretarios da Assembléa geral. 

Da Administração. 

Art. 14. A gerencia dos negocios, e a direcção das obras 
da Companhia fica confiada a huma administração composta 
de hum Director Presidente, hum Caixa, hum Secretario, e 
mais hum Adjunto, os quaes todos terão voto deliberativo nos 
negocios da Companhia, e só poderão ser eleitos para estes lu
gares os accionistas que tiverem quatro votos nos termos do 
~rt. 8. o .No caso de empate decidirá o voto do Director. 

Art. 15. Os membros da direcção serão individualmente 
nomeados por escrutínio secreto, e por maioria absoluta dos 
votos presentes. 

Art. 16. Na falta do Dh·e(~tor fará suas vezes o Adjunto, 
e na do Secretario servirá interinamente o accionista que a 
Administração nomear, convocando immediatamente a Assem

~ bléa geral, se a falta for do Caixa. 
~ Art. 17. A Administração se reunirá pelo menos huma 
ri;. vez por mez, para determinar a ordem e marcha dos trabalhos 
:';: da empreza, e extraor~inariamente quando ella o determinar, 

';ou o Director a convocar. 
· Art. 18. Sem a concorrencia de tres votos concordes não 
se adoptará medida alguma, nem a Directoria poderá resolver 
cousa alguma sem ser em sessão. 

Art. 19. Compete á Administração: 
§ 1. o Executar, e fazer cumprir os contractos e Estatutos 

da Companhia, e bem assim as deliberações da Assembléa 
geral. 
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§ 2. o Autorisar os pagamentos, tomar contas ao Caixa, exa· 
minar, approvar, ou regeitar ·os seus balanços; nomear, sus
pender, demittir, c responsabilisar perante os Tribunàes com-
petentes os empregados que malversarem. . 

§ 3. o Fazer o orçamento da receita e despeza de cada se
ll,lestre financeiro, para ser apresentado em Assembléa geral na 
fórma do art. 13 § 4, 0 

§ 4. o Determinar p systcma de escripturaçfio da Companhia, 
o qual será posto em execução por hum guarda livros. 

§ 5. o Approvar a ordem dos trabalhos, e os contractos feitos 
pelo Director com os operarios empregados nas obras da Com
panhia. 

§ 6. o Ordenar as medidas, c aotorisar as despezas neces
sarias para melhor effectividade das obras da empresa, e tudo 
quanto for a bem da economia da Companhia, salvas as attri
huições privativas da Asscmbléa geral, segundo os §§ 7. 0 e 
8. o do art. 13. 

Art. 20. As funcções da Administração durarão hum anno 
a contar da data de sua eleição, que será feita na primeira 
reunião ordinaria, que ha de sempre ter lugar em Setembro 
de cada anno; isto porém se entende das que tiverem de ser 
nomeadas depois de concluídas as obras da Companhia, por 
que a primeira Administração -durará até que estejão estas de 
todo acabadas, e em elfectivo exercício, na fórma do contracto 
com o Governo, e mais hum anno. A Direcção vencerá huma 
commissãe de cinco por cento sobre a receita liquida annual 
da Companhia, tocando ao Caixa duas quintas partes. 

Art. 21. A nova Administração começará as suas funcções 
depois de empossada pela transacta, á vista do balanço geral, 
e de todos os livros da Companhia, do que se lavrará hum 
termo com todas as declarações necessarias. 

Do Director, ou Presidente. 

Art. 22. Ao Presidente, ou Director compete: 
§ 1.° Convocar ordinaria, ou extraordinariamente a Asscm

bl~a geral e Administração; presidir ás sessões desta, dirigir 
os seus trabalhos e discussões, e nella manter a ordem. 

§ 2. o Propôr, em nome da Companhia, as acções que á 
esta competirem contra terceiros. 

§ 3. o Assignar as netas da Assembléa geral, e as da Admi
nistração; rubricar, abrir, encerrar, e numerar os livros da 
Companhia , c assignar a sua correspondencia. · 

§ 4. o Inspeccionar e dirigir os trabalhos da empresa , e inte· 
rinamentc contractar obreiros, e mais empregados indispen
saveis, que ficarão sujeitos á approvação da Direcção na· fórma 
do § 5.• do art. 19. 
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§ 5. o Expedir as ordens necessarias para a execução das 
deliberações da Assembléa geral e da Administração. 

§ 6. • Apresentar na primeira sessão de cada reunião ordi
naria o relatorio do estado dos negocios da Companhia, lem
brando as providencias que parecerem convenientes á sua pros
peridade, procedendo nessa ·occasião ao dividendo dos lucros, 
dos quaes se deduzirão dous por cento para fundo de reserva 
que serão destinados á reparação, ou concertos do estabeleci
mento. 

Do Caixa. 

Art. 23. Ao Caixa compete: 
§ 1. o Receber o valor das acções , c fazer depositar todos 

os dinheiros da Companhia em hum estabelecimento de reco
nhecido credito, não os tendo e-m si mais que o tempo que 
for de mister para esta operação. 

§ 2.° Fazer os pagamentos determinados pelo Director, e 
que houverem sido approvados pela Administração, na fórma 
do art. 19 § 6.• 

§ 3.• Apresentar á Administração na primeira reunião de 
cada mez hum balancete de receita e despeza, a fim de que 
se conheça o estado dos fundos da Companhia, sendo este pa
tente a todos os socios que o quizerem ver. 

§ 4. • Tirar do estabelecimento de credito as quantias indis
pensaveis para occorrer ás despezas autorisadas pela Direcção. 

Art. 24. As contas do Caixa serão sempre acompanhadas 
dos documentos, ordens, ou recibos respectivos. 

Art. 25. Ao Caixa incumbe finalmente participm· á Admi
nistração qualquer falta que tenhão commettido os accionistas 
no pagamento de suas prestações, a fim de que por ellas lhes 
seja applicada a pena do art. 6. • 

Do Secretario. 

Art. 26. Ao Secretario compete: 
§ 1.0 Escrever, e mandar escrever os livros da Companhia 

á seu cargo, e sob sua inspecção, e bem assim a correspon
dencia da Administração, redigir, c com o Director assignar 
as actas desta, e da Assembléa. 

§ 2. o · Assignar as apolices, e fazer a tal respeito as verbas 
e assentamentos necessarios, conforme determinar o Director. 

§ 3.• Ter em boa ordem, c zelar o archivo da Companhia. 

Disposições geraes. 

Art. 27. Na falta, ou impedimento do Adjunto, fará as 
vezes deste o immediato em votos. 

'~5 
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Art. 28. Na falta, ou impedimento do Caixa será imme

diatainepte convocada a Assembléa geral dos accionista.s, oon· 
forme dispõe o art. 16; mas. em quanto ella se não reunir, 
e o novo nomeado não entrar em exercício, a Caixa será in
terinamente confiada a hum accionista da escolha da Adrnini&:
,t~ação, o qual ficará rl'sponsavel por ella até se realisar a 
entrega. 

Art. 29. Os membros da Direcção e o Caixa não poderão 
ser eleitos S<'niio d'entre os accionistas, que tiverem de vinte 
acções para cima, c este, depois de eleito, não poderá dispor 
das ditas act;:õl's em quanto não prestar contas, e não passar 
a Caixa ao Secretmio. 

Art. 30. A sédc'da Companhia será na Capital desta Pro
vi.ncia, sujeita em tudo ás leis do Jmperio, e durarb por 
cincoenta annos. · 

Disposições geraes, e transitorias. 

1. • A primeira Direcção, que for nomeada pelos accionistas 
fica autorisada a contractar com Mr. John Watson, ou seu 
especial procurador, a 1 roposta ~diante junta, apresentada 
por Mr. Jantes Overcnd, para construc9ão das obras da em
pre~a. 

2. a A mesma Direcção fica autorisada a emittir, e dar em 
pagamento a Mr. Jonh Watson vales, ou bonds, até a quantia 
de duzentos contos de réis, pagaveis em tres annos, vencendo 
o juro de sete por cento ao anno ; m_as podendo ser resgatados 
á proporção que a Direcção possa ir vendendo as acções que 
não forem subscriptas. 

Por estes vales só fi cão responsaveis as obras da empresa , 
e não os bens dos Directores, e nem dos accionistas. Logo 
que l.'stejão subscriplas 5.200 acções (di\S quaes 4.800 já se 
achão tomadas), c paga a primeira prestação, se julgará incor
porada a Companhia, sendo convocados os subscriptores para 
nomear a Direcção elfectiva, que solicitará do Governo Imperial 
a approvação dos pn•scntes Estatutos. 

Bahia em t5 de Outubro de 1857.- José Lopes Pereira 
de Carvalho , Secretario da Direcção. · · .· 
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DECRETO N." 2.190 - de 12 de Junho de t858Q 

Proroga por hum anno o prazo marcado 110 § 9.0 da Con
dição 2.a do Decreto n.• 1.929 de 26 de Abra de 1857 
para começo das obras relatit·a~ ao serviço da limpeza das 
casas da Cidade do Rio de' Janeiro, e esgoto das aguas 
pluviáes. 

Altendendo á n·presentnr,iio qtw fizprfío ~uhir n 1\linha 
Imperial Presença Joaquim Prrf'lra Vianna de Lima Junior e 
João Frederico Russcll, rmprPsarios do sPnir,o dn limJwza das 
casas da Cidade do Rio de Janeiro, c Pspoto das a~uns pluviaPs: 
Hei por bem Prorogar por hum ano o o prazo marcado no § 9. • 
da condição 2.a do Decreto n.• 1.929 de 26 de Abril de 1857. 

O :Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho do :Ministros, Ministro c Scrrdario ll'F:stndo dos Nc
goétos do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Junho de mil oitocentos 
cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndcpendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

DECRETO N.• 2.191- de 12 de Junho de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos JJ[unicipios 
do Rio Pardo e Encruzilhada na Província de 

!l Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendcndo á Proposta do Presidente da Província de 
$. Pedro do Rio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. 1. • Fica creado nos Municípios do Rio l>ardo e En
cruzilhada na Província de S. Pedro do ]tio Grande do Sul, hum 
Cornmando Superior de Guardas Nacionaes, formado de dous 
C0rpos de Cavallaria com a numeração de vinte dous c vinte 
tres, e huma Secção de Batalhão de lnfanteria com designação 
de segunda, todos pertencentes ao serviço ar.tivo. 

Art. 2. 0 O Corpo de Cavallaria numero vinte dous, com
posto de oito Companhias, e a segunda Secção dl~ llatalhão de 
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lnfanferia , de duas Companhias, terllo por Districto1.1 as· Fre
guezias do Município do Rio Pardo, e o Corpo numero; vinte 
tres, de quatro Companhias, as do Muni~ipio da Encruzi-
lhada. . 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as paradas nos lugares 
que lhes forem marcados pelo Presidente da Província, na 
fôrma da Lei. · 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça assim 
o tenha entendido e faça executar. Pala.cio do Rio de Janeiro 
em doze de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito, tfigesimo 
sctimo da lndepcndcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 2.192-de 12 de Junho de 1858. 

Approva diversas alterações de alguns artigos dos Estatutos 
do Banco Rural e Jlypothecario, propostas pela respe

ctiva Directoria. 

Attendcndo ao que Me representou a Directoria do Banco 
Rural c Hypothecario sobre a necessidade de dar nova redacção 
a alguns artigos de seus Estatutos, para harmonisa-los com 
as alterações feitas pelo Decreto n. • 2 .tU de sai de Fevcreii·o 
do corrente anno, consignando-se ao mesmo tempo algumas 
disposições exigidas pelas cil'ctl.mstancias actuaes do mesmo Es
tabelecimento, conforme foi approvado pela assembléa geral de 
seus accionistas em sessão de 28 de Abril ultimo; e tendo para 
esse fim feito chegar á Minha Presença o Projecto de alterações 
que com este baixa: - Ilei por bem Approva-lo, e Mandar que 
se executem as mesmas Alterações ; ficando porêm assim redi
gido o § 9. • do art. 4.9: 

« Receber dinheiro a premio, como o quando lhe convier, 
comtanto que a sua importancia não exceda á do capital roa
Usado do Banco, e que, quando exceder, conserve em cofre quantia 
equivalente á dilfercnça. 
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AL"mRAÇlSES AOS ESTATltrOS DO BANCO RURAL E HVPOTRECARIO, 
APPROVADAS PELA ASSEMJJÜ:A GERAL DOS ACCIONISTAS EM 

28 DE ABRIL DE 1858. 

Art. ~.o As antigas acções de 400~ serão recolhidas e substi
tuidas por titulos na razão de dous por h uma; os quaes serão 
trocados por novas acções, logo que se realisar a ultima entrada 
dó augmento do capital do Banco. . 

Art. 5. o As entradas das acçõcs da nova emissão, logo 
que esta tiver lugar, serão feitas em prestações de dez por cento 
(20~) com intervalo de seis mezes, pelo menos, precedendo 
annuncios com trinta dias de antecedencia; sendo livre aos 
accionistas o direito de receberem ou não as referidas acções, 
na razão das que possui rem, e ficando as que forem rejeitadas á dis-
posição da Directoria, que as ,·enderá opportunamente, mas nunca 
a premio menor de doze e meio por cento do seu valor nominal. 

Art. 10. Os accionistas de cinco ou mais acções podem 
votar o ser votados para os cargos de eleição do Estabelecimento, 
com as clausulas do art. 33; mas nenhum poderá exercer o de 
Director se não possuir 80 acçõcs pelo menos. 

Art. 19. Nas reuniões da assembléa geral extraordioaria 
não terá lugar discussão alguma alheia ao objccto da convo
cação; poder-se-hão porêm apresentar quaesquer indicações para 
serem resolvidas nas reuniões seguintes, se a ma teria for jul
gada objecto de deliberação. 

Art. 27. Na mesma reunião, em que for apresentado o 
relatorio da commissão de exame , terá lugar , se couber no 
tempo, por escrutinio secreto e maioria absoluta de votos , a 
eleição da direcção, que poderá ser reeleita em sua totalidade 
no fim do primeiro anno de exercício, c em nenhum caso dei
xarão de se-lo quatro de seus membros; no fim porêm do se
gundo anno de exercício serão substituídos os b·cs directores 
que não obtiverem maioria absoluta de votos, sendo a eleição 
feita por dous escrutínios, entrando no primeiro quatro nomes 
dos directores em exeJ'cicio, e no segundo os de trcs accionistas 
que deverão entrar de novo. Concluída a eleição dos directores 
proceder-se-ha á de sete supplentes que deverão substitui-los 
pela ordem da votação. 

Nos casos de empate decidh·á a sorte, c, na falta de maioria 
absoluta, entrarão em novo escrutínio os nomes dos mais vo
tados, na razão dupla dos lugares que houver a preencher. 

Art. 29. Os votos dos accionistas serão contados da ma-
neira seguinte : 

De 5 até 10 accões .••.••.•••••• 1 voto. 
De11até20 >> ••••••••••••• 2 » 
De 21 até 30 >> • • • • • • • • • • • • • 3 » 

e assim por diante até 15 votos, que será o maximo, qualquer 
que seJa o numero de acções que reprt>scntem. 
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Art. 30. As senhoras accionistas, os Baneos e i}uaesquet· 
. outras associações, e os acclionistas ausentes da Cõrte e Provincia do 

Uio de Janeiro poderão ser represeutados, isto h e, as p1·imeiras 
.por accionistas com procuração especial, os segundos ,por. hum 
'de ,seus Directores legalmente autorisados, os u~timos por· pro
curadores geraes, embora alheios ao Banco. Os rnenóres serão 
representados por seus paes ou tutores. . · .. ' "' 

Art. 33. O direito de vota1· na assembléa géral so.mente 
he concedido por acções transferidas quarenta dias antes da 
reunião, se não se tratar da eleição da Direcção ; porque·; neste 
caso, se exige h uma antecedencia de seis mezes pelo menos. 
Estas restricções não privão os accionistas do direito de assistir 
ás reuniões e de discutir nellas. 

Art. 36. O Banco será administrado por huma direcção 
de sete membros, eleita na· fótmà do art. 27, e com às con
dições do art. 10. 

Art. 40. Os membros da Direcção são obrigados a con
servar em deposito no Uanco 80 acções de que sftjão proprie
tarios, das quaes não poderão dispôr em quanto forem mémbros 
della. · · 

Art. 42. Em todas as deliberações decidir-se-hão os ne
gocios â pluralidade de votos, é se nli.o éstiverem presentes todos 
os Directores serão necessarios votos conformes de quatro. para 
que seja valida a deliberação. Os mémbtos '\lencidos 'pdderão 
declarar seu voto na acta. 

Art. 48. Como compensação de seus trabalhos e respon
sabilidade terão os Directores huma commissão de cinco por 
cento sobre os lucros líquidos. Esta commissão será repar
tida com igualdade pelos Directores, e supplentes que os subs
tituírem, na proporção do tempo que tiverem servido. 

Art. 49, § 9." Receber dinheiro a premio, como e quando 
lhe convier. 

§ 11 (art. 2." do Decreto de 27 de Fevereiro de 1858) accres
cente-se depois das palavras -estradas de ferro~ as seguintes
ou outros quaesquer titulos, cujo capital ou juros tiverem a ga
rantia pelo Governo Imperial. 

Art. 50. Supprima-se o§ 12, dando-se este numero ao 13. 
Art. 52. Os bilhetes que o Bancó emittir sérão llssignados 

pm· dous Directorcs c rubricados pele Presidente ou por qual
quer outro Director em seu impedimento, e carimbados com 
hum .sello especial, não podendo nenhuma emissão ter lugar 
sem autorisação de cinco Directores, do que se layTará ·acta, 
designando-se nella a somma a emillir e a qualidade'dos titulos 
e seu valor. · 

Art. 5fL Dos lucros verificados nos balanços semestraes 
de operações concluídas e liquidadas dentro do respectivo se

. mestre serão deduzidos seis por cento para fundo de reserva 
fazendo-se do resto, depois de abatida a oommissão da 4irebçllo 



dividendo nos mezes de Janeiro e Júlho. Logo, porêm, que 
o fundo de reserva chegar ao algarismo de 2. 000. 000\'foOOO, 
cessará a accumulação. 

Art. 55. Accurnular-se-ha ao fundo de reserva qualquer 
•ucro que resultar da venda de acções com que o Banco possa 
.Jl~r, entrando porém para a massa dos lucros sociaes todo o 

. juro ou, interesse que delle proceder. . 
· Art. ·. 5'7. A direcção do Bai).CO remetterá ao Ministerio 

_da FN'enda, e fará publicar, até o· dia 8 de cada mez, hum 
balancete que mostre com clareza as operações realisadas no 
mez anterior, e o estado do activo e passivo do Banco, assim 
.como fará publicar hum relatorio annual da commissão de 
exame. 

Supprimão-se as disposições transitorias e redijão-se os 
arts. 3. • e 49 de conformidade com as disposições do Decreto 
n.• 2.111 de 27 de Fevereiro de 1858. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
Imper1o, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios de Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
4;1m doze de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
~eLimo da lndependencia e do lrnperio. 

·'.Cqrn a Rnbrica de. Sua Magestade o Imperador. _ 

Bernardo. tk Souza Franco. 

DECRETO N.• 2.193- de 16 de Junho de 1858. 

A.utorisa. a organisação da Companhia denominada-Centro 
· . Agricola-1 · approva os respectivos Estatutos. 

Attendendo ao que Me requereo Custodio Teixeira Leite, 
e de conformidade com a Minha immedíata Resolução de 29 do 
mez passado, tomada sobre parecer da Secção dr.s Negocios do 
lmperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 30 de 
Janeiro do corrente anno: Hei por bem Autorism· a organisação 
da Companbia...:...Centro Agricola-a qual tem por fim receber 
á consignação productos agricolas, vende-los em leilão, e fazer 
o~tras operaçõell mercantis; e bem assitn Approvar os respe-
ctivos Estatutos, que cotn·este baixão. 



dividendo nos mezes de Janeiro e Júlho. Logo, porêm, que 
o fundo de reserva chegar ao algarismo de 2. 000. 000\'foOOO, 
cessará a accumulação. 

Art. 55. Accurnular-se-ha ao fundo de reserva qualquer 
•ucro que resultar da venda de acções com que o Banco possa 
.Jl~r, entrando porém para a massa dos lucros sociaes todo o 

. juro ou, interesse que delle proceder. . 
· Art. ·. 5'7. A direcção do Bai).CO remetterá ao Ministerio 

_da FN'enda, e fará publicar, até o· dia 8 de cada mez, hum 
balancete que mostre com clareza as operações realisadas no 
mez anterior, e o estado do activo e passivo do Banco, assim 
.como fará publicar hum relatorio annual da commissão de 
exame. 

Supprimão-se as disposições transitorias e redijão-se os 
arts. 3. • e 49 de conformidade com as disposições do Decreto 
n.• 2.111 de 27 de Fevereiro de 1858. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
Imper1o, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios de Fa
zenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
4;1m doze de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
~eLimo da lndependencia e do lrnperio. 

·'.Cqrn a Rnbrica de. Sua Magestade o Imperador. _ 

Bernardo. tk Souza Franco. 

DECRETO N.• 2.193- de 16 de Junho de 1858. 

A.utorisa. a organisação da Companhia denominada-Centro 
· . Agricola-1 · approva os respectivos Estatutos. 

Attendendo ao que Me requereo Custodio Teixeira Leite, 
e de conformidade com a Minha immedíata Resolução de 29 do 
mez passado, tomada sobre parecer da Secção dr.s Negocios do 
lmperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 30 de 
Janeiro do corrente anno: Hei por bem Autorism· a organisação 
da Companbia...:...Centro Agricola-a qual tem por fim receber 
á consignação productos agricolas, vende-los em leilão, e fazer 
o~tras operaçõell mercantis; e bem assitn Approvar os respe-
ctivos Estatutos, que cotn·este baixão. 
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O Marqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado , Pre8idcnte 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezeseis de Junho de mil oi
tocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Independencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua fdagestade o Imperador. 

Marquez de Oliftd4, 

Estatutos da Contpanlaia -Centro .ti.M"J"icola
a t)Ue se refere o Decreto D:" a.t.B3 ·. 

tlesta data. 

CAPITULO 1. 

Da Associação. 

A Associação-Central Agric,ola-he huma Sock'Ciade ano-
nyma , e tem por fim: · 

§ 1.• Receber á consignação productos agrícolas, e vende
los em leilão mercantil. 

§ 2.• Fazer avanços a seus committentes, segundo os estilos 
das casas de commissões desta Praça. 

Art. 2. • Tem a sua séde nesta COrte, e durará 15 ao nos 
contados do dia de sua installação. 

Art. 3.• Seu capital he de 3.000,000~00 divididos em 
em 15.000 acções de 200~000 cada húma. 

CAPITULO 11. 

Das operações da Sociedade. 

Art. 4. • A Sociedade poderá realisar as seguintes ope
rações: 

§ 1.• Receber á consignação quaesquer productos agricolas, 
devendo limitar-se nos dous primeiros annos ao café , e ao 
assucar. 

§ 2. • Vende-los em leilão mercantil, e á portas abertas, 
previamente annunciado pelos jornaes. 

§ 3.• Fazer adiantamentos a seus committentes na razão da 
importancia de suas remessas, e garantias, que oft'erecerem. 
~ t..• Aviar com o maior esmero, e pelo custo do mercado, 

as encommendas, que elles lhe fizerem. · 

'. 
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§ S. o Encarregar-se daquellcs negocias de seus committentes, 
que por estilos da Praça , costumão-se encarregar ás casas de 
com missões. 

§ 6. o Fazer as, operações de credito necessarias para o bom 
andamento da Sociedade. · · 

§ 7. o Receber di,nheiro a premio. · 
§ 8.0 Encarregar-se por conta de. seus committentes da 

compra e venda de tltulos publicas, ou particulares; cobrar 
dividendos, ou quaesquer. outros valores. 

Art. 5. o A venda de quo trata o artigo antecedente § 2. o, 

terá lugar, quando muito dous dias depois do recebimento dos 
generos consignados. . 

Art. 6. o Ella será apregoada e realisada por hum leiloeiro, 
empregado da Sociedade, o qual, quando oiTerecer algum ge
nero, terá defronte de si as diiTerentes amostras com as neces
sarias jndicações. 

Art. 7. o Na nota da venda se mencionará não só o nome 
do comprador, como o do dono do genero vendido. 

. Art. 8. o O café e o assucar poderio ser· vendidos em sacas, 
ou caixas apropriadas á exportação. · . 

CAPl'fULO UI. 

Da Administração. 

Art. 9. o Os negocios da Sociedade serão administrados por 
hum Conselho Fiscal, e por hum Gerente.· : · 

. Art. 10~ O Conselho Fiscal se comporá de tres membros, 
dos quaes o mais votado será o Presidente. 

Art. 11. Estes funccionarios. serão eleitos biennalmente 
em Assembléa geral de accionistas por niaiorla absoluta de 
votos; excepto os primeiros que serão nomeados pelo incor .. 
porador da Sociedade. 

Art. 12. A' AdministraÇlio oompetc: · 
§ 1. o Designar o numero de empregados, c marcar-lhes 

vencimentos. . · · 
§ 2. o Designar o numero, c localidade dos estabelecimentos 

para as operações soeiaes. 
§ 3. o • Resolver sobre a Iocaçllo, compra, ou venda dos bens 

\·de raiz. 

... CAPI'l'VtO IV • 
\ 

Do Comeiho Fucal. 

Art. f3. Ao Conselho Fiscal compete: 
5 I. o Velar na execução dos presentes Estatutos. 
5 2.• Assignar as acções da Sociedade~ 

46 
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~ 3. • Fiscalisar a venda dos productos consignados. 
§ 4. o · Verificar se tem e lias lugar com toda a publicidade e ;t • 

exacção. . ~ 
S 5. • Arbitrar a som ma que deve ser adiantada a eada hum : 

dos committentes da Sociedade. . · ; 
§ 6." Autorisar o Gerente a contrahir emprestimos, cujasr, 

quantias fixará, tendo em vista as necessidades, e conveniencia ' 
·da 'Sociedade . 

Art. 14. Os membros do Conselho Fiscal comparecerão 
.diariamente nos estabeleciment<>s da ~ociedade, a fim de fisca-
1isar todas as operações da mesrpa, e, quando o não possão 
todos, o farã ao menos hum delles. 

Art. 15. Se algum dos Fiscaes tiver sciencia de abuso, 
ou irregularidade praticada pela Gerente, o communicará ao 
Conselho. Este, achando procedente n communicação, o fará 
constar por escripto ao Gerente, convidando-o a reparar sua 
falta. Se o Gerente não attender á reclamação, o Conselho 
Fiscal convocará immediatamente á Assembléa. geral, á qual ~ 
apresentará hum relatorio fundamentado, propondo a demissão ·· 
do Gerente, podendo sob sua responsabilidade suspende-lo, 
quando o caso for de gravidade tal, que o interesse da Socic- .. 
dadé o exija. · . 

Art. 16. As deliberações do Conselho Fiscal serão lan-' 
çadas por hum de seus membros, servindo de Secretario, em 
hum livro para esse fim destinado, que será numerado e ru
bricado pelo. respectivo Presidente. 

Art. 17. O Conselho Fiscal em cada. reunião ordinaria da , , 
Assembléa geral dará contas do estado da Sociedade; emittindo · .. 
o seu juizo acerca do relatorio do Gerente, e propondo quaes- ' 1 

·quer medidas, que por ventura entender necessarias. 
•, : Art. 18. Cada hum dos membros do Conselho Fiscal per

·~berá, em· compensação de seu trabalho, quatro contos de réis 
annuaes. , 

Art. 19. Nenhum delles poderá entrar em exercício sem i 
possuir pelo menos cincoenta acções, que serão depositadas no~·~ 
Banco Commercial e Agrícola, das quaes não poderá dispor se !': 
não tres mezes depois do balanço, que se seguir á sua exo- ·.~ 
neração. · ·':,: 

f CAPITULO V. 

Do Gerente. 

Art. 20. Ao Gerente oompete : i 
§ t.• Nomear, e .demittir os empregados. I 
§ 2. o Administrar todos os negocios da Sociedade. .j 
S 3. o Fazer todas as transacções tendentes ao fim da Socie- · 1 

dade, salvo os casos, de que trata o art. H-5 do Codigo Com- · · 
mercial. · · · · 
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I § 4.o J~xecalar os resoluções do Conselho Fi!ieal, sendo-lhe 
pca·mittido recorrer para a Assembléa, das que lhe parecerem 
prejudiciacs á Sociedade. . · : 

§ 5. • Estabelecer contas correntes de juros recíprocos, passar 
~ta·as, fazer. as acquisições, que reelamarem os interesses da 
Sociedade, . precedendo á todas essas operações appro.vaçilo do. 
Conselho Fiscal. . . 

S 6. • Receber os gcncros consignados á Sociedade, Q pro
ceder á sua venda. 

§ 7.0 Attender ás rP-clamações dos·committentes, não sendo 
contrarias aos presentes Estatutos. 

S 8.• Attrabir o maior numero de commiltentes, empre
gando para isso os meios, que entender convenientes. 

§ 9.0 ürganisar semestralmente nos mczes de Maio c No
vembro hum balanço, que submetterá á approvaçAe do ·Con
selho Fiscal, e que em seguida publillará poros jor11aes mais lidos·. 

§ 10. EITectua•· o pagamento dos dividendos. . 
§ 1 1. Depositar diariamente em hum. d8s Bancos desta Côrte 

as prestações realisadas, e-quaesquer outros ftmdfls, que tiverem 
entrado 'para os cofres da Sociedade; estabele~endo contas cor..: 
rentes de juros recíprocos com o dito Banco, que, em igual-

,. dade de circumstancias, será sempre o Commereial e Agrícola. 
}· Arl. 21. Para bem cumprir o que lhe he determinado no. 

artigo antecedeHte, o Gereme he obrigado: 
§ 1.• A ter em· compartimentos distinctos amostras dos ge-

neros, que forem consignados á Sociedade, com rotulos indi
~ cadores de- sua qualidade-, c· do· nome· de- seus donos. 
.. § 2. o A patentea-las, pondo-as ao alcance do exame dos 
t compradores, que, para esse fim, serão convidados pelosjornaes. 

§ 3.• A annunciar o dia, hora, e lugar de leilão. 
:"'~ Art. 22·. O Gerente; sempre que lhe for exigido, submetf' terá á inspecção do Conselho Fiscal niio só os. cofres, mas ainda 

os livros, a correspondencia.p es gcneros, e todos os objectos. 'I pertencentes á Sociedade-. 
· Art. 23. (). Gerente-- proourará sempre ultimar pór mei0o 

de arbitros as questões, que se suscitarem no manejo dos nc-
• gocios da iociedade. · 

; \ Art. 24. Elle h e o orgão da Sociedade em todas as questões· 
•:Jsociaes. Nesse sentido lhe serão concedidos, com a" faculdade 

de substabelecer·, e sem reserva, plenos poderes para repre
senta-la em juizo, ou fóra delle, inclusive os em propria causa. 

Art. 25. O Gerente fará publicar nos jornaes mais lidos 
da Côrte, 15- dias antes da reunião ordinaria da Assemblea 
geral, o relatorio, que a mesma deve· apresentar por inter

, medio do Conselho Fiscaf. 
Art. 26. Alêm da porcentagem, que lhe compete nos 

lucros líquidos da Soeieda<W, perceberá quatro contos de réis 
annuaes. 
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Art. 27. O Gerente não poderá cntl'3r em exercido sem· 
depositar no Banco Commercial e .t\gricola cem acçõcs, que · 
!iJ poderão ser alienadas tres mezes depois do balanço, que se 
seguir á sua exoneração. · 

Art. 28~ Dando-se qualquer impedimento, que inhiba o 
~erente de continuar as suas funcções, este o fará immedlata
rnente constar ao Vice-~terente pam q.ue o substitua. 

CAPITULO YJ. 

Da ~ssembléa geral. 

Art. 29. A reunião dos accionistas, que possuírem dez 
ou mais acções por si, ou como procuradores de outros, con- · 
stituirá a Assembléa geral. · 

Art. 30. O Presidente nomeará d'entre os accionistas hum 
Secretario, e dous Escrutadores, para servirem no neto da 
eleição. 

Art. 31. A Assembléa geral reunil·-se-ha ordinariamente 
no rnez de Maio, no dia, que for designado Jlelo Conselho Fiscal; 
e extraordinariamente nos casos seguintes: 

Quando sua reunião fo1· requerida por hum numero de 
accionistas, cujas acções representarem hum decimo ao menos 
do fundo capital. 

Quando a Commissão Fiscal o julgar necessario. 
Quando lbr requerida pelo Gerente .. 
A c:onvocação ordinaria, ou extraordinaria se fará por. 

edital publicados nos jornaes mais lidos em tres dias conse
cutivos, e Oitl) antes do designado para 8 reunião. 

Art. 32. A Assemlrtéa geral poderá . deliberar com hum . 
numero de membros, que representem hum terço do valor 
nominal das acções inscriptas. Se no dia designado para a 
reunião não comparecer numero sufficiente de membros, será 
de novo convocada a Assembléa com antecipação de quinze dias 
e nesse caso se julgará constituida qualquer que seja o numero; 
de accionistas presentes. 

Art. 33. A verificação do numero de accionistas presentes 
com. seus respectivos votos se fará assignando cada hum delles 
em h uma folha de papel, apresentada pelo Presidente. Esta 
folha, que conterá a designação da sessão, drpois de datada, e 
subscripta pelos membros da meza, será archivada para prova 
da validade da Assembléa. · 

Art. 34.. Os accionistas impedidos ou ausentes podem ser 
representados, e votar em Assembléa geral por outros accionistas 
munidos dos nac9ssarios poderes; ou mandarão seus votos em 
carta fechada dirigida á Assembléa. 
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Art. 3ã. Os votos na Assembléa geral S<'rão contados da 
maneira seguinte: . 

Cada dez acções dá direito á hum voto, mas nenhum aceio
nista terá mais de dez votos, qualquer que seja o numero de 
acções que represente por si, e como procurador de outro. 

Art. 36. Nenhum aecionista terá votos em virtude de 
aéções transferidas até 60 dias antes da reunião. 

Art. 37. Compete á Assembléa geral : 
§ t.o Alterar, ou reformar os Estatutos da Sociedade, para 

o <JUe be de mister a presença de accionistas, que reprcscnt«~m 
hum terço do capital nominal. 
~ 2. 0 Julgar as contas annuaes. 
§ 3.0 Nomear por escrutínio secreto e maioria absoluta de 

votos os Fiscaes, e tres supplentes, o Gerente e o Yice
Gerente. 

Art. 38. Se no primeiro escrutínio não houvrr maioria 
absoluta, proceder-sc-ha a segundo entre os candidatos mais 
votados em numero duplo dos que tiverem de ser eleitos. No 
coso de empate decidirá a sorte. 

CAPITULO VU. 

· Disposições geraes. 

Art. 39. As acções, que até o acto da insta Ilação não 
estiverem destribuidas, constituirão propriedade da Sociedade, 
e poderão ser opportunamente vendidas, se assim o deliberar 
o l)lnselho Fiscal. O premio, que obtiverem, fará parte do 
fúndo de reserva. 

Art. 40. As acções serão realisadas em prestd.ções de dez 
por. cento, devéndo etTectuar-se as entradas dentro dos prazos 
marcados pelo Conselho Fiscal, de accordo com o Gerente, pre
cedendo aviso com t5 dias pelos jornaes mais lidos. 

Art.· 41. Os accionistas, que no prazo marcado não ciTe
. ' ctuarem suas entradas, perderão ipsr1 facto todos os seus direitos 
• relativos ás acções, e á quaesqucr quantias que em virtude 

dellas tiverem anteriormente realis&do, sem serem odmitlidos 
a reclamação alguma. Exceptuilo-se porêm os casos de falle
cimento, e de fallencia, em que o Conselho Fiscal poderá de
signar novo prazo ao herdeiro, ou successor do accionista. 

Art. 42. As acções assim perdidas pelos accionistlis e ad
quiridas pela Sociedade poderão ser de novo emittidas a premio, 
conforme o entender conveniente o Conselho :Fiscal. 

Art, 43. Em quando se não preencherem todas as en
tradas, as acções serão transrm·iveis somente por termo lançado 
no livro para esse fim destinado; completadas aqucllas pode1·ão 
ser transferidas por simples endosso. 



Art. r.4. O lucro liquido da Sociedade seJ'á .senrestral
mcnte destribuido pela maneira seguinte : · 

3 por cento· para o Gerente. 
2 por· cento para os empregados proporcionalmente aos 

seus ordenados. 
5 por cento para fundo de reserva. 

90 por cento para dividendos dos accionistas. 
Art. 4.5. Tanto ·os membros d., Conselho :Fiscal, como o·· 

Gerente nada perceberão durante o tempo, em que por qual
quer motivo deixem de exercer suas ruocções, cabendo nesse 
caso os respectivos vencimentos aos que etrectivamente os 
substituírem. · · 

Art. 46, Os funccionarios da Sociedade, e os empregados 
l!'rilo responsaveis por qualquer facto, que commetterem no 
exercício de suas runcções. 

Art. 47. A Sociedade poderá ser dissolvida antes de com
pletados os 15 annos, se por maioria absoluta de votos, que 
representem. mais de metade do valor nominal das acções los
criptas, a~im o decidir a Assembléa geral, para esse fim ex
pressamente convocada. 

Art. 48. O prazo da duração da Sociedade poderá ser 
prorogado por decisão da Assembléa geral, proferida de con
formidade com o disposto no artigo antecedente, dependendo 
a decisão para a sua validade da approvação do Governo. 

Art. 49. Approvados os presentes Estatutos, só poderão 
ser alterados dons annos depois de instaUada a SociC".dade, nilo 
podendo ser executada qualquer alteração· sem previa appro
vação do Governo. 

·Rio de Janeiro em 2l de Dezembro de 1858. -CustOdi.o" 
Teixeira .Leite. · 

DECRETO N.o 2.194- de 19 de Junho de 1S58 .. 

Concede a faculdade de estabelecer Ttum deposito de aguar
dente na estação centrai do Campo da Acclamação. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria da Es
trada de feno de D. Pedro 11, Hei por bem Com·.cder-lhc a 
faculdade de estabelecer hum deposito de aguardente na es
tal)ão centraf do Campo da Acclamação, observando-se as dis
posic;õcs seguintes: 
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Art. 1. • São applicavcis ao referido deposito os arts. 40, 
41, 42, <16, e 51 do Regulamento mandado executar pelo De
creto n. • 2.169 do 1. • de Maio deste anno, competindo neste 
c:1so fW Administrador da Mesa do Consulado as attribuições 
conferidas ao da Uecebel!loria do Município pelos citados artigos. 

Art. 2. • A aguardente não poderá sahir do mesmo de
posito para as casas de consumo do districto da cidade, sem 
preceder o respectivo despacho na Mesa do Consulado, nem 
ser removida do trapiche da Ordem para o deposito da estação 
do Campu, ou desta para aquelle, sem prestar a caueão de 
que trata o art. ~7 do citado Hegulamento. · 

Bernardo de. Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presiden~e do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em des~nove de Julho. de mil oitocentos cincoenla e oito, tri
gesimo setimo da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

DECRETO N.• 2.195- de 19 de Junho de 1858. 

Separa o Termo de lcatú do de Rosario, na Província do 
.Maranhão, e créa nelle o lugar de Juiz Municipal, que 

accumulará as funcções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar fl seguinte: 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Icatú do de Ro

. sario, · na Província do Maranhão, e haverá nelle hum Juiz 
Municipal que accumulará as funcções de Juiz de Orphllos; 
revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vascancellos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezenove de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito, tri
gesimo setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Súa Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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que trata o art. ~7 do citado Hegulamento. · 

Bernardo de. Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Fa
zenda e Presiden~e do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em des~nove de Julho. de mil oitocentos cincoenla e oito, tri
gesimo setimo da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

DECRETO N.• 2.195- de 19 de Junho de 1858. 

Separa o Termo de lcatú do de Rosario, na Província do 
.Maranhão, e créa nelle o lugar de Juiz Municipal, que 

accumulará as funcções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar fl seguinte: 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Icatú do de Ro

. sario, · na Província do Maranhão, e haverá nelle hum Juiz 
Municipal que accumulará as funcções de Juiz de Orphllos; 
revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vascancellos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dezenove de Junho de mil oitocentos cincoenta e oito, tri
gesimo setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Súa Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.• 2.196 -de 23 de Junho de 1858. 

Approva o Contracto celebrado com José Af!tonio Soar~6, para 
a navegação por vapor entre Montevtdeo e a Ctdade 

. . . de Cuyabá. . 

Attcl:)dendo ào que l\fe representou José Antonio Soares, 
que se propõe a emprehender, por meio de huma Companhia, 
a navegação pór vapor entre .Montevideo e a Cidade de Cuyabá, 
e Tendo ouvido a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
d'Estado: Hei por bem Approvar o contracto celebrado com 
o dito José .\ntonio Soares, para a referida navegação, sob as 
condições que com este baixão, assignadas pelo l\Iarquez de 
()linda, Conselheiro d'Estado, Presidente do Conselho de Mi
nistros, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, 
que assim otenha entendido, e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte tres de Junho de mil oitocentos cincoenta 
e oito, trigesimo setimo da lndependencia c do Imperio. · . 

. Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 
r, \ ' , . ~' ' •• . ' 

Marquez de Olinda. 

Condlrõe!l a que se refere o Decreto n. o_ 8.:188. 

La O empresario José Antonio Soares, obriga-se a organisar, 
no prazo de dous mezes, contados da data deste. contracto, huma 
Companhia' com o fim de estabelecer duas linhas de navegação 
por vapor, S(lndo a primeira do porto de Montevideo por Buenos 
Ayres, Baxada, Corrientes, e Assumpção até acima de Coimbra 
na· Provincia de Mato Grosso, onde estiver a Alfandega; e a 
segunda deste ponto até a Cidade de Cuyabá. 

O capital da Companhia deverá ser, pelo menos, de mil e 
duzentos contos de réis. 

Se o ernpresario deixar de organisar a mesma Companhia no 
prazo que fica marcado, incorrerá na multa de dez contos de réis. 

2. • . Dentro do prazo de doze mezes, contados do dia que for 
designado pelo Governo, deverá a ·Companhia dar principio á 
navegação em ambas as linhas, sob pena de pagar a multa de 
l'inte contos de réis, podendo lambem o Governo, neste caso, 
rescindir o presente oontracto . 

. 3.• Nos respectivos regulamento! designará o Golerno, de 
accordo com a Companhia, os portos intermedios, em qoe to-
carão os vapores por escala em ambas as linhas, e bem assim 
o tempo de demora que terão nos mesmos portos. As altera
ções, e modificações, que for conveniente fazer sobre taes objectos, 
precederá sempre mutuo accordo. . 
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4." A Companhia durar:í por espaç-o dr Vinte annos. 
5. • A Companhia nos primeiros cinco annos lerá a subvençlYo, 

concedida pelo Governo, de vinte cinco contos de réis por 
viagem redonda entre os pontos cxh·emos que são 1\fonteYideo, 
c Cuyabá. Nos cinco annos que a estes se seguirem ,immedia
tamcnte, far-se-ha nesta subvenção hurna reducç1io conforme 
as circumstancias em que se achar a Companhia; rna!l a re-... 
ducçào deverá deixar sempre salvo o dividendo de doze por 
cento; ficando entendido que, qualquer que seja a hypothese, 
o lioverno não será obrigado nem a augmentar aquella quantia, 
c nem a fazer bom aquelle dividendo. 

G. a No dito prazo, dos primeiros cinco annos, realisará a 
Companhia óito viagens redondas por anno entre os referidos 
pontos extremos 1\lontevidco, c Cuyaba. 

7.• Os vapores empregados na navegação de qu111 se trata 
terão a capacidade, c proporções necessarias para tt·ansportc de 
passageiros, e conducção de cargas, c bem assim a força precisa 
para fazerem as viagens com a conveniente rapidez, pelo modo 
que será prescripto pelo Governo nos respectivos regulamentos 
de accordo com a Companhia. E a este respeito exercerá o 
mesmo Governo a conveniente inspecção. 

8. • Quando, em consequencia de sinistros, ou de inconve~ 
nientcs de força maior, os vapores não completarem a viagem 
redonda, a Companhia terá direito a receber sómentc a p:.rte 
da subvenção que for correspondente á distancia navegada, cal
culada pelo numero de milhas em relação ao preço da viagem 
redonda. 

9.• Se a Companhia deixar de realisar o numRro de viagens 
1 designado no art. 6.•, c nos períodos que forem estipulados 
~ sf!gundo o art. 3. •, c bem assim se os vapores não tocarem 

nos portos intcrmedios, de conformidade com as estipulnções 
! que a este respeito forem feitas nos termos do dito art. 3. o, 
r salva a disposição do arligo anterior , a mesma Companhia , 
r alêm de perder a quantia correspondente ás viagens que de 

menos fizer, incorrerá na multa de hum a quatro contos do 
, réis por cada Hilta, c na pena de perda da subvenção, se a na~ 

vcgação for interrompida por mais de seis mezes. 
to. a Não será pcrmittido àos vapores da Companhia demo~ 

rarcm-sc nos diversos pontos de escala mais do que o prazo es
tipulado em huma tabclla approvada pelo Governo. 

H. • Os pra1.os de demora marcados na referida tabella de~ 
-'verão contar-se do momento em que fundearem os vapores, 
·quer seja em dia util, quer feriado; entendendo-se porêm quo 
, o maximo tempo d~ demora não he obrigatorio, devendo as 
autoridades locacs despachar os vapores antes de lindo clle, 
sempre que seja possível. 

12.• Quando occorrer demora maior, a qual nunca terá lugar 
por parte do Governo, sem ordem por escripto da autoridade 

n 



( 370) 

compolente ao Agente da Companhia, ou ao Commandante do 
vapor no impedimento, ou falta daquelle, a pm·te que occasionar 
sernolhante demom pagará á outra a quantia de duzentos e cin
coenta ·mil réis por cada prazo de doze horas, que a hora da 
partida etrectiva exceda á da partida ordinaria, salvo se por 
parto da Companhia se der a demora, e ella provar que a isso 
foi obrigada por força maior, e se por parte da autoridade se 
verificar motivo de natureza transcendente que exiga a demora. 

13.a Se os vapores empregados não tiverem a capacidadt•, 
proporções, c força designada na fórma do art. 7.•, incorrerá a 
Companhia na mesma multa estabelecida para os casos antcrior<>s, 
e tambem na pena de perda da subven~·ão, se por mais de seis· 
mezes permanecer a infracção desta disposição. 

u.• Se, em conscquencia de alguma occorrcncia extraordi
naria e imprevista, de qualquer natureza, fo.r interrompida a 
navegação, continuará, ou não, o serviço dos vapores na linha, 
ou na parte; ou partes das linhas, em que for possível, como· 
accordarcm o Governo, c a Companhia. 

Fica porõm entendido que, se em qualquer destas hypo
theses, a navegaçilo se interromper interinamente t•ntrc os portos 
do territorio brasileiro, c os dos territorios estrangeiros, cessatá 
para o Governo a obrigação de concorrer com alguma prestação 
para a navegação nas partes restantes das linhas. 

15. a Os vapol'Cs da Companhia serão nacionaJisados bra-. 
sileiros, seJa qual for o lugar da sua construcção, ficando isenta 
a aquisição delles pela Companhia de quaesquer impostos por·· 
transfcrencia de propriedade, ou marticula; a respeito de suas 
tripolações se observará o mesmo que se pratica coni as das 
embarcações de guerra. 

16.a Os ditos Yapores gozarão das mesmas vantagens, e 
privilegias q\10 tem as embarcações de guerra nacionaes, ficando 
em tudo sujeitos aos regulamentos policiaes, e devida fisca
lisação nos pontos para onde conduzirem passageiros, ou carga.' 

f7 .. a Os vapot·cs transportarão gratuitamente as malas 
do Correio; e a corrcspondencia official, sendo os respectivos 
Commandantes obrigados a recebe-las, c entrega-las nas v:uuçtJt:~, 
compct~ntes, dando os convenientes recibos, ou 
por sua parte das Agencias, ou pessoas por estas uo;;uu.au•"'"~" 
autorisadas. J 

As Uepartições dos Correios deverão sempre ter as suas malai! 
promptas a tempo para não retardarem as viagens dos vapores 
alêm das horas marcadas para as sàhidas; t? quando por culpa 
«l~sas. Repartições houvct· tacs demoras, solTrerão a mesma multa, 
q~e contra a Companhia h e imposta, no casp contraorio, no art. 9.•· 

tsa Será lambem gratuito o transporte em cada viagem' 
dos ditos vapores : 1 

i. • Até o numero de quatro passageiros d'Estado, mas sem! 
comedorias. 



( 3i1 ) 

2. • Até o numero de dez praças de prol, c rccmlas, ou vinle 
colonos, tarnbem sem comedorias. 

3. • De quacsqucr som mas de dinheiro pertencentes aos cofres 
publicos, correndo por conta do Governo os riscos do embarque 
c desembarque desses dinheiros. 

4.• De huma carga por conta do Governo, não excedendo a 
duas toneladas. 

Qnando os passageiros, tanto de hnma como de outra classe 
acima referidas, forem em numero supcr·ior ao que fica estipulado, 
serão s11as passagens pagas com o abatimtmio da quarta parte 
do preço ordinario, segundo a qualidade dos mesmos passa
geiros. 

E bem assim pot· tudo quanto for por ordem do Governo 
conduzido pagará este dez pot· cento menos do que o preço es
tipulado para os particulares. 

19.• A importancia dos fretes, e passagens que a Companhia 
tiver de haver, de conformidade com a disposição final do artigo 
antecedente, será paga no lugar em que a despensa tiver sido 
autorisada no prazo de hum mcz contado da apresentação da 
rcspccliva conta, vencendo o juro de seis pot· cento ao anno se 
aquclle prnzo for excedido por mais de seis mczcs. 

20.a Em caso de transporte, por parte do Governo, de pol
~· vora, ou de quacsqucr outros gcncros sujeitos a explosão, este 

poderá ser rcalisado em barcos proprios, rebocados pelos vapores 
da Companhia, pagando o Governo por este scrvi~o o frete que 

• for l'oil.vencionado, com tanto porêm que a lotação destes barcos 
não exceda de cincocnta toneladas. 

,, 2l. a A Companhia organisará, c submettcrá á approvação 
f. do Governo as tabcllas dos preços de passagens, c fretes que 
t deverão pagar os particulares, não lhe sendo licito altera-las I. sem previa autorisação do mesmo Governo. 
· 22.• Em qualquer circunstancia, c occasião, a Companhia 
.... será obrigada á pót· a disposição do Governo os seus vapores, 
~ sempre que este os exigir, mediante a indcmnisação que se con-

~ 
vencionar, a qual nunca excederá á importancia proporcional 

.

da subvcnç.ão, deduzida dclla a do custeio., porque este co.rrcrá. 
por conta do Governo. 

Este indemnisará outrosim a Compan1tia de qualquer si
nistro que sobrevier aos seus vapores, proveniente do risco cs

ipecial das commissões em que os empregar . 
. ~. 23.• As muitos de que se trata neste contraeto serão co
~ .. ·bradas pelo Govcmo administrativamente. 
·,, · 24. • He gamntida á Companhia, em igualdade de condições, 
· a preferencia na concessão de quacsquer favores, sem privilegio 
·exclusivo na fórma do art. 4.•, tanto pat·a a renovação desta 
· empresa, como para a navegação de Corricntcs á barra do l\io 
lguassú na Província do Paraná, navegação do Alto Paraguay 

· nas lagoas Guayba, Uberava, rio Jaurú, c Villa Maria, " nave-
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gação dos confluentes do l\u·aguay da lagoa i'\cgra para cima, 
incluída ella, 

25.• O Governo concederá gratuitamente á Companhia os 
terrenos devolutos necessarios para seus armazens, pontes, de
positos, estaleiros, ollicinas, ou outros misteres, bem como para 
o córte de lenha que sirva de combustive! aos vapores nos lu
gares que clla designar. A somma total destas concessões não "' 
podm·á portlm exceder de quatro legoas quadradas, e a Com
panhia não se opporá a que os vapores do Governo possão tirar 
para seu uso lenha dos lugares que para este lim lhe forem 
concedidos; e nem tiio pouco a que os mesmos vapores se uti
Jisem nesses lugares de outros quaesquer objectos que ahi possão 
sor neccssarios para o seu servi~o, com tanto que neste ultimo 
caso a indemnisem de qualquer prejuízo que causem. 

26.4 OGeverno poderá permittirqueos Ollidaes da Armada 
Nacional c Imperial commandem os vapores da Companhia , 
ficando porem a cargo desta o pagamento das gratificações que 
convencionar com os ditos Officiaes. Estes receberão dos cofres 
publicos somente o soldo de suas patentes,' sem prejuízo de suas 
antiguidades, em quanto por lei, ou regulamento se não deter
minar o contrario. 

27.• Este contracto fica sujeito á approvação da Assembléa 
Geral Legislativa, na parte que della depende. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Junho do 1858.
Mm·quez de Olinda. 

DECRETO N.o 2.197- de 26 de Junho de 1858. 

Approva o Conlmclo celebrado com os procuradores da Di
rectoria da Companhia de navegação de vapor do JJ(ara- ·i 
nhão para a navegação costeira entre os portos de S. Luiz · 
do MaranMo e a Cidade da Fortaleza no Ceará, e entre 

·o mesmo porto do Maranhão, e o de Belém no Pará. 

Attendendo ao que Me rcpresentárão o Commendor José 
Joaquim Teixeira Vieira Belford, e o Dr. José Joaquim Fer
reira Valle, como procuradores da Directoria da Companhia ': 
de navegação de vapor do Maranhão: Hei por bem Approvar : 
o conlmcto celebrado pelo Marquez de O linda, Conselheiro 
e'Estado, Jlrcsidente do Conselho de :Ministros, 1\finisl.ro c Se
dretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, com os referidos 
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gação dos confluentes do l\u·aguay da lagoa i'\cgra para cima, 
incluída ella, 

25.• O Governo concederá gratuitamente á Companhia os 
terrenos devolutos necessarios para seus armazens, pontes, de
positos, estaleiros, ollicinas, ou outros misteres, bem como para 
o córte de lenha que sirva de combustive! aos vapores nos lu
gares que clla designar. A somma total destas concessões não "' 
podm·á portlm exceder de quatro legoas quadradas, e a Com
panhia não se opporá a que os vapores do Governo possão tirar 
para seu uso lenha dos lugares que para este lim lhe forem 
concedidos; e nem tiio pouco a que os mesmos vapores se uti
Jisem nesses lugares de outros quaesquer objectos que ahi possão 
sor neccssarios para o seu servi~o, com tanto que neste ultimo 
caso a indemnisem de qualquer prejuízo que causem. 

26.4 OGeverno poderá permittirqueos Ollidaes da Armada 
Nacional c Imperial commandem os vapores da Companhia , 
ficando porem a cargo desta o pagamento das gratificações que 
convencionar com os ditos Officiaes. Estes receberão dos cofres 
publicos somente o soldo de suas patentes,' sem prejuízo de suas 
antiguidades, em quanto por lei, ou regulamento se não deter
minar o contrario. 

27.• Este contracto fica sujeito á approvação da Assembléa 
Geral Legislativa, na parte que della depende. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Junho do 1858.
Mm·quez de Olinda. 

DECRETO N.o 2.197- de 26 de Junho de 1858. 

Approva o Conlmclo celebrado com os procuradores da Di
rectoria da Companhia de navegação de vapor do JJ(ara- ·i 
nhão para a navegação costeira entre os portos de S. Luiz · 
do MaranMo e a Cidade da Fortaleza no Ceará, e entre 

·o mesmo porto do Maranhão, e o de Belém no Pará. 

Attendendo ao que Me rcpresentárão o Commendor José 
Joaquim Teixeira Vieira Belford, e o Dr. José Joaquim Fer
reira Valle, como procuradores da Directoria da Companhia ': 
de navegação de vapor do Maranhão: Hei por bem Approvar : 
o conlmcto celebrado pelo Marquez de O linda, Conselheiro 
e'Estado, Jlrcsidente do Conselho de :Ministros, 1\finisl.ro c Se
dretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, com os referidos 
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procumdorcs da llircetoria, para a na\'egarllo costeira cntt·c os 
portos de S. Luiz do 1\Iaranbão, c a Cidade da Fortaleza no 
Ceará, c entre o mesmo porta do Maranhão c o de Bclêm·no 
Pará, sob as condiçõas constantes do sobredito contracto, e que 
com este baixão, assignadas pelo mesmo Ministro c Secretario 
d'Estado que assim o tenha. entendido, e faça executar. Pa
lacio do Rio de Janeiro em vinte seis de Junho de mil oito
centos cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndepcndcncia e 
do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua l\Iagosladc o Imperador. 

M arquez de O. inda. 

Von•lieões a que se ••efere o Decreto desta 
data· pa.t•a o contracto da. na,·e;r;aeão eos
teil•a. pot• vapor eutt•e os Jun•tos •le· S. Luiz 
do llla.ranlaiio, e da ()idade da. l~orteleza, no 
Ceat•ã, e ent••e o tnes1no porto do llla.••anhão, 
e o de Jlelêua no Pará. 

1.• A Companhia de navegação por vapor do Maranhão 
obriga-se a estabelecer a navegação regular por vapor entre o 
Porto de S. Luiz do :Maranhão, e o da Cidade da Fortaleza, no 
Ceará com escala pelos portos da Parnahyba, Acaracú e Granja, 
ou quaesquer outros que se prestem á mesma navegação, e 
bem assim entre o mesmo porto do Maranhão c o de Belcm, 
no Pará, com escala pelos de Guimarães, Turyassú, Uragança 
c Vigia. 

Estas escalas poderão ser alteradas pelo Governo sobre re
presentação da Companhia, ouvidos os rcspectiyos l1residcntcs, 
conforme o indicar a cxperieneia. 

2. a Os vapores serão construidos com as comcnicntcs pro
porções para ter entrada nos portos exp]'(~Ssamcnte designados 
na anterior condição; não podendo ser de força menor de cem 
cavallos para a primeira linha, c de oitenta Jlara a segunda. 

s.a A Companhia tem hum anno, contado da data do 
contracto, para dar começo á navegação na linha do Sul; c 
dous na linha do Norte: c, se o não fizer, ficará nullo o con
tracto, c incorrerá na multa de hum a dous contos de réis, 
imposta administrativamente, salvo provando perante o Gowrno 
obstaculo de força maior. 

Nestns mesmas penas incorrerá , se depois de encetada a 
navegação contractada, for esta interrompida 110r mais de seis 
mczes, sem motivo justificado, e assim reconhecido pelo Go
verno. 
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4. • Nos portos determinados para as escalas, em que os 
vapores da Companhia não poderem cntmr, havm·á, á custa 
da mesma Companhia, pequenas cmbm·caçõcs que fação a com
municação entre os ditos portos c os vapores. 

5. a Regulamento especial do Govemo estabelecerá as épo
cas das viagens, o tempo de demora nos difl'ercntes p01'tos, e 
as multas de cem a qulnhcntos mil réis, a que a Companhia 
fica sujeita, por infracção do contracto, e do dito regulamento; 
c mesmo na falta de cumprimento das ordens das autoridades 
á cerca da Policia dos passageiros, e da carga. 

Estas mulbs serão impostas, ou directamcnte pelo Go
verno, ou pelos respectivos Presidentes das Províncias com re
curso sempre para o mesmo (~ovcrno. Quando a irregularidada 
das viagens proceder das autoridades, a ComJ.anhia terá di
reito a buma indemnisação, na razão de duzentos mil réis por 
cada vinte e quatm horas de dcnwra; sujcitando,sc ainda ás 
mais clausulas a este respeito declaradas no contrado de na.:. 
vegação do Amazonas. 

G.a O~t vapores da r.mpresa serão postos 1í disposição do 
Governo quando assim o exija o serviço publico, sendo ella 
indemnisada de qualquer avaria, ou prejuízo, que sofl'rerem os 
ditos vapores, provt'nicntes de risco especial da Commissão, ou 
carreira diiTercntc das estipuladas neste contracto, alêm de hum 
frete rasoavel que se lhe pagará. · 

7.a Terão passagem gratuita em cada viagem, sujeitos com 
tudo ao pagamento das comcdorias, dous passageiros do serviço 
d9 Governo, prec~>dendo ordem escripta da autoridade publica: 
os que excederem deste numero deverão ser admittidos, pa
gando vinte ccntesimos menos do que os outros passageiros 
particulares; c, se forvm presos, ou recrutas, dovcrão ser acom
panhados de huma escolta, que os guarde. 

Será tambcm gratuito o transporte das malas do Correio, 
de quaesquer sommas dos Cofres Publicos, c da carga perten
cente ao Governo, que não exceda, em cada viagem, ao pezo 
de duas tonclladas: pelo excesso destas pagará igualmente o 
Governo vinte centesimos menos. 

As malas serão recebidas nas agencias, e nellas entregues, 
ou ás pessoas competentemente autorisadas, que, neste caso, 
tambem as poderão receber. 

A carga será recebida, c entregue a bordo. 
s.a A Companhia nrganisará todos os dons annos huma 

tabella que submettcní á approyação do Governo, por intcr
medio dos respectivos Presidentes, na qual serão regulados os 
preços de frete c passagcn s. 

São competentes para receber as mencionadas tabcllas, ap
provando-as proyisoriamcntc, a fim de dar-se-lhes desde logo 
execução, os Presidentes das Províncias dos portos em que tiver 
lugar o embarque dos prssageiros, ou da carga. 
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9. • Nos tres primeiros annos da navegação, na linha do 
Sul, a Companhia não será obrigada a fazer mais de uma viagem 
mensalmente, e de duas nos seguintes salvo se o crescimento do 
commercio exigir que se augmente este numero; o que terâ 
lugar de accordo com a Companhia. 

10. a Em compensação das obrigações impostas á Com
panhia, pelo serviço da navegac:ão por vapor, o Governo lhe 
faz as seguintes concessões: 

1. a do privilegio exclusivo por espaço de dez annos para 
só ella estabelecer a navegação, de que trata o art. 1. •, de con
formidade com a Lei N.• 632 de 18 de Setembro de 1851, e 
o de duração de vinte annos de subvenção declarada no para
grapho seguinte. 

2.a De huma subvenção na linha do Sul, pm· viagem re
donda no mez, de seis contos de réis nos primeiros dez annos 
do contmcto, c de quatro contos de réis nos dez seguintes 
de sua duração (de vinte annos) , c na linha do Norte, do 
quatro contos de réis por viagf'in redonda nos primeiros dez 
annos, e de tres nos dez seguintes, não tendo porêm a Com
pahnia direito ás quotas respectivas, quando a viagem for in
terrompida em cousequencia de força maior; porque, neste 

. caso, só a perceberá na proporção da distancia navegada. 
3.a De preferir, em igualdade de circumstancias, os vapores 

da Companhia para a conducção de tropas, de passageiros, o 
da carga que o Governo t.ivet· de remettcr para os portos desta 
navegação; podendo o mesmo Governo, quanto ao transporto 
de tropas, aproveitar vapores que não sejão os da Companhia. 

4. a Da iSt\nção do pagamento de quaesquer direitos na ac
quisição c matricula dos vapores, os quacs serão nacionalisados 
brasileiros, qualquer seja o lugar de sua construcção; gosando 
tambem suas tripolações das mesmas vantagens, que tem sido 
estipuladas para empresas semelhantes. 

5.a Do goso de todos os favores conciliaveis com os regu
lamentos fiscacs de c policia, nos portos das escalas, fazendo-se 
às respectivas t•epartições as convecientes recornmendações para 
que em seus despachos haja toda a possível vromptidão. 

6.• De providenciar, com a possível brevidade, pam que os 
portos, que· tem de ser frequentados pelos vapores da Com
panhia, scjão convenientemente explorados, demarcando-se por 
meio de boi as aquelles que tiverem necessidade desse mel h~
ramento; e nomeando o Govemo, quando assim o julgar in
dispensavel, praticos ou patrões que se encarreguem de guiar 
os barcos ás sabidas e entradas, percebendo, por este serviço, 
á custa da Companhia, o que os regulamentos de policia dos 
referidos portos estabelecerem. 

7.a De permittir que a Companhia tenha hum deposito do 
carvão no mar para supprimento dos vapores no lugar, quo 
pa.ra isso for designndo pelo lnspector da Alfandcga, com ap-



provaçllo do Governo, e sujeito á fiscalísação que sn julgar nP
cessaria para evitar quaesquer abusos que possão commetter-se 
em detrimento das rendas publicas. 

11.a Serão concedidos á Companhia terrenos de marinha, 
se os houver devolutos, nos portos da escala, necessarios para 
a edificação de trapiches, e armazcns para o serviço da mesma. 

12.a A Companhia poderá mandar cortar a lenha neces
saria para combustível dos vapores, em terras devolutas, dentro 
de hum raio de duas milhas dos portos da escala. 

I3.a Os nacionaes empregados nos vapores da Companhia 
gosarão da isenção do serviço activo da Guarda Nacional, o 
do recrutamento. 

Para este fim será pela Directoria entregue ao Presidente 
da respectiva Pmvincia, de seis em seis mezes, hurna lista por 
ella assiguada contendo os nomes dos que se l!.charem nestas 
circumstancias, o na qual, depois do primeiro semt>stre, só po
derão ser contemplados os indivíduos que tiverem, pelo menos, 
tres mezes de elfectivo serviço. 

Convencida a Companhia de qualquer abuso sebre este 
objecto, ser-lhe-ha imposta administrativamente a multa de 
cem mil réis a hum conto de réis, ou pelo Governo, ou pelo 
Presidente da Província, com recurso para aquelle. 

H..a Tambem incorrerá a Companhia na pena de nul
lidade do contracto, e na multa de cinco contos de réis, de 
que trata o final da condição terceira, se, durante o praso de 
vinte annos, for convencida de haver directa, ou indirectamente, 
auxiliado os pertubadQrcs da ordem publica, os introductores 
de africanos, e os que fizerem contrabando de mercadorias. 

15.a Estes favores e isenções ficão dependentes da appro
vação da Assembléc Geral Legislativa, na parte que lhe toca. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Junho do 1858.-
Marquez de Olinda. -

DECRETO N.o 2.1!:18- de 26 de Junho de 1858. 

JJiarca os ordenados dos Promotores Publicas das Comarcas 
do Bananal, de lguape e da Constituição, creadas 11a 

Pt·ovincia de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica marcado o ordenado de seiscentos mil 

réis a cada hum dos Promotores Publicos das Comarcas do 
Bananal, de lguape c da Constituição, ultimamente creadas na 
Província de S. Paulo· 
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Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
1\linistro e Secretario d' Estado dos Negociol4 dn Justiça, nssim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte seis de Junho de mil oitocentos cincocnta e oito, 
trigesimo setimo da lndepcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestnde o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Yasconcellos. 

--
.. 

DT~CRETO N.• 2.199- de 26 de Junho de 1858. 

;-. Dá nova organisação á Guarda Nacional do 11-lunicipio de 
Carolina na Provincia do Jlat·anhão. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do Ma
ranhão; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Fica creado uo Município de Carolina na PJ·o
vincia do Maranhão hum Commando Superior de Guardas Na
cionaes, foru.ado de dous Batalhões de lnfanteria, de seis Com
panhias cada hum, com à designação de trinta c seis, c trinta 
e sete do serviço activo, c huma Secção de Companhia da 
reserva. • · 

Art. 2. • Ôs referidos Batalhões terão as suas pnradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província, 
na fórma da Lei. 

:Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do J\lcn Conselho. 
Ministi'O e Scct·etario d'Estndo dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c fnç.a executar. Palacio do lHo de Janeiro 

vinte S€lis de Junho de mil oitocentos c cincoenla e oito, 
~lriges•imo setimo da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fag~stade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de JT a.~cotlcellos. 
. 48 
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:DECRETO N." Sl.200-de 26 de Iunbo de 1858. 

Cr~a a Colonia llfilitar do lta]lÚrá ~a l'rovin<ia de S. Paulo. 

liei por bem crcar a Colonia Milit:r' do ltnpúra sobre o 
Ticté na Província d" S. Paulo, a qual ·se regerá pelo Regu
lamento que com este baixa ussignado pelo Marqliez de Olinda, 
Conselheiro de Estado, Jlresidcnte do Conselho de Ministro•, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, quo 
assim o tenha cnt<'ndido, c faça executar. Palucio do Rio de 
Janeiro 26 de Junho de 1856, trigesimo setimo da lndepcn
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Marguu de Olinda. ~ 

<B.egjal.ameauto para a Celonla · Hllltar do j·:, · ' · Jtapíara; .. ,. · . ·.. · 
' . ' ·~ ' 

CAPITULO I. 

DA COLONIA E SEU DISTIIICTO. 
;" 

Art. 1.' O Governo fará n;edlr e'démarcar hunia legoa 
quadrada de terra para territorio da Colonla lUilitar do Itàpúra • 
o~eada por Decreto desta data; c brm assim mal• quatro outra!c, 
· éontigúas á primeira para districl!J .da mesma ColoRia. . . 

Art 2." A Colonia será cooilpostà de i50
4
'Praças de pret,J 

o suas familios. l 
Art. 3.' Alem dos referidos no artigo antecedente poderio~ 

ser admettidos no territorio da Colonia com. npprovaçlio do' 
Presidente da Provincia até 200 colonrnr de 3. • classe, p~ 
fer(ndo··•e os indivíduos que, tendo servido ". o Exercito, tenh 
n• conformidade da Lei d\reilo a hum lote de terras, co 
tanto que sejao casados, ou 'iuvos c()lll filhos, laboriosos;•, 
morigerados. · · 

Preenchido o numero ácima marcado, poderá ainda o 
Presidente da Província admittit· no territorlo da Colariía, ou 
no seu distrlcto, outros individuos nas mesmas ci.rcnm&tancins, 
.distribuindo-lhes terras nos tm·mos do art. 33. destc,'ll.egnla
mento, tenojo em vista que os lotes devem ser 'distribuídos 
tão se_guidanwntc quanto for )lossivel. . . ' 

Estes imlivicluos ficarão sujeitos ao preserite'Regulamento; 
mas uuo terão dlreito a etapcs. 
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Art. !L" Serão tambcm considerados colonos os opera rios 
nccossarios para os trabalhos da Colonia. 

Art. 5.• No tcrritorio da Colonia rcscr.var-se-ha terreno 
para a povoação, e o que for noccssario ao Estabelecimento 
Naval. • 

CAPITULO 11. 

llOS E~t.PnE:iAIJOS D.\ COLOSlA. 

]Jo Dircclor. 

A;t, li." O Direetor da Colou ia sení hum Oficial do quadro 
d\'ectivo do J~xcrcitl~, ou r~formado, nomeado pelo Go\'l'rtJO, 
oti o Offidal da Armada qtw for o C h de do Estabelecimento Naval 
~~ terá, quer St'ja hum, tlllt'l" outro, a gratilica~ão de 80~000 
mens<tes, algm dos seus vt•nciuwntos militares. 

Art. 7 .• Quando o Direclor da Colou ia for Oficial do Exor
dlo será ao mesmo tempo Commandant.e do destacamento, dfJ
vendo ser este com mandado pelo Ajudante, ou por outro Oficial 
que o tloverno nomear, no easo de ser Director da Colonia 
o Chefe do Estabelecimento l'\aval. 

Art. 8." O Dh·ector da Coloni3, qurr srja Official do 
Exercito, quer da Armada, é sempre ali a primeira autm·idade, 
e todos os Officiaes, c mais individuos, que nella residirem, 
lhe silo subordiaados. · 

Art. 9." Ao Hirector p!•rlf'ncc, alem das altribuições; IJUC 
lhe competirem por Lei ou Hegulamentos: 

§ 1. • l)ropôr ao Presidente da Pronncia lu do quanto for 
conducente ao augmeuto da Colonia, dando-lhe parte de todas 
as occorrcncias. 
· § 2.• J~xpellir da Colonia e seu distt·icto, com prcüa an
. torisação do P1·csidwote da Província, os que por turbulentos, 
, rixosos c Yicio~os, se tornarem nocivos ao bom regimen c tran
quilidadc da Colonia. 

, § 3." .·PropOr ao Presidente da Província a demissão dos 

~,.Empregados da Colonia, quando se tornarem omissos no cum
rprimento de seus deveres. 

. .. ~ 4."' lnspeccionar Oi trabalhos da Colonia, c promover 
';i'f,tiCIIa a inttoducção de melhor:unentos nos methodos do plan
, ~)!ações e preparação dos productos agrícolas, como principal 

:,õase da futura prosperidade da Colonia. 
, ·: § 5.• Indicar quê ofi;:inas publicas convid cstabeleccr na 

Colonia á vista da fertilidade do terreno e abundancia d' agoas. 
§ G." Conceder licença a indivíduos pacíficos, trabalhadores, 

e morigerados, qne se quizcreru empregar em <J;,rieult ura, ou 
artes na Colonia. 
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§ 7. o Dislrihuir o serviço militar da Colonia de modo, que 
nclll os colonos fique1111 privados de desfructarem os dias, que 
lhes permitto o art. 11 do Regulamento de 9 de Novembro . 
de 1850, nem venha a soffrer a policia do districto da mesma 
Colonia. Haverá porêm exel'cicios geraes noi ultimas oito dias 
dos mezes de Julho e Janeiro de cada anno, que não poderão 
ser defirides senão com approvação do Presidente da Província. 
~ 8. o Na distribuição dos trabalhos o Dircctor deverá pro

ceder de maneira, qm~ os trca dias, que em cada semana cabem 
aos colonos, lhes sejão dados successiva ou interpoladamente, 
na mesma ou em diversas scmarws, conforme for mais conve
niente ao serviço publico, c interesses dos colonos. 

§ 9.• Fazer prender os criminosos, desertores, e vadios, 
que forem encontrados no districto da Colonia. 

§ 10. Prrstar o auxilio, que momentaneamente lhe for 
requisitado por qualquer autoridade legal, dando immedillta
mcnto parte ao Presidente da Província. 

§ 11. RcmeUer aló o dia 15 de Janeiro de cólda anuo ao 
Presidente -da Província huma informação circumstanciada do 
estado da Colonia, com declaração das obra~ feitas, quer pu
blicas, qum· particulares dentro do anno, acompanhada de 
hum mappa da população, c outro da producção agrícola da 
Colonia, c dos animaes cayallares, YUC~>tms, ovelhuns e cerduns, 
que existirem, discriminando os do Governo dos dos particu
lan•s. 

§ 12. Provideneiar para que os colonos marinhoiros srjão 
cxcrcitn.dos no serviço proprio da sua proltssllo. 

§ 13. Fazer dar a conveniente :nstrucção militar aos outros 
colonos, c ás pessoas de suas familias do sexo masculino menores 
de 14 annos e maiores de 5, tendo em vista que os exerci
cios devem ser moderados e com intervallos sufficientcs, para 
não serem prejudicados os interesses agrícolas dos colonos. 

§ H. Ext•eutar e fazct· executar todas as ordens do Presi
dente da J•rori neia. 

§ 15. Fazer matricular todos os colonos, e registrar a re- ·1· 

ccita c despcza, e todos os objectos da Colou ia, assim como 
tada a Correspondencia Official. Tambcm serllo matriculados · 
os moradores do districto da Colonia. 

Art. 10. Em consequencia da disposição do § antece
dente haverá ua Colonia os soguintes Livros, abertos e rubri
cados pelo lnspeetor d:.~ Thesouraria da Fazenda; hum para 
matricula geral dos ('Oionos, que deverá ser feita com declaração 
da idade, profissão, estado, numero de filhos, tempo de pra~a, 
epocha do engajamento, e por quanto tempo; deixando-se es
paço suillciente para notar-se todos os soccorros que receberem, 
nascimento de filhos, obilos, casamento;;, descrt.~ões, c o mais 
'lUC convier meneionar: hum para arrolamento de todos os 
os habitantes do districto da Colonia eom espccifica;;ão de pro-
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fi!lsão, idade, estado, &c.: hum pam a rcl~l'ita c dcspl'Za da 
Colonia: hum para o registro da Conespondcncia Official com 
o tio vemo, e outro para o da mesma corrcspondancia com as 
dill"crcntes Autoridades. 

Art. 11. O Dit·cctor da Colonia teni espceial cuidado em 
conservar sempm abertas as picada.s das linhas de demarc!Jção 
da legoa em quadro, não consenlindo que algu1~111 se estabe
leça ou abra roçados sobre as ditas linhas, e sim de hum e 
de outro lado, para que nunca se perturbem os limites da 
tm-ra demarcada. 

Art. 12. O Director da Colonia não mandará fazer dl'S
peza alguma, que tenha de correr pelo l\linisterio do lmpcrio, 
sem previa autorisação do Presidente da Província, sobre pe
dido motivado. 

Art. 13. Dentro do territorio da Colonia nenhuma data 
de terra será dada senão aos colonos, c na fórma deste ltcgn
lamcnto. Se quando se desfizer a Colonia houver terras devolutas, 
o Governo proverá como entender. 

Art. 14. Na distribuicão de terras tet·-se-ha muito á Yisla 
a reserva das madeiras de Lei, ficando vertencendo ao Govl'rno 
as que forem derrubadas nos lugares dados para arranchamenlos. 

Do Ajudante. 

Art. 15. O Ajudante sm·á hum Official do Exercito ou 
Armada, de menor patente da do Direclor, ou mais moderuo, 
sendo de .igual patente, nomeado pelo Gevl~rno. 

Art. 16. O Ajudante alem dos SC'US vencimentos militares, 
terá lmma gratificação mensal de 60~000. 

Art. 17. Ao J)irector dará parte o Ajudante, por cscripto, 
de todas as faltas e omissões, que cnconlmr nos empregados c 
na ordem do serviço para o que : 

§ 1. • Visitará amiudadas vezes as officinas da Colonia, acti
Yando sempre o serviço. 

§ 2.• Senirá de recebedor de dinheiros, c pagador de dcs
pezas da Colonia, c seus empn•gados. 
~ 3.• Conferil'iÍ com o Escrh·ão todos os papeis do ('Xpedi

«mto da Colonia, com9 relações de mostra, tolhas de pagamento, 
pondo-lhos o conferido e rubricando-os 
~ 4.• Cuidará muito em que sejão observados todos os Ite

gulamentos da Colonia. 

Do Escrivão. 

At·t. 18. O Escrivão será hum Officiallnferinl', ou o Es
crivão da Armada, que servir no ~~~tabelecimcnto Naval: o qual 
alem dos vencimentos militares vencerá huma gratiliea•;üo de 
1\s. 21)~000 mcnsaes. 
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Art. 19. Ao Escri\ilo eompele: 
§ t.• Escripturar os livros da Colonia, tel-os em boa on]ern, 

especialmente no que disser respeito á eontabilidade, que serit 
feita sempre debaixo da direc~iio do Director, e pelo methodo 
o mais simples possível; c finalmente encarregar-se da Cones
pondencia Official, c mais papeis que pertencer~m ao archivo da 
Colonia, c que estarão debaixo de sua guarda c responsabilidade. 

§ 2.• Set' tambem o cncanegado do Deposito, e por .isso 
rcs[Jonsavel pela sua guarda c arn~eadaçiio, não conscnhndo 
que entrem ou saiüo quacsquer objectos dos annazens, sem 
ordem por cscripto do Bireclor, que será m·chivada c registrada. 
~ 3.• Cuidar lambem em inspcccionar os trabalhos da Co

lonin, para partidpar ao ])in·clor tudo o que estiver fóra de 
ordnm. 
~ 4.• Senir na faltu de Capellão de Professor de 1."' letras, 

vnncendo nesie caso hutna gratificação addicional de lls. (i:ti!OOO 
por mcz. 

Do Capelliio. 

Art. 20. O Capcllüo sPr<Í hum Saeerdote de bons costumes, 
nomeado pelo Gorerno, o qual alem dos seus vencimentos como 
Capelluo Allcres, terú huma gmtifi~ação mensal de Rs. 12:ti'OUO. 

Art. 21. O Capcllão, alem de ser obrigado a celebrar 
l\Iissa todos os ])ominp:os c Dias Santos tarnbcrn se cncarregarú: 
~ 1. 0 ])e ensinar as 1."" letras pelo methodo mais faeil, 

igualmente adoptado nas escolas publicas, escolhendo para isso 
as horas do descanço para os colonos, que trabalharem braçal
mente, as costumadas nas cscolns, para os meninoc; dos colonos, 
que não tiverem trabalhos corporaes. O colono, que nüo mand;tr 
para as 1~scolas seus lilltos ou filhas maiOJ'es de 7 annos c uw
Hores de 12, 3 dias f li' lo menos na semana, soffrerá a mui! a 
de !~O rób por cada h urna falta não justificada, sendo seu 
importe applicado aos gastos da Colonia. 
~ 2.• n~~ imbui!' lodos os colonos nos princípios da Heliu;ião, 

explicando-lhes os S1~us mistcrios c sua moral; usando do ca
thccismo de l\Iontpellier no ensino da noutrina Christã, no qne 
deverá ser muito sollicilo. 

§ 3. o l<'aze1' todos os Domingos c Dias Santos suas homilias, 
inspirando o amor ao trabalho, c horror ao vicio c á ociosidade, 
c rccommendando sempre a obndieneia ás Autoridades consti
tuídas. As horas dos exercícios religiosos seriio marcadas com 
previa autorisação do Director. 

§ 4.• Zelar a Capclla, guardar as suas alfaias, e conser
vai-as sob sua immcdiata responsabilidade. 
~ 5.0 Dar conta ao Dírcctm· lodos os mczcs, do progresso dos 

discípulos, fazendo as obscrvcl':õC)s, que entender ncccssarias em 
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relação ao aproveitamento intellectual, moral, c religioso dos 
colonos. 

Art. 22. Os utensilios e mais objectos nccessarios para as 
aulas, assim como as alfaias da Capellit, serão fornecidos a pe
dido do Director sobre pmposta do Capellão. 

Do Facultativo. 

Art. 23. O Facultativo serit l\Jcdico ou f.imrgiiio legal
mente habilitado, nomeado pelo fioverno, c h•rá, alem dos 
seus vencimentos militares como 2.• Cirurgiiio do I~xcrcito a 
gratificaçiio mensal de Rs. 50l)000. 

Art. 24. A enfermaria da Colonia C'star;í debaixo da \'i
gilancia, e immcdiata inspccção do Facultativo, a quem competl': 

§ 1. • Visital-a todos os dias ao menos duas vezes. 
~ 2.• Receitar e prepat:ar os medicamentos ncccssm·ios aos 

enfermos. 
§ 3. o Ter para isso h uma botica convcnienlcrncnte provida, 

fazendo ao Director, e este ao Pt·esidentt~ da Provinda os pe
didos necessarios, de que far-se-ha carga no lino t·ompetcnte. 
Esta botica pode sm· a mesma do Estabelecimento Naml. 

§ fr.. o Dirigir o enfermeiro, que será sempre da sua escolha, 
e pet·ceberá a dial'ia de 800 réis nos dias, l'In que clfcctiva
mente tiver serviço na enfermaria. 

§ 5. o Dar conta, todas as semanas ao Direclor, do estado 
da enfermaria, indicando as medidas sanilarias a tornar, e fa
zendo no principio de cada anno hum Relatm·io geral das obsrr
vações, que til"er colhido á cerca da salubridade do lugm·, pam 
ser remettido ao Presidente da Provinda. 

Art. 25. Na applicação dos remmlios e dieta, o Faculta
tivo seguirá o que a tal respeito se acha disposto no ltcgula
mento dos Hospitaes rcgirncntues, c fm· applicuvel. 

CAPITULO III. 

DOS COLONOS Ell GERAr •• 

Art. 26. Os colonos serão considerados de quatro classes, 
pertencendo á 1. • as pmças de prct, IÍ 2. • os colonos opcrarios, 
1i 3 • os que por consentimento do IJircctor c apprm·ação do 
l1residente da Província morarem na Colonia na conformidade 
do art. 3. o deste Regulamento, c á 4. • os colonos marinheiros 

· c os operarios navaes contractados. 
Art. 27. Os colonos da J. • classe serão tirados das praças 

do Exercito, que tenhiio feito pelo menos trcs annos de s~r
viço militat·, sendo bem morigerados, prrfl•rimlo-sc os <tue I'e
<tueret·em, c dcntm l'sks os casados. 
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Art. 28. Os referidos colonos alrm dos seus wncimentos, 
como do Exercito, terão no t.c anuo huma diaria de 320 réis 
por ·pessoa de familia maior de 12 annos, e de 160 réis por 
menor dessa idade, e maiot· de 2 annos. 

No 2. o anno perceberão metade dcs'.as dia rias. 
Art. 29. Os colonos da 2." classe serão os contractados 

para os trabalhos da Colonia, quando não haja dos outros pro
fH'ios para o serviço, ou em numero sufficientc, c veneerfio o 
jornal ajustado nos dias, que trabalharem, I' metade nos qun 
por molcslias proprias, verificadas pelo Faeultalivo, c reconlte- • 
cidas pelo Director, não possão fazct· o scniço. 

Art. 30. Os colonos da 3.• classe serão lanadorcs casados 
ou viu vos com lilhos, prdcrinllo-sc os que tiverem senido ao 
:Exereilo, com direito a hum lote de tPrras na eouformidadn 
do art. 4.0 deste Uegulamf'nto, e terão huns e outros por si 
c pelas pessoas de suas familias igual diaria á dos colonos de 
1. a classe. 

Aat. 31. Os colonos da 4. a classe serão marinheiros tirado!;> 
das tripolaçõcs dos tasos de guerra , ou operarios navaes con
tmctados, sendo morigerados, preferindo-se os que rcquercn·m, 
c dentre estes os que tiverf'm familia. 

Estes colonos <'stariio sob as ordens immcdiat..1s do Chefe 
do Estabelecimento Naval, correndo toda a despeza, que eom 
ellcs se fizer pelo l\linisterio da J\larinha, de quem o mesmo 
Chefe receberá as ordens e instrucçõcs rclativa5 ao scniço naval. 

Art. 32. A cada hum dos colonos, que requerer, se dará 
hum lote de terras de JO.COO braças quadradas, nã.o tendo 
familia; de 22.500 se tiver família, que não exceda de trcs 
pessoas; c de lc-0.000 se a tiver mais numerosa. 

Art. 33. Os colonos da 1. • c 4. a classes, excepto os ope
ra rios navacs contractados, não adquirem o direito de propri
edade ao lote de terrns, senão quando, tendo sido excusos do 
serviço, continuarem a residir na Colonia, c beneficiarem a 
terra por espaço de tres nnnos, tendo sempre bom cvmporta
wento, c meio de ''ida conhecido. 

Art. 34. O colono da 3.• classe adquire o direito de 'pro
priedade, cultivando o seu lote, e residindo na Colouia .por 
tempo de trcs annos a contar do dia, em que deixar de re
ceber as diarias de familia, tendo bom comportamento c meio 
de vida conhecido. 

Art. 35. Os colonos da 2. • classe c os opera rios navaes 
contractados adquirem direito de propriedade, residindo na Co
lonia, e cultivando o lote por espaço de tres annos. 

Art. 36. Tendo o colono na fôrma dos artigos antece
dentes adquirido o direito de propriedade, o Presidente da Pro
vinda passará carta definitiva da eoncessão do lote por intcr
medio da Repartição das Terras Publicas, com exposição das 
dreumstancias, qur occorri·rão. 
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Art. 37. O colono, que tiver obtido carta definitiva de 
concessão do seu lote, poderá dispor delle livremente por venda, 
doação ou outro qualquer titulo, ficando porêm o ccssionario 
sujeito aos mesmos onus, a que estava aquelle. 

Art. 38. Logo que o colono tiver preenchido o seu tempo 
de serviço, declarará ao Director se quer ou não continuar a 
residir na Colonia, apresentando seu rcquerimPnto, fJUP,. depois 
de informado pelo Director, será levado ao Presidente da Pro
víncia, afim de podrr continuar a ser contmnplado como colono 
com direito de propriedade lt terra que lhe foi dislribuida. 

Art. 39. Se antes de findarem os lrcs annos dos artigos 
33, 34. c 35 tiver o colono de retirar-se da Colonia, deve re
querer ao Dircctor,. que lhe attestc, se o faz por ser expellido, 
ou por que motivo. J~ sendo-lhe faYoravel a declan1~iio, ficani 
com direito por si ou por seus herdeiros legítimos, que resi
direm na Colonia, a cobrm· ns bcmfcilorias, que houver 
feito. 

Art. 40. Para verificar-se o valor das bem feitorias, o co
lono as allegará em peti~ão dirigida ao Di redor, o qual no
meará hum arbitro, c o colono oulro, e ambos hum terceiro, 
que será obrigado a conformar-sP com o laudo de hum dos 
dous no caso de discordarem: nquillo que for venl"itlo sorá de
clarado á margem do requerimento pelo J~scririio da Colonia, 
e assignado pelos arbitros, para ser rcmettido ao Presidente da 
Província, quo depois do ouvido o Procurador Fiscal, mandará 
pagar logo as ditas bcmfcitorins pelo modo, que lho parecer 
mais justo, salvo o recurso da parte para o Governo Imperial. 

Art. 41. Este mesmo processo terá lugar a respeito do 
colono, a quem se der o terreno já cultivado, c cujas bcmfei
torias deve ellc retribuir nos termos do art. 8.• do Hcgulamento 
de 9 de Novembro de 1850, ficando porêm entendido, que só 
se lhe dará posse da sorte de terra depois de pagas ns hemfci
torias, ou de se obriga•· por ellas pelo modo que por despacho 
determinar o Presidente da l1rovincia, ouvido o Direc!or da 
Colonia. 

Art. 42. Se o colono retirar-se da Colonia sem deixar fa
milia, ou sem obter a declaração do art. 3!), julgar-se-lia ter 
renunciado o seu direito ris hem feitorias, as quaes neste caso 
reverterão em beneficio da Fazenda Publica, fazendo-se disto 
mensão nos Registros da Colonia, para que não haja mais recla-

~· mação. 
· Art. 43. A cada colono que possuir tm·ras, se dará por 
; buma só vez a seguinte ferramenta: huma cnchada, huma fouco, 
. hum machado, hum ferro de cova, e hum terçado ou facão de 
mato; se tiver filho maior de 14. annos, se lhe darú a mesma 
ferramenta. Só no caso do ter o colono prrdido , (antes do 
findar seu tempo) a ferramenta po1· causa cxtraordinaria indo~ 
pendente de sua vontade, se lhe fornc~erú outra. 

r~ o 
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Art. 4ft.. Os colonos da 1. • c 4. • classes, emquanto nilo 
preenchm·em o tempo de serviço, serão obrigados ao serviço mi-
litar, c aos trabalhos da Colonia som.mte em 3 dias por semana, 
tendo os outros dias inteiramente livres para se empregarem 
no genero de vida, que mais lhes convenha; ficarão porêtn su
jeitos a exercícios geraes duas vezes por anno por espaço de 8 
dias nos mezes de Janeiro c Julho. Estes exercícios não poderão 
ser deferidos, se não quando assim o exigirem os trabalhos da. 
Colonia, c os interesses agrícolas dos mesmos colonos, prece
dendo sempre approvação do Pl'esidcnte da Pmvincia. Não obs
tante o que vai disposto neste artigo, serão os referidos colonos 
obrigados ao serviço em todos os dias, quando a necessidade o 
exigir. 

Art. t.5. Os eolonos do 3. • classe c as pessoas de sua fa
mília do sexo maseulino maiores de 14 annos, c menores de 
60, serão obrigodos a prestarem-se aos trabalhos da Colonia hum 
dia por scmmw, emquanto receberem a diaria de que trata o 
art. 31. Esta disposição he extensiva ás pessoas das familias 
dos colonos da L a e !L a classes em igualdade de circumstancias. 

Art.. 46. Os cd1onos, que tiverem obtido terras, ficarão obri
gados;· ainda depois de findarem os subsídios, ao serviço militar, 
que o Presidcnlc da Província detcrminm· em casos extraordi
narios, assim l'omo ao rPpentino r urgente, para que os chamar 
o Director da Colonia, a lim de mant<>r nella a tranquillidade, 
soccgo ~~ hoa ordem. Serão igualmente obrigados a compare
cerem á mostra Bos primeiros Domingos dos mczes de Janeiro, 
Abril, Julho c Outubro, c não poderão ausentar-se sem licença 
por cscripto do Dircetor, o qual não lh'a poderá negar sem dar o 
motivo lambem por escripto. 

Art. 47. Os colonos, que por turbulentos, rixosos, e vi
ciosos e por mau comportamento se tornarem perigosos ao so
cego c á moralidade da Colonia, serão mandados sahtr com ap· 
provação do Presidente da Província, c os militares que ainda 
não tiverem completado o tPmpo de serviço, o irão preencher 
no Exercito ou na Armada. 

CAPITULO IV. 

lliSPOSIÇÕES GERAES. 

Art. !~8. A Colonia fica sujeita á disciplina militar, e se 
regerá pelos usos c estilos militares até que possa ser convertida 
em povoação regular. 

Art. H). Convertida em povooção regular, cessará o re
gimen militar, assim como os supprimentos por conta da Fa
zenda Publica, mas continuarão as diarias dos arts. 28 e 30 até 
preencher-se o tempo ahi declarado , c se passarão cartas defi
nitivas de concessão de terras na fórma do art. 36 áquclles, que 
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terillo direito á ellas, se preenchesesm o tempo marcado nos 
arts. 33, 3!~ e 35, e 'que nüo o poderão pl·cenchm· pela extlnc~ão 
da Colonia. 

Art. 50. Sem consentimento do Director ningueln podorá 
estabelecer-se na Colonin, nem nelb residir por <tualquer tcll1po 

-que seja. 
Art. 5t. Ninguem poderá ter escravos na Coloniil, nem no 

seu districto. Esta disposição nüo comprchendc os escravos em
pregados nas estradas pelos empreiteiros, ou administradores do 
serviço dellas. 

Art. 52. O Director, n o Ajudante não podei ão possuir 
terras, 11em se lhes faní concessfio de! las dPntro da Colouia, otf 

· seu districlo. 
Tambem não poderão commerciar por qualqucr 1 maneira, 

nem ter sociedade por qualquer ffll'ma com habitantes da Colonla 
e seu districto. A prohibição d<· commercim· eomprehendc o 
Escrivão, c o Capcllão. 

Art. 53. Todos os h:1bitantes da Colonia P scn districto do 
sexo masculino, que não são obrigados a darem dias dP serviço, 
tendo de 14 a 50 annos, deverão prestar hum dia por mcz para 
os trabalhos gcraes da Colonia. São lruhalhos geraes para este 

, caso factura c concerto de estradas, c construcção de cadc'a, ca'a 
da Camara c Igreja. 

Art. 54. Todos os que possuírem terras na Colonia c seu 
districto são obrigados a consPrvarcm a estrada nas suas testadas 
em estado de dar franco c seguro transito, fazendo covas, attcr
rados, valias de esgoto c cstivas. Estas c os serviços que forem 
gravosos a hum só, serão a juizo do Dircctor fl'itos em commun 
pelos morador<'s mais visinhos, que residirem dcmtro da meia 
legoa a contar do lugar do serviço. 

Art. 55. Quando o Ajudante substituir o Director accumn
lará as obrignçõcs, que lhe forem especiaPs. 

Art. 56. O Escrivão nos seus impedimentos ou faltas scrit 
substituído por hum colono apto para o serviço, 11onwado pelo 
Director, venceQdo a grntificação que ao Escrivão competia. 

_ 1\ rt. 57. O Presidente da Província poderá suspender o 
Director, e mais empregados da Colonia , quando o cntendet· 
conveniente, dando inHnediatamenlc parte uo Gowrno com dc
clar·ação dos motivos· 

Art. 58. O Dircctor rcmcttcrá de seis em seis mczes ao 
Presidente da Província hurna informação a respeito do com
portamento dos empregados, c maneira pela qual preenchem os 
seus deveres. 

Art. 59. Haverá em deposito nos armazens, a porção de 
ferramenta necessaria para ser distribuída pelos colonos, de
vendo consistir , em machados, fonces, cnchadas , ferros de 
cova, e facões de mato ou terça dos, lbrramenta (IP !'.arpinteiro 
e de pedreiro para o serviço da Colonia. 
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Art. 60. O pedido destes o~jectos será feito pelo Director, 
e delles se fará carga no livro competente. 

Art. 61. Alêm dos livros mencionados no art. 11, haverá 
hum especial , para se lançarem os termos de demarcaçllo dos 
terrenos concedidos na Colonia, e registros de alguns actos mais 
extraordinarios. 

Art. 62. Haver-á. na Colonia prisão com moda, com sepa
ração de sexo para detenção dos que delinquirem dentro do dis
tricto da Colonia, e desobedecerem aos seus superiores. 

Art. 63. Nos casos omissos neste Regulamento se recor
rerá em primeiro lugar ao Regulamento n.• 729 de 8 de No
vembro de 1850, c em segundo lugar ao de n.• 820 de 12 de 
Setembro de 1851; c, sendo todos omissos, se recorrerá ao Pre
sidente da Província para determinar. O Presidente da Província 
levará ao conhecimento do Governo Imperial as suas determi
nações, para que este resolva o que melhor entender. Palacio 
do Rio de Janeiro, em vinte seis de Junho de mil oitocentos e 
cincoeuta c oito.- Marque.: de O/inda. 

--
DECRETO N." 2.201- de 26 de Junho de 1858. 

Isenta do imposto do sello os actoa p1·omovidos e quaesquer 
títulos e documentos apresentados em Juizo a favor dos 

que litigão por sua liberdade. 

Attcndendo ao que representou o Juizo Municipal da ter
ceira V ara da Córte a respeito do pagamento do sello dos pro
cessos sobre liberdade; c Usando da autorisação concedida pelo 
art. 15 § 2. • da Lei n. • 840 de 15 de Setembro de 1855; Hei 
por bem que scjão isentos do imposto do sello os actos pro
movidos, c quacsqncr titulos c documentos apresentados ·em 
Juizo a favor dos que litigarem na qualidade de autores ou 
de reos pm· sua liberdade. 

Bernardo do Souza Franco, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da 
Fazenda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do l\io de Janeiro 
em vinte seis de Junho de mil oitocentos cincoenta c oito, tri
gesimo setimo da lndcpendcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

BwRardo df Souza Franco. 
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DECRETO N.• 2.202- de 3 de Julho de 185fJ. 

·Altera a direcção da linha de carris de ferro da Praça da 
Constituição á Boa Vúta da r~·uca, na parte que atra

vessa o Campo da Acclamação. 

Attendendo ao que :Me representou o Dr. Thomaz Co
chranc, Cmpresario da estrada de ferro da Praça da Consti
tuição á Boa Vista da Tijuca : Hei por bem Alterar a direcç.ão 
da linha marcada no Decreto n. • 1. 931 de 26 ·de Abril de 1857, 
na parte em que tem de atravessar o Campo da Acclamação, 
Permittindo que siga da rua do Conde pam a do Areal, atra
vessando o dito Campo com huma cm·va de oitocentos pés de 
raio ao sabh· da rua do Conde, c de quinhentos pés de raio 
ao approximar-se á do Areal, conforme estt\ delineado na planta 
apresentada pelo cmpresat·io, e que fica archirada na Secretaria 
d'Estado dos Negocios do lmperio; com a condição porem de que 
será obrigado o empresa rio a mudar esta direcção ou para a rua 
Nova do Conde, quando esta se alargar, ou a sl'guit· a frente dos 
dous quarteirões de casas que ficão entre a rua do Conde e a do 
Hospício até esta rua, e d'ahi tomar a direcção da do Areal, 
ou outm direcção que se tome necessaria para que não se ponha 
obstaculos a outra qualquer constrncção, ou a qualquer obra 
de utilidade publica; sem que pot· isso se possa pedir indem-
nisação. · 

O 1\Iarquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de 1\Iinistros, Ministro c Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em tres de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e oito, trigesimo setimo da Indcpendencia c do 
Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

JJlarquez de Olinda. 

-·-
DECRETO N.• 2.203-dc 7 de Julho de 1858. 

Approva as alterações feitas nos Estatutos da Companhia 
Nitheroy e Inhomerim de navegação a vapm·. 

Attendendo ao que 1\le rept·esentou o Conselho de Direcção 
da Companhia Nitheroy c lnhomerim de navegação a vapor na 
ballia desta Cidade; c uc confonnidt~tlc com a 1\linha immo-
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diata Re!!Oluçiio do 3 do corrente mez, tomada sobre parecer 
da Secção nos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, exa
rado em Consulta de 23 de .Maio ultimo: Hei por bem .1\pprovar 
as aUen.u;õcs, que em virtude de autorisa{'ão, concedida em 
Asscmhléa geral dos accionistas, fez o dito <:onselho nos Esta
tutos da nwsma Companhin, annexos ao nem·eto n.• 1.564 de 
24. de l"cverdro de 1~/H, as quaes com este baixão. 

O .MarquPz de Olindn, Conselheiro de Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Sect·etario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido, e raça exe
{IUtat". }laJaciO do 1\io de Janeiro CIU sete de JulhO de rni\ 
oiiQccntos cincoPnta c oito, tt'Bgeslmo setimo de lndependcpcta 
Cl do lmpm·io. 

Com a Rubrica de Sua Magtstade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Mtet·a~iJes feitas nos Estatutos ela Cotnpanl•la 
~ltheroy e luhontet•im, eau virtude cfa deli• 
bet·a~ilo Co1nada Jtelos t•especth·os aecioQIS• 
tas na sessão de :1.8 de .Janeiro de :1.868, a 
que se reCet•e o Decreto n.• ~-~03 de I de 
dullao ele :1.858. 

CAPITULO I. 

Art. 5. • A Companhia será representada pela Assembléa 
dos accionislas, e administrada por hum Conselho de Direcção 
composto de tres accionistns. 

CA Pl1 ULO 11. 

Art. 1 J. A Assemblra dos accionistns clegllrá em huma 
só lista c á maiot·ia de votos hum Conselho de Direcção, eom
posto de trcs dos seus membros, dos quacs o mais votado será 
o Presidenlc, c o menos votado o Secretario. 

Art. ·12. Serão pela mesma fórma eleitos trcs accionistas 
para suhstiluirmu os J)ir<'rlores ser .• pre que se der falta, ou 
impedimento de algum ôl'lles 

At·j. t:L Sú accionistas de vinte acçõcs pelo menos serão 
eleitos membros ôo Conselho de Direcção ou Supplenles; suas 
funções durarão lres annos, mas poderão ser reeleitos. 

Art. 14.. O Conselho de Direcção se reunirá quando o 
julgar nem~ssario a bem dos interesses da Companhia; sendo 
porem obt·igado a ter diariamente hum dos seus membros em
pregado na inslmcção, c serviço da Companhia. 
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Art. 15. São altribuiçõcs do Conselho: 
1.0 A gerencia c administração de todos os negocios c opc

raçõe.s da Companhia, com poderes para obrar como melhor 
entender em beneficio della. 

2. o Resolver sobre a cclebra~,"ãn c reforma de contractos, 
construccão de pontes, exploração ue qualquer linha de na
vegação, acquisição de barcos, ou de outra qualqut•r proprie
dade; alienação dos objectos impro(.'rios para uso da Corupanhia; 
e a respeito de quacsqucr medidas q nc dclfio ser propostas á 
Assembléa dos accionistas. 

3. o Convocar a reunião da Asscmhlt'•a dos aceionislas. 
4. 0 Estipular os dilidcndos c o fundo dP n•sPna semes

tralmente, conforme o art. 21. 
5. 0 Dirigir a escripturação da r.ompanhia, cujo :l!'cllivo es

tará sob sua guarda. 
6.• Receber o dinheiro da Companhia, c dal-o a premio 

immediatamentc em qualquer cstabelccinwnto haneario de sua 
connança, com o qual abrir:\ conta corrente. 

7. o Subscrever os termos das transl'ercncias de acçõcs. 
8. o Pagar as contas c dcspezas ua Companhia depois de con

feridas pelo Guarda-livros. 
9." Nomear c demiltir os empregados, c rnarenr-Ihr~s os ven

cimentos. 
10. o Fazer regulamentos adequados á boa administrnção e 

fiscalisação da Companhia, e prover da mPlhor fôrma aos seus 
interesses. 

11. o Apprescntar á Asscmbléa dos acrionist<Js, na Sf'S~ão or
dinaria de cada anno, o balan\O da receita c <.kspeza fechada 
no fim do anuo social anterior, m·ompanhado llc llu;!J n~l::ltorio 
sobre o estado da Companhia. 

Art. 16. He privntiva altriLuição !lc (nHno 11~1 art. 25 
dos Estatutos). 

Art. 17. Haverá huma sessão (como no art. 26). 
Art. 18. .As convocações serão (como no art. 27). 

C\ PITIJ!.O 11!. 

Art. Hl. O Con~clho de Oirect;ão p~·n·dwr;í em cornp!•n
sação do seu trabalho lmma porcentagem de !JUatro por ecnto 
sobre o rendimento bru!.o da Companhia, ficando il sru cargo 
as dcspezas do cscriplorio. 

Art. 20 a 32. As mcsmtw disposições dos arts. 31 a 13. 

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1858.- Os Dircetores José 
Aptonio de Lima. -João de Araujo Coutinho Vianna.- Vi
~ente Joaquim Torres. 
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DJ~CRETO N. 0 2.20-i- do 7 de Julho de 1858. 

Altera o primeiro uniforme do Corpo de Cavallaria da 
Guarda Nacional do Municipio da Corte. 

Attendendo ao que l\Ie representou o Tenente Coronel Com- 1' 
mandante do Corpo de Cavallaria da Guarda Nacional da Côrte, 
c a informação do Brigadeiro Commandante Superior da mesma 
Guarda; Hei por hem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. O Corpo de Cavallaria da Guarda Nacional 
da Côrte usará em primeiro uniforme de fardas azues com vistas 
escarlates, carcellas e gollas brancas com duas casas bordadas 
á ouro para os Officiacs, e á seda e lã para os Inferiores, Cabos, 
e Guardas; eal~:as azues com duas listms escarlates; capacetes 
de metal branco com morrião amarcllo, pluma c cauda escar
lates, dmgonas, esporas, c corrcamc, do actual fardamento, c 
xebraques de pano azul com listt·as escarlates nos arreios dos 
cavallos dos Inferiores, Cabos c Guardas do referido Corpo. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça exccutat·. Pala cio do Rio de Janeiro 
em sete do Julho de mil oitocentos cincoonta c oito, trigcsimo 
sctimo da lndepemlenria c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstado o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

-· 
J>ECllETO 1'V 2.205- de 10 de Julho do 1858. 

Ct·ea huma Cadm'm de instt·ucção primaria do primeiro gráo 
para o sexo femenino, no lugar denominado-Ponta do 

CaJú -da Parochia de S. Christovão. · 

Attendonrlo ao f{UC rcprcscntárão os moradores do lugar jl 
denominado -Ponte do Cajú- da Parochia de São Christovão, 
o de conformidade com o pm·ecm· do Conselho Dircctor de ins
trucção primaria c secundaria do Município da COrte; Hei por 

1 bem Crcar huma cadeira do instrucção primaria do primeiro 
gráo para o sexo femPnido no lugar denominado - Ponte do 
Cajú- da Parocbia do São Christovão. 
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O Marqucz de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dez de Julho de mil oitocentos 
cincoenta e oito, tl'igcsimo sctimo da lndcpcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

-·-
DECRETO N.0 2.206- de 10 de Julho de 1858. 

Cr1a uma Estação Naval na Pt·ovincia de llfato Grosso. 

Hei por bem, para maior regularidade c cffidencia do scr
'Viço das embarcações da Armada Nacional c Imperial, emprc
:gadas na Província de Mato Grosso , Crcar uma Estação Naval, 
{:Omposta das ditas embarcações, c das que ali forem por qual
quer motivo mandadas; devendo a mesma Estação ter por centro 
o porto de Albuquerque no alto Paraguay, c por limites os do 
lmperio com as Republicas adjacentes áquella Província; c re
gular-se pelas disposições do Decreto numero mil e sessenta c 
um, de tres de Novembro de mil oitocentos c cincocnta c dous, 
no que lhe fór applicavel, com as alterações seguintes: 

1. a Será com mandada por um Official da Armada de patente 
nunca inferior a Capitão Tenente. 

2. a Destacará para o porto da Assumpção na Hepublica do 
Paraguay as embarcações, que forem necessarias, para entreter 
as relações commerciacs, o a corrospondcncia, tanto com aquclla 
Republica, como com a Capital do lmperio pelo Hio da Prata, 
observando-se em tudo as estipulações dos tratados existentes. 

3. a Será subordinada ao Presidente da Província de .Mato 
Grosso, quanto ao serviço, que na mesma tem de desempenhar, 
e ao Quartel General da 1\Iarinha, na parte relativa á disciplina, 
economia, o policia, na fórma do artigo quarto do citado De
creto; ficando para este fim somente revogados os artigos oitavo, 
nono e decimo do mesmo Decreto. 

José Antonio Saraiva, do 1\Jeu Conselho, 1\linistro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da 1\Iarinha, assim o tenha enten
dido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dez de 
Julho de mil oitocentos e cincoenta e oito, trigesimo setimo 
da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperadot·. 

José Antonio Saraiva. 
50 
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50 
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DECRETO N.o 2.207- de 10 de Julho de 1858. 

Separa o Termo de Maricá dos de ltaboralty e Satito. An· 
tonio de Sá, na Provincia do Rio de Janeiro, e cria 
twlle o Lugar de Juiz Municipal, que accumulará as func
ções de Juiz dos Orphãos. 

Hei por bem Ht·erelar o seguinte: 
Al'tigo Unico. l•'ica separado o Termo de Maricá dos de 

Itaborahy c Santo Aulonio de Sá, na l'rovincia do Rio de Ja
neiro, c crcado nellc o Lugar de Juiz Municipal, que accumu
lará as funcções de Juiz dos Orphãos; revogadas as disposições 
em eontrario. · . 

Fmncisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c fn~.a executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em dez de Julho de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
setimo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N.o 2.208-dc 22 de Julho de 1858. 

M anáa oiJservar o Regulamento, pa·ra execução áa Lei n. • 
87ft., áe 23 de Agosto de 1856, que crêa na Capital 

do Iw:•crio um Conselho Naval. 

Hei po1· hem que, para execução da Lei n.• 87tl, de 23 
de Agosto de 1856, que crêa na Capital do lmpcrio um Conse
lho Naval, se ohserve o Hegulamcnto, que com este baixa, 
assignado por Josí: Antonio Saraiva, do Meu Conselho, Ministro 

-c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Marinha, que assim 
o tenha enlcnuido c laça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em 22 de Julho de 1858, trigesimo sctimo da lndcpendencia 
c do lmpcrio. 

Com a Uubl'ica de Sua Magcstade o Imperador. 

José Antonio Saraiva. 
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Beplamento, para a exeeoeiio da Lei n.o 87 •, 
de •a de 4g~to de t.85G, qÍte crêa na Vapi

tal do lmperio u_n• Conselho ~aval. 

TITULO UNICO. 

Da organisarão á o Conselho Naval. 

CAPITULO I. 

Do pessoal do Conselho. 

Art. t.• O ConseÍho Naval compor-se-ha dn cinco mem
bros eftectivos, e de dous adjuntos, que deverão ser nomeados 
por Decreto, c conservados, em quanto bem servirem. 

O Ministro c Secretario d'Estado dos Ncgorios da 1\larinha 
é o Presidente. 

Os membros cfTectivos serão: 
§ 1.• Tres Officiacs da Armada, pelo menos, pertenren

tes ao serviço activo, de patente nunca inferior á de Capitão 
de Fragata, c escolhidos d'entre os mais distinctos por suas 
luzes, e experiencia. 

§ 2.• Uous cidadãos notaveis por seu saber, probidade, 
e serviços, e que tenhão pratica de administração de ma
rinha. 

Art 2.• Serão membros adjuntos: 
§ 1. • Hum Oficial Superior de Engenheiros, fJUe tenha 

pratica de trabalhos maritimos, c obras militan's. 
§ 2.• Hum Primeiro Constmctor Naval. 

Art. 3. • O Ministro da Marinha ser<í substituído na Presi
dencia do Conselho Naval em qualquer de suas faltas, ou 
irupedimentos pelo Vice Presidente, que serú o Official de 
Marinha membro do Conselho mais graduado, I' Pm igualdade 
de graduação o mais antigo. 

A1·t. 4.• Na falta ou impedimento de algum dos mem
bros do Conselho Naval, de que tmta o§ 2." do Art. 1.• d'este 
Regulamento, servirá o Official da Armadn, que fôr designado 
pelo Ministro da Marinha, c se achar nas circumstanrias 
especificadas pelo mesmo art. 1." 

Art. 5. • Os Membros adjuntos serão, nas mesmas circum~ 
stancias, substituídos por um Official de Engenheiros, ou um 
Primeiro Constmctor, c de preferencia por aquellf's, que tive 
rem a seu cargo as constmcções nal'aes do Arsenal da Ctirtc, 
e as obras militares da Repartição da Mat·inha nn Ctntc. 

Art. 6.• O Conselho poderá ouvir, ou requisilnr, por in~ 
termedio da respectiva Secretaria d'Eslado, informações c es
clarecimentos do quacsqucr pessoas encarregadas de serviços 
do Ministerio da Marinha, ou empregadas em outras ltcparti-
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ções publicas, todas as vezes que o julgar necessario, para o bom 
desempenho de suas obrigações. 

Art. 7. o Quando o Conselho tiver de discutir reformas im 
portantes, e especialmente as que disserem respeito ao ensino 
c instrucção das diversas classes da Armada, poderá admittir á 
tomar parte em seus trabalhos os Lentes da Escola de Marinha, 
que poderem dar luz á discussão, c quacsqucr outros cidadãos 
notavcis por seus conhecimentos profissionacs. 

Os cidadãos, que assim forem convidados pelo Ministl"O 
da Marinha, para tomar parte nos tmbalhos do Conselho Naval, 
não terão voto em suas dclibemções, c occuparão os lugares de 
honra, que estiverem em relação com a posição, de que gozarem 
no Paiz. 

Art. 8. 0 O Secretario do Conselho Naval, ainda que não 
seja membro ciTeclivo do mesmo, comparecerá c assistirá ás 
sessões, para lavrar as actas, c tomar quacsquer notas, que o 
l1 residcnte determinar. 

CAPITULO JI, 

Das attribuiçües do Conselho. 

Art. !)." O Conselho Navai é essencialmente consultivo, 
e encarregado do estudo c exame de todas as questões, que 
lhe forem sujeitas pelo Presidente, ou Vice Presidente. 

E' de sna especial compctcncia dar parecer escrito e em 
fôrma de Consulta, sobre todos os objcctos, que disserem res
peito: 

§ 1. o A' legislação c administração da Marinha. 
~ 2.0 A' fixação, organisação c disciplina da Força Naval. 
§ 3. 0 A' dirccção c emprego da Força Naval em tempo de 

paz e de guerra. 
§ 4.0 A's promoções, antiguidades, reformas e recompensas 

pccuniarias, assim !los Officiacs da Armada c Classes anncxas, 
con.10 dos marinheiros 0 praças de prel llo3 Corpos de l\larinha. 
~ 5. o Ao engajamento c recrutamento. 
~ 6. o Ao estabelecimento, organisação e administração dos 

Arscnacs, Pharócs, Capitanias dos portos, e quacsquer outras 
estações lla Ucpartição da l\Jarinha. 
~ 7. o Ao abastecimento c fornecimento dos armazcns da Ma

rinha, c dos Navios da Armada. 
§ 8. o A' contabilidade, arrecadação, distribuição e fiscali

sação do material, c dos dinheiros despendidos pela Uepartição 
da !\farinha. 

§ 9.o A' reserva, administração, conservação, c córtcs de 
madeiras destinadas á construcção naval. 

§ 10. A's construcções navacs, trabalhos maritimos, e obras 
civis c militares da ltcpartição da Marinha. 

l 
! 
i 
; 

'~ 
' ' 
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Art. 10. Alem dos pareceres, a que é obrigado, deverá 
o Conselho . propôr ao Governo a adopção de toda c qualquer 
medida, que julgue util ao serviço; c preparar os regulamentos, 
que o Ministro tiver de cxpc~ir em bem do serviço. 

Art. 11. Para a boa execução do artigo antecedente, cada 
um dos membros do Conselho será encarregado pelo seu Pre. 
sidente do estudo e exame de um ou mais ramos da administação 
de marinha. 

Art.· 12. No fim de cada anno, c antes do mez de No
vembro, o Conselho publicará o quadro do pessoal mililar da 
Armada, que deverá organisnr, tendo em vista as informações 
c esclarecimentos dados pelas respectivas Hcpartiçõcs, e relato
rios das lnspecções; c passará ás mãos do Ministro uma infor
mação motivada e reservada, acerca da conducta militar de todos 
os Officiaes da Armada, com a indicação dos que, na fórma 
da Lei, tiverem dir0ito á promoção por antiguidade, ou me
recimento. 

Art. 13. O Conselho se rcunirú duas vezes em cada semana 
c nos dias c horas determinados pelo seu Presidente, que o 
convocará extraonlinariamcnte, sempre que as necessidades do 
serviço o exigirem. 

Art. H. As sessões do Conselho terão Jogar em uma das 
salas do cdificio, onde está a Secretaria d'Estado dos Negocios 
da Marinha, ou onde o Governo julgar mais conveniente. 

As sessões começarão á hora fixada, c serão abertas peJo 
Presidente, c, em sua falta, pelo Yicc Presidente, annuncian
do-sc por toque de campainha. 

A;'t. 15. O Presidente terá o seu assento á cabeceira de 
uma meza, seguindo-se-lhe os membros cffcctivos, c depois 
os adjuntos, conforme as suas graduações c prcccdcncias, de
rivadas da antiguidade de seus 11oslos, ou quacsqucr titulos. 

Em igualdade de graduação e antiguidade, ou qualquer 
titulo , o Presidente declarará a prccedencia, deduziudo-a de 
qualquer consideração, que lhe pareça mais rasoavcl. 

Art. 16. Depois de aberta a sessão por declaração do Pre
sidente do ConsPiho, o Secretario fará em voz alta ~~ inlelligiYPI 
a leitura da acta da sessão prcecdentc, que será approvada com 
as alterações, que o Conselho deliberar. 

Art. 17. Os pareceres, que forem approvados em Conselho, 
serão redigidos em forma de Consultas, c assignados sómenle 
pelo Vice l)residcntc e mais membros do Conselho, sem decla
ração de voto, que ficará consignado nas netas. 

Art. 18. As Consultas approvadas e os pareceres , que 
deixarem de sm· attcndidos pelo Conselho, serão nrchivados na 
Secretaria com todos os documentos, mappas c plantas, que os 
instruirem ; c acondicionados, de modo que possão facilmcnto 
oer consultados. 

Art. 19. As sessões do Conselho Naval nuo seriío publicas, 
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salvo havendo para isso motivo mui especial, c consentimento 
do Presidente. 

Art. 20. Todas as informações c esclarecimentos, sejão de 
Repartições Publicas, scjão de pessoas empregadas no serviço 
da Marinha, que o Conselho cntcndet· necessarios, para o bom 
desempenho de suas obrigações, podem ser requisitados por 
intcrmedio da Secretaria d'Estado dos Negocios da Marinha, 
expedindo para esse fim o Secretario do Conselho uma simples 
nota ao respectivo Official Maim· d'aquella Repartição. 

Art. 21. Alem das sessões ordinarias e extraordinarias, 
haverão preparatorias, em que os membros do Conselho, sob a 
Presidencia do Vice Presidente, ou do membro immediato em 
gradua~;ão, c nos inlcrvallos das sessões ordinarias, se reunirão, 
J•m·a cxaminamm os parcem·cs c uegocios, de que se tenha de 
tt·atat· em presença do Ministro. 

Art. 22. O livro das actas do Conselho, aberto, encerrado 
e rubricado pelo rcspeclivo Vice Presidente, dcYcrá ser escl'ito 
somente pelo Secretario do Conselho. 

Art. 23. Por um Regimento especial, organisado pelo Con
selho, e approvadu pelo Ministro da Marinha, e que poderá ser 
alterado, sempre que as necessidades do scniço o aconselharem, 
se indicar<Í a mar·cha c ordem dos tmbalhos do Conselho e 
r~spectiva Secretaria, c bem assim as obrigações de todos os 
Empregados, que lhe ficarem subordinados. 

Art. 2~. O .Ministro da l\1arinba não poderá deixar de 
ouvir o Conselho, quando tiver 9e deliberar sobre promoções, 
antiguidades, e reformas dos Officiaes de Marinha. 

Art. 25. Desde 15 de Agosto até 10 de Novembro, o Con
selho se occupará da organisação do quadro dos Officiaes da Ar~ 
ma da por ordem de antiguidade, e de dar ao Ministro da Marinha 
um·. informação rnotiYada, e pela qual se conheça quaês os 
que, em suas respectivas classes, mais direitos tenhão á pro-
moção por merecimento. • 

Art. 26. Para esse trabalho se reunirá o Conselho sob a 
presidencia do Vice Presidente; c as decisões, que se tomarem, 
sobre qualquer individuo, serão pm· escrutínio secreto. 

CAPITULO 111. 

Disposições diversas. 

Art. 27. Alem das obrigações impostas n'este Regulamento 
aos membros do Conselho Naval, poderão ser elles empregados: 

.§ 1. • Sendo militares, na transmissão do ordens.concer:
nentcs ao movimento, economia e disciplina do <;erviço , riàval 
militar. 

§ 2.• Nas visitas c inspecções dos Arsenaes, ~~~ncias, 
Estabelecimentos de Marinha, e Divisões Nayaes, qQâ'Se houver 
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de fazer em cada btennio, depois da croaçll.o deffinitiva do 
Conselho, ou, extraordinariamente, sempre que parecer in
dispensavel ao Ministro. 

Art; 28. Estas visitas e·inspecções teem por fim examinar: 
§ 1. • Se as instrucções e ordens permanentes, dadas aos 

Empregados das Estações Navaes, toem sido e:xeeul<ldas com 
intelligencia e J.Ontualidade. 

§ 2. o Se estas intmcções e m·dens tecm produzido eiTeitos uteis 
ou perniciosos, c se aprcscntão irregularidades c incoherencias, 
em relação ao systema geral do serviço. 

§ 3. o Se os ditos Empregados são capazes de preencher suas 
respectivas funcções, designando os que devem ser su hstituidos, 
e informando escrupulosamente sobre tudo o qae disser res
peito á execução dos trabalhos , c á boa ordem , economia e 
disciplina de taes Estabelecimentos. 

· Art. 29. Os resultados d'estas visitas c inspecçõcs deverão 
ser presentes ao Conselho, depois de reduzidos a um rclatorio, 
em q\).e, com claresa e circumstanciadamenle, esl!'jiio lançadas 
as observações, que houverem feito os encarregados d'cssas com
missões, a fim de que sobre c! las se tomem as medidas, que 
parecerem acertadas. 

Art. 30. O Conselho Naval terá, para o seu expediente, 
uma Secretaria, cujo pessoal constará dos seguintes membros: 

§ 1.• Um Secretario, que t'oderá ser um dos membros cf
fectivos do Conselho Naval. 

§ 2.• Dous Primeiros Officiaes, dos quaes um será Interprete, 
Archivista, e fallará correntemente as lingoas l'ortugueza, In
gleza e Franceza . 

. § 3. o Dous Segundos Officiacs, c dons Amanucnscs. 
§ 4. o Hum Porteiro, servindo de Continuo, c hum Correio 

·a pé. 
Quando os trabalhos do Conselho o exigirem poderão sct· 

nomeados mais dous Amanuenses. 
Art. 31. Os Empregados da SecJ·ctaria do Conselho Naval 

terão os vencimentos constantes da tabclla, que a este acom
panha; e poderão servir na Secretaria d'Estado dos Ncgocios 
da Marinha, sempre que o Ministro o determinar. 

Art. 32. O Secretario e -omciaes serão nomeados por De
creto, e os demais Empregados da Secretaria por Portaria do 
Ministro. 

Art. 33. Os membros do Conselho Naval terão direito á 
Carta do Conselho se tiverem mais de 25 annos de bons ser
viços em quaesquer empregos, ou funcções publicas. 

Art. 34. Os membros do Conselho Naval e o Secretario 
prestarão juramento de bem desempenhar suas obrignçõcs nas 
mãos do respectivo Presidente, e d'clle se lavrar;í. termo. 

Art. 35. Os membros do Conselho Naval não poderão 
accumular outros empregos o vencimentos, alem dos declarados 
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no Decreto n:• 874, de 23 de Agosto de 1856, e n'este Regu
lamento. 

Art. 36. Os vencimentos dos membros eiTectivos do Con
selho Naval não excederão de duzentos· mil réis mensaes, alem 
dos soldos de suas patentes. Os paizanos vencerão quatro contos 
de réis annualmente. 

Estes vencimentos não teem caracter de ordenado: são gra
tificações, que somente se perceberão em eiTectivo exercício, ou 
fiOS casos de molestia. 

Art. 37. Os membros adjuntos perceberão uma gi'atifi
cação, que lhes será arbitrada no momento da sua nomeação, 
tendo-se attenção ao que já vencerem por seus empregos ou pa
tentes , e ao serviço , para que forem chamados, não . podendo 
taes gratificações exceder ás dos eflectivos. 

Art. 38. O membro do Conselho Naval, que rõr encarre
gado do detalhe do serviço naval, na conformidade do art. 7 .• do 
Decreto n.o 874, de 23 de Agosto de 1856, c 27 d'este Regú
Iamento, perceberá mais cincoenta mil réis mensaes. 

Art. 39. Os que forem empregados nas commissõe-s de vi
sita e inspecçõcs perceberão, alem dos. seus vencimentos; uma< 
ajuda de custo, para despezas de viagem., regulada. conforme a·• 
distancia . do lugar, arbitrando-se uma gratifieação · ás pessoas, · 
que, como auxiliares, os acompanharem. 

Art. 40. O Conselho orga•Msará uma tabella, fixando as 
ajudas de custo, c numero de pessoas, que nas visitas c ins
pecções ordinarias parecerem indispensaveis como auxiliares, e 
desde logo as gratificações, que tiverem de perceber, e a submet
terá á approvação do Ministro da Marinha. 

Art. H. Nas visitas c inspecções extraordinarias, havendo 
urgencia e provada utilidade, o numero de taes auxiliares po
derá ser augmentado. 

Art. 42. Nenhum livro, mappa, ou documento perten
centes ao archivo do Conselho Naval, poderá ser levado por 
membro algum, sem deixar nota em poder do Secretario até 
ser restituído. Fica, porem, entendido que em nenhum caso, 
o livro das aetas poderá ser confiado a membro algum do Con
selho, com excepção do Presidente. 

Art. 43. Todas as petições, reclamações individuaes ou 
collectívas, feitas directamcntc ao Conselho, serão levadas áO" 
conhecimento do l\1inistro, extractadas na synopse ou nota, que· 
previamente lhe deverá entregar o Secretario um dia antes do: 
cada sessão ordinaria. 

Esta synopse indicará, alem d'esses extractos: 
§ 1. o As questões, de que o Conselho se tem occtJpado1 óe ... 

pois da ultima sessão. 
§ 2. o As que se acharem relatadas. 
§ 3. o Aqucllas, cujos relatorios houverem sido precedente'

mente lidos, e sobre os quaes deverá hnver deffinitlva discussi1o-, 
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.\ri. !~'•·· :'\11 li111 tll' t·ada anuo Pllil'l'g-ar;Í o Ykn l,rt>sicl••niP 
1lo Consdho N.nal 11111 rt>lalorio ein·umslanl'iado, 1:onlmHlo 
Jll"Oposlas dP md hnrmlll'lll.os, de C( UI' nee!'ssitarem :~s di\'l'rsas 
H!'parfi.;ües da !\Jarinlta, eolligidos <lfls rclatorios pardacs, q•w 
forem prPsenlc:; ao l:onsclho. 

Este relatorio deverá ser assig-nado por todos os membros 
do Conselho . 

. \rt. !,.5. O (;owrno Imperial podt'ni I'Pvt'~r n pn•s,n\1' Ht>
gulau~t·nln, Plll quanto s•~ niio findar um anrw, ronLu:o do dia, 
Plll qw~ lizt•r o Const>lho !\aval 11 sua prinwira SPss;io, anLPs 11:~ 
•1ual nenhum dos Empregados nonwuc;os, •·m 'irtude d:; uwsuw 
lleguhmenfo, perceberá vencimento algum. 

Art. lJIJ. Um ltegulamento espeeial, organisado pelo Con
selho Naval, c appro~·ado pelo l\linistro da i\Iarinha, l'stabt•
lecení a marcha do SPI'Vil,:o da Secrntaria do rdi·rido Consl'llto, 
c as obl"iga~ües de seus J~mrm~gados. 

t•alacio do Ui o de Janeiro em 22 clt~ .f ull•o ck 1G:j8. -
José Antonio Sarair:a. 
'l'nbella• do'f ,-~~nchnentos clus l~niJn-e;:;aulo"' da 
~ec••eta••ia do Con!!lellttt ~~n-ul.. u. «JIIe se •·~·
fe••e o lle~ulantenf.o do llle"'uttn Cttnl!lellto 
utandadct executa••ttot• Jaeea•eto cl'esta• cl11ta. 

J.:l~Pit Et:.\JHIS. 

SPfTPIUI"iO ...•...............••......... 
r Primeiros Ollieiacs ...................... . 

S:•gundos Oaiciae~ ....•.............•.... 
A manuenses. . . . ..........•............ 
Jlortciro servindo dB t:onli nu o •.•..•.•.••. 
Correio a pé ..........•....•.......... 

Obser\'afi5e8. 
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2 . (itlO::;ooo 
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1.20!1)011!1 
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1. • Duas terças partes dos vencimentos dos Empregados acima 
• mencionados serão consideradas como ordenado, c uma terça 

parte corno gratificação, que só será percebida pelo elfcctivo 
exercício do emprego, ou por concessão do Ministro nos easos 
de molestia grave. 

2. • Quando um dos membros do Conselho fM Secretario 
perceberá somente uma gmlilicaçlio arbitrada pdo l\linislm, 11 

qu~ nunca excederá á tnrça parte dos respcctiros vencimentos. 
3. a A presente tabella é provisoria, e será harmonisada Clllll 

a da Secretaria d'Estado dos i'lcgucius d.t )farinha, logo que 
se cffecluar a reforma respectiva. 

Palacio cln llio 1le Janeiro, 1'1\l 22 de Julho dP t8:JS. -
Jo.~é Antonio Sm·,!ira. 51 
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UECI\ETO i'i." '!.20\l -de 22 de Jn\ilo de 185S. 

DPclara de 1~rnlum> efleilo o Decreto N.•1.í25 de 16 de Fe
'"'·eiro ele 1856, na parte em qt<e altera os arts. 12 e 13 
dos Estalt<lo.<, que fin·iio approvadospelo Decreto N.•1.415 
de 5 de Ayn.<lo de 18;,~. pam a Companhia de seguros con
tra a mortalidade dos escravos, denomúmda Pre·viclencia. 

IlnVf'Oflo-I\If' f('prcscntado Carlos ),c Rlon, J~strvilo ner
nnrd, c Atl"onso l\Iilliet, aqtwllPs uu qualidade de ])irrctorl's 
tlt•renlPs, c de aulnres fundadores rla Cmnpnnhia de S('guros 
•·onlra a morlaliflndc ti~ Pscra,,.os, d<'nominada Previdrncia, r. 
o nlt.imo r.nmo prorunulor fios herúeims {h~ G. Oelsncr Monmcr· 
<!11<', outro autor P fumlador dn dita Companhia, aiiPgando 
terem sido fraudados pelas altrrai;Õl'S fL•itas nos :Estatutos da 
mesma Companhia, c approvadas pelo Dt!creto n. 0 1.725 de 
16 de Fevereiro de 1H5fi, di•·oitos c prei'Ogativas que havião ellcs 
legitimamente adquirido por vh·t.ude daquelles Estatutos, os 
quacs forilo approvados pelo Decreto n.• 1.H5 do 5 de Agoslo 
de 18i>-;.; e Tendo em consideração que, importando as ditas 
alterações olTcnsa aos direitos, e p1·erogati\•as que nos arts. 12 
e 13 dos reiCridos Estatutos forão assegurados aos supplicantos 
fomo Dir('ctorcs, «<erentes, autores e fundadores da Companhia, 
não podião ser tHta~, ·como o forlio, sr>m o consentimento 
destes, visto como as disposições desses arts. constituem hum 
cont.racto hilatrral, solernnemcmte celebrado, que por sua na· 
tm·rza não ooUia ser modificado por vontade de h urna só parte: 
:Hei por ;.Jem Declarar d(~ nenhum ctrcito o citado Decreto n.• 
1.725 de 16 de Fevereiro de 1856, na parte em que altera os 
referidos arts. 12 e 1~. 

O Marqucz de 0\inda, Conselheiro d'Estado. Presidente do 
Conselho tl.f~ Ministros, Ministro c Secretario d' .Estado dos Nc· 
~ocios dn Imp(~rio, assim o tenha entendido c fai;.a executar. 
J,alach do lHo de Janeiro em vinlc dous de Julho de mil oito
centos cincoenta r. oito, trige5imo sctimo da lndopendcncia e do 
Imperio. 

Com a Rubrica dr Sua Magestadc o Imperador. 

Marquez de Olinda. 



( W;J ) 

l>J~CRETO .\.'' 2.210- de :!:~ de Jnlho de 1838. 

C1·éa hum Commandr' Superior de Guardas ,Yru:ionaci; no 
Jlnnicipio do Conde na Prorináa da Bahia. 

Attendendo á Proposta do PrP_;idenle ôa l'r11vinria da 
Hahia; Hei por bem Decrdar o SP81lin!i'. 

Art. 1.• Fica ereado no 7\Juniripio do Com~e. na !'nninc.ia 
da Bahia hum Commando Superior de I ;uardas l\aciou;ws for
mado de dous Batalluies de Infanleri:: jú or~·anis:tdos com a 
numera~ão de onze, e non:nla úo sr'n it;o a di\ o, aq ucHe dn 
seis, c este de oito Compardlias, e lnuna Companhia avulsa 
da reserva; desligando-se para esse lim tio Com:llanúo Sti[Wrior 
dos Municípios de Abran!Ps, e .Malta t.k SC!o Joiin, a linarda 
Nncional qualificada na Freguczia tlc Si.io Pedro tio .\sslÍ da 
Torre da mesma PmYincia. 

Art. 2. 0 Os Corpos acima fl'kridos lcriio as stws pamdas 
nos lugares que lhes forem marcados pdo 1'n':,idcnl(~ d<: Pro
' incia na lo r ma da lPi. 

Francisco Diogo Pereira de \'a:;cmtcdlo~, tio ::\Ien (ous~
lho, l\linistro c Secretario ti' Estado tios \q.(tH:io~ dn .l ustiçn, 
assim o tenha entendido e li~ra executar. l'.tl;trio do Hio dH 
Janeiro em yinte tres de .JuÍho de mil oilocunlos rincocnía 
e oito , trigesimo sclimo da lndcpendeneia ·~ do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua .:\Iagt'slade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vascoucellos. 

IJECHETO l\." 2.211- de :!3 de Julho de J~iifl. 

Separa o Termo d'Ati{;aia do de 1/ragança, na l'rot'incia 
de São Paulo, e cn1a nelfe e no de J.\'a:areth, reunidos, 
o Lugar de Jui:; Municipal, que accumulará as {tmcções 
de Jui-:. dos Orphilos. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Art. 1.° Fica separado o Termo 1l'Af.ihaia do dt~ l~ra

gança, na Provineia tio São .Paulo, c crea1Jo ncil(', ·~ no <I•· 
i\azarelh, reunidos, o Lugar de .! ni;. :\ínnir.ipal, qur~ acrumn 
lará as fnneções de Juiz dos Orpl!f:, s: l"c'YCI;<:rl;b as di'[ o~i•:üc' 
em contrario. 
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Frant·.isw Hin;::n Pt'l'eira de \·asconccllos, llo :\leu Úlll

st>lho, Minislro ~~ ~et'l'dario d'l~slado dos l\'e~ocios da Jusli~·a, 
assim á lenha f'nleiHiitlo e raça m:t•eutar. Palaeio tio Hio de 
.landro em vinte ln•s de Julho dt~ mil oitoeentos eitwocnla c 
oito, Lrigcsimo seliuw da lndcpcndcncia c uo lmperio. 

Com a Hubriea dt! Sua l\Iagps(ade o lmpcnulor. 

llECllETO ~. • 2.':212- t!c :2a de .Julho dt• 18,:)8. 

Eleva á Cathcgoria de Secção de 1Jata1hão .• a Companhia, 
e Secção de ComJ:"IIhia avul.~a da Guarda Nacional do 

.nfunicipio de Ubatuba na Provin~ia de São Paulo. 

A llcnrkndo á Propos1a do Jlrcsidentr• da Província de Siio 
raulo; lfci por bem Decretar o seguinte: 

i\ rt. 1. o l'iea elevada á calhrgoria de Scct:iio de Batalllfio 
de lnlimtcria , de duas Companhias, c com a mtmeraçfio de 
f)Uinze a Companhia, e SPcção de Companhia amlsa da (~narda 
Nacional da rcsena tlo l\luuicipio de Ubatuba n,t Pt·ovincia de 
São Pnulo. 

Art. 2. 0 A rPferida Secção rlc Uatalhão tcní a sua parada 
no lugar que lhe ror marcado pelo Presidente na l)rovincia na 
liírrna da Lei. 

I<rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do :Meu Con
selho, l\linistm e ~ccrctario d'Eslado dos ~C!!OCios da Justiça, 
assim OJ lenha Pnlcndido e lil{'il executar. l'alado rio Rio do 
Janeiro t•m vinte tn·s dl' .lulho dn mil oitoeenlos cint·.oenla e 
oito, trigesimo seliuw da lndcpcndenria c do lmperio. 

Com a Huhriea de Sua l\lagcslade o Irnpct·adoi'. 

1-'raw:isco Dioyo Pereira de Vasconcrllus. 



( 40 j. ) 

Frant·.isw Hin;::n Pt'l'eira de \·asconccllos, llo :\leu Úlll

st>lho, Minislro ~~ ~et'l'dario d'l~slado dos l\'e~ocios da Jusli~·a, 
assim á lenha f'nleiHiitlo e raça m:t•eutar. Palaeio tio Hio de 
.landro em vinte ln•s de Julho dt~ mil oitoeentos eitwocnla c 
oito, Lrigcsimo seliuw da lndcpcndcncia c uo lmperio. 

Com a Hubriea dt! Sua l\Iagps(ade o lmpcnulor. 

llECllETO ~. • 2.':212- t!c :2a de .Julho dt• 18,:)8. 

Eleva á Cathcgoria de Secção de 1Jata1hão .• a Companhia, 
e Secção de ComJ:"IIhia avul.~a da Guarda Nacional do 

.nfunicipio de Ubatuba na Provin~ia de São Paulo. 

A llcnrkndo á Propos1a do Jlrcsidentr• da Província de Siio 
raulo; lfci por bem Decretar o seguinte: 

i\ rt. 1. o l'iea elevada á calhrgoria de Scct:iio de Batalllfio 
de lnlimtcria , de duas Companhias, c com a mtmeraçfio de 
f)Uinze a Companhia, e SPcção de Companhia amlsa da (~narda 
Nacional da rcsena tlo l\luuicipio de Ubatuba n,t Pt·ovincia de 
São Pnulo. 

Art. 2. 0 A rPferida Secção rlc Uatalhão tcní a sua parada 
no lugar que lhe ror marcado pelo Presidente na l)rovincia na 
liírrna da Lei. 

I<rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos , do :Meu Con
selho, l\linistm e ~ccrctario d'Eslado dos ~C!!OCios da Justiça, 
assim OJ lenha Pnlcndido e lil{'il executar. l'alado rio Rio do 
Janeiro t•m vinte tn·s dl' .lulho dn mil oitoeenlos cint·.oenla e 
oito, trigesimo seliuw da lndcpcndenria c do lmperio. 

Com a Huhriea de Sua l\lagcslade o Irnpct·adoi'. 

1-'raw:isco Dioyo Pereira de Vasconcrllus. 



( 4o:; ) 

DECHETO N." 2.21:J- de 2li dl' Julho de 1838. 

Cn:a hum Commando Superior de Duardas Nacionaes no 
jJfunicipio dos Lençúes na Prorincia da Bahia. 

,\Ltcndrndo il Proposla do Presidente da Prm inria da Bahia; 
Hei por hem ]keretar o seguinte: 

Art. 1." Fica dcsli~ada do Connnandn Stq:crinr de Santa 
Is.tbPI tl<l Provineia da Bahia a f;uarda i\;H"ional do :\luni
dpio dos Lt>nçúes da mesma Provinda, f' twllt' errado hum 
Commando Superior formado de hum Esquadrão de Clnallaria, 
d<' duas Companhias, com a numeruc;üo de dez,•setr, dous lla
talltõt~s de Infanteria com as dt•signat'ÜI'S de sPssenla e hum, 
c ef'nlo e quatro do serviço acliro, tPndo 1•ste oito Companhias, 
c aquellc as seis com que se acha j;i organis<~do, c huma Corn
panllia avulsa da rr·serra. 

Art. 2." Os referidos Corpos IPriío as su:.~s parnd[ls nos 
lugan·s que lhes forem marcados pelo l'rcsidenk da Prm incia 
na fôrma Lei. 

Francisco Hiogo P<'n•ira do Vasconcellos, do :\Jeu Conselho, 
Ministro c :-iPcrclario rl'Eslado dos J\pgocios da .lnsliça, ussim 
o lPnha entendido e fa('a executar. Palacio do Hio de Jnndro 
em vinte seis de JulhÓ de 111il oitocl'lllos eincocnla c oito , 
trigcsimo selimo da Jndt~pcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua :\fagcstadc o I111pcrudor. 

Francisco Diogo Pereira de rasconcellos. 

llECHETO ~.o 2.~14.- rle 28 dt~ .Julho de JS:i8. 

A lt1'1'a a organisação dos Corpos da Guarda NacÍollal da 
Cidade de Cametá na Prorincia do Pará , e crêa hum 
Batalhão de l11{'anteria na Vifltt de llreres da 111WIUt 

Provincúz. 

AtlPndendo á Proposta do f'rPsidenle da Província do Parí1; 
Hd por bmn lkerdar o sPgllinte: 

Art. 1." Os quatro Ilatnlluil's de Jnfanleria, nrados na 
Cidade de Camctü na Província do l'aní, liciío diridirlos 1'111 

Sf'ÍS, I'OIH US dcsig111HJH'S tk IJUilfOI'ZI', IJIIÍilZI', dt•SI'Sl'ÍS, til'SC-· 

w!e, trinta c hum, e lrint<~ ,. dow; dn s•·rri':" adi'" 
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O llatal!Jão numero quatorzt~, eomposlo de quatro Com
panhias, comprehendcrá a Parochia de Santa Thereza de Cu
rucá; os de numero quinze, trinta e hum e trinta e dous, de 
seis Companhias cada hum, a de São João Uaptista; e de nu
mero descseis de quatro Companhias, a de Nossa Senhora do 
Carmo do Tocantins; e de numero desesete, tambem de quatro 
Companhias, a de Nossa Senhora da Conceição de Mucujuba. 

Art. 2." Fica erntdo na l'aroehia de Santa Anna da Villa 
de Breves, e suhordiu3do no Commando Sup1•rior de Camntü, 
hum natalhão de lnfanleria de quatro Compaullias, COIII a de
signação de trinta c trcs do serviço <:ctivo. 

Art. :3. o Os referidos Corpos terão suas paradas nos lu
gan•s que Jh,~s forem marcados pelo Presidente da Província 
na ftírma da Lei. 

Francisco DioirO Pereira de Yaseonccllos, do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim· o ten, '1 entendido c far;.a executar. Palacio do Hio du 
Janeiro em vinte oito de Julho de mil oitocentos cincoenta Q 

oito, trigcsirno selimo da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Iluhrica de Sua ~lageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Perúra de Vasconcellos. 

DECRETO N." 2.:!1:.>- de 'J. de c\gosto de 1858. 

Crea not·as cadeira.~ publicas do primeiro !JI'áo de iustrucção 
primaria para ambos os .~e.ros nas Frrgurzias do Sacra

.mcntu, c de Santa Ilita desta Curlc. 

Allcndendo ao que propoz o Jnspectur Geral interino da 
Jnstrucçfto· primaria P Sl'l~tllHlaria do J\lunicipio da Côrte: Hei 
por bé'm Crear huma eaddra de iuslrucçfto primaria do pri
meiro gnío para o se'::o masculino, e outra para o sexo fl'mc
nino em cada humadas Fr!'guezias do Sacramento, e de Santa Hita. 

O 1\Iarquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de !\Iinislros, ::\Iinistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do I mpcrio, assim o tenha entendido c far:.a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Agosto de mil oito
centos cincoenta c oito, trigcsinw setimo da lndependcncia e 
do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

ltfarque:::. de Olinda. 



( WG) 

O llatal!Jão numero quatorzt~, eomposlo de quatro Com
panhias, comprehendcrá a Parochia de Santa Thereza de Cu
rucá; os de numero quinze, trinta e hum e trinta e dous, de 
seis Companhias cada hum, a de São João Uaptista; e de nu
mero descseis de quatro Companhias, a de Nossa Senhora do 
Carmo do Tocantins; e de numero desesete, tambem de quatro 
Companhias, a de Nossa Senhora da Conceição de Mucujuba. 

Art. 2." Fica erntdo na l'aroehia de Santa Anna da Villa 
de Breves, e suhordiu3do no Commando Sup1•rior de Camntü, 
hum natalhão de lnfanleria de quatro Compaullias, COIII a de
signação de trinta c trcs do serviço <:ctivo. 

Art. :3. o Os referidos Corpos terão suas paradas nos lu
gan•s que Jh,~s forem marcados pelo Presidente da Província 
na ftírma da Lei. 

Francisco DioirO Pereira de Yaseonccllos, do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim· o ten, '1 entendido c far;.a executar. Palacio do Hio du 
Janeiro em vinte oito de Julho de mil oitocentos cincoenta Q 

oito, trigcsirno selimo da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Iluhrica de Sua ~lageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Perúra de Vasconcellos. 

DECRETO N." 2.:!1:.>- de 'J. de c\gosto de 1858. 

Crea not·as cadeira.~ publicas do primeiro !JI'áo de iustrucção 
primaria para ambos os .~e.ros nas Frrgurzias do Sacra

.mcntu, c de Santa Ilita desta Curlc. 

Allcndendo ao que propoz o Jnspectur Geral interino da 
Jnstrucçfto· primaria P Sl'l~tllHlaria do J\lunicipio da Côrte: Hei 
por bé'm Crear huma eaddra de iuslrucçfto primaria do pri
meiro gnío para o se'::o masculino, e outra para o sexo fl'mc
nino em cada humadas Fr!'guezias do Sacramento, e de Santa Hita. 

O 1\Iarquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de !\Iinislros, ::\Iinistro e Secretario d'Estado dos 
Negocios do I mpcrio, assim o tenha entendido c far:.a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em quatro de Agosto de mil oito
centos cincoenta c oito, trigcsinw setimo da lndependcncia e 
do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

ltfarque:::. de Olinda. 
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DECRETO N." 2.2LG- d1• 7 1le Agosto •h• 1858. 

Approm os Estatutos da Companhia que tem de executm· o 
contracto para a naregaçào por vapor entre 1lfontevideo c 
Cttyabá, constante da.~ condiçrJes mmexas ao Drrreto n. o 

2.196 de 23 de Junho do eorrente mmo. 

Attendendo ao qne Me reqtwreo José Antonio Soares, e 
de ronlormidade rom a Minha immediata ne~olu<;<io, lollHlfla 
sobre parecer da Ser.t:iio dos i\Pf.(orios do Jmperio do Cons1•lho 
d'Estado, exarado em Consulta d1~ Yinle llOV•J de .Julho ullimo: 
lfpi por bem Approvar os Eslalntns, IJUr. eom Pste baiüio, da 
Companhia organisat.la para cxewtar o contraelo para a na
w•ga1;ão pnr vapor cntm 1\lonlevideo c Cuyah:í, constante das 
eondir.ücs annexas ao Ueereto 11." :!.tUii de vinil' ln·s de Junho 
do co~Tcntc anuo. 

O l\farquez de Olinda, l.nnsrlhniJ'O d•Estado, Presidente 
do Conselho de l\linistt·os, Ministro e SeiTclario d' Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e ra~.a Pxecutar. 
Palacio do Rio de Janeiro em S{~te de Agosto dn mil oitocentos 
e cincoenta c oito, trigesimo setimo da IndPprmlcneia c do 
lmperio. 

Com a Rubrica dP- Sua l\Iarcstadc o Imperador. 

Jlarqur:. de Oliuda. 

l~statutos da Comt•anbia ele ua,·.,.~a~iio do 
AUo J•a!•at,u;ua~·· 

Art. 1. • A f:ornpanhia, antorisafla pPio Decreto n. o 2.1 !lG 
de 2:1 de Junho do corrrntc anno, dPnomin:u·-sc-ha- Corn
panllia de Naveg-a~iio do Alto Paraguay-, c durarü pelo tempo 
de seu contracto, salva a renoYa{·iio deste. 

Art: 2.• Jma tem por objPêto prinCipal o cumprimento 
das condições do contracto e subsidiariamente, mas sem pre
uiso das mesmas condil:ões, todos 05 frl'les, e passagens, ou 
quacsqncr outros prowilos lícitos, que se possão obter em 
utilidad~ da Companhia. 

Art. 3.• O fundo da Companhia será de mil c duzentos 
contos de réis, divididos rm acçõcs de t1·rzentos mil rris cada 
lmma, alôm das quacs se emittirão as designada:> no art. 22 
l~stl) fundo será exigido pela Administ-m~ão 1la rnesnw , em 
prestações, á medida que demandm· o desenYohirnento da des
}Jf~za, entrando os accionistas com as respectivas quotas no 
prazo de 15 dias da data dos annuncios public'ados nas l<1lhas 
diarias p•'lo Jlr .. ~ichmlfl lia Companhia. As ehamadas IIIIIH'a 

sertio tuilion·s df' I() po1' l'f'll(o sohn· o \·ator da,; ;u·IJH's. 



Ar I. !t.. o Os areiouislas IJIII' tleixm em l11• )"(!alisar as prt•s
taçües nos lll"azns estipulados, penkrão, em beneficio da as
sociação, as quantias rom que anteriormente tiverem entrado, 
salvos os casos cxtraordinarios de fort;a maior provados pt•rante 
<t .-\drninistrac;.Uo, no prazo de seis mezes. 

Art. 5. • Os accionistas sú respondem pelo valor nomi
nal das acrões que subscre\'erem. 

Art. G.• .\ caixa da Companhia scrú no Uanco do Brasil, 
ou em outra inst.iluic;ão Haneal de inteira eonfian~a, 

Art 7.• As m:c;íit~s podt>rão S{'r negociadas, on transfl'
rid<ts a arbítrio das pariPs, com tanto que a transfpn•ncia seja 
deYiclanwnte rc~islrada nos livros cl11 Comrnnhia; a tn11lsfc
reneia, porem, não eonfPrc o direito de votar ao no\'o aceio
nista senão depois de :lO dias do avcrbamcnto, excepto o caso 
ele tr·•.nsfcreneia pOI" snrcessão hcreditaria, em que compele 
desde Jogo ao no\'o possuidor o exet'cieio de lodos os direitos . 

. -\rt. 8." l,ara leYar a eiTeito a navc~açiio, a que se propõe 
n Companhia, adquirir<í e possuir<í barcos de vapor de força 
t! ton•~lagcm sullidente vara o hom desempenho do serviço 
eontractar:lo; poderú tamll,~m possuir os predios necessarios para 
o estabelecimento de armazens, officinas e dcpositos nas loca
lidades comenientes, c mais os terrenos cedidos pelo Governo, 
que sPrão opportnnamPntl~ mc·didos e demarcados; bem corno 
}JOd,·rá ulienar qnaesqucr propriedades ndquiridas. 

Ar. 9. • A Companhia será administrada nesta Ct"lrte pt•lo 
EmprPsario, na qualidade rll~ seu Pn•sidente, por espaço de fn•s 
;tnnos, coadjuvado por dons Directorcs, eleitos na priml'il'a 
reunião da asscmbléa geral dos acdonistas por maioria abso
luta de votos. 

Art. 10. A Dirccloria se reunit·á ordinariamente huma 
vez por mez para resolver sobre os negocios de maior monta, 
fomo sPja compra de vapores, novas ent.t·adas por conta 1111 
Companhia, alienação dt>~ propriedades, compromissos com o 
(~ovemo, e regulamc~ntos que forem necessarios, sendo tambcm 
presentes <Í Directoria IH'slas sessões os liHos da Companhia, 
<~ hum balancete mensal, bPm como a eorn'spondencia rece
bida e expr!dida pelo !,residente dn Companhia, e bem assim 
todos os esclarecimentos que orientem a Directoria sobre o 
estado da sociedade. 

Art. 11. Nn compeh~ntc livro de actas das sessões da 
Directoria serão hmçadas todas as resoluções da mesma, bem 
como os motivos em que forem baseadas; servindo de Secre
tario nestas reuniões o Director que o Presidente nomear . 

. \rt. 12. O })residente sení substituido em suas faltas 
Jlf'los membros da Jlirectol'ia, seg-undo a ordem de sua ,·otaç.fio, 
·~ es!Ps pelos immediatos em ,·otos na rcspediva l'!cir:ão . 

.-\rt. 13. Ao Presidente da Companhia compete o cxpe
diPnlc> e ailminist.rar:ãn dP todos os rwgocios da mesma nrsta 
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Côrte, e a execução de todas· as resoluções da Directoria, com 
plenos e illimitados podgres: elle a representa tambem perante 
o Governo e em Juizo; convoca ordinaria e extraordinaria
mente a assembléa geral dos acqionistas; e provid~ncía.a bem 
da empresa e seus interesses como julgar conveniente. . 

Art. 14. · Em Montevideo, na cidade de Cuyabá e nos 
lugares em que convier a cr~ação de Agencias, a administração 
dos negocios da Companhia será confiada a Agentes nomeados 
e demittidos pelo Presidente; ao qual compete a nomeação e 
demissão de todos os empregados da Companhia, podendo t~ 
davia ouvir os Directores. 

Art. 15. As attribuic;ões e deveres dos Agentes, e mais 
empregados, serão designados em regulamentos conreccionados 
pela Directoria. . 

Art. 16. A Directoria marcará o dividendo que deva rca.:. 
lisar-se no fim de cada semestre, deduzindo-se dos lucros liquidos 
a somma, ou proporção regular pela diminuição do valor no 
material da Companhia, assim como h uma quantia razoavel 
para fundo de reserva, calculado de sorte que em caso algum o 
dividendo exceda a doze por cento ao anno, salvo deliberaç-ão 
expressa da assembléa geral depois que o fundo de reserva pass6 
de duzentos contos de réis. 

Art. 17. Annualmente apresentará a Directoria á assem
bléa geral dos accionistas o relatorio e balanço do anuo, quo 
poderá ser examinado por qualquer dos socios, e em todo o 
caso o será por huma Commissão de tres membros nomeada 

~· pelos accionistas, á qtial serão franqueados os livros e todos 
os esclarecimentos que forem exigidos, sendo convocada nova 
reunião da assembléa geral, logo que esta Commissão tiver con
cluido o e'lame, para lhe ser presente o respectivo parecer. 

f Art. 18. A assembléa geral se julgará constituída es-
tando presentes accionistas que representem hum terço do fundo 

·· · eff'ectivo da sociedade. . 
., Art. 19 ... O Présidente dirige' os trabalhos da assembléa 

geral , nomeando Secretario e Escrutadores, quando houver 
votação. 

Art. 20. Os votos serão contados na razão de hum por 
I cada dez acções. Os accionistas ausentes poderão v.otar por 

~procur.ação passada a outros accionistas ; qualquer que seja 
porêm o numero de acções que represente o accionista, não 

1 terá mais de doze votos. 
~,_! Art. 21. As deliberações para propór ao Governo qual
, · quer alteração nos presentes Estatutos, só poderão ser tomadas 

em assembléa geral para esse fim expressamente convocada, na 
qual se ach& repres~ntada a maioria absoluta do rondo da socio 
dadc, e por dons terços pelo menos dos votos presentes. 

Art. 22. O Empresario céde e transfere ã Companhia o 
direito que estabelecem as condições annexas ao Decreto n ." 

52 
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2.196 de 2:1 de Junho do corrente anno, compelindo-lhe uni- , 
camente huma commissão de dez por cento sobre o fundo da 
sociedade1, em acções que augmentarão o numero das desi
gnadas no art. 3.•, sem que o Efllpresario tenha direito a 
qualquer out.ra indernnisação pelos serviços que prestar á Com
panhia durante tres annos. 

Art. 23. l<'indos os sobreditos tres armos, a assembléa 
geral da Companhia na mesma occasião em que nomear o~ 
Directorcs, de que trata o art. 9. 0 , nomeará lambem o Pre
sidente da Companhia. Este c os Directores poderão ser re- , 
eleitos nesta e nas sPguintes eleições triennaes. 

Nessa occasiiio poderá tambem a Companhia, ávista dos 
rendimentos da Empresa, arbitrar aos seus empregados huma 
porcentagem dos lucros livres por gratilicaçllo de seu trabalho. 

) 

Ria de J•meiro em 3 de Julho do 18á8. 

-·--
DECRETO N. 0 2.217- de 7 de Agosto de 1858. 

Eltra á Cathegoria de Secção de Batalhão, a Companhia 
t1 Secção de Companhia avulsa da Guarda Nacional, 
ereadas na Villa de llliranda na Provincia de Jllaló 
Grosso. 

Attendcndo ir Vroposta do Presidente da Província de ?ffato 
Grosso; Hei por bem ,Decretur o srguinte: 

Art. 1." l<iea <>levuda á CnUwgoria de Sccc;iío de Datalh11o 
de Infantcria, de duas Companhias, e com a designação de 
segunda do serviço actiro, a Companhia c Secção de Compa
nhia, creadas na Villa de Miranda na Pro\·iucia de Mato Grosso. 

Art. 2." A referida Secçilo de Batalhão; terá a sua parada 
no lugar que I h o for marcado pelo Presidente da Provincia ,i 
na fórma da Lei. .. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con-,: 
se lho, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palacio no lHo de 
Janeiro em sete de Agosto de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da ludcpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imuerador .. 

Frmwisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DimETO N.o 2.218 -do 11 de Agosto de ISãtt. 

A JV''·ova os Esta(utos da Socieda(le encarregada de edificar 
o novo 11teatro na Cidade de Porto Alegre. 

Atbmdendo ao que Me representou o llorão de Quaraim, 
como Presidente da Sociedade encarregada de edinear· o novo 
TluMtro na Cidade de Porto Alegre, c de conformidade com a 
l\linha immcdiata Resolução de sete do cmTcnte rncz, tomada 
sobrn parecer da Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho 
(!'Estado, exarado em Consulta de vinte nove de Julho pro
ximo passado: Hei por bem Approvar os Estatutos da referida 
Sociedade; que com este baixão. 

O l\Iarquez de Olindn, Conselheiro d'E~lado, Pn•sidenle do 
Conselho de Ministros, l'tlinistro c Secretario d'Estad<• dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido, c faça executar. 
Palacio do Hio de Janeiro em onze de Agosto de mil oitoccntoil 
cincoenta c oito, trigesimo setimo da lndcpcndcncia c llo lm
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Imperador. 

Marque:; de Olinda4 

Etiltatutos tia Socleclade encnrregaulau. tle c•li• 
fica•• o uo,·o Tlaeatro na f::itlade ele Pot•to 
.tl.le;:;t•e, a que se refere o Dect•eto n.• ~.t:l.8 
d(•sta data. 

Art. 1. • A Sociedade tem por fim a conclusão c manu
tcnrão do novo Theatro. 

·Art. 2.• O seu capital hc de vinte c cinco contos dQ réis 
divididos corno até aqui em acçõcs de quinhentos mil réis 
cada huma. 

At·t. 3. • Este capital será arnortisado com os rendimentos 
l do rn~smo Thcatro, c a arnortisação será feita por meio da sorte 
tnllo r1odendo porêm em cada sorteio caber a cada acção mais 
,:.,do que a quantia <!e cem mil réis. 
·: Art. 4. 0 Logo que as acções tenhão sido amortisadas, ou 
·.se autos disto o Governo Provincial as rcsgastar, será o Tlwatro 
cntrcgre á Província. 

. Art. 5. o Os Socios que no prazo marcado pela Directoria 
nlio preencherem as suas acções, perderão o direito á cllas, c 

· ás quantias com que tiverem entrado. 
Art. 6.• A propriedade das ncc;<ics cl;í a prefcr;·ncia na 

as:;ig natura dt~s CanHtrotes, ou das l~udeiras. 
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Al't. 7.• As acções não poderão ser transferidas senão de 
hum parà outro socio. 

Art. 8. o Todo o sorio tem direito. de votar na proporção 
das acções que possuir com a clausula porêtn de que, de ciMco 
até oito contar-se-ha hum voto por duas acções, e dahi para 
cima, hum voto por quatro acçoes. . 

Art. 9.0 A Assembléa geral reunir-se-ha ànnualmente no 
dia 29 de Junho, e extraordinariamente quando for convocada 
pela Directoria, julgando-se constituída quando estiver reunido 
metade do seu capital representado pelos socios presentes, ou 
pelos ausentes que enviarem procurações aos mesmos socios. 

Art: 10. A Assembléa geral compete eleger a Directoria 
tomar-lhe contas, e dar todas as providencias que forem con
ducentes ao bem da Sociedade. 

Art. 11. A Directoria será composta de hum Presidente 
hum Thesoureiro e hum Secretario. 

Art. 12. A Directoria he encarregada de concluir as obras 
do Theatro, vigiar na sua conservação, nomear e demittir os 
empregados quando for necessario, entender-se com as auto
ridades; decidir as duvidas que occorrcrem, e tomar todas as 
medidas indispcnsaveis para o desempenho de suas funcções. 

Art. 13. A Directoria actual durará até a primeira reu
nião da Assembléa geral. 
' Art. 14.. A liquidação da Sociedade quando se dissolva 
em qualquer das hypotheses de que trata o artigo 4. o, ficará 
pertencendo á Directoria, que existir ultimamente nomeada. 

Rio de Janeiro em 11 de Agosto de 1858. 

--
DECRETO N.o 2.219-de 11 de Agosto de 18ii8. 

Approva os Estatutos da Companhia Rio Grandense da{ 
minas de Carvão. 

Attendendo ao que Me requererão o Barão de Mauá , o 
Conselheiro Luiz Antonio Barbosa, e o Commendador Luiz Alves 
Leite de Oliveira Bello; e de conformidade com a Minha im
mediata Resolução de 7 do corrente mez, tomada sobre pa
recer da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Es
tado, exarado em Consulta de dous: Hei por bem Approvar 
os Estatutos organisados parà a Companhia RioGrandense das 
minas de carvão, de conformidade com a concessão feita por 
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Decreto n.• 1.993 de 12 de Outubro do anno passado, e que 
com este baixão. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, 1\linistro e Secretario d':Estado dos N~
gocios do lmperio, assim o tenha enteudido e fa~a executar. 
Palacio do Rio de Janeiro C'm onze de Agosto de mil oitocentos 
cincuenta e oito, trigesirno setimo da lndellcndcncia e do 
lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
\ 

Marquez de Olinda. 

Estatutos da ()ontpanhla _..;.Rio Grandense -
das ndnaf!!l de ()arvilo. 

TITf.lLO t.. • 

DA 01\GANISAÇ.\0 DA COliPAl\IHL\. 

SECÇÃO I. 

Da Companhia. 

Art. 1. • Fica estabelecida na Cidade de Porto Alegre , 
Capital da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, de 
conformidade com o Decreto n.o 1.993 de 12 de Outubro de 
1857, e do Contracto da mesma data, que lhe he annexo, huma 
Companhia anonyma denominada - Companhia Rio Gran
dense das minas de carvão- a qual durará trinta annoii con
tados da data da sua installação. J~ste praso poderá ser pro
rogado, se para isso a Companhia obtiver autorisação dos po
deres competentes. 

Art. 2.• Considcrar-se-ha installada a Companhia, Jogo 
que, depois de approvados estes Estatutos, for nomeada a Di-
rectoria na forma dos arts. 16 e 17. . 

Art. 3.• O objecto principal da Companhia be lavrar a 
mina de carvão de pedra denominada -do Arroio dos Ratos -
no perímetro comprehendido nqs limites actuaes do l\lunicipio 
do Triumpho, á margem direita do Rio Jacuhy; e bem assim 
quaesquer outros jazigos carboniferos, c de outros mineraes, 

.• que no pt·aso de cinco annos forem explorados {descobertos) 
pela Companhia dentro do mesmo perímetro. Subsidiaria
mente pode à Companhia explorar lambem, por espaço de cinco 
annos, outras minas de carvão em toda a t1rovincia. 

Art. 4. 0 O capital da Companhia será de mil contos de 
réis, dividido em cinco mil acrões de duzentos mil réis, e rea
lizavcl em presta,;õcs de dez por" cento, á medida que a Directoria 
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julgor ncccssario; fazendo as chamadas por meio de annuncios 
nas folhas diarias de maio:· cil'Culação na Província com trinta 
dias de' antecedencia. 

Este capital poderá sar augmentado àté o dobro, Q'.Htndo 
convier á Companhia, c assim ror resolvido por delibcrac;:iio da 
Asscmbléa geral dos accionislas. 

Art. 5.0 .A Companhia, alem dos instrumentos, 'JUC tem 
de receber do Governo, podení adquirir os que forem necessarios 
para a exploração, e lavra das minas, c bem assim os edificios, 
construcçOes, embarcações, terras, animacs, c tudo o mais, de 
que carecer. 

Art. 6.0 Os fundos da Companhia serão dPpositados em 
conta corrente no Banco de Porto AIPgrc. de onde serão reti
rados á mPdida que as necessidades o -exigirem. 

Art. 7. 0 A Companhia podcr<Í ser dissolvida nnlt's de findar 
o praso, de que tl'ata o art. 1.0 , se a assembléa geral dos acdo
nistas assim o· julgar comenientc; e elfcctivamPnte o será, se 
oiTerecc.r p,reJuizos , que absorvão vinte pot· cento do seu ca-
pital. · 

SECÇ:\0 2.• 

Dos accionistas. 

Art. S.• São accionistas da Companhia todas ns pessom•, 
corporações, ou associações, qLtc possuii'cm suas acçõcs, quer· 
conio primeiros protfrietnrios, quer como ccssionarios. 

Art. 9.• Os aceionistas s6 respondem pelo vnlor nomina
das acções que possuírem, conforme dispõe o art. 298 do Co
digo Commcrcial, 

Art. 10. Os accionistns, que não eiTectuarem suas entradns 
nas epocbas com potentes , dcixm ão de ser .considerados .como 
taes, c perderão em beneficio da Companhia as prcsta<:ões , 
que já houverem realisado; Clcepto nos caso~ de força maior 
devidamente justiflicada perante a Dircctoria no praso impro
rogavel de seis mezes. 

Art. 11. As acções podem ser negociadas, cedidas, doàdas, 
hypolhecadas, ou por qualquer modo ti·ansferidas; porôm a 
transfcrencia s(l sení valida depois de rcgi~trada nos livi'Os da 
Companhia com assignatura do proprictario, ou de seu pro
curador. 

Art.• 12. As acções só conferem ao novo accionista o di
reito de votar trinta dias depois de feita, c registrada a tmns
fcrencia, excepto nos casos de successão hercditaria, nos quaes 
o novo accionista entra logo na posse de todos os direitos, com 
tanto que, se forem muitos os hcrdmros, se combinem pal'a 
se fazerem representar por hum só, que cxhibirá certidão de 
obito tio accionista antecessor, c procuração dos cohcrdt'iros. 
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SECÇÃO IH. 

Do Dividendo, Porcentageus, e Fttndo de 1·eserva. 

Art. 13. No fim de cada semestre se deduzirá dos lucros 
líquidos da Companhia huma quantia equivalente a cinco por 
cento do valor do material existente, para fazer face á sua re
paração, substituição, e augmento: do resto se tiraruo seis por 
cento para fundo de reserva, e outro tanto para remuneração 
da Dircctoria, tocando ao Presidente duas sextas partes. O rc
manecente será o dividendo, que se pagará aos accionistas nos 
mezes de Janeiro c Julho de cada anuo. 

Art. H. Chegando o fundo de reserva a cincoenta por 
cento do capital rcalisado da Companhia, cessará a accumulação, 
que só deverá continuar, se aquclle fundo vier a ser desfalcado. 

TI'I'ULO 2.0 

I -

D.\ AD)Jll"lSTHAÇAO GEIUL D.\ CmiPA~liiA. 

SECÇÃO I. 

Da Directon·a. 

Art. 15. A <Hlministração geral da Companhia será con
fiada á huma Dir·cctoria, e a hum Gerente. 

Art. 16. A Dircctoría será composta de cinco membros 
eleitos annualmentc pela Asscmbléa geral dos accionistas por cs
crutinio secreto, c maioria absoluta de votos , dentre os que 
possuírem vinte, ou mais acçôes. 

Art. 17. O Presidente daDircctoria, que será tambem o da 
Companhia, será eleito primeiro, c em separado; depois pro
ceder-se-ha á eleil;ão dos outros quatro membros em huma só 
cedula; e por ullimo serão eleitos deste mesmo modo cinco 
supplcntes, para substituírem os Dircctores nos seus impedi
mentos, segundo a ordem da vot::Jção. 

Art. 18. _1\. Directoria :;e reunirá ordinariamente huma 
vez em cada mez sob a Presidencia do primeiro Director eleito, 
para deliberar· sobre os negocios ordinarios da Companhia, e 
sobre tudo aquillo, em que o Gerente tiver de consulta-la. 
Nessa occasião lhe serão apresentados o balancete mensal da 
Companhia, e os respectivos livros, a fim de que e!la possa 
informar-se do cstndo da emf>resa. Servirá de Secretario o 
Dircctor, que o Presidente designar. 

Art. 19. No livro de actas da Directoria serão regis
tradas todas as resoluções, que a mesma Moptar, c os motivos, 
em que !orem bascildas. 
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Art. 20. (~mpcte :í Directoria : 
t.• Propor á Assembléa Geral dos accionistas as alterações 

ou modificações, que julgar necessarias nestes Estatutos. 
2. o Organisar o seu, regimento interno, e o da Assembléa 

Geral dos accionistas, e pô-los em execução provisoriamente, 
em quanto por esta não forem approvados .. 

3.• .. Approvar definitivamente os regulamentos organisados 
pelo Gerente. 

4. o Requerer a desapropriação das terras, cnja compra o Ge
rente não puder e!Tectuar. 

5.• Uesoh·er as duvidas, e dificuldades, sobre que o Gerente 
a consultar. 

6.• Estabelecer definitivamente os ordenados dos empregados 
da Companhia, c fixar o preço dos productos das minas. . 

Art. 21. A Directoria procurará sempre ultimar, por meiO 
de arbitros, as contestações, que se possão suscitar sobre os nc
gocios da Companhia. 

Art. 22. Quando algum dos membros da Directoria se 
achar impedido de servir por mais de dous mezes,.,será subs
tituído pelo supplente, a quem competir, o qual receberá ares
pectiva porcentagem. 

Art. 23. A Dircctoria fica auto:-izada para demandar, e 
ser demandada, c para exercer livre, c geral administração, e 
plenos poderes, nos quaes devem, sem rc•erva alguma, consi
derar-se comprehcndidos, e outorgadoi mesmo os pôdcres em 
cauiia propria. 

SECÇÃO 2.• 

Do Pre8idente. 

Art. 24. O Presidente será eleito de conformidade com o 
disposto nos arts 16 e t7; será substituído em sua falta, ou 
impedimentos pelos outros Directorcs, segundo a ordem da vo· 
tação; e terá as seguintes attribuições: 

1. a Presidir á Directoria, e á Assembléa Geral dos accio-
nistas, convoca-las ordinaria, e extraordinariamente, e ser orgão 
dellas. 

2.• Representar a Companhia perante o Governo, em Juizo 
e particularmente. · 

3.• Examinar e inspeccionar todos os ramos do serviço da 
Companhia, e velar na fiel observancia destes Estatutos, dos 
Regulamentos, c das decisões da Directoria , e da Assembléa 

·Geral; podendo todavia suspender as que os factos demons
trarem 'ser contrarias aos interesses da Companhia; dando logo 
parte á Assembléa geral na sua primeira reunião, para que 
decida se taes resoluções devem, ou não ser executadas. 

4." Propor á Directoria, e á Asscmbléa Geral todas as me· 
didas, que julgar vantajosas aos interesses da Companhia. 
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SECÇÃO 111. 

Do Gerente. 

Art. 25. O Gerente será proposto pela Dirccloria, e ap
provado pela Asscmbléa Geral sem discussão, c por escrutinio 
secreto. O seu ordenado será fixado pela Directoria. 

Art. 26. Nos itnpedimontos do Gerente senin1 a pessoa 
por clle proposta, e approvada pnla J)irectoria; na sua falta a 
Directoria nomeará quem o substitua interinamente até a pri- . 
meira reunião da Asscmblí~a Geral. 

Art. 27. O Gerente terá a seu cargo. 
1." Nomear, e derniltir livremente os empregados, c con

tractar~ c despedir os engenheiros, operarios, e trabalhadores 
<rue a Companhia houver de ter, submettendo á approvação da 
Directoria os ordenados, que aos empregados c engenheiros 
houver provisoriamente estabelecido. 

2. 0 Dirigir, c fiscalisar a cscripluração mercantil da Com
panhia, e organisar o balancete mensal, que deve ser npresen
tado á Directoria, c o relatorio, c balanço geral, que de,·em ser 
presentes annualmente á Assembléa Geral, nos quaes enuncie 
com darcsa todas as operações, e expediente da Companhia, 
todos os trabalhos emprehendidos, c resultados obtidos; c 
exponha por meio das convenientes demonstrações o verdadeiro 
estado da empresa, e o que della se pode esperar. 

3. 0 Organisar os Regulamentos necessarios para o bom de
sempenho dos diversos ramos do serviço n seu cargo, submct
tendo-os á approvação da Directoria, a qual consultará sobre 
quaesqu~r difficuldades, ou duvidas, que tenha na execução dos 
seus deveres, c cujas resoluções deverá cumprir, podendo com 
tudo appellar deltas para a Asscrnbléa (~eral em sessão ordi

. naria, ou convocando-a extraordinariamente por si mesmo, se, 
havendo proposto esta convocação ao Presidente, elle se não 
prestar a faze-la dentro de quinze dias. 

4.° Fazer lavrar as minas, e explorar os mineraes, procu
rando. obter pot· meio de fmquentcs visitas ás lavras, e explo
rações, c por seus constantes esforços, os mais vantajosos re
sultados com a inais severa economia. 

5. • Comprar os instrumentos, machinas, animaes, e todos 
os outros materiacs proprios para a exploração, c lavra das minas; 
comprar, ou arrendar terras, e fazer construir os edificios con
venientes; c vender da maneira que mais convier os productos 
das minas. 

5:1 
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SECÇÃO IY. 

Da .Assembléa geral dos accionistas. 

Art.. SlS. A Assembléa geral dos accionistas he a reunião 
dt~stes, quando e convocada, e constituída em conformidade com 
os Estatutos. 

Art. 29. Rcunir-se-ha ordinariamente a assembléa geral 
dos accionistas no mez de Janeiro de cada anno em o dia, hora 
e lugar desingados pelo P•·csidente, e extraordinariamente nos 
casos seguintes. 

1.0 Quando o Presidente da Companhia, ou a Directoria o 
julgarem necessario. 

2.• Quando a sua reunião for requerida pot· hum numero 
de accionistns, cujas acções representarE.'m ao menos hum terço 
do capital da Companhia. Neste caso o Presidente deverá fazet· 
a convocação quinze dias, quando muito, depois de lhe ter sido 
apresentada a riquisição por escripto, e motivada .. Se, passado 
esse prazo, elle não tiver feito a convocação, · potlerão os re
querentes faze-la por annuncios assignados por todos, com de
signação do numero das acções de cada bum, e declarando o 
objecto da convocação, e não ter sido attendida a sua requisição 
pelo Presidente. 

3.0 Quando for requerida pelo Gerente, que tambem poderá, 
se não fot· attendido, convoca-la por si nos termos do § an
tecedente. 

Art. 30. A convocação ordinaria, ou extraordinaria se fa•·á 
sempt·e por meio de annuncios publicados tres vetes pelo menos 
nas folhas diarias da Capital da Província, quinze dias antes. 
do indicado para a reunião. 

Art. 31. Nas reuniões extraôrdinarias tratar-se-ha somente 
do objecto d11 convocação; pode~-se-:-ha porém apresentar qual
qu~r indic'ai;ão para ser discutida, e resolvida na primeira reunião 
ordinaria, se a materia for julgada objecto de deliberação por 
hum. terço, ou mais dos votos presentes. 

Art. 3~. Nas reuniões ordinarias serão apresentados o re
latorio, e o balanço annuaes das operações, e estado da Com
panhia ; e se nomeará logo por escrutinio secreto huma Com- .. 
missllo de tres membros dentre os acci8nistas de dez, ou mais . :· 
acções, para os examinar, facilitando-lhe a Directoria, e o Ge
rente todos os livros, e contas da Companhia, e fornecendo-lhe 
todos os esclarecimentos, que exigir. 

Art. 33. Logo que esta Commissão houver concluido o 
seu exame, falo-ha constar officialmente ao Presidente para que 
convoque de novo a Assembléa geral, a fim de tomar conhe
cime'nto do parecer da Commi~são, e discl!ti-lo, e approva-lo. 

Art. 3(. Na mesma reumão, em que for appreslmtado o 
parecer da Commissão de exame, far-se-ha a eleição· da Dire-
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ctoria por cscrutinio secreto, e maioria absoluta de votos, se
guindo-se a ordem prescripta no art. 17. 

Art. 35. Julgar-se-ba coustituida a Assembléa geral, sem
pre que se reunirem accionistas, que representem por .si, ou 
como procuradores, hum terço do rondo effectivo da Compa
nhia. 

Art. 36. Os votos serão contados na razão de hum por 
dez acções; não poderá porêm accionista algum ter mais de 
''inle votos, qualquer que seja o numero de acções que repre
sente por si, ou como procurador de outrem. 

A tt. 37. As deliberações para propór ao Governo qualquer 
alt.t!ração nos presentes Estatutos só poderão ser tomadas em 
asscmbléa geral, para esse fim expressamente convocada; e 
na qual se ache representada mais de metade do capital da 
Companhia. Taes deliberaçõcs serão tomadas por dous terços 
pelo menos dos votos presentes. 

Art. 38. O Presidente da Directoria dirigirá os trabalhos 
da assembléa geral , e nomeará os Sem·etarios, bem com os 
Escrutadóres quando houvpr votação. 

TITIJLO 3.• 

• DISPOSIÇÕES TRANSITORUS. 

Art. 39. Os Concessores, Barão de Mauá, Conselheiro Luiz 
Antonio Barbosa, e Commendador Luiz Alves Leite de Oliveira 
Bello, cedem, e transferem á Companhia os direitos, e privi
legios constantes do Decreto n.o 1.993 de f2 de Outubro de 
1857, recebendo em compensação tresentas acções, das quaes 
poderão dispor livremente, e cuja importancia se1·á distribuída 
como despeza da Companhia pelos trinta annos de duração do 
privilegio na razão de dous contos de réis por anno. 

Art. &.0. Nos tres primeiros annos de duração da Compa
nhia o Presidente, e o Gerente da mesma serão nomeados pelos 
Concessionarios por maioria de votos, logo que a Companhia 
se ache organisada, e approvados os presentes Estatutos ; po
dendo ambos os cargos reunir-se, ou niio por todo esse tempo, 
ou em parte delle somente, n'huma só pessoa ; que vencerá como 
Gerente o, ordenado annual de quatro contos e oitocentos mil 
réis, e como Presidente a porcentagem marcada no art. 13. 

Nos éasos de falta, ou de impedimento, seriio estes lugares 
preenchidos pela fórma estabelecida nos artigos antecedentes. 

Art. 41. A importancia ~os instrumentos, machinas, e 
utensilios, qne a Companhia tem de receber do Governo em 
conformidade da condição 2. a do respectivo contracto, será le
vada a conta de machinismos, e utensílios nos livros da Com
Jlanhia, creditando-se ao Governo essa importancia. 
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Art. 42. A somma das dcspezas feitas pelo Governo Im~ 

perial com a exploração da mina do Arroio dcs Ratos, que em 
conformidade do referido Contracto tem de ser paga pela Com
panhia, será tambem levada ao credito do Governo, e carregada 
á conta dó privilegio da Companhia, a qual conta será solvida 
por meio de deducções annuacs. 

Art. 43. A assignatura dos presentes Estatutos pelos accio
nistas, depois de approvados pelo Governo, importa a sua ap-
provação pelos mesmos accionistas. 

Rio de Janeiro 21 dr Julho de 1858. 

-·-
DECRETO N.• 2.220 :-de 11 de Agosto de 1858. 

Marca o uniforme de que devem usar, no exercício de suas 
funcçües e soletnnidades publicas, os Chefes de Policia do 
lmperio, e os Empregados das respectiva.~ Secretarias, bem 
com~> os Delegados e Subdelegados de Policia. 

Hei por bem Decretar que os Chefes de Policia do Im
perio, c os Empregados das respectivas Sect·etarias, bem como 
os Delegados e Subdelegados de Policia, usem, no exercício 
dc_suas funcções c solemnidades publicas, dos uniformes des
criptos nos desenhos que com este baixão. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça cxécutar. Palacio do Rio de 
Janeiro em onze de Agosto de mil oitocentos cincoenta é oito, 
trigesimo setimo da lndependencia c do Imperio . 

. Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Jmp.erador. 

Francisco. Diogo, .Pereira de Vasconcellos • 

• 
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DECRETO N.• 2.221-dc 14 de Agosto de 1858. 

Separa o termo de Monte Alegre dos de Santarem e Franca, 
na Província do Pará, e crêa nelle o lugar de Juiz Mu
nicipal, que accumulará as (uncçües de Juiz dos Or
phãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Monte Alegre dos 

de Santarem e Franca, na Província do Pará, e creado nellc 
o lugar de Juiz Municipal, que accumulará as funcçõcs de 
Juiz de Orphãos. 

Francisco Diogo Pcrl'ira de Yasconccllos, do l\lcu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em quatorzH de Agosto de mil oitocentos cinc:oenta c 
oito, trigt>sirno sctimo da lndepcndencia c do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Fr1ncisco Diogo Pereira de Jlasconcellos. 

DECRETO N.• 2.222- de 14 de Agosto de 1858. 

Altera o segundo uniforme dos Corpos da Guarda Nacional 
da Província do Pará. 

AUendcndo ao que Me repres!'ntárão os Officiacs da Guarda 
Nacional da Província do Pará, e a informação do Presidente 
da mesma Província; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. • Os Corpos da Guarda Nacional da Província do 
Pará usarão em pequeno uniforme de bonets á Cavaignac, dis
tinguindo-se as diversas armas pela côr dos frizos que bordão 
os mesmos bonets, sendo a escarlate para a arma de Artilheria, 
a branca para a de lnfanteria, c a verde para a de Caçadores. 

Francisco Diogo Percifa de Vasconcellos, do l\lcu Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne!{ocios da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Píilacio do lHo de 
Janeiro em quatorze de Agosto de mil oitocentos cincoenta c 
oito, trigesimo setimo rla lndcpcndencia c do Impcrio. 

Com a Hubrka de Sua :\lngcstade o lmpPracior. 

Francisco Diogo Pereira dt• l'llscollceflos. 
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DECRETO i\.• 2.223-dc 18 de Agosto de 1858. 

Altera a direcção da estrada de ferro do centro desta Cidade, 
á Boa Vista da TiJuca na p_arte que se çomprehende. entre 
o Campo da Acclamação, e o principio da 1·ua do En
genho Velho. 

AttendcndQ ao que Me representou o Dr. Thomaz Co-
cltrane, empresa rio da estrada de ferro da praça da Constituição 
á Boa Vista na Tijuca: Hei por bem Alterar a direcçço da 
linha marcada nns Ueerctos n. •• 1. 931 de 26 de Abril de 
1857 c n.• 2.202 de B de Julho deste armo, na parte que tem 
de atravessar o Campo da Acelamaçi"io, e de seguir até a rua 
do Engenho Yelho; PPrmitlindo: t.• que a linha siga da rua 
do Conde para a do Sabão da Cidade Nova, atravessando o 
dito Campo com a curva marcada na respectiva planta, a qual 
se acha archivada n<t Secretaria d'Estado dos Negocios do Im
pcrio, com a condição porêm de que a Companhia será obri
gada a mudar esta dirccção, se isto for ncccssario para que 
não se ponha obstaculos á outra qualquer construcção, ou á 
qualquer obra de utilidade publica , sem que por isso possa 
pedir indemnisação: 2. • que, seguindo a rua do Sabão, c a 
do .Mangue da Cidade Nova, tome a direcção conveniente para 
sahir no largo de 1\lataporcos, até entrar na rua do Engenho 
Velho, seguudo está traçado em outra planta, a qual fica igual
mente archivada; Concedendo ao mesmo tempo mais dous 
annos para conclusão da obra até a Boa Vista da Tijuca. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro de ;Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do Irnperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Agosto de mil oi
tocentos cincoenta c oito, trigesimo setirno da Independencia 
e do Imperío. 

Com a Rubrica do Sua Magestadc o Imperador 

Marquez de Olinda. 

DECRETO N.• 2.224- _:_de 25 de Agosto de 1858. 

Autorisa a Companlu"a União Campista e Fidelista a au-
gmentar o seu fundo social. · ...., 

Attcndcndo ao que Me requerco a Companhia União Cam-
r pi!ila c Fidclista, e de conformidade eom o § 5.• do art. 16 

! 
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dos Estatutos que baixárào com o Decreto n.• 1.62-i de 21 de 
Junho de 1855: Hei por bem Autorism· a mesma Companhia 
para, nos tet·mos da delibemção por ella tornada em Assembléa 
geral de seus accionistas, que teve lugar em 31 de Julho ultimo, 
augmentar o seu fundo social, já elevado a lresentos e trinta 
contos de réis pelo Decreto n.• 2.093 de 30 de Janeiro do 
corrente anno, com a quantia de vinte contos de réis pela 
emissão de quat·enta acções de quinhentos mil réis cada huma. 

O 1\larquez de Olinda , Conselheiro d'.Estado, Presidente 
do Conselho de 1\linisti'Os, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinto cinco de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta e oilo, trigcsimo setimo da lndcpendencia 
c do lmperio. ' 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 
llarque:: de Ulinda. 

DECRETO N. • 2.225- de 25 de Agosto de 1858. 

Concede ao Dr. Thomaz Cochrane, e a Roberto Mttdáe Jlar
chant privilegio por quinze annos para introduzirem no 
lmperw o seu invento da applicação da força d' agua para 
a subida e descida dos planos inclinados nos camtnhos 
de ferro, ou em outras quaesquer estradas. 

Attendendo ao que l\fe reqtierêrão o Dr. Thomaz CochJ'ane, 
e Roberto l\1udge :Marcbant, e de conformidade com a Minha 
immediata Resolução de· 15 de Maio do corrente anno, tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
d'Estado, exarado em consulta de 15 de Abril antecedente: 
Hei por bem Conceder-lhes pdvilegio por quinze annos para 
introduzirem no lmpcrio o seu invento da applicação da força 
d'agua para a subida c descida dos planos inclinados nos ca
minhos de feuo, ou em outras qupesqum· estradas, segundo a 
descripção e dezenhos que os supplicantes apresentárão, e que 
ficão competentemente archivados; dependendo porêm esta 
concessão da approvação da Assembléa Geral Legislativa. 

O Marquez de Olinda, 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 vinte cinco de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 
1lfarque;:, de Olinda. 
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dos Estatutos que baixárào com o Decreto n.• 1.62-i de 21 de 
Junho de 1855: Hei por bem Autorism· a mesma Companhia 
para, nos tet·mos da delibemção por ella tornada em Assembléa 
geral de seus accionistas, que teve lugar em 31 de Julho ultimo, 
augmentar o seu fundo social, já elevado a lresentos e trinta 
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corrente anno, com a quantia de vinte contos de réis pela 
emissão de quat·enta acções de quinhentos mil réis cada huma. 
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Negocios do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
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immediata Resolução de· 15 de Maio do corrente anno, tomada 
sobre parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
d'Estado, exarado em consulta de 15 de Abril antecedente: 
Hei por bem Conceder-lhes pdvilegio por quinze annos para 
introduzirem no lmpcrio o seu invento da applicação da força 
d'agua para a subida c descida dos planos inclinados nos ca
minhos de feuo, ou em outras qupesqum· estradas, segundo a 
descripção e dezenhos que os supplicantes apresentárão, e que 
ficão competentemente archivados; dependendo porêm esta 
concessão da approvação da Assembléa Geral Legislativa. 

O Marquez de Olinda, 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 vinte cinco de Agosto de mil 
oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magestade o Imperador. 
1lfarque;:, de Olinda. 
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DECRETO N.• 2.226 -de 25 de Agosto de 1858. 

Dá UOV<l organisação à Guarda Nacional do Município de 
S: Gabriel e J)istricto de; Lavras na Prov.incia de 
· · ' S. Pedro do llio Grande do Sul. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de São 
Pedro do Rio ·Grande do Sul ; · Hei por bem Decretar o se
guinte: 

.Art. 1.• Fica creado no l\Iunicipio de São Gabriel e Dis
tt·icto de Lavras na Província .de São PedJ'O do Rio Grande do 
Sul, hum Commando Superior de Guardas Nad.onaes, formado 
de hum Co•·po de Cavullaria de oito Companhias, com a nu
mm·ação. de vigcsimo sexto, hum l~squadrão avulso, com a de- · 
signação de quarto, huma Secção de Batalhão de Artilheria a 
pé, com duas Companhias e a desigQação de segunda, ·hum 
Batalhão de lnfantel'ia, de quatro Companhias, com a nume
racão d~ setimo da reserva, e huma Companhia avulsa de In
fariteria com à designação de sexta do mesmo serviço. 

Art. 2. •· Os referidos Conio~ terão as suas paradas nos 
lugares ,que lhes forem marcados pelo Presidénte da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Jus
tiça, a8sim o tenha entendido. e faça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil bitocentos cincoenta 
e oito, trigesimo setitno da lndcpendencia c do Imperio. 

· Cqm a Rubrica de S~a Magestad~ o Imperador.· 

Francisco. Di~go 'Peréira de. 'V ascon~ellos. 
' ... , ,;, . ··.~:.~ ... 

''·· \ .... ·: 

DECRETO N. • 2. 227 - de 25 de Agosto de 1858. 

D6. nova organisaçã~ á G~arda Nacional da reserva da . 
. Corticitca de Santo . A nt~io da .Patru.lha tia. Provi~Cia · ''; 

de S: Pedro do Rio Grande do Sul.· 

· Aiténdendo á proposta do Presidente'.' da Provinc!a de São 
Pedro do Rio Grande do Sul; Hei por hem Decretar· o se- ' 
gúinte: · 

Art. 1.° Ficão CI'eados na Comarca de ~pto Jntonio da 
Patrulha na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, c 
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subordinados ao Commando Superior da Guarda Nacional da 
mesma Comarca, hum Batalhão de Infanteria, de sels Com
panhias, com a numeração de segundo; tr06 Companhias e 
Secções de Companhias avulsas, com as designações de segunda, 
terceira e quarta, pcrtencrndo todos estes Corpos ao serviço 
da reserva. 

Art. 2. 0 O segundo Batalhão comprchendcrá o Districto 
de Santo Antonio da Patrulha, e segunda Companhia c Secçiío 
de Companhia o das Torres, a terceira. o de S<1n Francisco de 
Paula de cima. da SmTa, c a quarta o da Vaccaria. 

Art. 3. • Os referidos Corpos teriío as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na fórma da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secrdario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faca executar. l'alacio do Hlo de 
Janeiro em vinte cinco de AgÔsto de mil oitocentos cincoenta 
e oito, trigcsimo sctimo da lndepcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Francisco D1"ogo PereiJ·a de Vasconcellos. 

DECRETO N. • 2. 228 - de 25 de Agosto de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nae1"onal do Afunicipio de 
Pelotas na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendcndo á proposta do Presidente da Província de São 
Pedro do lHo Grande do Sul; Hei por bem Decretar o sa
guinte: 

Art. 1. • Fica crcada no Município da Cidade de Pelotas 
da Província de Siío Pedro do Rio Grande do Sul, e subordi
nada ao Commando Superior da Guarda Nacional creado no 
mesmo Município, huma Secção de Batalhão de lnfanteria, de 
tres Companhias, com a designação de nona do serviço da 
reserva. 

Art. 2. • A reft)rida Secção de Batalhão terá a sua parada 
no lugar que for marcado pelo Presidente da l'rovincia, na 
conformidade da Lei. 
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subordinados ao Commando Superior da Guarda Nacional da 
mesma Comarca, hum Batalhão de Infanteria, de sels Com
panhias, com a numeração de segundo; tr06 Companhias e 
Secções de Companhias avulsas, com as designações de segunda, 
terceira e quarta, pcrtencrndo todos estes Corpos ao serviço 
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Art. 2. 0 O segundo Batalhão comprchendcrá o Districto 
de Santo Antonio da Patrulha, e segunda Companhia c Secçiío 
de Companhia o das Torres, a terceira. o de S<1n Francisco de 
Paula de cima. da SmTa, c a quarta o da Vaccaria. 

Art. 3. • Os referidos Corpos teriío as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na fórma da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secrdario de Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faca executar. l'alacio do Hlo de 
Janeiro em vinte cinco de AgÔsto de mil oitocentos cincoenta 
e oito, trigcsimo sctimo da lndepcndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Francisco D1"ogo PereiJ·a de Vasconcellos. 

DECRETO N. • 2. 228 - de 25 de Agosto de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nae1"onal do Afunicipio de 
Pelotas na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendcndo á proposta do Presidente da Província de São 
Pedro do lHo Grande do Sul; Hei por bem Decretar o sa
guinte: 

Art. 1. • Fica crcada no Município da Cidade de Pelotas 
da Província de Siío Pedro do Rio Grande do Sul, e subordi
nada ao Commando Superior da Guarda Nacional creado no 
mesmo Município, huma Secção de Batalhão de lnfanteria, de 
tres Companhias, com a designação de nona do serviço da 
reserva. 

Art. 2. • A reft)rida Secção de Batalhão terá a sua parada 
no lugar que for marcado pelo Presidente da l'rovincia, na 
conformidade da Lei. 



Francisco Diogo Pereira d~ Vasconcellos , do l\Ieu Con
St!lho, l\linisl.ro e Secrcrario de Estado dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido ªfaça executar. l'alacio do lHo 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia c do lm- . , 
perio. 1 

Com a Rubrica de Sua I\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de J'asconcellos. 

DECRETO N.• 2.229-dc25 de Agosto de 1858. 

Dâ nova organisação á Guarda Nacional da 1·eserva dos 
Municípios do llio Pardo e Encruzilhada na Província 

de S. Pedt·o do Rio Grande do.- Sul. 

Attcndendo á proposta do Presidente da Província de São 
Pedro do Uio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. 1. • Fi cão ct·cados nos l\Iunicipios do Ui o Pardo, c 
Encrusilhada na Província de São Pedro do lHo Gmnde do 
Sul, c subordinados ao Commando Superior da Guarda Na
dona] dos mesmos 1\'lnnicipios, hum Batalhão de lnfantrria, e 
imma Secçfio de Batalhão , com as designações de quinto, c 
decima do sct·viço da rcsei'Va. 

At·t. 2.• O quinto Batalhão, composto de quatro Compa
nhias comprehcndcrlt o l\fnnicipio do Hio Pardo, c a d•~rima 
Secç.f.o de Jlatalhiío, de duas Companhias o da Encrusilhada. 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de YasconcPIIos, do l\Jeu Con· 
selho, Minist!'o c Secretario de Estado dos Negocios da Jus
til;a, assim o tenha entendido c laça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e oito, trigcsimo sctimo da lndcpendcncia e do lm
perio, 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcslade o Impcradoc. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 



Francisco Diogo Pereira d~ Vasconcellos , do l\Ieu Con
St!lho, l\linisl.ro e Secrcrario de Estado dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido ªfaça executar. l'alacio do lHo 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia c do lm- . , 
perio. 1 

Com a Rubrica de Sua I\Iagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de J'asconcellos. 

DECRETO N.• 2.229-dc25 de Agosto de 1858. 

Dâ nova organisação á Guarda Nacional da 1·eserva dos 
Municípios do llio Pardo e Encruzilhada na Província 

de S. Pedt·o do Rio Grande do.- Sul. 

Attcndendo á proposta do Presidente da Província de São 
Pedro do Uio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. 1. • Fi cão ct·cados nos l\Iunicipios do Ui o Pardo, c 
Encrusilhada na Província de São Pedro do lHo Gmnde do 
Sul, c subordinados ao Commando Superior da Guarda Na
dona] dos mesmos 1\'lnnicipios, hum Batalhão de lnfantrria, e 
imma Secçfio de Batalhão , com as designações de quinto, c 
decima do sct·viço da rcsei'Va. 

At·t. 2.• O quinto Batalhão, composto de quatro Compa
nhias comprehcndcrlt o l\fnnicipio do Hio Pardo, c a d•~rima 
Secç.f.o de Jlatalhiío, de duas Companhias o da Encrusilhada. 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de YasconcPIIos, do l\Jeu Con· 
selho, Minist!'o c Secretario de Estado dos Negocios da Jus
til;a, assim o tenha entendido c laça executar. Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e oito, trigcsimo sctimo da lndcpendcncia e do lm
perio, 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcslade o Impcradoc. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.o 2.230- de 25 de Agosto de 1858. 

Declara de 1 • Entrancia as Comarcas do Ilio Pomba, e do 
Rio Pardo, creadas na l'rovincia de JJlinas GcraBs. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Ficão dcclamdas d" primeira Entranria as 

Comarcas do Hio Pomba, c do Rio Pardo, creadas na Província 
de ~finas Geraes pela Lei da re~pccliYa Assemhléa Lpgislativa 
numero novecentos quarenta e seis de sPis de Junho deste 
anuo, revogadas as disposições cm contrario, 

Francisco Diogo Pereira de Yas!'oncello'>, do :\[cu Con
selho, Ministro c Secretario de Estado dos Nt•goeios do Jus
ti~a. assim o tenha entendido e fac:a executar. l 1alacio do llio 
dn Janeim em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
cocnta c oito, trigesimo selim o da lndepcndencia e do I m
(lerio. 

Com a Rubrica de Sua "Magestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de J'asconcellos. 

DECRETO N.o 2.231-de 25 de Agosto de 1838. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional' da r11sct'L'a dos 
.Jlunicipios do Jlio Grande, e S. José do Norte na J'r.e

vincia de S. Pedro do Jlio Grande do Sul . 

.AUcndcndo á proposta do Presidente da Província de Slio 
Pedro do Uio Grande do Sul; Hei por bem Decretai' o se
guinte: 

Art. 1.° Fieão crcados nos l\Iunicipios do Uio Grande o 
São José do Norte na Província de São Pedro do llio l1randa 
do Sul, c subordinados ao Commando Superior da C1uarda 
Nacional dos mesmos :Municipws, dous Batalhões de lnfanlcria, 
de quatro Companhias cada hum, com as designações de ter
ceiro c quarto, c huma Companhia, c Sccc;.ão de Companhia 
avulsa, ambas com a numeração de quinta, pertencendo todos 
estes Corpos ao serviço da reserva. 

Art. 2. • O tcrccil'O Batalhão de lnfantcria comprdJCn-

1 
dcrá o Districto da Cidade do 1\io t;rnnde, o quarto o de 
Tahif!l P Povo. No~o, n qninla Companhia c :3erc:;iu 1k Com
)Jan lua o do J~slrcilo c :\lostardas. 
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Art. 3.• Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugarm; que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido c faça executai". Palacio do Rio 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta e oito, trigesimo sctimo da lndcpcndencia c do lm
perio. 

Com a Rubrica de 5ua 1\lagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. • 2. 232 - de 25 de Agoslo de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do lJlunicipio de 
Bajé na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• Fica ct·eado no Município de Bajé na Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, hum Commando Superior 
de Guardas Nacionaes, formado de dous Corpos de Cavallaria 
de quatro Companhias cada hum, com as designações de trinta 
e hum ~ trinta e dous, e huma Companhia avulsa do Infan
teria 'COm a numeração de quarta do s~rviço activo, e huma 
&cção de Batalhão de lnfanteria, de tres Companhias, com a 
designação de decima quinta do serviço de reserYa. 

Art. 2. • Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares, que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\fcu 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 cinco de Agosto de mil oitocentos cincoenta e 
oito, trigosimo setimo da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o ImpePUdor. 

Francisco Diogo Pereira de l'ascon~ellos. 
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Art. 3.• Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugarm; que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne~ocios da Jus
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DECRETO N. • 2. 232 - de 25 de Agoslo de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do lJlunicipio de 
Bajé na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
S. Pedro do Rio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. t.• Fica ct·eado no Município de Bajé na Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, hum Commando Superior 
de Guardas Nacionaes, formado de dous Corpos de Cavallaria 
de quatro Companhias cada hum, com as designações de trinta 
e hum ~ trinta e dous, e huma Companhia avulsa do Infan
teria 'COm a numeração de quarta do s~rviço activo, e huma 
&cção de Batalhão de lnfanteria, de tres Companhias, com a 
designação de decima quinta do serviço de reserYa. 

Art. 2. • Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares, que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\fcu 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 cinco de Agosto de mil oitocentos cincoenta e 
oito, trigosimo setimo da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :Magcstadc o ImpePUdor. 

Francisco Diogo Pereira de l'ascon~ellos. 
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DECRETO N.• 2.233- de 25 de Agosto de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional da reserva da 
Comarca da Capital da l'rovincia da S. Pedro do Rio 

Gramle do Sul. 

Altendendo á Pro'posta do l 1 residentc da PI'Otincia de 
S. Pedro do llio l.ii'andc do Sul; Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. 1.• Ficão errados na Comarca da Cnpital da Pro
víncia de S. Pcdi'O do Uio Grande do Sul, c subordinados ao 
Commando Superior da Guarda Nacional da mesma Comarca, 
hum Bvtalhlio de Infantcria de quatro Companhias, com a nu
meração de primeiro: seis St~t~çües 1k Jlatalhfw, de trrs Com
panhias cada hurna, com as dcsignat;líes de tcreeira a oila,·a, c 
huma Companhia, c Secção de Companhia, ambas com a nu
meração de primeira, pertencendo todos estes Corpos ao ser
viço da reserva. 

Art. 2.• O primeiro Batalhão comprrhcndPni o Districto 
da Capital, a terceira Secção, os suburbios ua Capital, c o 
IJistricto de Yiarnão, a quarta o das Don·s, a quinta o do 
Triumpho, e S. Jeronimo, a sexta o do T~tlJnary, a setima o 
de S. I~eopoldo e Sant'Anna, a oitava a d'AI<It·a dos Anjos; c 
a primeira Companhia e Secção de Companhia o das Pedras 
Brancas. 

Art. 3. • Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Prcsiuentc da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Yaseoncellos, do l\f1·U Con
selho, Ministro c Secretario d' Estado dos l'it·gocios ua Justiça, 
assim o tenha entendido, c faç.a cxPcutar. Palacio do lHo de 
Janeiro l'm Yintc cinco de Agosto de mil oiloeentos r.incoenta 
e oito, trigcsimo setimo ua Jndcpcndencia c do Jmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagcstadc o Imperador. 

Fr·aucisco Díogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECimTO N. o 2. 231. de 25 de Agosto de 185!t 

Dá nova organisação á Guarda Nacional do Município de 
Jaguarão na Província de S. Pedro do Rio. Grande 

do Sul. 

Attendcndo á proposta do Presidente da Província de São 
Pedro do Jtio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o se
guinte: 

A1•t. t.o Fica crf'ado no l\funicipio de Jaguarão na Pro
vinciá de São I•edro do llio Grande do Sul, hum Commando 
Snperio•· de Guardas Naciona•~s, formado de dous Corpos de 
Ca,·allaria , de quatro Companhias cada hum , com as dcsi
gnaç.ões de vigesimo setimo, e vigesimo oitavo, h uma Companhia 
avulsa de Infantl•ria com a numeração de terceira do serviço 
activo, e huma Seccão de Batalhão de Infantcria, de tres Com
panhias, com a designação de decima segunda do serviço da 
reserva. 

Art. 2. 0 Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

J<'rancisco Dio~o l•ereira de Yasconccllos, do l\Icu Con
selho, Ministro e s·ecretario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o lcnlla entendido c faea executar. Pillacio do ltio de 
Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos dncocnta 
c oito, trigcsimo setimo da lndcpendencia e do I m pcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de l' asconcellos. 

--
DECl\KfO N. • 2. 235 - de 25 de Agosto de 1858. 

Dá nova organisarão á Guarda Nacional da resm·va dos 
Municípios da Ct·uz Alta e Passo Fundo na Provincia 

de S. Pedro do Rio Grande· do Sul. 

Attcndr.ndo á proposta do Presidente da Provincia de São 
Pedro do lHo tJraude do Sul ; Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art . .t.o J<'kão m·cados nos l\lunicipios da Cruz Al~a e 
l'asso Fundo na llro\incia de São l'cdrtl do lHo Grande do Sul, 
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e subordinadas ao rP-spectivo C:ommnndo Superior, duas S(!ct;õcs 
de llatalhão de Inl'anteria com as designações de vrimcira c 
segunda do serviço da reserva. 

Art. 2.• A primeira Secção de Batalhão composta de tre11 
companhias, comprehendt>rá o l>istricto da l:ruz Alta, e a se
gunda, tambem de tres Companhias, o de Passo Fundo. 

Art. 3. • As referidas Secções terão as suas paradas nos 
lugares que llws forem marc;tdos pelo Presidente da Província 
na conformidade da Lei. 

Francisro Dio!'O Pereira de Yasconccllos, do 1\leu Con
~elho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgoeios da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 1\io 
de Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin
coenta c oito, trigesirno setimo da lndcpcndencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos; 

DECRETO N." 2.236- de 25 de Agosto de 1858. 

Dá not'tl organisação á (luarda Nacional dos Municípios 
da Cachoeira, Santa Maria da ]Joca do :Monte e Caça
pava na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do 
R. Pedro do Rio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o 
seguinte: 

Art. t.• Fica creado nos Municípios da Cachoeira, Santa 
1\taria da Bocn do :Monte, e Caçapava da Província de S. Pedro 
do nio Grande do Sul, hum Com mando Superior de Guardas 
Nacionaes, formado de dous Corpos de Cavallaria, de oito Com
panhias cada hum, com as designações de vigesimo quarto, e 
vigesimo quinto; duas Companhias avulsas de lnfanteria, com 
as numerações de quinta e sexta do serviço activo; hum Ba
talhão de Infanteria de quatro Companhias, com a designação 
de sexto do serviço de reserva, e huma Secção de Batalhão de 
tres Companhias com a numeração de decima primeira do 
mesmo serviço. 

Art. 2.0 O vigesirno quarto Corpo de C:avallaria, e o 
sexto JJatalhão de lnlhnleria serão organisados nos 1\lunícipios 
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da Cachoeira, e Santa Maria da Doca do l\lontc; o vigcsimo 
quinto Corpo, S a Secção de .natalhão terao r.or Districtos ?s 
I•'rcguezias de t..:açapava, Sant Anna da lloa \ Jsta, Assumpçao 
0 s. Sepé; a quinta Companhia avulsa de Infanteria 8crá for~ 
mada na Villa da Cachoeira, e a sexta na de Caçapava. 

Art. 3. o Os referidos Corpos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Província 
•a conformidade da Lei. 

Francisco Diogo llercira de Vasconcellos, do Meu Con
selho Ministro e Sccmtario d'Estado dos Negocios da Justiça, 
assim' o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cincoenttt 
e oito; trigesimo setimo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DEGRETO N ,o 2.237- de 25 de Agosto de 1858. 

Dá nova organisação á Guarda Nacional dos Municípios 
de l'iratiny e Canguçú na Provincia de S. Pedro do 

Rio Grande do Sttl. 

Attendendo á proposta do Presidente da Prolincia de São 
Pedro do llio Grande do Sul; Hei por bem Decretar o se
guinte: 

Art. 1. o Fica crendo nos 1\lunici pios do Piratiny c Can~ 
guçú na Província de São Pedro do Hio Grande do Sul, hum 
Commando Superior de Guardas Nacionaes, formado de dons 
Corpos de Cavallaria com as designaçües de vigesimo nono e 
trigesimo, tendo aquclle seis c este quatro Companhias; huma 
Companhia avulsa de lnfanteria, com a numeração de segunda 
do serviço aclivo, e duas Secçües de Batalhão, de tres Com
panhias cada huma, com as designações de decima terceira, c 
decima quarta do serviço da reserva. 1 

Art. 2. o O vigesimo nono Corpo de Cavallaria a decima 
terceira Secção de Batalhão, e a Companhia avulsa de lnfan
teria terão por Districtos o Municipio de Piratiny e os outroi'l 
Corpos os de CanguçiÍ 
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Art.. 3." Os referidos Corpos terão as_ suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo Presidente da Pro
víncia na conformidade da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio 
de Janefro em vinte cinco de Agosto de mil oitocentos cin.:_ 
coenta e oito, trigesimo setimo da Independencia e do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos: 

DECRETO N.• 2.238 ·-de 2~ do Agosto de 18:.>8. 

Concede á Companhia Metallurgica do Assuruá da Província 
da Bahia faculdade para, durante o espaço de 30 annos, 
minerar ouro, e outros rnetaes no perímetro de quatro legoas 
de sua propriedade, situadas no lugar denominado Gentio 
do Assuruâ, Termo de Chique-Chique, na referida Provincir:t. 

Attendendo ao que Me r,equcreo o Gerente da Companhia 
Metallurgica do Assuruá da Província da Bahia, e de confor
midade com a Minha immcdiata Hesolução de 14 de Julho ul
timo, tomada sobre parecer da Secção dos Negocios do lrnperio 
do Conselho d'EstadQ, exarado em Consulta de 30 de Maio an
tecedente: Hei por bem Conceder á mesma Companhia facul
dade para, durante o cspaç.b de trinta annos, minerar ouro, c 
outros metacs no perímetro de quatro lcgoas de sua proprie
dade, situadas no lugar denominado Gentio do Assuruá, Termo 
de Cllique-Chique, na referida Província, inclusive Lavra Velhà, 
Baixa Grande, e Olhos d'agua do Jardim, debaixo das condições 
que a este acompanhão,. assignadas pelo l\'larquez de Olinda, 
Conselheiro d'Estado , Presidente do Conselho de Ministros , 
Ministro e ;Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, qJ.Ie 

, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
·~ Janeiro em vinte oito de Agosto de mil oitocentos cincocnta 

e oito, trigesimosetimo da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

J-larquez de Olú1da. 
55 
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CQUdiçiies a •toe I§IC refet•e o Uect•eto D. 0 ••• 38 
desta data. 

1. • O Governo Imperial permilte á Companhia Metal
lurgica, composta dos socios Antonio Martins de Castro, Manoel 
da Silva Vianna, José Mendes de Carvalho, Justiniano Duarte 
de Oliveira, Geminiano Ferraz Moreira, :Francisco Uibciro 
Vianna, João (;areia Sobral, Leocadio da Silva Brandão, An
tonio Franeisco de Souza Maia, Carolino da Silva Tosta, Um
belino da Silva Tosta, Francisco Antonio Rodrigues Vianna, 
Luiz Antonio de Souza Lisboa, c Jorge Henrique Cramcr, e 
representada pelo seu Gerente Francisco Ribeiro Vianna, a mi
neração por <>spaço de trinta annos do ouro e outros metacs 
descobertos, e I(UC descobrirem no perimctm de quatro legoas 
de terras pertencentes aos mesmos, as quacs estão situadas no 
lugar denominado Gentio do Assuruá, Termo de Chique-Chique, 
na Província da Bahia, inclusive Lavra Velha, Baixa Grandl', 
c Olhos d'agua do Jardim. 

2. • As quatro lcgoas, de que trata a cond.ição antece
dente, serão medidas e demarcadas dentro do prazo de dous 
annos,' e em presença de titnlos lcgaes, de modo que se evitem 
duvidas, e questões para o futuro; correndo por conta da Com
panhia as dcspezas respectivas. 

3. • A cxtracção de metacs se faní mediante levadas hy
draulicas por qualquer terreno que de nivelamento, ficando 
éoncedido á Companhia o direito de desapropriar os terrenos 
que forem ncrcssarlos para estas levadas, a fim de conduzir 
agua para os seus trabalhos, observando a respeito d11 desapro
priação as disposições do Decreto n • 353 de 12 de Julho 
de 1845. 

4. a Fica garantida á Companhia a isenção de direitos, 
.concedida por leis em vir:nr, para o machinisrno, e utensis con
cernentes á mineração, e bem assim para a bagagem do pessoal, 
que mandar vir da Enmpa a titulo de colonos. 

5. a As minas de que tratão estas condiç<1es ficarão sujeitas 
aos impostos actuaes, c ao~ que por lei forem decretados; não 
sendo porem a Companhia obrigada ao pagamento dos ditos 
impostos senão do primeiro de llc:r.embro de 1859 em diante, 
tempo que se calcula para começo dos trabalhos da mineração. 

•6. a A companhia apresentará ao Governo os Estatutos 
para serem approvados. 

7. a Esta concessão fica dependente de approvação da As
sembléa Geral Legislativa. 

Ralacio do Rio de Janeiro em 28 de Agosto de 1858. -
Marquez de Olinda. 
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DHClN~TO N." 2.239- do 28 de Ago~to de 1858. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadéa dft Villa 
do Bomfi:m, 11a Provincia de }finas Geracs. 

Hei por bem Decretar o St'guinte: 
Art. Unico. :Fica elevado a cento c einco~nln mil réis o 

vencimento annual do Carcereiro da Caôêa da ril!a do llornfhn, 
na llrovincia de Minas l~eracs. 

Francisco Diogo llcrl'ira de Vaseoncrllos, do 1\Ieu Con
selho, l\Iinistro c Secretario d'l~stado dos Negodos da Justiça, 
assim o tenha entendido, e faça executar. Palaeio do H.io de 
Janeiro em Villte oito de Agosto de mil oitocentos cincoenta 
c oito, trigcsimo setimo da lndcpeudencia c do lmperio. 

Com a ltubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pl~r·eira de Vaseoncellos. 

DI<~CRETO N." 2.2'10-de 28 de Agosto de 1858. 

Separa o Termo de Alagoinhas do de lnhambupe, na Pro
víncia da Bahia, e créa nelle o lugar de Juiz Muni
cipal, que accamuJará as (uncções de Juiz dos Orphiios. 

Hei pOI" bem Decretar o srguinte: 
Artigo Unico. Fica separado o Termo de Alagoinhas do 

de Inhambupe, na Província da Uahitl, e haverá nclle hum 
Juiz Municipal c de Orphãos; revogadas as disposições em 
contrario. 

Francisco Diogo Pereira dé Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario de I~stado dos Ncgocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do ltio 
de Janeiro· em vinte oito de Agosto de mil oitocentos cin
cocnta e oito, trigesimo setimo da lndependencia c do Im
perio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de J'asconcellos. 
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OECHETO N.• 2.2U- de 30 de Agosto de 1858. 

Proroga até o dia 12 d.e Setembro Lroximo futuro a· Sessã() ) 
da Assembléa Geral egislativa. · '{ 

Hei por bem Promgar até o dia 12 de Setembro proximo 
futuro a presente Sessão da Assembléa Geral Legislativa. 

O Marquez de O linda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Sect·eturio d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça cxecutdr. 
Palacio do Rio de Janeiro em trinta de Agosto de mil oito
centos cincoenla c oito, trigesimo setimo da Indepcndcncia e 
do Imperio. 

Com a llubrica de Sua ~Jagestadc o lmperadot·. 

Marquez de Oliuda . 

• 

DECRETO N.• 2.2i2- do t.• de Setembro de 1858. 

App1·ova o contractu celebrado com o Conselheiro Fmncisca 
Gonçalves Marlin.ç para levm·-se a eReito a navegação lHH' 

. Vapor no llio Jequetinhonha, e entre a barra deste e Cana
·.vieiras , a ligar a esta a que vai de Caravellas á Cidade 
da Bal&ia. 

Hei por bem A pprovar o contracto celebrado em 30 de 
Agosto ultimo pelo 1\farquez de Olinda, Conselheiro de Estado, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios do Imperio, com o Conselheiro Francisco, , 
Gonçalves Martins, para Jevar,.se a elfeito a navegação por V apor ·~ 
no Rio Jequetinhonha, e entre a barra deste e Canavieiras, a 
ligar a esta a que vai de Caravellas á Cidade da Bahia, me-· 
diante as condicções que com este baixão , assignadas pelo refe
.rido Ministro e Secretario de Estado, que assim o tenha entendido, 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em o primeiro de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta e oito , trigesimo setimo 
da Independencia, e do Imperio. 

Com a Rubl'ica de Sua Magestadcl o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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(~ontli~ões ía que se t•efm•e o Deca•eCo n." 2.2.&~. 

1. a Obriga-se o Conselheiro Francisco GonçalVl'S l\Jartins a 
levar a ciTcilo por si, on organisando hmna Companhia, a nave
gação por vapor no Rio Jcquctinhonha, c <'ntm a barra deste 
e Canaviciras, a ligar a esta a que vai IIP Caravellas ü C i dado 
da Bahia; de;cndo dar-lhe começo dentro de dezoito nwzes desta 
dat<1, sob pena de pagar a multa de qnah'll contos de reis, 
salvo provando perante o GoYerno obstaeulos de lim;:a maior. 

Se o Governo reconhecer os obstaculos allegados, e nuu·car 
novo praso, este será improrogavel; e entiio em caso de falta, 
alem da imposição da rercrida multa, poderá ser rescindido o 
contraclo. 

2. • Será feita a dita navega\~i'io com vaporf's apropriados, 
tendo a força necessaria para vencer as dilliculclath~s da Na
VPgação. 

:1. a l'arlirão cstcs vapores do porto de Canavil'iras na barra 
do Rio }lardo, c t~ntrando no de Helmonle na barra do J cqui
tinhonha, seguirão por este rio até o lugar denominado- Ca
chocirinha- situado 20 leguas acima, o qual será o termo das 
suas viagens. 

4. a Serão estas viagens reguladas por modo qu~, tanto na 
illa como na volta, deverão os vapores cnconlrilf-SC no dito 
porto de-Canavieiras-com os da Companhia-Santa Cruz,
ficando assim ligada a navcgaçiio fluvial, de que ora se trata, 
com a costeira que está a cargo daquella Comlmuhia. 

Serão realisadas quatro viagens redondas por 11wz. 
5.• No referido porto-Cachodrinha-e bem assim em todos 

os outros em que homcr de fazer-se baldeações (os quaes serão 
determinados posteriormente por accordo muluo), serão cons
truidos armazens de deposito, pontes de desembarque, c ranchos 
para passageiros com as neccssarias In·oporçfies, e accommo
dações. 

6. • Obl"iga-se outrosim o Em}1resario, ou a Companhia 
que organisar, a cstahelccer, no mesmo pmso, c sob as mesmas 
penas da condição 1.•, outra nawgaç.ão em continuaçiio da que 

· fica estipulada, tendo começo no mencionado ponto- Cachoci
rinha- c terminando lno lugar denominado -Italiano- sele 
e:· meia leguas acima, ou em outro ponto proximo, que, por 
mutuo accordo, for lixado á vista de sua maior convcniencia. 

7. a Será feita esta navegação por meio de barcos, ou bar
caças que demandem pouca agua, tendo a maior capacidade vos
sivel. 

O serviço destas cmbarcaçfies, ao qual dará a empresa todo 
o desenvolvimento que os seus meios p1~rmillirem, s<'ni t>xm·ulatlo 
com regularidade, c em com bois; auxiliando-se n·t·iprol"iliJH'IIIc 
as tripolaçõcs das mesmas barcas onde o cxcgircm as llilicul-
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dadcs da na:veg;u;ão, pm· modo que esta olTt~•·eça as condit;ões 
indispensa v eis de segurança, rapidez, e economia. 

8. • Entre o referido ponto denominado -Italiano,- ou o 
que, em vez deste, for ddlnilivamcntc assentado, c a povoação 
do-Salto-que demora a huma.e meia legua d'alli, obriga-se 
o emprcsm·io ou a Companhia D construir, e a consc1·var h uma 
estrada regula•· de roclagcrn, e bem assim a manter hum ser
viço de carros puxados por aniuuws, e que oiTercção as pro
porções e comrnodus conw~nientes para cll'Pclual'-sn entre os dous 
pontos o transporte dos passageiros, e a couduc<:ão das cargas. f 

9.• Na dita povoat,:ão do- Salto- será estabelecido hum · 
gr;~nde dl'posilo, uào stí pam os gcncros que o cmprcsario, :;· 
ou Companhia importar por sua conta, c csp<'eiahucnlc sal, I 
para -facilitar a sua ae<[uisi~·ão aos pPCill<'nos commt•rciantcs do 

·interio•·, como para os que fizer conduzir por conta allw_iu me
diante os fretes que serão taxados em suas tabellas com appro
vação do Governo, ou srja feita a sua remessa directamcnte por 
seus donos, ou pelo emprcsario, ou Companhia, encarregando-se 
e.;la da respectiva agencia, havendo lmma cornmissão que será 
regulada sPgundo os usos do lugar. 

No mesmo deposito comprará o Empresario, ou Companhia, 
ou reccbení pnrn os vender, ou entrega•·, os productos da Pro
víncia de l\linas l~erucs, do mesmo modo que llca determinado 
para o caso de importação. 

10. a l.ogo que o desenvolvimento do Commercio do rio 
acima o exigir, obriga-se o Emprcsario, ou a Companhia a es
tender pelo mesmo rio a navegação de que trata a condição 
7.•, c pelo mesmo modo ahi estabelecido, continuando-a desde 
a referida povoação elo- Salto- até o ponto denominado
Calháu- distante dclla 60 legoas, e 15 de 1\finas Novas. 

Deverão as barcas tocar nas povoações- de São !'liguei
c- Itinga-, c em outras intermcdias que forem determinada5 
por mutuo IH~<·.orrlo: e para certeza, c commodidade dessas via
gens serão estalwh•ddos ranchos nas distancias de cada jornada, 
onde pernoitem os passageiros. 

11. • O Empresario, ou a Companhia obriga-se a fazer trans
portar gratuitamente nos seus vapores, barc,as, e carros, dous , 
passageims do l~overno em cada viagem de ida, ou de volta, 1 

pagando estes as respcctiYas comcdorias, e precedendo ordem 
JlOI' escripto; e bem assim a fazer eoHduzir as malas do Correio, 
c quaesquer sommas, e volumes pertencentes ao Governo, com 
tanto que estes scjilo de dirnenções razoaveis em relação aos 
vchiculos que o;; houverem de receber. 

As cargas stnão recebidas, e entregues a bordo, e as. malas 
do Correio nas Agencias, ou !a pessoas competentemente au
torisadas. 

Pelos passageiros que excederem áquelle numero. e pelos 
volumes que por suas dimensões, ou numero não se comp~:e-
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henderem nos que ficão mencionados, paganí o l.overno 10 
por cento menos dos preços lixados nas Tabcllas respectivas. 

12.• As tabellas de passagens, e frctes,,as quaes o cmpre
sm·io, ou a Companhia deverá org;misar, serão sujeitos á ap-
provação do Governo. · 

Em nenhum caso os preços dos fretes ()Xceder;ío aos que 
actualment~ são pagos nas localidadPs. 

13.• O empresario, ou a Comp11nhia se obriga a importar 
mil colonos europcos para povoarem as marg-ens do Jequiti
nhonha, e a dis-tribuir-lhes terras vmHlendo-as, ou aforando-as. 

J 4. • O Governo Imperial concede á Companhia hum em
prestirno até a quantia de cem contos de réis, o qual se rea
lisani á pmporção que se for tornando clT•~ctiva a introducção 
dos colonos, á razão de cem mil réis por cada hum maior de 
10 annos, e meuor de 45; c de cincocmta mil réis por cada menor 
daquella idade, c maior de 5 annos; co:11 a det:laração do que 
se applicará em favor dos colonos para se abater nas suas di
vidas, no primeiro caso a quantia de 37:tiiOOO, c no segundo :a de 
18:t;500 réis, ficando rcspousavel a Companhia somente pelo ex
cedente destas quantias. · 

15. • O cmprcstimo será feito a prazo de seis annos- sem juro 
algum, entregando a Companhia letras, que serão garantidas 
com hypotheca de todos os seus bens; ficando porêm entcn
tiido que á Companhia não fica vedado vender, ou aforar terras 
aos colonos para seu estabelecimento. 

16. • Se no fim de seis annos, c á medida que eomeçarem 
os vencimentos das letras, for oneroso á Companhia o (kscm
bolso por não haver elfectuado a cobrança das diYirlas dos co
lonos, ou por outros motivos, o Governo Imperial prometlc 
conceder a reforma das letras com o praso de hum a quatro 
annos; vencendo então o juro da Lei, ou o premio corrente, 
se este for menor que aquclle. 

17.• O empresario, ou a Companhia se obriga a conservar 
em toda a extf·nsão em que realizar a navegação contractada, 
a.s obras que estiverem feitas, e se destinarem a facilitar com
municaçlies, nas quaes llca comprchendido o canal-Poassú-, 
devendo aperfeiçoai-as, c executar outras que forem ncces-

, sarias para o mesmo fim á sua custa , se não excederem ás 
suas forças, e com auxilio do Governo no easo contrario. 

18. • O Governo concede ao em preza rio ou a Companhia: 
§ 1. • O privilegio exclusivo da navegação por vapor, objecto 

deste contracto, ficando porêm entendido que será inteiramente 
livre o commercio, e qualquer outra na\'egação no mesmo rio 
e canaes, c bem assim o transito por qnalqucr modo nas estra
das que seus carros percorrerem, sem cx:cl'pção das que fol"f~m 
abertas, c consenadas por sua conla; 

§ 2. 0 A subvenção de vinte c einco contos dn réis por 
anno, que começará a correr dC"sdn o dia Plll que for P!rt~cl iva-



mente estabelecida a navegação por yapor ~~omo fica estipulado; 
~ :1. 0 A iSPIIÇãO do pa!-(alllCIIIo do imposto da siza pela 

acquisição de vapores, e de quaesquer outra:> embarcaçües para 
serviço da empreza; 

§ 4. • O favor de serem isentos do recrutamento, e do ser- ' 
viço da Guarda Nacional as pessoas empregadas em trabalhos 
da empreza, em quanto estiverem em seu effectivo servi~~o. 

J 9. a O Governo obriga-se: 
§ 1.• A conservar, e sustentar .hum destacamento de tropa 

na povoação do- Salto-, c outro na-Cachocirinha-para 
policiarem estes lugares; 

§ 2.• A pôr á disposição do cmprezario, ou da Companhia J 
os serviços dos Africanos livres, c ,de suas familias, que cstivcrão j 
sob a. direcção, c administração do Tenente Coronel lnnocencio 
Vellozo Pederneiras, ficando á cargo do mesmo emprezario, ou 
.Companhia a sua alimentação, e dos filhos que aecrescermn, 
c bem assim dar-lhes retribuições rasoavcis por seus serviços, 
como lhes são prestadas nos l~stabelecimentos Publicos, onde 
servem; o que será regulado entre o Governo e o cmprczario, 
ou Companhin por neto posterior. · 

20. a No caso de l~11tar o ernprcsario, ou Companhia á qual
quer das condiçües estabele~;idas, ficará sujeito a huma multa 
até quatrocentos mil reis, segundo a naturesa, c gravidade 
da falta. 

21. • Será rescindido o contracto celebrado com a Compa
nhia , se depois de ter tido principio a navegação estipulada, 
for interrompida por tres viagens successivas sem causa jus
tificada perante o Governo. 

22. a Durará o eontrarto celebrado com o empresarío, c 
o privilegio concedido, pelo tempo que falta para terminar 
o actual contracto com a Companhia Santa Cruz de navegação 
por vapor entre a Cidade da Bahia c Caravellas. 

23.• Ficão estas condições dependentes da approvação do 
Poden Legislativo, na parte em que dclla carecem. ' 

Palacio do lHo de Janeiro em 30 de Agosto de J858,.
Marquez de Olinda. 
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1>Ef:RETO N o 2.21.:1 - do 1." tio Sdembro 1le 1858. 

Drtcrmina que .~e prowla á dcsapropriaçiio do terreno de 
t'inte braças de fi·ente e sessenta de f"~tndo, na praia do 
Suzano, pertencente á Antonio José Gomes Barbosa Braga, 
c a José da Fonseca e Silva. 

Hei por hem Detr~rminar que, em conformidadr' do art. 
1. n ~ 1." da Carla de Lei de !) de Sctcmllro de 182ü, SPja tk
Sii(II'O]JI'iado o terreno de vinte braças de frente, c sessPnta ele 
fundo, na prma do Suzano, pr~rtcncente n Antonio Josú Gomes 
Jlarbosa Hraga, c a Josú da Fonseca c Silra, ncccssnrio para 
ser annexadn ü Fortaleza da P1·aia Y cnnclha. 

Jnsó Antonio Saraiva, do :\len Conselho, Ministro c Sc
f'rdario 11' Esl a tio dos i'lf'{;ncios da :lia ri nha, e interinanwnte 
t'tlf~iHTI'~~ado dos da (;twtTa, o tenha a3~in1 entPndido, n litça 
P\Pcul.at· eom m dPspaehos nPef'ssarios. !'alado do llio de 
Jatwiro em o pt·imPiro de Sclemhm de mil oiloer·nlo,; cincoenla 
e oito, lri;.;-csimo sctituo da lndPpeurlcneia c tio !mperio. 

Com a Huhrica de Sua l\Iagcstadc o lmpPrador. 

.José Antonio Sarait,a. 

DECRETO N.o 2.:!ift.- do L'' d1~ Scterulml 1k JS:.i8. 

Declara de 1. • Entrancia a Comarca do Rosario crcadt~ 
na Província do JJ/aranltiio. 

Ht~i por hem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica tlc•darada 1le primeira En!r;mt:ia a Co

marca do Jlosario, cremla na J'rovincia do l\laranltüo, pela 
Lei da respectiva Assemhléa Lrgislaliva, numero f{llalroccnlos 
c oitenta e tres de dezoito de Junho deste anuo. 

l?ran cisco Jliogo Pereira de V asconcd los, do M PU Conscl h o, 
Ministro c Secretario d'Eslado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. l1alacio do Ilio de .latwim 
em o primeiro de Sctc~mbm de mil oitocentos cincrwnta c oito, 
trigcsimo sclinw da Jndependcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\htgcslade o Impcr<Jdot·. 

Francisco Dioyu Pereira dt• l'ascunccllvs. 
;)(j 
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DECRETO N.0 2.2/•5 -de 15 de Setembro de 1858. 

Creando f:adeiras de e11sino 110 Seminario Episcopal da 
Concet"ção, em Cuyabá. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1.° Ficão creadas no Seminario Episcopal da Con-

• çcição, em Cuyabá, as srguintes Cadeirus: 
Da Grammalica c Língua Latina. 
De Francez. 
De Uhetorica e Eloquencia Sagrada. 
])c l1hilosnphia 11al'ional e Moral. 
I>c Theulo!-\"ia J\lnl'ill. 
De Thcologia l>ogmalica. 
De Hisloria Ecelesiaslica e lnsliluiçflo Canonica. 
De Uturgia o Canto Gregoriano. 
Art. 2. • Os Lentes das Cadeiras de Grammatica e Ungua 

Latina, de Franccz, Uhelorica c Eloquencia Sagrada, Philo
sopbia 1\acional e Moral, terão o ordenado annual dtl hum 
conto e duzentos mil réis. O de Liturgia c Canto, hum conto 
de réis. 

Art. 3. 0 Os Lentes c os Comprndios serão propostos pelo 
Bispo, c approvados pelo Governo. Durante os tres primeiros 
annos de exercício, os Lentes serão considprados interinos. 

Art. 4. o Em quanto não houver Substitutos, os J"entcs 
sp substituirão reciprocamente em seus impedimentos c faltas 
segundo a ordem marcada pelo Bispo, descontando-se hum 
terço do ordenado do substituído em favor do Substituto. 

Art. 5. 0 :Fica dcrogado o Dcereto numero mil cento e 
quarenta nove de tresc de Abril de mil oitocentos cintocnta 
c tres. 

Francisco Diogo Pcn•im de Vasconcellos, do M•·u Conselho, 
:Ministro o Secretat'io d'.Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Uio de Janeiro em 
quinze de Setembro de mil oitocentos cincocnta c oito, trigesimo 
sctimo da Jndcpcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Francisco Dt"ogo Pereira de Vasconcellos. 

l 

·/ 
I 
i 
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DECRETO N." 2.21-G-Ilo 15 dn Sc!emhm de 1858. 

Eleva os vencimentos dos Empregados da Secretaria de Po
licia da Província de 1llinas Geraes. 

Hei por bem, sobre inrormação do Pre:;idcntc da Pro
víncia de 1\Iinas Geraes, Decretar o seguinte: 

Artigo Unieo 0.> Empregados da Secrebria da Policia da 
Pmvincia de Minas (~eracs, perceberão os vencimentos mar
cados na taldla qnc com este baixa; ficando revogado nesta 
parte o Hccrelo numero mil oitocentos noventa c sete de vinte 
hum de Fevereiro do anno passado. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\lcu Conse
lho, 1\linistm c Secretario d'Estado dos Ne;;ocios da Justiça, 
assim o tenha enh·ndido e faça executar. l)alaeio do Hio de 
Janeiro em quinze de SetL~mhro de mil oitocentos cineoenla c 
oito, trigesirno selirno da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica do Sua l\lagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

'l'al•ella dos venchneutos elos !Entpr•ep;ados da 
Secr•etar•ia ela I•nlieia da P.11•ovineia de 1111-
uas Ger·ae!!l, ai que se r•ef(we o Decreto desta 
data. 

LUG·\RES. Üi'llen:ulo. Gratifie. s')lllllla. Total. I 
--------------------- ------------
1 Secretario ........ , 2.0001;1 1.000~ 3.000~ 3.000~ 
2 Officiacs .......... 1.600~ 600~ 2.200::P 4.400~ 
4 Amanucnscs ...... 1.200~ 400~ 1.600~ 6.400tft 
1 Thcsoureiro ....• , . :t; 400:;; 400::i) 400~ 
1 Porteiro ......... 400;; 300;5 700~ 700~ 
1 Continuo ......... 360<11 140~ 5ou;, 500~ 

----
15./~00:tll 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 1858.
Fratwisco Diogo Pereira de J!asconcellos. 

. 
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I>ECRETO N." 2.2'~7- de t:i de Setembro de 1858. 

Approt'a os Estatutos da Companhia de Colonimr;ão Pm·w·nse. 

Hei por bem approv:tr os estatutos da Compnnhia de Colo
nisação Parnense, fundada na cidade de Bclern na Província dn 
Purá, os quaes com este baixão assignados pelo l\Iarquez d(~ Olinda, 
,;onselheiro d'J~stado, l1n'sidcnte do Conselho de :Ministros, l\Ji
nistro c Secretario d'Eslado (WS Negociosdo Impcrio, que assim 
o lenha imlcndido e faca t'Xeeular. 

Palaciodo Uio de Janniro em 15 de Setembro de 1858, 3i." 
da Indepcndencia e do Impcrio. 

l~statu~os du (_'omJmnhia dc-C'oloni§a~·ão l'u
•·nense. 

'lTlULO I. 

!Ja Companhia, srus fins c operações. 

Art. 1." A Companhia de Cnlonisação Paraensc fundada 
nesta Cidade de Belem do Grão l'arú será composta de aeciunistas 
Hacionaes e cstra11g-riros. 

Art. 2." Est<Í Compnnhia tem por fim n importação de co
lonos mnrige"tHlos, agri~ultol'!'S c industriosos, (jliC espunt;mea, 
ou subsidiadamentc queirão vir estabelecer-se nesta 1'1 ovineia c 
na do Amazonas; tendo prefercncia a importtH;i.io por liunilins, 
especialmente de agrieultores. 

Art. 3. 0 As op(~raçôes da Companhia serão as scguin{('S: 
§ 1. o Promover c auxiliar a emigração, convidando, enga

jando, transportando c tratando de estabelecer os colonos, c en
carn·gando-sc da cneommcnda dos que tiverem de vir por conta 
do <:on~rno, fOIIlfiilllhias, ou p:lrfic.ulan~s, lllt'di;mtn eontrado. 

§ 2. 0 Abrir corl'PS(HHHlt·ncia eo111 1wgodanks 11os paizcs I'S
trangeiros c eom as Companhias c Sociedutles de Emigração o 
Colonísaçiío ali i c.;tabl'lPcidas, e entender-se eom os proprietarios, 
negociantes, 011 quat•squer hahitantt·s do lmperio, <Ícerca dos 
objcctos iudirados 110 §antecedente. 

§ 3. o Ter a Jwm dos interesses da Colonisacão agentes nos 
dill'crcntcs paizes, doudc convenlta attrahir a cmigraç:io, c bem 
llssim em qualquPr parte das ditas l 1rovincias, dando á tacs 
ag-entPs as inslnll't'C•Ps conYf'IIÍ!ml(~S. 

% !, .. • Soliritat;· do (;tm'l'IIO Jrupnrial '~ do:; Presi(lnntns (las 
Jlrovineias as JH'('essarias proYideiH~ias, para que estes ageni('S 
cejão coadjmad0s pelos Empregados })iplomalicos, c Consulares 
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lihlsilelros, on pda:;; anlhoritlarh~s t.ln paiz a lll'm do IJOm de
HmnpPnllo de su:.:s eommissões. 
~ G. • J1wcurar, nwt.lianle o awdlio rios f.overnos Imperial c 

l 1 rovindaf's eonct•iLuar a cmigTa~·iio para o Brasil, e combater 
as hostilidades, c os obslaculos qnc injnslanwntl~ possa solfrer. 

§ 6.• Comprm· on aforar terras <kmlulas, ou outras per-
- tcncentes ao dominio publico c particular, para <:olonisal-as, 
distribuindo-as a colonos por meio de arrcndamPnlo afora
mento ou '·enda, c mesmo a qu;llque~· outra pessoa. com a 
condit;ão de em praso dclenninado poHHl-las com gente livre 
IHI razão de huma família ao menos por cada lolc l.le 2:)0 mil 
hraça;, !JUadradas, c proceder do mesmo modo a respeito das 
terrils, qun ad<Jucrir pm· conn·ss;io. 

§ 7.• Estalleleccr navegaçilo para o transporte dos colonos 
dos porlos de partida até o dl).>l.mlllcmpw definili\·o nos lugaws 
de seu destino, comprando, cneommcnl.lando, frelanl.lo no lodo 
ou em parte crnbareaçõcs, que possJo preencher mclhot· esse 
ti lll. 
~ 8. 0 Ter as acommorlaç:<les prt•cisas em lug-ar apropriado 

pam o dPsmuhan{llt~ <los enlouo,, o:uh SP,j;to n••:PiJido:> ;i sua dw
gada, c tratados cuuvenit•nll':twnle 1'111 quanto n;'o ad1an·m des
tino ; dando-llu•s easa e confida por prec;o I'i!So:lwl, proporeio
nando-lhes trallal!to provisorio, que lhes de al;.;nm interesse, 
aconselhando-os, l.lirig-indo-os, c promovendo ou facilitando o 
seu promplo emprego no Paiz por lol.los os meios lícitos, que 
esti\'erem ao seu alcanee. 

§ 9.• :Fazer os adiantamentos de dPspPzas, que solicitarem os 
proprictarios c os colonos, aqnelles rara a introllucr:no l.le colonos, 
e cs[Ps para o S•!U l'Siallcledmcnto. 

§ 10. F<Izer quaesrtUPt" outras op:'t'af:õc>, qtw conycnhfio ao 
bom exito da empresa, c não SI' afastem l.lc st•n fim. 

§ 11. Entender-se com a ,\ssoei<u;Jo Cnnl.ral llt~ Colonisação 
c Sociedade Auxiliadora da lnl.lustria .\acionai, ou com qmtcstJUeJ' 
outras de igual naluresa, que se cstabeleção no ln'lwrio c nas 
duas llrovincias, itcerca de tudo, quanto po;sa inll'ressar aos fins 
de h umas e outras insl.i1 niçõt's. 
~ 12. Coadjuvar o (~on·nw, t·omo inl<'l'lll'i<liario ou Pmpm

zario na exccn::Jo de alguns objPctos int.li•:at.los nos arligos 1:! 
c 18 da l.ei n. • fiO l d1! 18 de Sett~mhro de ts;w. 

Art. 4. • Na importação dos eolonos SI' obsPI'\'aJ"<Í o que for 
tlisposlo nos regulamentos administrativos c polidaes. 
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TITULO 11. 

Do Capital da Companhia e sua organisação. 

Art. 5.• A Companhia será organisada com o capital de 
duzentos contos de réis representado por duas mil acçõcs de cem 
mil réis cada huma. ]~ste capital poderá ser augmcntado por 
deliberação dos aecionislas em Assembléa Geral, c mediante 
approvaç;io do Governo Imperial. 

Art. G.• As acçües serão realisadas em dez prestações iguaes 
11 nos prasos annuneiados com a n1~cessaria anlcct•dencia. 

Art. 7. • O accionista, que não for pontual nas suas entra
das, perderá em beneficio da Companhia, as quantias que já tiver 
pago, alem do direito <Í acção subscripta, salvo se justificar im
pedimento legitimo dentro de seis rnez·~s, caso em que pagará o 
juro da ld pelo tempo da I• tora. 

Art. 8." As acçõi-'S constarão dos registros da Companhia; 
c depois de realisada a prim1~ira prestação podem ser transferidas 
na conformidade do art. 2!l7 do Codigo Commercial. 

Art. 9.• O fundo social scr:í unicamente applicado aos fins 
da instituição. As quantias porêrn, que não tiverem applicação 
immcdiata, serão empreg-adas na Caixa Filial do Banco do Brasil 
nesta Província, ou em outros bancos, que na mesma ou na do 
Amazonas se venhão a fundar legalmente. 

TITULO 111. 

Dos meios auxiliares da Companhia. 

Art. 10. Em auxilio de suas operações haverá a Compa
nhia os seguintes interesses: 

§ 1. • O preço das passagens dos colonos ou emigrantes trans
portados em navios seus, ou por ella fretados, inclusive as come
do rias, tratamento a l>ordo, c frete das cargas, instrumentos e 
lJagagens conrorme a lotação correspondente a cada individuo 
J1J11ior de dois annos. 
~ 2. o O producto dos arrendamentos, aforamentos, c rendas 

de terras, que destribuir na conformidade do§ G.• do art.3." 
§ 3. • Huma com missão por deposito, agencia, c oiTerecimento 

de trabalhos c soccorros, paga por cada emigrante cspontanco, que 
procurar a sua protecção e intermedío, alêm das que perceber 
pelos engajamentos de colonos, que fizer por parte do Governo, 
de Companhias ou de particulares. 
~ 4.• Hum interesse modico, que não exceda ao jui'O da lei 

sobre as quantias, que adiantar aos colonos, mediante garantias 
'~onv?nicntes, até que seja por estes embolsada, ou por quem os 
engaJar. 
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~ 5.• Hum intm·essc igual pelos adiantamentos, que fizer aos 

proprietarios c l"asendciros cngajadorcs para despesas de viagem, 
inclusive as de embarque c dcscrnbarqu<', c outras feitas com os 
colonos até chegarem ao seu destino, ou serem entregues a quem 
os tiver encommendado. 

§ 6.• Quaesquer outros intm·csses e Yaulagcns provenientes 
de suas opcra~ões, c que se conformem com os fins da insti
tuil;ão. 

Art. 11. Os preços das pas~:agcns, dos frrtcs, das cargas c 
mais objcclos indicados no ~ 1. o do art. antccedl)ntc, c os de alo
jamento c tratamento nos depositos c nas hospedarias da Compa
nhia, ou por clla protegidos, constarão de tabcllas rasoavcis. O 
premio das commissões, que perceber, não excederá de seis por 
cento sobre o importe das despesas feitas c odas quantias, que for
uee«~r pot· adianl:unento, não sení maior que o jmo da lei. 

Art. 1:!. Alem dos lucros acima mencionados haverá a 
Companhia os auxílios, que lhe provic-n•m: 

§ 1. o Das SlllJVCllÇÕes, que o c;overno houvet• de dar-lhe em 
beneficio da emigração c desemolvimenlo da Colonisação no Paiz; 
~ 2. • De quaesquer favm:es c isenções de dircilos, que lhe 

forem outorgados pelos poderes do I~stado ; 
§ 3. • Da concessão de terr:Js dewlutas, ou outras pertencen

tes ao tlominio publico, que virr a obter do Governo para alguns 
Jins da Lei de 18 de Setmnb1·o de 1850, ou que for competente
mente dcct"elada a bem da Colonisação. 

TITULO IV. 

Do fundo de 1·eserra e diridcndo. 

Art. 13. No fim dn cada semestre se publicará o balanço 
da Companhia com as applical."ões necessat"ias para se fazer co
nhecer o capital fixo c circulante. 

Art. 14-. Do rendimento liquido se deduzirão cinco por 
cento para fundo de reserva, c o restante será dividido pelos 
accionistas ua razão de suas acçõcs. Aquclla quota poderá ser 
augrncntada por dclibcra~ão da Asscmbléa Geral, c chegando a 
reserva a preencher huma sornma concspondenle á metade do 
Capital da Companhia, poderá cessar a deduc~ão de qualque1· 
quota por deliberação da mesma Asscmbléa. 

TITULO Y. 

Da duraçcio, dissoluçã"o, c liquidaçlío da Companhia. 

Art. 15. A Companhia dur.1rá dez annos, mas poderá ser 
prorogada a sua dumção pot' deliberação tia Assembléa t.Jeral, 
com approvação do Governo Imperial. 



( r.r.s l 
ArL 1G. P(l(kr;í eontlndo a AssPmbh;n Geral resoher i'lll 

qualqut>r tempo a dissolu~·iio, llmna \t'Z qw· se wriliqtu•m as hy
pothesesdos ~§ 2.• e 3." do art. 2!>5 do Codigo ÜHnnH•t-eial, e 
mtão se deliberará sobre as bases da liquida1;t"to tinal da Com-
}Janhia. · 

Art. 17. Dncrela1la a dissoluçfío, o saldo li<ruido será dis
lrihuirlo pdos accionblas na ra1.;lo dP suas aeçiiPS. 

Arl. 'IH. Nl'ttlllttn ;l<'rionista etn qualqtwr IPIIIJIO, ou t'lll 
•JualqU<~r caso st~rit n·spo:ts;n·d ror quantias t~XtTdenlt·s ao \'a!or 
de suas aet;ii<•s, em ron!ilrt!lidadc t!o disposto nu arl. 2U8 do Co
digo Comrnerrial. 

TITliLO YI. 

Art. 19. A Companhia scroí rqH'<'senladJ pda reunifío drs 
aceionistas Plll Ass<~tnllit'·a G<•ral, que se t•rttPnderü eonstituida, 
at:ltando-se pn·s1~nle hum ltUnH·ro de aeeionistas l'l'(ll'es!'ntando 
a quarta parte, pelo IlH'nos, do nuntero das i).CÇii<•s, que tivnt•m 
sido registradas com arttPcedencia de dons llH'ZPS ou muis ao dia 
da reuúião, sulvo o enso de lranslereneia por herança ou legado. 

Art. 20. ~e <'Oill o:; aecioni5lus pn'scnll'S ni'ío se achar 
prcendtida a meneion;:rh qnarla p;ule, ficará a n•união adiada. 
para outro dia, <pw scr;í lllarcado com inknalo de oito a quinze 
dias. 

Art. 21. A Assembll·a Geral, reuuir-se-ha ordinariamente 
duas vezes por anno, sendo huma dl'llas no anniversario da ins-
1allação delinitiva da Cot11pun h ia. !\'estas reuniües serão apre
sentados os relatorios do estado da Companhia, c 1h~ todos os seus 
trabalhos comprehcndcmlo a rcedta e despesa social. 

Art. 22. l'od<•ni lambem reunir-se extraordinariamente, 
quando for convocada pela .llireetoria, ou deliberado pelo Con
selho, ou quando lor <·xigido por accionistas, que representem 
Jturn oitavo do eapital I'II'Pdivo. NPstas reuniões só se tratará 
do obj<~clo, para fJll!' J(n· IH la a rnnvoc.;u:ão. 

Art. 23. As reuniões, quer onlinarias, quer cxtraordinarias, 
serão precedidas de ;umuncios repetidos, c feitos pela Dircctoria 
com auleeedeneia pelo menos de seis dias. 

Art. 2'~. Na Assemhléa ticral o accionista possuidor de 
cinco a dez acções legalmcnlc inscriptas, lerá direito a hum voto, 
c mais hum por eada dez acçõcs até o numero cem, c d'ahi por 
diante mais outro voto por cada cincocnta aeçõc~ até o computo 
de tresentos. 

Art. 25. O aceionisla impedido de comparecer deverá 
votar por procuraçi\o passada a outro areionista, não podendo 
neste caso o procurador representar por si c seu constituinte 
maior numero de votos do <JUe o de quatorze na mesma razão 
neima. 
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TITULO YII. 

Da Administraçifo. 

At . 26. A administração da Companhia será. confiada a 
lmma Directoría composta de cinco membros possuidores cada 
htim de dez acções pelo menos, a saber: hum Presidente, hum 
Secretario, hum Procurador e dous Adjuntos. Seryirá por dous 
an'nos a Directoria c seus membros poderão ser reeleitos. 

Art. 27. A Directoria funccionará estando presentes tres 
membros pelo menos: deliberará sobre todos os objectos ten~ 
dentes aos fins e interesses da Companhia, dirigirá e inspeccio
nará toda a correspomlencia e operações sociaes. 

Art. 28. Haverá hum Conselho administrativo composto 
. dos mémbros da Directoria ; e de dez conselheiros possuidores 
prlo menos de cinco acções, nomeados, como aquella, por dous 
annos, e · tambem reelegi v eis. O Conselho funccionará estando 
presente a maioria de seus membros. 

Art. 29. Este Conselho representará a Assembléa Geral nas 
deliberações, que tomar sobre os seguinte objectos, que ficllo 
sendo de sua competencia. 

§ J. o Sobre contractos ou ajustes de· compra, e aforamento de 
terras ao Governo e a particulares ; e sobre compra e encommen
das de embarcações. 

§ 2. o Sobre adiantamentos de quantias a proprietarios, ou 
colonos, quando excederem de-quatro contos de réis aos primei
ros; e de quatrocentos mil réis aos segundos. 

§ 3. • Sobre creação e estabelecimento de co lonas e depo
sito de colonos. 

§ '•·· Sobre arbitramento de ordenados, gratificações ou por
ce~tagens dos commissarios, agentes, e mais empregados. 

§ 5. • Sobre quaesquer despesas extraordinarias, discussão de 
estatutos, approvação de regulamentos, e quaesquer outros ob
jectos, que lhe forem posteriormente incumbidos prla Assembléa 
"Geral. 

Art. 30. As attribuições administrativas não enumerada• 
no art. antecedente e seus §§ pertencem á Direcloria . 

. -\rt. 31. Tanto o Conselho como a Directoria prestará 
contas á Assembléa Geral nas suas reuniões ordinarias e se-
mestraes. . 

Art. 32. Fica sempre dependente de deliberação da As
sembléa Geral, e approvação do Governo tudo quanto disser rcs
p!~ito á reforma ou alteração dos Estatutos da Companhia. Fica 
tarnbem pertencendo á Assembléa Geral qualquer deliberação ou 
resolução sobre venda de terras, ou predios, conversão de fundos, 
e o mais que se acha expressamente declarado nos presentes 
estatutos. 

57 
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Art. 33. O Presidente da Directoria o será lambem doCon· ~ 
selho, e presidirá á Assembléa Geral; e o Secretario da .Dhecto- ~
ria o será lambem do Conselho e Assembléa Geral; e nas suas , 
faltas é impedime11tos se,rão' substituídos peloo outros membros . · 
da Dlrectolia-por ordem de maioria de·votós, ou pela .sorte em 
caso da 'i!Íll8idade. • . ' · · 

TITULO VIII. ' · · 
·;·/" 1 : ',• 

,,, ' · , Di1posiçõe1 Gerau. 
. ' 

Art. ,34. A 1Jirectorio poderá demandar e ser demandado,' 
e illltituir procuradores. . 

·Art. 35. O Go•erno poderá nomear hum Fiscal, com di· 
reitp de assistir a todas as Se5Slies da Directoria, Conselho e As· 
sembléa Geral, tomando assento á direita do Presidente; de emitlir 
o seu parecer sobre todos os assumptós de que se trata•·;, suspen· 
der as deliberações da Directorla e Conselho até resoluçfig defl· 
nitlva da Assembléa Geral, e representar a esta sobre a neceSsidade 
de sublllltulr alguns dos Direclores, cujagestilo seja contraria aos : 
inlel"Csses·da Companhia. Neste caso o novo Director senirá pelo .. 
teDipo que faltan ao sobstituido. . • . . 

• ·Art~ 36. ,.J,ogoque se achem subseriptasquinhentas acçOes,~ 
a .Companhia será otganisada; e approndos l!stes estatutos pel~>' , 
Governo Imperial principiará soas operaçl!es. . .; 

Palacio do Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 1858.-Mar- ·· • 
quez de O/inda. · 

·• 
DEcl\ETó N. • !VM~de 15 de Sete~bro de 18 58. . 

'C 

F.u dilrei-MU alteraçõe~ na 'Tarifa dll6 A l(aridega1 • . 
•' 

Usando. da autmisação concedida nos artigos 29 da Lei 
n.• 369 de :18 de Setembro de 18~5, e r.o da lei 11.• 514 do' ... 
28 de Outubro de 1848 , Jlei por berll que na Tarifa das Al·':A 
fandegas do Impcrio se fação as alteraçócs que com este balxiio,.;;. 
aosignadas por Bernardo M Sousa Franco, do Meo Couselho, ·, 
Senador do lmperio, Ministro e Sccreta•·io d'Estado'dos Nc·, ; 
gocios da F.azenda c Presidente do Tribun.·ald.li Thésouro. Na.t~j· 
cionnl, que assi111 o tenha entemlido e faça esecnt;lr. ·,Palácio .. • 
do Rio de Janeiro em quinze de Setclllbro. de mil ,oitocentos 
cin~~nta e· oito, trigesimó selimo da lndependencia é.«<~;~m,:. ,~ 
perto. · . · -~·~ 

Com a Rubrica de Suo Magestade o Imperador. ,· · 
Bernardo de Scmsa Franco, < , 

·íf 
1 
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·íf 
1 
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DECRETO N. • 2.24.9- de 15 de Setembro de 1858. 

Approva os Estatutos do CompanMa de Navegação por vapor 
-Espírito Santo.-

Attrndendo ao que Me requereu o Conselho Director da 
Companhia- Espírito Santo -de navegação por vapm· deste 
porto ao de S. Mntheos na Província do Espírito Santo, com 
escala pelos de ltapemirim, e da Victoría da mesma Província : 
Hei por bem Approvar os Estatutos organisados para a dita 
Companhia, que com este baixão. Palacio do Rio de Janeiro 
em, quinze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e oito, tri
gesirno setimo da lndependencia e do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Jlarquez de Olinda: 

~tatutos da Entpt•eza de Navegação o. ,.a1•or 
-Espb•ito Santo.-

. Da Companhia e seus fins. 

Art. 1. • Fica estabelecida a Empresa de navegação a vapor 
denominada- Espírito Santo- com o fundo de quatrocentos 
contos de réis, dividido em acções transferíveis na forma do 
art. 4.• de 200~000 cada huma , podendo a assernblóa geral 
da mesma Companhia no caso preciso elevar ao triplo o mesmo 

1 ··fundo, precedendo autorisação do Governo Imperial. 
i' Art. 2. 0 A Companhia considerar-se-ha incorporada e po
' derá começar as suas operações , desde que estiverem emit-

tidas a metade e mais huma das acções, que representão o seu 
capital. 

.. A mesma Companhia durará pelo tempo de 25 annos a 
:\,menos que o contrario não resolva a assembléa geral dos accio
f.\.nistas, na forma do § 8. o do art. 15 ou que se virifique, para · 
t:.a sua dissolução, qualquer das hypotheses enumeradas no art. 
?'l95 do Codigo do Commercio. 
· Art. 3. o A referida Empresa destina-se: 

§ 1. • A fazer a navegação em navios a vapor, de conve
- niente calado, força , e lotação, huma ou mais vezes por mez, 
··entre o porto do Rio de Janeiro e o de S. Matheos na l'ro
vincia do' Espirilo Santo, com escala pelo de Itapernirim, e 
da Cidade da Victoria tocando tambern a foz do ltahapoana, 
Piuma, c Guarapary quando conviPr c para isso hollYI'I' trato 
c signal r.ombinndo d'nntcmão. 
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§ 2. o A fazer tocar os vapores em qualquer outro porto 
alem dos acima indicados, e mesmo estender a navegação para 
o Sul do Rio de Janeiro, e se for conveniente a seus interesses 
e não for de encontro a estipulações com o Governo. 

§ 3.0 A conservar estações ou agenciai nos portos em que 
os navios tocarem para com diligencia e precisão occorrercm 
ao serviço necessario. 

§ 4.• A ter na estação de ltapemirim hum pequeno vapor 
para conduzir do mar para terra e desta para aquelle as cargas 
e P.assageiros. 

S 5. o A fazer navegar nas occasiões o pequeno vapor, de que 
trata o parag1·apho antecendentc de Itapemirim para ltabapoana, 
Piuma, Bcnevente, c Guarapary, se convier a seus int.m·esses. 

§ 6.• A promover a entrada de hum vapor no porto de 
ltabapoana, se os seus habitantes vierem a possuir e a realisar 
a quarta parto das acções da empresa, estabelecidas as pre
cauções necessa1·ias e harmonisados os interésses da localidade 
com os da mesma Empresa. 

§ 7.• A cumprir as obrigações do empresario Caetano Dias 
da Silva, para com o Governo Imperial, estipuladas no con
tracto de 23 de Dezembro do anno passado. 

§ 8.• A favorecer, com dez por cento menos nas passagens 
estabelecidas e que se estabelecerem, os colonos emigrantes quo 
do Rio de Janeiro se dirigirem â Província do Espírito Santo 
para etrectívamente se empregarem na colonia do Rio Nm'o e 
n'outras de igual naturesa, ou em propriedades ruraes dos accio
nistas. 

§ 9.0 A promover quando lhe for possível a emigração es
pontanea, a formação de nucleos coloniaes na mesma Província, 
e o melhoramento das suas communicações com a de 1\linas 
se futuro tiver lugar o que dispõe o art. 31. 

Art. &.. o As acçõcs serão assignadas pelo conselho dircctor 
de que b·ata o § 2. o do art. 12 e inscriptas posteriormente em 
hum livro para isso destinado a cargo dos Directores de que 
trata o § t.o do art. 26. · 

As transferencias~ dellas se farão por termo em livro pro
prio, na presença das. parte ou de seus procuradores que o as
signarão; mas os possuidores de acções por transferencia só 
podrrilo votar em assembléa geral, quando as mesmas traD
ferencias tiverem sido feitas trinta dias antes de sua reunião. 

Art. 5. o A entrada do valor das acçõcs se realisará em 
prestações de dez por eento do mesmo valor, de dons em dous 
mezes, verificando-se a primeira no prazo que for annunciado. 
em dias ·Successivos pelos jornaes da Côrte, ou por aviso par· 
ticular dirigido a cada hum accionísta. Completa porêm a 
somma precisa para a acquisição do material fixo e movei da 
Companhia serão espaçadas as ditas prestações ou redusidas if 
necessidades do momento. '· 
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Art. G.• Os accionistas <JlJe não ciTccluarcm no devido 
tempo qualquer das pn·sta~·ücs deixarão irso facto de ser con
sidt•nJdos membros da Companhin, c não poderão reclamar 
cursa alguma della, sahos os rasos de fnrta nwior que poderão 
ser levados ao conhecimrnto do conselho dircdor para sobro 
clles resolver romo entender, dando recursos para a assembléa 
geral . 

.As acções que forem declaradas em commlsso poderão 
desde logo ser cmittidas pelo conscllw dircetor n qu:~Jquet· 
pretendente, que ror cllas rcalisar o seu Yalor t1 prPmio, que 
no momenlo, tiverem, mas se o arcionista em con1misso quizrr 
no\'amente possui-las ser-lhe-lu1 permiltido, rcalisrndo na caixa 
da Companhia dons terços do sru nllor nessa ocensiiio. 

Art. 7.0 .A imporlancia das rcspcrtiYas chamadas e a dos 
rendimentos trinH·str(les da empresa serão depositados em conta 
corrente com a mrsma Empresa em qualquer dos estabeleci
mentos bancario~ <lo CMte. 

Tnl deposito se wrificará á proport,:i'ío que cs accionistas 
forem realisando as ditas rhamadas n{) cseri ptorio do Director 
gerente encarregado desse serviço no Hio de Janeiro, e o da 
renda será feito pelo mesmo Director no fim de cada trcs 
mCl':es. 

Art. 8.• Dos lucros realisados semestralmente se dedu
zirão vinte por cento para fundo de reserva até complctat· o 
capital da Companhia, e completo elle, será limitada a dez 
por cento aquella dcducçilo. 

O referido fundo será depositado em conta corrente PspPcial 
no estabelecimento bancaria, de que trata o arligo antecedente, 
e se lhe accumnlará o juro de tres em t.res mczcs . 

.Art. 9. • Logo que pela disposição do artigo anterior c 
do seguinte o fundo d~ reserva se c!~var iÍ somma do cnpilal 
da Companhia, srní consifkrado renda annua o resultado do 
juro composto do mesmo fundo. · 

.Art. 10. O excedente dos lucros á porcentagem de que 
trata o artigo 8." se dhidiní no prazo marcado nn § 13 do 
art. 21, lllllll nunca o dividendo poderá exceder a 10 por· cento 
do capital realisado em quanto a Companhia não ti\'er com
pleto o seu capital. 

O excesso a dez por cento do capital roalisado será levado 
á conta do fundo de reserva para devidamente ser applicndo 
á acquisição do dito material e completo este dividir-se-hão 
os lucros excedentes á porcentagem de que trata aqucllc ar
tigo. 
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Dos Accionís!as. 

Art. lt. Poderão ser accionistas desta Companbia quaes
quer indhiduos riacionnes e estrangeiros, Companhias c Soci!'
dades legalmente 'constituídas e todas h'rão direito: ' 

§ 1. • Ao. interesse relativo ao capital que empregarem. 
S 2.• A discutir e •otar na assembléa geral dos accio

nistas, na razão de hum voto por cada cinco actõe•, até o 
numero de cincoenta d'estas, não podendo ter mais de dez votos 
ainda que mais acções possua. · 

Os possuidores de huma até quatro acções poderão dis
cutir em assembléa geral, mas só hum d'ellcs votar na razão 
estabelecida por cada cinco acções congregadas. 

S 3.• A dar procuruç.ão a qualquer accionista para o re
presentar na assembléa geral e a representar hum on mais 
socios até o maxlmo dos votos permittidos, alêm dos que tiver 
por suas acções. . 

As procurações scrfio pa~das na devida fórma de direito, 
competindo á meza da assembléa geral veríllcar a sua au
thenticidade. 

§ 4.111 A' prefercncia, corno passageiro, nos navios. da Com
panhia, assim . como no embarque de suas cargas e colonos 
que destinar á cultura de suas propriedades ruraes. · 

Nesta preferencia precederá o maior ao menor accionista, · 
e para . elle ter lugar deverão os pretendentes fazer as suas de
clarações quanto á passogem, e verificar o embarque d.a· carga· 
nos prazos que forem annunclados para esse fim, observando o 
respectivo regulamento. , 

Art. 12. A Companhia será representada: 
§ 1. • Pela assembléa geral composta por todos os socios 

ou por tantos quantes representarem .a metade e mais buma 
das aCções emit~o!das, h uma vez que ·o seu . numero constitua 
a sua incorporação, como dispõe o art. 2.•, e constituída por 
qualquer dos modos mencionados naquelle artigo, terá at\li• 
buições deliberativas sobre todos os negoclos da mesma Com
~~ . ; ' 

§ !!;• Por hum conselho dlrector gerente .com att1·ibuições ' 
executivas e deliberativas em todo o movimento da Companhia 
na fórma do art. 21. ; 

Es,te oonselho se comporá de hum ~residente, que será.: 
eltectivamente o empresa rio Caetano Di~' da. Si!Ya,1l de dous . , 
accionistas eleitos triennalmente, e para O'substitúlr· eleger~;\· 
se-Mo ao mesmo tempo tres supplentea. . • · -

§ 3.• Por agentes com attribuições executiva• na localidade 
das ag~11cias sUbordinadas ao conselho director, e na.Provincia· 
do Esplrito Santo ao Presidente do mesmo com;elho. .' 

§ 4.4 Por commandantes de navios com attribuic;ões exe
cutivas subordinados ao dito conselho e seu Presidente. 

I 
I 
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Da assembléa gtral. 

Al't. 13. A assembléa geral constituída. pela maneira Ílt· 
dicada no § 7. o do art. 12 será convocada ordinariamente no 
fim de cada anno social que se adaptar, e extraordinariamente 
todas as vezes que os interesses da Companhia o reclamarem 
a juizo do conselho director gerente ou de qualquer de seus 
membros.· 

Art. tr.. Se nn primeira reunião convocada não compa
recerem accionistas que representem o numero de acçóes desi
gnado no § t.• do art. 12 e no segundo dia marcado para 
nova reunião não concorrerem em numero suficiente, se de
liberará com os presentes. 

Nas seguintes reuniões, quer ordinarias, quer extraordi
narias, se deliberará sempre com os accionistas presentes, in
dependente c1e nova convocação, e para conhecimento de todos 
se incluirá esta disposição nos annuncios, ou avisos particu
lares que ~ fizerem. 

Art. 15. Compete ã assembléa geral : 
§ 1.0 Nomear os Presidentes do conselho dlrector gerente, 

seguintes de que trata a segunda parte do § 2. o do art. 12, 
e desde jã, de tres em tres annos, os dous Directores gerentes 
que devem com aquelle formar o mesmo conselho. 

§ 2.0 Autorisar a compra de todo o material fixo e movei 
da Companhia e accessorios de qualquer natureza, sob pro
posta do conselho director gerente. 
~ 3. o Deliberar Sllbre o augmento do capital da Compa

nhia, como permitte o artigo primeiro. 
§ 4.• Nomear as commissõcs de exame das contas do con

llelho director gerente no fim de cada anno social e appro
va-las, se as achar exactas. 

§ 5. o Deliberar sobre a conveniencia da incorporação da 
Companhia á Associação Colonial do 1\io Novo, como permitte 
o art. 31, quando no futuro possa isso ter lugar. 

§ 6.0 Julgar a final os recursos de commisso interpostos 
para ella do conselho do director gerente. 

§ 7. o Heformar os presentes estatutos, na parte precisa, 
tres annos depois de sua approvação legal, conforme a pr·atica 
tiver imlicado, submettendo a reforma que se fizer á appro
vação do Governo Imperial, e resolver sobre qualquer emba
raço que occorrer, sob proposta daquelle conselho ou de qual
quer de• seus membros, como dispõe o art. 32. 

§ 8. o.· Deliberar sobre a continuação da Companhia, findo 
o tempo da sua duração, fixada pelo art. 2. 0 

§ 9. o Ordenar o andamento da Companhia, em ordem a 
preencher· os seus fins, na fórma do art. 3. o, dadas as hypo
thesPs alli previstas , sob proposta do conselho dircctor ge
rente, ou de qualquer de seus membros. 
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Art. 16. As delibe.-ações da assembléa ~eral sobre a 1113• 
teria do § 8.0 do at'Ligo antecedente, sú tm·ão lugar por dou:l 
terços ou mais dos votos presenles, contados pelo modo ex
plicado nos S§ 2.• e 3.• do art. 11, e sobre quaesquer outros 
objeclos, serão tomados pela maioria dos votos que se reu• 
nirem, contados do mesmo modo. ' 

Taes deliberações, alêm de serem mencionadas na neta da 
sessiio, serão escriptas em hum livro para isso. destinado. 

Do Conselho direc!or geren!e. 

Art. 17. Em quanto o empresario exercer o lugar de 
Presidente do conselho directol', que lhe confere o § 2.0 do 
art. 12, serão eleitos os outros dous membros do modo se-
guinte. lteunidos os accionistas em numero legal, o conselho 
director, depois de aberta a scssao, receberá de cada membro · 
presente huma eedula com cinco nomes de interessados, o 
ttptirando-as a Dnal serão pelo Presidente declarados dire
ctores gerente• os dous accionlstâs mais votados, e supplentes 
os. lres immediatos; h uns e outros pela o~dem da votação. 

Os eleitos lomarno logo os seus lugares para que prosigno 
os trabalhos t•ep.ula•·es da sessão·, no caso de pertencerem os 
mesmos trabalhos. ao triennio dos nomeados. 

Art. 18. Na primeil'a eleição dos dous Directoresgerentes 
funccionará o conselho fiscal nomeado em virtude do art. 18 
dos estatutos provisonos em que se imtallou a Companhia, 
procedendo-se como indica o artigo anterior; e annunciados 
pelo Prrsidente os mesmos Dlrectores, tomarão elles o seu lugar 
em acto .sriccessívo, para, com o Presidente empresario, prtJ-o 
seguir nos trabalhos regularmente. 

Art. 19. Terminadas por qualquer modo· as tuncçGes do 
Presidente empresario, antes de acabar o triennio dos outr09 
membros do conselho director gerente, e\eger-se-ba em assem
bléa geral o seu successor pelo tempo que faltar para com- • 
pletar o dito tritmnio. Concluído esse periodo, proceder-se-ba 
á eleição de todo o cons.elho, incluindo seis nomes nas cedulas 
de que trata o art. 17; c apuradas as mesmas cedulas, serfiO ' 
declarados Directores gerentes os tres accionistas mais votados, 
e supplentes os tres immediatos, pela ordem da yotação, fi
cando entendido que só poderão eleger-se para Directores os 
acciouistas que tiverem dez ou mais acçaes, que o membro 
mais votado dos tres pfimeiros será o Presidente, e que os 
membros do Conselho director poderão ser reeleitos. 

Art. 20. Se em alguma reunião não comparecer algum 
membro do Conselho dlrector gerente, c faltar supplentes para 
pl't'encher a meza, o Pr~sidente da mesma reunião será o 
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mais votado dos Directores e supplentcs que cstivem presentes, 
chamando-se no caso preciso os accionistas que na ultima 
eleição tiverem sido votados, pela ordem da votação. 

Se porêm se verificar a falta absoluta de algum membro 
daquelle Conselh~, ou .escusa total attendida, proceder-se~ha 
á eleição dos que assim faltarem pelo modo indicado no art. 17. 

Art. 21. Ao Conselho director gerente, compete: 
§ 1. o Presidir as sessões da assembléa geral; assignar os 

autographos das actas, e as deliberações de que trata a se
gunda parte do art. 16. 

§ 2. o A gerencia, manejo, c administração de todos os 
negocios, operações, e expediente da Companhia, obrando 
como melhor entender em beneficio della, propondo á assem
bléa geral o que julgar preciso para attingir os fins da Com-

. panhia indicados no art. 3.•, e levando a eiTeito as suas re
soluções, guardando o disposto nos arts. 22, 23, 24, e 25. 

§ 3. o Convocar a assembléa geral, pelo orgão do seu Pre
sidente, ordinaria e extraordinariamente. 

§ 4.. • Crear estações ou agencias, e ~ontal-as convenien
temente, nomear as respectivas agencias, tomar-lhes contas, 
marcar-lhes os vencimentos, e demitti-las se mal servirem. 

§ 5. o Nomear os Commandantes de navios, tomar-lhes 
contas, marcar-lhes os :vencimentos e demitti-los se convier aos 
interesses da Companhia. 
~ 6.0 Nomear os mais empregados sob proposta dos Agentes 

e Commandantes dos navios, ou mesmo sem proposta, se for 
conveniente. 

§ 7. • Resolver sobre o commisso das acções, com recurso 
para a assembléa geral. ' 

§ 8. o Deliberar sobre o modo de adquirir todo o matcr·ial 
fixo e movei da Companhia, que for ordenado pela assembléa 
geral, celebrar e assignar os contractos relativos. 

§ S.• Propor o augmento do capital da Companhia per
mittido pelo art. 1.•, e o que entender no futuro sobre a ma
teria do art. 31 § 5. o do art. 1!>. 

§ 10. Apresentar á assembléa geral nas sessões ordinarias 
hum relatorio circumstanciado do estado da empreza, e o ba· 

~ lanço geral do anno. · · 
,. § H. Formular as tabellas e regulamentos que forem ne

cessarios ao bom andamento da Companhia. 
§ 12. Organisar balancetes semestraes, demonstrando o mo

vimento da receita e despeza desse período e a massa divi
denda. 

Taes balancetes serão remettidos ás agencias ondo houver 
accionistas, c as mesmas agencias facililarilo a sua inspecção 
a cada hum delll~s que o desejar. 

§ 13. Fazer o pagamento dos dividendos trinta dias depois 
de findo cada semestre, salvo os casos de força mainr, qnt! lc-

5~ 
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nrá ao conhocimonto da assombléa geral na soa primeira 
reunião. , 

§. 14. , Chamar os fundos nas epochas prescriptas no art. 3.• 
e na fórma do art. 7.• . 
. § 15. Fazer as possíveis diligencias para obter dó. Governo 

Imperial ou do Corpo Legislativo os meios de melhorar os 
portos de Itapemirim e Piuma. 

§ 16. Representar a Companhia perante o Governo Im
perial, Presidentes de Províncias, e Corpos Legislativos . 

.,;!iPerante as Justiças e Tribunaes Superiores será a· mesma 
Companhia representada pelo mesmo conselho, qualquer dos 
seus membros, ou por seus mandatarios. 

Art. 22. Os membros do conselho director gerente divi
dirão entre si a gerencia da Companhia, e cada hum perceberá 
o estipendio annual que lhe for arbitrado pela assembléa geral, 
depois de por ella serem approvados estes Estatutos. 

Art. 23. Pela disposição do artigo antecedente terá o Pre
sidente do conselho director gerente as attribuições do § 2. • 
do art. 21, nas estações e agencias da Província do Espírito 
Santo, as quaes. lhe serão subordinadas.em todos os negocios · 
relativos á Companhia e o mesmo se entenderá a respeito dos 
navios e seus Commandantes. 

Para occorrer ás despezas das agencias , disporá o Presi
dente do respectivo· rendhrento das mesmas agencias, e na falta 
sacará sobre a gPrencia da Côrte, que satisfará taes saques com 
os fundos á sua disposição. . · 

Art. 24.. No exercício das suas funcções na dita Província 
procurará o Presidente do conselho director estar de accordo 
com outros membros do dito conselho. 

Art. 25. As contas da receita e despeza das agencias da
quella Província serão remettidas ao Presidente do conselho 
director, e por este enviadas á gerencia encarregada da escriptu
ração geral no Rio de Janeiro para á vista dellas se fazerem · 
os lançamentos e as de outras agencias serão remettidas di
rectamente á dita gorencia encarregada daquella escripta. 

Art. 26. Os outros dons Directores gerentes terão a seu 
cargo: 

§ 1. • Toda a escripturação de qualquer natureza, concernente á 
Companhia, inclusive a inscripção e as transferencias das acções. 

§ 2. o Todo o manejo dos neg'ocíos da Companhia nas forças 
do- § 2. o do art. 12 fóm da Província do Espírito Sau.to de 
accordo com o Presidente do mesmo conselho. 

Art. 27. A residencia do actual Presidente do conselho 
director gerente emquanto a maioria dos interesses da Com
panhia provier da Província do Espírito Santo, será- a Villa 
de Itapemirim. 

Art. 28. O dito Presidente do conselho, como incorpo
rador dn Companhia, tem direito desde já, por huma só vez, , 
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a h uma som ma razoavel a juizo da assembléa geral para comA 
pensar os gastos que tem feito e fizer até legalisar a empreza. 

Art. 29. Aos Directores gerentes no Rio de Janeiro, e ás 
agencias de outros pontos incumbe a cobrança das passagens, 
mas os fretes de cargas serão pagos no Rio de Jancit·o, quer 
na ida, quer na vinda dos navics. 

As passagens e fretes dos portos intenncdiarios serão pagos 
nas agencias donde partirem os mesmos navios. 

Art. 30. Emquanto se não llzer a acquisi<;ão do navio 
com as conclições exigidas pelo contraclo de 2:3 de J)pzernbro 
do anno passado, celebrado com o Governo Imperial, o con
selho director para cumprir o mesmo contracto por parte da 
Companhia na fórma disposta no § 7. • do art. 3. o poderá desde 
já dar começo á navegação, empregando algum outro vaso que 
poder obter por compra, ou urretamento, e assim tambem 
obtendo o pequeno vapor que deve estacionar em !tape
mirim. 

Para este fim procederá o mesmo conselho á chamada dos 
precisos fundos na fórma dos arts. 5. o c . 7. • 

Art. :u. A Companhia considerando-se identificada em 
recíprocos interesses com a Associação Colonial do Rio Novo, 
poderá cncorporar-se com a mesma Associação, se no futuro 
as duas crnprezas chegarem a esse accordo. 

Em tal caso solicitar-se-hão do Governo Imperial os pos
siveis auxilios p11ra chegar aos fins designados no~ 9.• art. 3.0 

Art. 32. Os presentes Estatutos depois de approvados 
pela assembléa geral, e pelo fiovemo regerão a materia su
jeita, e quaesquer lacunas que foi'Clll apparecendo na prutiea 
serão suppridas pi'Ovisoriam<mte pelo conselho director g('renlc. 

No caso porêm de embaraços graves, o mesmo C(Hl$clho. 
ou qualquer de seus membros, convocará a assembléa geral 
para resolver como ctltPnder. 

Art. 33. Todos os livros da Companhia que ncio d(~ve•·~w.l 
ser Icgalisados pdo Tribunal do Commercio e Capitania iJ.,) 
Jlorto, serão abertos, rubricados, e encerrados pelo Presidente 
do conselho director gerente. 

t Éstes livros serão archivados depois de escripturados, e 
passarão de hum a outro conselho successivamente, na fórma 
dos regulamentos que existirem. 

Art. 3t. A Companhia em attcnção aos seniços prestados 
pelo Major Caetano Dias da Silva nas vistas de aleançar a sua 
incorporação lhe confere o direito a duzentas acçõcs beneficiarias 
com todas 11s vantagens do art. 1 t. 

Art. 35. O rcl'l~rido incorporador da Companhia por scu 
lado cedP á mesma Companhia os serviços de que trata o ar
tigo antecedente c todas as vantagens que lhe forão outorgadas 
pelo Governo hnpc1·ial no contracto de 23 de '9czembro do 
anno passado. 
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Art. 36. O conselho director gerente fica autorisado a 
requerer ao Governo a approvação dos presentes Estatutos e 
a legalisa-los no Tribunal do Commercio. 

Pela sua parte os abaixos assignados desde já os adoptão e 
se obrigão a realisar as entradas das acções que subscreverem 
bem como a todos os outros encargos da Companhia, até o 
valor. das suas acções. 

(Seguem-se as assignaturas). 

[DECRETO N.• 2.250- de tã de Setetnbro de 185ft 

Alter(( o modo de qualificar o assucar e de marcar o seu 
· preço medio nas pautas semanaes. 

Usando da autorisação concedida nos arts. 30 da Lei n.• 
369 de 18 de Setembro de 1845, e 46 da Lei n.• 514 de 28, 
de Outubro:de 1848: Hei por bem Alterar a disposição dos arts.' , 
125 e 126 do Decreto de 30 de .Maio de 1836, na parte em que 
regula o despacho do assucar, que d' ora em diante será qua
lificado nas pautas semanaes, tanto da Mesa do Consulado do 
Rio de Janeiro como das das ProYincias, em duas qualidades 
somente, a saber, branco e mascavo. O preço medio a tomar 
será o das diversas qualidades de assucar branco, excluido o 
refinado, e o do mascavo, excluído à rapadura. 

Bernardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senador do 
lmperio, .Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fa- · 
zenda, e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quinze de Setembro de mil oitocentos cincoenta e oito, tri- . 
gesimo setimo da Independencia e do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco • 

• 
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DECRETO N." 2.251- de 18 de Setembro de 1858. 

Torna extensiva a garantia do juro de cinco por cento ao 
capital que for despendido na construcção de hum ramal 
da Estrada de ferro de D. Pedro 11. ligando a Cid!J46 
de Vassouras á mesma estcada no ponto que for mais con
veniente na margem do rio Parahyba. 

A ttendendo ao que 1\fe representou a Directoria da Com
panhia da estrada de ferro de D. Pedro 11 -Hei por bem tor
nar extensiva ao capital que for despendido na construcção de 
hum ramal ligando a Cidade de Vassouras á mesma estrada no 
ponto que com approvação do Governo Imperial, se julgar mais 
conveniente na margem do Rio Parahiba, a garantia do juro 
de cinco por cento concedida pelo § 6.• do art. t.• da Lei N.• 
64.1 de 26 de 1unho de 1852, e pelo art. 16 do contracto ce
lebrado pelo Governo Imperial com a referida Companhia em 
10 de Maio de 1855, huma vez que não seja excedido o ca
pital fixado no § 6. • do art. 18 do mesmo contracto, ficando 
esta concessão dependente da .approvação c;lo Poder Legislativo. 

O Merquez do Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
·. do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos 

Negocios do Irnperio, assim o tenha entendido c faça exe
eutar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezoito de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Inde
pendencia e do lrnperio. 

Com a Rubrica de Sua Magostade o Imperador. 

Marques de Olinda. 

DECRETO N.• 2.252- de 22 de Setembro de 1858. 

, .Approva o Regulamento organisado pela Companhia de se
. . guros marítimos e contra o fogo, da Cidade da Bahia, de-
. nominada Providencia para seguros contra o fogo . 

. ·: 
, Attendendo ao que Me requereo a Companhia de seguros 
·~·marítimos e contra o fogo da Cidade da Bahia, denominada 

Providencia, e de conformidade com a Minha iminediata Re
"· solução de 15 do corrente mez, tornada sobre parecer da Secção 

dos Negocios do lrnperio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 22 de Agosto ultimo: Hei por bem Approvar o 



Regulamento, que com este baixa, organisado pela mesma Com· 
panhia, para seguros contra o fogo, como dispõe o art. 5. • 
dos seus Est~ttutos, annoxos ao Decreto n.• 1.688 de t~ do JlO.o 
z.cnnbro de 1851S. . 

·.O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado l~residento 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secr~tafio d'Estado. dos 
Negoêios do Ímperio, assim o terihà c•ntcndido e faça exe~utàr. 
Jlolacio do Hil1 de Jnnel!·o em vinte dons de Setembro de inil 
oit.o~ntos cincoenta e oito, tt·igesimo setimo da lndependencia 
c do Imperio. 

Com a Hubt'ica de Sua .Magestade o Imperador. ~ 

Marqtus de Olinda. 

Re3nl~mento a•ara seguro8 . contra f'og;o da 
Uompanbia Providencia, a que se ref'ere 
o D~t-eW n.• a.aa• de ee de 8ete,.b .. o de . •8&8.· .. · ... 

Art. 1. • A Companhia Providencia segura predios, moveis 
c mercadorias, contra todos os riscos provenientes de incendio 
ou raio, com as cxr,epções aqui expressas, igualmente se obriga, 
no caso de que o objecto st•gurado sPja destruido, ou nrruinado 
por ordem de aulnridadc legitima para impedir os progressos 
de hum incnndio pi'Oxirno, á rl'spectiva indcmnisação. 

Art. 2.• A Companhia ni:io segura, nem se res('onsabilisa 
pelas perdas on flt:mnos t·nuzados po1· incendios resultantes de 
cotnmoção civil, insuneição, sedição, rcbcllião, hostilidade ex
f.Prna, terremoto, c explosão. 

Art. 3. • A Companhia não s<'gura igualmente dcpositos 
ou fabricas de polvora; e havendo algum incendio resultante 
dclla, ainda que em pequena quantidade, só serão indcmni
sados os segurados que solfrerem, não tendo sido os causadores, 
ou os que guardnrern polvora no edcficio incendiado, ainda .... :~ 
que rmwem que foi ali posta srm seu consentimento .. 

Art. !~.· A Companhia tambem não segura moeda de qual-' 
flll"r !•spPdn, nwtaes I' pcdrns pnlciosas, c geralmente todos os 
objeetns idtmtk.os d1~ fn.cil mbt1·u~çi'lo, nem tinos de cont~bili-. :~ 
dadc, e títulos de di•.'hlu publica ou partieular. , 

Art. 5." Os sPgmos da Cnmpanhin si'io feitos pelo tempo ' 
flfl hum armo a coulm· do meio .,Pia do da data d'apnlille, e a ,..] 
t1Wrninm· ao meio dia daquellc que lhe C<HTcsponde, mns con
tinuiná sempre de anuo a anno, delJaixo das condiÇ(1es da mesma ~ 
apolic~, se previamente for pago no escriptório da Companhia. 1 
o premio de cada hum anuo. 
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Art. 6. o O premio annual do seguro he devido por inteiro 
e indivisivel ; eJle será regu1ado pela convenção das partes , 
na proporção dos. risco:::, segundo a naturcsa dos objectos se
gurados : até trinta mil réis será pago a dinheiro, ao assignar 
da apolice, e ·excede;,do, em letras a tres mezes garantidas, se 
assim o entender a I lirecção. 

Art. '1. 0 A Co Hpanhia paga as })erdas e damnos dos si
nistros liquidados, :.. vista, 11e a somma não exceder de tres 
contos de réis; se nfío exceder de seis contos de réis, em letras 
a tres mezes da data da liquidação, assignadas pela Direcção ; 
e se exceder de seis contos de réis em letras a seis mezes. 

Art. 8. o A Companhia tem a opção entre mandar reparar 
por sua conta os damnos causados JJO edificio, ou pagar a somma 
arbitrada por peritos communs, pertencendo neste caso ao se
gurado o terreno e todos os salvados, como paredes, J•edras 
e ferragens &c., pelo preço que lhes derem os peritos, ou 
ficar com o edificio damnificado, pagando o valor seguro. 

O segurado tem direito aos alugueis em quanto durar a 
obra que a Companhia mandar fazer. 

Art. 9. o Se a Companhia segurar somente parte do esti
mativo declarado na minuta, e acontecer ruína parcial, entrará 
ella e o segurado nas despezas do reparo, em relação á im
portancia dos riscos que cada hum correo, e se a mina for 
total, se procederá á avaliação do terreno, pedra e objectos 
aproveitaveis, e este va·lor será rateado entre as partes na pro
porção dos dous valores, deduzindo a Companhia, na quantia 
que tiver de pagar, a importancia da parte que lhe pertence 
nos salvados , quando a esta não convenha ficar com esses 
objectos. 

Art. 10. A garantia da apolicc, no l'aso de traspasso do 
objecto segurado, por venda, hemnça ou qualquer outrr titulo 
legal, só pode subsistir se forem cumpridas as disposições que 
a tal respeito se achão consignadas no art. t:l §r~. o, e o premio 
do seguro; mesmo no caso de annuUação dclle não h e relornavel. 

Art. 11. O segurado ou seu procurador he obrigado, logo 
que se manifeste o incendio, a empregar os meios possíveis 
para atalhar, dando ou mandando dar pat·te aos Dit·cctores ou 
seus Agentes immcdiatamente. 

Art. 12. As contestações, que possão rhaver entre a Di
rectoria e os segurados, serão decididas por arbitros nomeados por 
ambas as partes, sem recurso ou appellação. 

Art. 13. As clausulas inhercntes ao sc.a-uro são as se-
g~n~~ -

§ 1. o Para se ciTe r luar qualquer Sl'glli'O nesta Companhia 
' o pretendente deverá previamente entregar- á direcção huma 
minuta assignada, 1:0: tendo exacta e minueiosa dcseripção dos 
objectos que quer segt•tar. Se for edificio, deve llll'ncionar t•x
pressamente o numer<·, rua, ou lugar, em <JUC está eoustruido, 
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11 naturesa e qualidade de sua construcção, assim como a na~ 
turcsa, e uso dos prcdios immcdiatos, o commercio, industria, 
ou arte, que nf)lle se exerce, ou se he simplesmente habitado, 
se tem; officinas, fornos, forjas , e fogões que entretem fogos \ .. 
mais àetivos, e demandão maior quantidade de combusti'veis.. f 
que· os de11tinados aos usos domesticos : declarará outrosim, se ' 
no valor do edificio comprehende o terreno, se he proprio ou 
foreiro, e a quem; se forem mercadorias deverá declarar onde 
estão armazenadas, sua natureza o qualidade, seu valor em globo 
approximadamente ; se foi'Cm moveis, especificará o valor dos 
objectos separadamente, e a caza onde estão. 

§ 2.0 O segurado deve declarar na tninuta, sob pena de 
nullidade, se faz o seguro de conta propria ou alheia , e neste 
caso que qualidade representa. 

§ 3. o He nullo o st•guro elfcctuado sobre objecto que já 
esteja segurado, assim como o annulla a reticencia, falta de 
declaração, e a inexactjdão da minuta. 

· § 4. o Toda e qualquer alteração do que estiver consignado 
na apolice, e na minuta primitiva, deve ser immediatamente 
manifestada á Direcção por meio de outra minuta assignada, 
e o consentimento della exarado na apolice, com declaração do 
augmento do premio, se o houver. Não sendo praticadas estas 
formalidades, o seguro se considera annullado, e a Companhia 
livre de responsabilidade : as averbações dessas alterações serão 
referendadas pela Direcção, assignado tambem o segurado, ou 
quem o represente. . 

§ 5. o No caso de inccndio c consequente perda ou damno 
dos objectos seguros, o segmado. ou seus representantes são 
obrigados a parlicipa-lo em continente á Directoria, c a dar
lhe antes de reclamat·em qualquer indemnisação, hum relatorio 
justificado por todos os meios e documentos a seu alcance, 
declarando a epoca precisa do i'ncendio, sua duração suas causas 
conhecidas ou presumidas, os meios empregados para suspen
der-lhe o progresso; c a quantidade e valor das perdas havidas, 
assim como dos salvados e das despezas razoaveis por causa delles 
feitas, as quaes lhe serão pagas. 

Alêm disto a Directoria poderã exigir o juramento do se-
. gorado, ou seu representante; e quando estes meios não bastem 
para remover a suspeita de fraude, lhe será licito instituir qual- · 
quer inquit'ição, ou processo legal sobre o facto, requerendo 
para isto á competente Autoridade judicial. 

§ 6. o Se o sinistro for sobre moveis, a Companhia pagará 
o importe das perdas, deduzindo o valor dos salvados, pelo preço 
fixadq na apolice ; se for sobre mercadorias, o segurado he 
obrigado a provar a existencia dos valores seguros pelos livros 
de SU!J escripturaçilo , provando-se que estes forão destruidos 
pelo fogo, será admittida prova pelos meios que a Companhia 
exigir, de accordo com as regras da equidade. 
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§ 7. o O segurado que exagerar a importancia do damno, de- · 
clarando destruidos objectos que não existião no momento do 
sinistro, que mbtrahir objectos salvados, que empregar como 

. justificação meios fraudulentos, que em fim tiver causado pre
meditadamente o incendio dos objectos seguros,_ fica inteira
mente privado do direito de indemnisação, e a Companhia 
com a faculdade de resilir todos os seguros, que com elle tiver 
contractado, sem nenhuma restituição. 

Em 29 de Julho do 1858.- Assignados- José Dias Tei
xeira dos Santos - Sergio Pereira da Silva- Antonio Josó 
Gonçalves Basto. 

··-
DECRETO N. o 2.253 - de 25 Setembro de 1858. 

C.oacede a Hen~ig,ue .Antonio Strauss, residente na Província 
do Pará, pnvtleg~o por 12 annos para preparar a gomma 

elastica em estado solido. 

Attendendo ao que Me requcreo Henrique Antonio Strauss, 
residente na Província do ParlÍ, e de conformidade com a Minha 
immediata Resolução de 24 de Dezembro de 185G, tomada sobre 
parecer da Secção dos Negocios do lrnperio do.Conselho d'Estado, 
~xarado em consulta de H de Junho de 1854 : Hei por bem 
Conceder-lhe privilegio por doze annos para por meio de hum 
processo de sua invenção preparar a gomma elastica, conser
vando-a em estado solido, segundo as discripções e amostras 
que apresenta. 

O Marquez de Olinda , Conselheiro d'Estado Presidente do 
Cónselho de Ministros, Ministm e Secretario d'Estado, dos Ne
gocias do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Setembro de 
mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Jndepen
denci3 . e do Imperio. 

Com a Rubrica de. Sua Magestade o Imperador. 

Marquez ae Olinda. 

59 
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DECRHJ'O · N. ~ 2.254- de 25 de Setembro de 1858. 

A.Pf!rova o_ íCo!ltracto celebrado P?la Rtpa~tição Geral. das. 
(lerras fubltcas com José do O e A·lmetda para esta-·· 

· belecimento de Colonos. · ·. 

Hei por bem Approvar o Contracto celebrado a dezoito do 
corrente mez entre a Repartição Geral das Terras Publicas e 
José do O' e Almeida para estabelecimento de Colonos na sua 
Fazenda de Nossa Senhora do O', Provincia do Pará. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, l\Iinistro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmperi0, ,assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Setembro de 
mil oitocentos einetJ1mla c oito, trigesimo setimoda)ndepen
dencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda. 

Te.rtn.o de eotlit•aeto_. que faz o Governo lm• 
perial pot• intm•tuetlio da R~pat•tiçiio Geral 
das Tet•ras PuiJlieas eona o Dt•. Tito Franco 
de Ahnt•idn~ t~nnto Pt·ocuradot• Jaastante de 
Jnst.~ dn 0' e .1\.lnu~idu~ Jtat•n estalat~lceet• t~o
·lonos etu sua l~'ttzenda tle Nossa Senhora do 
0' na Pro,•iuciu do Parit. 

Aos 18 de Setembro de 1858 nesta R{}partição Geral das 
Terras Publicas, presentes o Director Geral das Terras Publicas 
o Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello c o l<'iscal 
interino Scbastíão Machado Nunes, compareceo o Dr. Tito :Franco 
de Almeida como Procurador bnstante de José do O' e Almeida 
e declarou quo pelo pn~stmte contracto se obriga a estabelecer 
colonos em sua Fnzenda de Nossa Senhora do O' na Provineia 
do Paní mediante as condições seguintes: 

J .~ O Empresa rio .losé do O' c Almeida se obriga a intro
duzir annualmcnte por espaç.o de cinco annos na colonia esta
·belecida na povoação de Nossa Senhora do O' de sua proprie
dade, na Província do Paní, pelo menos vinte famílias, ou cem 
eolonos de todns as irlndes; vendendo-lhes ou aforando-lhes terras. 

Fica livre ao Empresnrio admitlir outros colonos por outra 
qualquer fórma de contracto. 

2. • Obi'iga-sc igualmente o Empresario a reeeber na colonia 
por espaç.o de cinco mmos os colonos, que o Governo destinar 
para serem nclla estabelecidos ; não passando de vinte famílias 
ou cem colonos por anno. 
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Os eotonos, de que se trata nesta condiçlo. ficar~ J:eS'POil" 
saveis para com o Governo pela importancia das passagens, e 
para com o Empresa rio pelos adiantamentos, que l.hes fizer'·. 
para quaesquer objectos nccessarios, assim como para sua sub
sistencia em quanto nã,o a 11oderem obter pelo seu trabalho. 

3. • O Empresario, no caso de que as terras que actualmente 
possue, e que formão a sua propriedade de Nossa Senhora do 
O', nílo sejiio bastantes para accommodar os colonos, de que se 
fez menção nas condições 1.• c 2.•. na razão pelo menos de 
ctncoenta mil braças quadradas por familia, obriga-se a comprar 
a rmrção, qqc for necessaria, para satisfazer aquellas condições. 

4. • Para que o Empresa rio possa conseguir o fim do esta
belecimento, o Governo lhe adiantará por emprestimo a quantia 
de trinta contos de réis (30.000~000 rs.l , da qual se abaterá 
em favor dos colonos oomprehendidos na condição 1. •, a quantia 
de trinta e sete mil réis (37~0) por maior de 10 annos, e menor 
do 45, (12~00), c de doze mil .o quinhentos (123500) por 
menor de dez annos e maior de cinco. 

Este cmprestimo será pago em cinco pag1mentos íguaes com 
intervallo de hum anno, sendo o primeiro pagamento no pri
meit·o mez do quarto anno, · contado. do dia do recebimento 
do mesmo emprestimo: com a declaração de que em cada·pa
~amento sn levará em conta a quantia, que corresponder ás 
quotas de trinta e sete mil réis em favor dos maiores, e de 
12:t;500 em favor dos menores, como acima fica dito e se os pa
gamentos não se elfectuarcm'nas cpochas marcadas, cOI'rerá o juro 
de seis por cento, e o contracto poderá ser rescindido, fazendo-se 
a cobrança por inteiro de toda a divida, que estiver por pagar. 

5. a O Empresa rio se sujeita á multa do dous contos de réis 
(2.000~000 rs.) pela não cxecucção de qualquer das condições 
deste contracto; e á do dobro nos casos de rcincidencia na 
mesma falta, alêm do cumprimento da eondiçfio n~specliva. 

6. • OjErnpresario fará hum regimento o que d•,elare as relaçiíes 
entre elle mesmo e os colonos, c o submctter;í á approvação 
do Governo, que o poderá alterar. Hum a vez approvado, 
não pod1w;í ser alterado senão pm· mutuo acr.onln. 

7." O Empresario podcr;í. contmctm· com a Companhia Agri
eola InduslTial de Nossa Senhora do O', cujos Estatutos forão 
approvados por Decreto n.• 2.058 de 19 de Dezembro de 1857, 
ou com qualquer outra existente, ou que se organise, o esta
hcledmento Colonial, que faz objccto deste contrado, trans
ferindo-lhe todos os favores e obrigações constantes do mesmo. 
E para firmeza deste contractô fez o Director Geral acima referido 
lavrar ~Jste termo, que assigna com o Fiscal interino c Procu
rador do Empresario. 

Repartição GeraJ das Terras Publicas, 18 de Setembro de 
1858. - Manoel Felisardo de Souza e Mello. -Sebastião l\Ia
chado Nunes. -Como Procuraor- Tito Franco de Almeida. 
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DECRETO N.• 2.253- de 25 de Setembro de 1858. 

Approva, e .Manda que se execute a Tabella das gratifi
cações addicionaes, coneedidas aos empregados do Ar
chivo Publico, em execução da Lei n. • 97 4 de 28 de 
Agosto de 1858. 

Hei por bem, de conformidade com a disposição da Lei 
n.• 974 de 28 de Agosto deste anno, Approvar e Mandar que 
se execute, á contar da data da promulgação da referida Lei, a 
Tabella :mnexa das gratificações, concedidas aos empregados 
do Archivo Publico, até que seja a U.epartição reformada, em 
virtude da autorisação conferida pelo art: 1. • do Decreto o. • 
781 de 10 de Setembro de 1854. 

O Marquez de Olirida, Conselheiro d'Estado , Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministr·o e Secretario d'Estado dos 

• Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Setembro de mil 
oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da lndependencia 
e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Marquez de Olinda. 

Tabella das ~ratifiea~ões addieionaes, conce
ditlas aos empre~ados do Archlvo Publico, 
can exeeu~iio da Lei n.• 974 de ~8 de A~osto 
de :I.SõS. . 

Vencimentos Gratificações 
TOTAL. 

El\1PREGADOS. acluaes. addicionaes. 

------------------ --------
1 Director ....•............. 1.200~ 600~ 1.800~ 
1 Official-maior .•........... 1.000~ 500~ 1.500~ 
2 Officiaes a HOO~ rs. cada hum 

e a lt.OO~ rs. de gratificação 
addicional .............. 1.600$ 800~ 2.fc.OO~ 

3 Amanuenses a 600$ rs. cada 
hum c a 300$ rs. de grati-
ficação addicional. ....•.. 1.200$ 600$ 1.800$ 

1 Porteiro ................... 500$ 275$ 775$ 
1 Ajudante do dito .......... 400$ 225$ 625$ 

----
5.900$ 3.000$ 8.900$ 

Palacio do Uio de J ancit·o em 25 de Setembro de 1858. -
Marquez de Olinda. 
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DECRETO ~. • 2.256- de 25 de Setembro de 1858. 

Altera o art. 3.• do Regulamento annexo ao Decreto n.• 2046 
de 9 de Dezembro de 1857 sobre o córte de gado no 

· Matadouro Publico da Côrte. 

Hei por bem que o Agente do Governo no Matadouro Pu
blico da Côrte perceba a com missão. de dez réis por cada libra 
de carne das rezes, que se cortarem no mesmo Matadouro de 
conformidade com o Regulamento que baixou com o Decreto 
n.• 2.04.6 de 9 de Dezembro de 1857, ficando alterado nesta 
parte o art. 3.• do mesmo Regulamento. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em vinte cinco de Setembro de 
mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da lnde
pendencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marque:. de Olinda. 

-·· 
DECRETO N.• 2.257- de 23 de Setembro de 1858. 

Approva os Estatutos da Companhia Jfetallurgica do As· 
sur:uá da Província da Bahia, organisada segundo o art. 
6. • das condições annexas ao Decreto n." 2. 238 de 28 
de Agosto ultimo. 

Attendendo ao que l\Ie requéreo a Companhia Metallur
gica do Assuruá da Província da Bahia, organisada segundo o 
artigo sexto das condições annexas ao Decreto 11." 2.238 de 28 
de Agosto ultimo; e de conformidade com a Minha immediala 
Resolução de 22 do corrente mez, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado 
em Consulta de 5: Hei por bem Approvar os Estatutos da 
eferida Companhia, que com este baixão. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d' Estado , Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios· do lmperio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do· Rio de Janeiro em vinte cinco de Setembro de 
mil oitocentos cincoenta c oito, trigesimo setimo da Indepen
dencta e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

JJlm·quez de Olinda. 
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Estatutos da Companllla Hetalllll'Ciea do ..l..s• 
suruá da Provineia ti-., Qabla, a .. ••~ s~ .re• 
CereoDeereto n.•2 .• 51 • .,.,. deli~bro 
de 1.8ii8. · · 

CAPITULO I. 

Da Companhia ê seui fins. 

Art. 1. o A Companhia denominada- Metalliltgica do As
suruá- tem por fim os trabalhos de mineração de ouro, e 
outros metaes extrahidos dlis lavras do Gentio, . Lavra Velha, 
Baixa Grande, e Jardim, solo de propriedade da Companhia, 
e das mais que legalmente possa adquirir, mediante a intro
ducção de 50 ou mais opcrarios mineiros de diversas oficinas, 
machinismo, e mais utensis importados das minas da Allemanha, 
auxiliados por 110 trabalhadores do paiz, mais ou menos, e 
será representada pelos accionistas infra inscriptos. 

Art. 2.0 Seu fundo principal he de duzentos e oitenta 
contos de réis (~0.000~00 rs.) divididos em duzentas e oi
tenta acções de huín conto de réis cada h uma, distribuídas 
pelos accionistas fundadores, na fórma seguinte: 

Antonio Martins de Castro ......•. 40 acções. 40.0QO~OO 
José Mendes de Carvalho ••••••.•.• 40 )) 40.000~000 
Manoel da Silva Vianna .•..•.•.••• 50 )) 50.000~000 
Justiniano Duarte de Oliveira ... : •. 20 )) ~0.000~000 
Geminiano Ferraz ~loreira •.•••. , . 20 >) 20.000~00 
Antonio Francisco de Souza Maia .• 20 )) 20.000$000 
Carolino e Umbclino Vieira Tosta .. 20 )) 20.000~000 
Theodoro Teixeira Gomes ......... 20 )) 20.000:til000 
I<'mncisco Antonio ftodrigues Vianna. 20 )) 20 000~000 
I"uiz Antonio de Sousa Lisboa ....• 20 )) 20.0000000 
Leocadio da Silva Brandão •...••.• 5 )) 5.000:til000 
João Garcia Sobral .•• . . . .. . . ... 5 )) 5.000~000 

Art. 3.0 Os socios Jorge Henrique Cramer, c Francisco 
Ribeiro Vianna são encarregados da creação e dirccção da Com
panhia, aquelle como Engenheiro, e este como Gerente: são 
como taes éleitos membros da Commissão especial de irem á 
Allemanha contractar cincoenta ou mais operarios. mineiros 
de diversas officinas, machinismo, e mais utensis concernentes 
aos trabalhos da Companhia, pelo que recebe cada hum dez 
ac~es de hum conto de réis cada huma, como sua proptie
dade, e iguaes direitos a quaesquer dos socios capitalistás, fi
cando a Companhia contando tresentas acções. Sendo reeleitos 
no segundo anno, perceberão mais a gratificação annual de 
dous contos de réis cada hum pela sua administração. 
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· Art. &. •• , O valor das aeções será pago' por chamadas da 
Gerencia, a saber: quinze por cento á vista, quinze por cento 
na chegada do pessoal e machinismo , e cincoenta por cento 
nessa mesma occssiao em escravos sadios de 18 a 40 annos do 
idade, dos quaes, competentemente avaliados, a Companhia 
correrá o risco desde que chegarem e forem entregues á Ge
rencia. Estes escravos auxiliares do pessoal contractado na AJ
lemanha, serão substituídos por braços livres, logo quo as cir
cumstancias do estabelecimento o permittão, as mais chamadas 
serão feitas conforme as urgencias da Gerencia até. se esgotar 
a cifra. 

CAPITULO U. 

Da Gerenci~, da· Companllia,. sua eleiç~, e d~ Commissão 
· · para contractar operanos. ·· 

Art. 5.• A gerencia da Companhia será feita por hum 
socio eleito de anno em anno; cada hum dos socios representa 
hum voto, e o que obtiver metade da totalidade, c mais hum 
pelo menos, será o Gerente, o qual poderá ser reeleito até o 
triennio • 

. Ao .. Gerente compete. 
§ 1. o Encarregar-se conjunctamente com o Engenheiro da 

acquisição de operarios; machinismo, e mais utcnsis. 
§ 2. o Distribuir para isso os fundos necessarios. 
§. 3.0 Pl,"estar suas contas em assembléa geral dos accio

.nistas. 
§ 4. • Fazer toda a gestão da Companhia, dirigir suas ope

rações, coadjuvar o Engenheiro nos trabalhos preparatorios, o 
e levadas d'agua, e contractar os. empregados subalternos. 

§ 5. o Fazer a chamada do capital, ser seu Thesoureiro, e 
pagar a folha dos aperarios. 

§. 6.• Fazer escripturar com legalidade as operações da Com
panhia . 

. § 7: Organisar o seu regimento interno, e submete-lo á 
ape_rovação da Companhia. 
~ 8. o Chamar de dous em dous mezes hum accionista para 

o coadjuvar nás oper~ções dos metaes, o qual poderá delegar 
·se quizer. • 

§ 9.0 Prestar hum balancete seme,;tral, e apresentar aos 
accionistas no fim do anno hum relatorio dos estado da Com
panhia. 

· § 10. Propor os melhoramentos que julgar convenientes. 
Ao Engenheiro compete : 

§. 11. Tudo quanto for concel.lnente á direcção dos trabalhos 
da Companhia segundo sua profissão. 
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§ f2. A direeçlo dos trabalhos de rnineraçlo, e dar a folha 
dos operarias, . · . L • • • : • • ' 

§ 13. SUpprir o l,Qgar do Gerente nos· seus;imped~ment9s. 
' ,• . ... l . : '!. ) • :'' ~ ... ~· .• ,.:·· . ·.t.' ·-:; ~ .,. .. l. 

!··· 

CAPlTULO III. 

Da Assembléa geral dos accionistas. 

. Art. 6.0 Trinta dias antes do fim de cada anno haverá 
alsembléa geral dos accionistas. A' mesma compette : · 

§ 1.0 Examinar as contas da Ca. mpanbia,·.~·approva-las. 
1§ 2.0 • Proc~der á eleição do novo Gerente, e da~pQssc(em 

conformidade do art. 4. o destes Estatutos. . . · · · 
§ 3. o Deliberar ácerca do estado da Compan~ia. 

CAPITULO IV. 

Dos dividendos. 

Art. 7. o O ouro extrahido, salvos os direitos nacionaes:, 
será dividido pelas trescntas acções, ou remettido por conta da 
Companhia para o Rio de Janeiro, precedendo o cpmpetente 
seguro, para ser cunhado em moeda deste lniperio. ·Os outros 
metaes serão vendidos a quein mais der. 

Art. 8. o Antes do dividendo se extrahirão cinco por cento 
do liquido a dividir, que serão fundo de reserva. Estes fundos 
erão empr~gados em Apolices ·da Divida Publica. · · 

'' Disjposiçõesgeraes. 

Art. 9.0 A Companhia durará por tempo do noventa annos 
e só se poderá dissolver em conformida~e do art. 295 do Codigo 
Commercial, sendo sua liquidação e partilhas relativas a tota-
lidade de suas acções. · 

Art . .10. As duvidas da. Companhia serão ,decididas por trcs 
arbitros, sendo o t.o o Juiz Municipal do lugar~ o 2. 0 nomeado 
pela Companhia reunida, e o 3. o pelo Gerente. " 

L Art. 11. As acções são tranferiveis por endosso, prece
deqdo-lhe prefcrencia dos socios, sciencia da Gerencia, e assj... 
gnatura do novo proprictario no livro da Companhia. 

Art. 12. O socio, que trinta dias depois da chamada do 
capital não cumprir com o seu dever, incorre na per(la ·de.suas 
entradas, e de todos os direito3 como socio da CQmpanhia ; e 
tudo reverterá em beneficio do estabelecimento. 



Art. ta. lh presentes Estatutos podem st>r reformados de 
anno em anno por unanimidade, somente na parte administra
tiva, ficando a reforma dependente da approvação do Governo. 

Art. I L A forc;.a tle trabalhadores pm!Pní sPr devada a mil 
de conformidade eom os interesses <JU~~ produzir a Companhia. 

Art. 13. Só o Gerente pode usar da lirma da Companhia 
que h e-- Pela Companhia i\Ietallurgia do Assuntá. 

Bahi:J em 5 de Novembro rle t8:5S. (SPgll<'tn as assignaturas 
dos Socio~). 

DECRETO N.• 2.25S--de 25 de Sch'mbro de 1858. 

Approva os Estatutos da Companhia de i\"aeegação a 1'apor 
/Jahiana, organisada nos trrmo.~ da Decreto 11. • 1. 038 

de 30 de Agosto de 18.)2. 

Mtcndendo ao que l\Je requereo a Directoria da Companhia 
de navegação a vapor Bahiana, organisada nos termos do De
creto N.• 1.038 de 30 de Agosto dt' 1832, e de conformidade 
com a Minha immediata Resolução dt' 22 do corrente mez, 
tornada sobre parecer da Secção dos l\egocios do Irnperio do 
Conselho d'Estado, exarado em Consulta de J I: Hei por bem 
Approvat· os Estatutos drr mesma Companhia, que com este 
baixão. 

O Marquez de Olinda, Cons!'lheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de 1\Iinistros, ~linistro e ~ecrdario d'Estado dos 
Negocios do Imperio, assim o tmlln entrndido e faça executar. 
Palacio do Rio de .Janeiro em vinte cinco de Seternhro de mil 
oitocentos cincocntn c oito, trigesimo sctimo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagPsfatlc o lrupt·ratlor. 

Jlarquez de Olinda. 

l~statute~ «<n Cl)mntunabin. de uun·~·;:;au•iio n 
,.atttn• llaltianu. · 

Art. 1. • A associação denominada- Companhia de Na
vegação a vapor Bahia na- tem por lim: 
acreada Jcazer navegação a vapor da Companhia Santa Ct·uz 

1." por Decreto de 30 de Agosto de 1852. 
GO 
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2." Conlimw1· a navegação do interior da Bahia, em subs
tituição da Companhia Uom Fim. 

Art. 2.• O capital da Companhia hc de 200.000 librns 
stcrlinas, divididas em '~.000 acç<ics de L. 50, ou Hs. !~50~; 
pertencendo 2.500 ü l'raça de Londres, c J .::00 ao Impcrio. 
Se este capital não bastar pam as necessidades das duns Com
panhias reunidas, se augrnentará com maior numero de acçücs, 
procurando-se guardm· a mesma propo•·ção quanto ás rf'ser
vadas para o lmprrio. Ncslf's pt·imciros dons nonos a admi
nistra~;ão da Companhia dclitwraní áeerca desta nccPssidadP, e 
ul'pois a Assemhlt'·a Geral. 

A1·t. 3." As aeçiks serão realisadas em prestações de L. 5 
cada hum a ( Jlg. l,!)::J\000) sendo a primeira em lodo mez de 
Julho do corrente amw, c as Sl'3Uintcs cot>forme as necessi
dades da Companhia, prPeedcndo sempre chamada com trinta 
dias dn antidpação. 

Art. !~.· O a,·.donisla que niío enlrat· pontualnwnln com 
a quantia correspondente ás que subsrrevt·t· sl'rÜ riscado da 
lista dos acciunistas, e perdení em beneficio da Companhia as 
entradas que houver anteriormente vel"ilicado, salvo os casos 
cxtmordinarios de força maior provada perante a administração. 

Art. 5. • Serão occionistas da Companhia os que subscre
verem os presentes Estatutos. Todo accionista piÍdc dispor li
vremente de suas acçCics com tanto que as translcn·neias srjão 
devidamente registradas em lino competente no escriptorio 
da Companhia. 

Art. 6.• Os aecionistas só respondem pelo yaJor de suas 
acções. 

Art. 7. • A totalidade dos accionistas será representada 
pela Assembléa Gt'ral, que se julgará constituída sempre que 
por convite da Directoria, ou do P•·esidente, devidôlmenle pu
blicado, se reunão aecionistas que representem metade do ca
pital da Companhia: os areionistas ausentes são representados 
JlOr seus procmadorcs. 

Art. 8.• A assmultlúa geral se rcunil·{i ordinariamente 
huma vez cada mmo, no nu•z de Julho, para se llw ser pre
sente o relalorio explicativo da administmção, que S!~rá sub
mettido antes da sua approva<.;ão, no exame .de hum a Com
missão de tres membros então nomeada. Compete-lhe deli
berar sobre tudo que diz respeito a dcspczas, a abusos e pre
varicações dos emprega(] os; tomando as providencias repres
sivas, ou de prevenção. A clla pertence tambcm adoptar al
terações nestes Estatutos. 

Art. 9.• O accionista de 5 acçúes terá hum voto, de 15 
acçõcs dous votos, de 25 acçúes trcs votos; c por cada dez 
acções mais hum voto até completar dez, maxirno que flO
derá ter qualquer aecionista por si, ou como Procm·ador de 
outro. 
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Art. 10. SPriÍ ha!Jilitado a ser •·leito JJircdor o propríe
tario de tiO acções. 

Arl. 1!. A Companhia scrú administrada JiOr lmrna I>i
recloria de quatro membros, e por hum (;crente de sua no
mca~·;io. Silo Hin~clorcs, o Presidente da Companhia, quu Jlro
sidir;í lambem ;i ])irecloria eom voto de qualidade, o Vice
Presidente, ~~ dous outros membros; todos dei tos annualrnenle, 
os dous prin1eiros f'lll escrntinio singular, e os dons ullimos 
coujundanwnte, pela assetubléa geral dos aedonistas na reu
Iliàn ordinaria do llleZ de .lulho, f' 1Í maioria dos vo:o; presentes 
ou representados. A rrimf'ira J)irceloria lnstalladora senirit 
até Julho de 18Wl. 

Art. 12. A J)ireetoria constitue o ~ov•·rno da assoeiaçfio, 
c lw competente pat'<l todos os at:los que nflo l'on~Ill expres
sarrwntt~ reservadas ;i assembl{~a ~era! dos acdonistas. 

A IIO!llPaçiio do I ;t•n•nlf', dn's Cornmanflanlt•s dos yaporPs, 
~~ dos En"·t·nhl'iros ~Pril fl'ila din•d;nnt·ntn pelos ])in·rton•s. 

Art. 1:.1. A IJin·doria s1~ reunirú semanalmenll', e quando 
f'llftollder COll\'l'llil'lltl•; lilZI'lH]O I'O:lSi!.:llilr l~lll a arla da J'l'llliÍãO 

todas a~ suas flp] iheracüi'S. · 
A r!. 1 !,.. Toma r á. contas todos os tn's mezes ao t ;crente, 

•k que St) escrenrá aela espPdal, mnnda11do n~eollwr o saldo 
do tril!H):;Irc lindo [I qualquer EstabdceinH'Il!o de eredilo que 
o receba <'In conta eorrrnlt~. 

No fim de cada senu•stn•, e dt•pois dos comenientt"s exames, 
a Din:ctoria ordt•nar;í o diyidendo a fazt:r pelos accionistas, 
dPduzitlos 10 por <:Pulo pnra !Jum fuurlo de resPna, destinado 
a d•·spez.1s ex I raordinarias da Elll]ll'l'sa. 

Art. 15. A sess;!o sl'meslral para fha•;ão do dh·idendo 
i'I)I'<Í pn·scntn o (;nente da Companhia, que ll'ril \Oto •·onsulliYo. 
No caso de não st~l' altt•Hdido seu parrcer, será t•ste consignado 
na acta, e pri'SI)IJ[e ;i asst•Jnhlt•a geral dos aceionistas. 

Art. 1 G. A })iredoria terá hullt Secretario de sua cs
ml h a, eujos primei r os \'cnei mentos fi xarú, dependPndo q uni
quer altera~iio da assembll·a g•~ral dos aecionislas. l~slc em
pregado escrevení as netas de suas sessiies, e o •·xpedienle a 
seu cargo. DeYe executar as ordens dos Direetores em bem 
do scniço da Companhia, c conservarú debaixo de boa guarda 
lodos os livros c papeis da mesma Companhia, que não forem 
pri\'alivos da Gerenda. 

Art. 17. O Gerente lw o Delegado da Direcloria, executor 
immcdiato de suns deliberações. 

Compele-lhe especialmente: 
1 .. 0 A gestão diaria e do detalhe dos neg-ocios da Elllprcsn. 
2. o A proposta , para ser approvada pPla Dirt"doria, dos 

Agentes nos diversos portos das e~;enlas, c de todos os de mais 
EmpregJdos <L1 Companhia, que JH'rcelw;·t·Hl Vf'IH'imt•nlos lixos 
mensal, ou <tnmwlmcnle. 
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3. • A admissão de lodo o pessoal de ordPIIl secundaria, quer 
por sua escolha immediala, que1· sob proposta dos comnHm
dantes dos vapores, ou dos Chefes das ollicinas c dos I<:stabe
lccirncntos da Companhia. 

4. • A direcção da cscriptnração da gcrcncia, que devo con
Sflrvai' em dia, e com a maior c1aresa, observando para este 
fim os J'l~gulamcntos IJUC lhe forem dados, c fazendo á sua 
custa a despcza respectiva, ~~ toda do escriplorio. 

Art. 18. O nerenle terá debaixo de suas ordens hum 
Fiscal geral, encarregado especialmente de visitar com frcqwmcia 
as officinas c estabelecimentos da Companhia, assim como os 
vapores, assistindo á sahida, e entrada destes, cujo asseio, re
gularidade de serviço, e estado de segurança fiscalisará com o 
maior cuidado. }lerten<:l~-lhc immcdiatamenle dirigir o pro
cesso da carga, e dost:arga dos ditos vapores. 

Art. 19. Ao Presidente da Companhia compele especial
mente: presidir á asscrnbléa geral, convocando-a extraordi
nariamente quando entender convenil~ntc, ou <i Directoria; c 
tambcm á pedido de accionistas que rcprcs•~ntem hum quinto 
do fundo social. Compete-lhe igualmente approvar quaesquer 
regulamentos para a Pscriptura~;ão, e para o rPgimcn interno 
dos vapores, c das dilfcrcntPs Rcpal'tiçõcs da Empresa. Pm·
tcncc-lhc a nomeação do Advogado da Comprmhia. 

Art. 20. Do rendimento bruto da Companhia se dcdusirá 
6 por cento, de que metade perceberá o tierentc de sua Com
missão, c dcspezas de escriptorio; e a outra metade pertence 
aos Dircctores q•Ic fazem ás despczas de sua Secretaria. 

Disposiçüe.~ tran.~itorias. 

Ficão approvadas as despczas da cessão do material e do 
JH'ivilcgio das Empresas -Santa Cruz, c Bom l;im- assim como 
\la acquisil;ão dos dous vaporrs actunlnwntc ('m construfção 
na Inglaterra, de conformidade eom a aela da installa\âO da 
presente Companhia. 

Durante o impedimento legal do actual Presidente da Com
panhia para ext~n·m· as fum:rões de Dii·eclor, a Hircctoria fuuc
cionaní com os outros mcmbms. 

A Directoria solicitará do Governo Imperial a approvação 
dos presentes Estatutos. 

Uahia 28 de Junho de 1858.- Francisco Gonçalves l\far
tins, Presidente. - Antonio Pcdmso de Albuquerque, Vicc
}lresidenle. -Hullon Yiguolcs.- Antonio }lercira Franco. 
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I>ECHETO. N .• 2 259- de 25 de Setembro de 1858. 

Augmenta os vencimentos dos Carcereiros das Cadâas da 
Cidade de Uberaba, e da Vi lia de Tamanduá, na 

Província de Minas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. l?icão elevados a cento c vinte mil réis 

cada hum os vcneimenlos dos Careereir·os das Caclt\ts da Ci
dade de Uberaba, c da Villa de Tamanduá, na Pro~incia de 
:Minas Geracs; revogadas as disposiçües fHil eontrario. 

Francisco Diogo Pereir·a de Vasconsellos, do l\leu Conselho, 
:Ministro e Secretario de l~stado dos Negocios da Jusli~;a, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rin de Janeiro 
em vinte cinco de Setembro de mil oitocentos cincocnta e oito, 
trigesimo setimo da lndcpendcucia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imprrador. 

Francisco Diogo Pçreira de J!asr,oncellos. 

DECRETO N.• 2.260- de 23 de Setembro de 1838.1 

Crêa huma Companhia avulsa de Artilheria da Guarda 
Nacional na Capital da Prorincia de Jlina.ç t;craes. 

Atlendendo á proposta do Prc•sidenle da J>rm incia de 1\li
nas Geraes; Hei por bem Decretar o seguinh•: 

Artigo Unico. Fica creada na Capital da l'nwincia de 
l\linas lierae&, e subordinada ao Com mando Supcrim da Guarda 
Nacional da mesma Capital, huma Companhia awlsa de Ar
tilheria com a designaçào de primeira, a qual terá a sua pa
rada no lugar que lhe for man:atlo pelo l'n•sitknle da re
ferida I>rovincia, na wnfonnidacle da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do íUcu Con
selho, l\Iinistro e Secr·etario de J~stndo dos Ncgorios da Jus
tiça, assim o tenha entendido e faça executar. J>alacio do Hio 
de Janeiro em vinte cinco de Setrmbm de mil oitocentos cin
coenta c oito, trigcsirno sctimo_ da fndepcndcnl'ia "du lrnperio. 

Com a Hubrica de Sua :\lagcstade o Imperador. 
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DECRETO N." 2.261- de 25 de Selemhro de 1858. 

Créa hum Commando Superior de Guardas Nacionacs nos 
11/unicipios do Bananal, A n1as, Ouelu:;, e Silueiras 

da Provincia de S. Paulo. 

Allcndendo á Proposta do Presidente ch1 Pro,·incia de São 
Paulo; Hei 1 or bPnl llccrel:tr o seguinte: 

Art. 1.• .Fiea desligado do Commandn Superior ele Gua
rat.ingurtit na Província th~ Sliu Paulo, a Cuartla Nacional dos 
1\lunicipios do Bananal, ,\rtms, Quduz c Sihl'ira da mesma 
Jlrovineia, e ndlcs ''rea1lo hum Comrnando Superior, formado 
dos Corpos j<Í organisados naqnelll's Municípios. 

Art. 2.• Fil'<io n~Hlgatlas nesta parte as disposiç.õcs do 
J>ccreto numero mil tn•s1~ntos e cineoenta de llntc sete de 
l\larço de mil oitm·enfos <:itwm•nta e quatro. 

Franciseo Hiogo Jlcreira tle \'asc,unt'I'Jios, do l\Jcu f.on
sclho, Ministro e ~enl'lario d'Estado dos Ncgodos da Jus
tiça, assim o tenha entendiclo c la~·a executar. l'alacio do Hio 
de Janeiro em vint1l eineo de Sdembm de 1nil oil.oc~cntos ein
menta c oito, trigPsimn s!'limo da lndept•ndencia c do lmperio. 

Com a Huhriea de Sua :ila;.wsladP o Imperador. 

Francisco Diogo Perl'Íra de Vasconcellos. 

lJECllETO l\'." 2.262- de 25 de Setembro ele 1858. 

llfarca os vencimentos dos Carcereiros da.ç Cadêas de lnga
zeira, Escada, Serinhaem, Rarrewos, Cimbres, Ruique, 

1'acaratl1, e Cabrobó, na Província de Pernambuco. 

llt'i por bem J>ccrclar o seguinte: 
Artigo Unieo. Fiea mareado o VPndmcuto annual de cPnlo 

<~ vinle Juil réis a eada hum dos Carcereiros das Cadêas de 
lngazeira, J~scada, Scrinhacm, Uarrciras, Cimbres , lluique , 
Tacaratú, c Cabrobó, na Jlrm·incia de Pernambuco 

Francisco JJiogo Jlercira de Vasconcellos, do 1\Jeu Con
selho, l\linistro c Secretario de Estado dos Negocios da .Jus
tiça, assim o tenha entendido e laça executar. JlaJacio do 
IUo de Janeiro em vinte cinco de Setembro de mil oitocentos cin
cocnta c oito, trigcsimo sctimo da lndcpcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua 1\Jagestadc o lmpcmdor. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, 
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EECHETO N.o 2.263 -ele 25 ele Setembro ele 1858. 

Declara de 1.• Entrancia a 3.• Comarca, errada na Pro
víncia de llfalo Grosso. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica declarada de primeira Entrancia a 

tcreeira Comarca, creada na Provineia t!f~ 1\lat to Grosso pela 
Lei da respe;;tiva ;\ssPmbl{·a LegislaliYa numero HoYc de linto 
Ires de Junho llc~stc anuo. 

Fran1:isco Diop;o Pereira fln ,-asconccllos, do :\Teu Con
sdho, Ministro e Secretario d' Estado dos :\••gocios da Jus
tiça, assim o tenha entendido c fa~·a executar. Palacio do lHo 
de Jnneiro em vinle eineo de SetPmbro de mil oitocentos cin
eoenta c oito, I rigt•simo s!•ti nw r: a Indq cadencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua :\Iagestadc o Imperador. 

Francisco 1Jinyo Pereira r h Vasconcellos. 

DECimTO N. 0 2.2üí- de 2:> de Setembro de 1858. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadt1a da Cidade 
de Campinas, na Província de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica elevado á cento e vinte mil réis o ven

cimento do Carcereiro da Cad~a da Cidade de Campinas, Pro
víncia de S. Paulo; revogadas as disposições em contrario. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
l\linistro c Seerdario cl'N;tatlo dos 1\'l'goeios ela .T usliça, assim 
o tenha entendielo e titra exPcular. Palacio do llio de Janeiro 
em vinte einco de Setembro de mil oitocentos cincoenia e oito, 
trigesimo sctimo da lndepcndcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica ele Sua Mageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de ·Vasconcellos. 
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DECHETO N." 2.26:)-de 25 de Sclt•rnbro de 1858. 

Concede á Companhia que organi~arem o Bar1o de Jlauâ, 
o Conselheiro Luiz A nlonio Barbosa, e o Commendador 
Luiz Alves Leite de Oliveira /Jello, de conformülade com 
o art. 5. 0 das condições que baixarão com o Decreto n. 0 

1,993 de 12 de Outubro de 1857 cem datas de terras mi
neraes de ferro, e cem ditas de cal de pedra na Província 
de S. Pedro. 

Attcndendo ao q1w l\Ie requcrrrfío o narfio de l\lamí, o 
Conselheiro Luiz Antonio 1Jarhosa, c oConHm·ndador Luiz Aln~s 
Ll'itc de Oliveira Helio: e de eonformidadB com o art. 5." das 
Pondiçõ<'s que Laix<irão com o D<'crcto n." 1.993 de 12 de Ou
tubw de l~;)i: Ht•i pOI' bem Conceder á Companhia que os 
Supplicantcs organisarem <~utorisa~.:ão para lauar por espa~.:o de 
trinta annos alt'• cem dutas dn terras mincraes de fl•rro lÍ mar
gem esquerda do arroio dos natos, junlo á mina d<l canfio de 
pedra deste nome, c eem d1tas de cal de pedra <Í margem di
reita do arroio Porteirinha, rroximo á povoação de S. Jeronymo, 
na Província de S. Pcdw: ficando extensivos a esta concrssão, na 
parte em que lhe são applicawis, os mesmos direitos c obri
gaçõrs expressadas no rrfPrido Decreto com ns altcraçõl's do De
creto n. o !182 de 22 dPste nwz. 

O 1\Iarquez dl' O linda , Conselheiro d'Estado, Prrsidcnte 
do Conselho de l\finistros, Ministro c Secrdario d'l~stado dos 
Negocies do Impcrio, nssim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Uio de Janeiro em vinte cinco de Setembro de mil 
oitocentos cincocnta e oito, trigesimo setimo da Independencia 
c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador . 

.Jlarquez de Olinda. 

DECRETO N." 2.266- de 2 de Outubro de 1858. 

Concede a José de Barros Pimentel faculdade para por meio 
de huma Companhia cxtrahir o mineral büurninoso. que 
denomina (( JJituminous Shalh >>, proprio para fabrico de 
gar. de nluminação, c carvão de pedra, em terrenos si
tuados na margem do rio Marahú da Província da Bahia. 

Attcndendo no que Me requcrco Jos{· de Barros Jlimentcl, 
c de confo:-rnidndc com a .Minha immcdiata Bcsolução de 29 de 
Setembro ultimo, lomadn sobre pnrcccr da Secção dos Negocios 
do lmpcrio do Conselho u'Estado, exnrado em Consulta de 28 
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ue A·gosto antecedente: Hei por bem Conceder-lhe faculdade 
lJot· trinta annos para por meio de huma Companhia extrahir 
nos lugares qoc por ellc forem apontados, e pelo Presidente 
'da Província -appto'Vados, o mineral bituminoso, que de
nomina « Bituminous Shalk » proprio para fabrico de gaz 
de illumiflaçào, c carvao de pedra, em huma superftcie de 
.sessenta ·datas, de 141,756 braças quadradas cada huma ~ 
nas margens do rio Marahú da Província da Bahia, podendo 
desapropriar os terrenos particulares, onde tiver de veri
ficar a mineração, ~ ficando isento durante cinco annos de 
p:1gar direitos pela importação das machinas e utensis destinados 
á dita mineração, e pelos productos que extrahir. Esta con
cessão fica dependente da approvação da Assembléa Geral Le
l!'is;'tltiva na parte que della camce. 

O 1\'Iarqllez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gocios do lmpcrio, assim o tenha entendido e faça executar. 
Pala cio do Jlio de Janeiro em dous ·de Outubro de mil oito
fCentos cincocnta e oito, trigesimo setimo da lndependencia e 
do Imperio: · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Oli1ula. 

\ 
DECREtO N. o 2.2U7 - de 2 de Outubro de 1858. 

ConBede a Frederico Ilamiltón Sauthwarth faculdade para 
extrahir o mineral, que denomina (( Illuminating vege .. 
table turf », proprio para o fabrico de gaz de Illumi
nação , em terrenos situados nas margens do rio A racahy 
da Pr()vimia da Bahia. 

Attendendo ao que Me tequeteo Frederico Hamilton Sauth
\Vorth; e de confgrmidade com a Minha immediata Reso
lução de 29 de Setembro ultimo, tomada sobre parecer da 
Secção dos Negocias do lmperio do Conselho d'Estado, exarado 
{)fi ·Consulta de 28 de Agosto antecedente: Hei por bem Con
eedcr-lhe faculdade por trinta annos para extrahir nos lugares 
que por elle forem apontados, e pelo Presidente da Província 
approvados, o mineral oleo-resinoso, que denomina (( lllumi
nating vegetable turf >>, proprio para o fabrico de gaz de illu~ 
minação, em huma superficie de sessenta datas de 1!.1,71)6 

61 
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braças quadradas catla h uma, nas margens uo rio Acarahy da 
Provinciu da Bahia, podPndo desapropriai' os tPrTrnos particu
lares onde tiver de verificar a mineração, c lieando isento du
rante cinco annos de pagar direitos pela importação das ma~ 
chinas, e utensis destinados á dita mineração, e pelos productos 
que extrahir. Esta concessão fica dependent.~ de approvação 
da Assembléa Geral Legislatha na parte que della carece. 

O Marquez de Olinda, Conselheiro d'I<;stado Presidente do 
Conselho de Ministros, .Ministro e Secretario d' Estado dos Ne~ 
gocios do Jmperio, assim o tenha entendido c faça executar. 
Palacio do Rio de Janeiro em dous de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta c oito, lrigcsimo setimo da lndepcndcncia e do Im
perio.· 

Com a Rubrica de Sua l\Jngestade o Imperador. 

Marqucz de Olinda. 

-·-
DECHETO N." 2. 26~ - de 2 de Outubro de 1858. 

Pt·omulga o tratado de amizade, commercio e navegação entre 
este bnperio e o Ottomano, de 5 de Fevereiro de 1858. 

Tendo-se concluído c assignado na Cidade de Londres nos 
cinco dias do mez de Fevereiro do corrente anno hum Tratado 
de amizade, commercio t! navegação entre este Imperio e o ,. 
Ottomano, e achando-se este acto mutuamente ratificado e lro~ 
cadas as I;atificaçõ<'S no dia dezoito de Maio proximo passado; 
Hei por bem que o dito Tratado sPja observado e cumprido in- ' 

tciramente conm nelle SI! conlôm. 
O Visconde de l\faranguapc, do Meu Conselho, Ministro 

e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o tenha assim 
entendido e expeça paru este fim os despachos neccssarios. Pa
Jacio do Rio de .Janeiro aos dons dias do mcz de Outubm de 
mil oitocentos cincocnta c oito, trigesimo setimo da lndepen-
dcncia c do Imperio. . 

Com a Rubrica de Sua l\fagcstadc o Imperador. 

Vúconde de Maranguape. 
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T1•atado de anllza•le, eonunet•eio e '"'''ega
~iio enb•e Sua llln~e~da•le o lrntterudot• do 
ll••miiil (~ Sua Hagt"'shtde o ln•t•e•·,ulo•• dos 
Ottoanaltos. 

Em nome de Deos Todo Poderoso. 

S. M. o Imperador do Brasil c S. 1\I. o Impcl'ador dos 
Ottomanos, igualmente animados do dest~jo de estabelecer c 
consolidar as relações de amizade c boa intclligcncia entre o 
lmpcrio do Brasil c o Imperio OU.omano; c querendo promover 
c ampliar os interesses commcrciacs dos seus rcspcetivos Estados, 
obtendo para os seus subditos, em vantagem commum c reci
proca dos mesmos, todas as facilidades c favores tendentes a 
desenvolver aqnclles interesses, rcsolvêrão concluir hum tratado 
de amizade, commercio c navegação, c para esse lim nomearão 
Seus Plcnipotcnciarios, a saber: 

S. 1\l. o Imperador· do Brasil, o Sr. Francism lgnado de 
Carvalho Moreira, 1\Icmbro do Seu Consclhn, Cavalleiro da Ordem 
de Christo, Commendador da Ordem lia Rosa, Seu I•:miado Ex
traordinario c Ministro Plcnipotenciario junto á Sua i\1 ages la de 
a Hainha do Reino Unido da Grfia-llrctanha c Irlanda ; 

E Sua Magcstadc o Imperador dos Ottomanos, a Constantino 
1\Iusurus lley, condecorado com a Ordem Imperial de :Medjidie 
de ~gunda classe, Grão Cruz da Ordem de S. Mauricio c S. 
Lazaro da Sardenha, Grande Comnwndador d.l Ordem do Sal
vador da Grccia, Seu Embaixador Extraordinario c Plcnipolcn
ciarío junto á Sua l\fagcslade a Rainha do Reino Unido da (irã
Eretanha c Irlanda; 

Os quaes, depois de terem reciprocamente communicado os 
seus plenos poderes, achando-os em boa c devida f.)rrnn, <:on
vierfio nos artigos seguintes : 

Artigo 1." 

Haverá paz constante c amizade pcrpdua entre S. !\f. o 
~ ImperadO!' do n,:asil c S. M. 1m penal o Sultão, Seus Her
\ deiros c Successores, assim corno entre os Seus subditos, 
,.·,Estados c Terrilurios, sem excepção de lugar nem de pessoa. 
: .. .:t 

Artigo 2." 

Alem dos Agentes Diplomat.icos que as duas Alta• Partes Con
lraetantes tem a faculdade de acreditar h urna junto ;í ouiTa , 
carta hurna dellas poderá mutnamcnlc nom,~ar Consnles (;er~es, 
Cousulcs c Vice-Consulcs em todas as cidades c portos do ter
ritorio da outra, onde jul;.\ar ulil a presença de la\,:; Consuks 
por !J~:n !lo w:n:nerci:J e ror iuh'rc33i.) d:: Seus ,:aLllilü>, G 
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onde as nações amigas tiverem igualmente semelhantes Con
suleg. 

Os Agentes Diplomaticos e os Consoles Gerae~ Consoles e 
Vice-Consoles de cada huma das Altas Partes Contractantes go
zamo, segundo o seu gráo, nos Estados da outra, das mesmas 
honrasr favores, ímmuntdades, auxilio e pmtecção que ahi silo 
eOD{lCdidos aos Agentes Diplomaticos e 3os Consoles Geracs, Con
soles e Vice-Consoles das out1·as Potcncias amigas. 

Nenhum do~ Consull~s precitados podel'á exercer su::.s func
ções antes de haver obtido a approvaçuo ou exequatur do So
berano para cujos Estados tiver sido nomeado. 

Os Agentes Diplomaticos e os Consules Geraes, Consoles e 
Vice-Consoles de cada huma das duas Potencias Contract•mtes 
se absterão de qualquer acto tendente a conferir, por meio 
de patentes ou de qualquer outro modo, a nacionalidade ou 
a protecção do seu paiz á subditos da outra Potcncia , ou a 
subtrahi-los pm· qualquer outra maneira á jurisdicção c ás leis 
do paiz onde residem. 

Cada huma das duas Altas Partes Contractantes, em falta 
4le seus proprios subditos, poderá nomear por seus Consoles 
Geraes, Consoles e Vice-Consoles nos Estados da outra parte, 
a subditos estrangeiros, os quaes, todavia, depois de haverem 
obtido o exequatur necessario, não exercerão suas func~ões senão 
em quanto a nação á que pertencerem fôr amiga e estiver em. 
paz com o lmperio para cujos Estados tiverem sido nomeados. 

Fica bem entendido que em nenhum caso poderá hum a das 
duas Altas Partes Contractantes nomear por seus Consoles Geram• 
Consoles e Vice-Consolas a subditos da outra parte contra
ctante. 

Artigo 3.0 

Os subditos de cada huma das duas Altas Partes Contra
dantes gozarão quanto ás suas p6ssoas e bens, em todas as pos
sesões da outra, dos direitos, favores e isenções concedidos em 
geral aos subditos das nações amigas. . 

Poderão reciprocamente viajar c residir em todos os portos, 
cidades e lugares dos territorios dos dous lmperios, onde as 
autoridades publicas lhes darão toda protecção e facilidade le
gitimas, sem permíttirem que sofi'rão o menor vexame. 

Os passaportes de que precisarem lhes serão passados pela 
autoridade competente, e segundo o uso adoptado no paiz. 

Artigo 4.0 

Os subditos dos dous Imperios poderão commerciar li- • 
vremente em todas as cidades, portos c lugares abertos ao 
commercio estrangdro, e alugat· para esse fim casas e arma· 
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zens sendo sómcnte obrigndos a pagar os mesmos direitos e 
impostos que pagão os subditos das Potcncias amigas. 

Os negociantes, subditos de hum dos dous Imperios, que 
tiver·em transacçõcs commerciaes nos Estados do outro, terão 
a faculdade de dirigir por si mesmos todos os seus negocios, 
ou de servir-se para es;c 11m de agentes de sua escolha. 

Artigo 5.• 

I~m caso de fallecimento de hum suhdito Drasiloiro no 
lmperio Ottomano, ou de hu111 subdilo Otlómano no Irnpe
rio do Brasil, a entrega dos bens do fallecido 110 Consul res
pectivo se faní. un conformidade das leis, regulamentos c 
usos em tal caso observudos em cada hum dos dons lmperios, 
onde th·cr tido lugar o fallcdmcnto, a respeito das hcranlias 
dos subditos das outras nações amigas. 

Artigo G.• 

0.> suhdi!os de cada huma das duas Allas Partes Contra
ctantcs serão, nos Estados da outra, isentos de todo serviço 
militar, seja qual for o seu estado ou prolissiio; e niio seriio 
obrigados a pagar se~o as contribuições e impostos a que 
csllio sujeitos os subditos das outras nações amigas. 

Artigo 7_ o 

As contestações ou dilTercnças que occorrcrcm nos Es
tados de huma das duas Altas Partes Contractantcs entn~ 
os mbditos da outra, ou entre estes e os subditos nacionacs ou 
estrangeiros, bem como os deliclos ou eri1111~S commdtidos 
pelos subditos de h uma das duas A !las Partes C:onlractantcs nos 
l~stados da outra, seri:io ahí julgados st~gundo as lürmas c as 
leis em vigor, e que forem applicuveis lambem a respeilo dos 
subditos das outras nações amigas. 

Artigo 8.• 

Os navios mercantes de cada lmma das duas naçiics, 
que fizerem commercio entre os dous Impcrios, poderão 
em perll:ita seguridade com a bundcira de sua respediva naçiio 
navegar nas aguas e entrar nos portos da outra nação abertos 
ao commercio estrangeiro, onde pagarão os mesmos impostos 
e direitos que pagarem os navios mercantes das outras potcncias 
amigas; c serão, a lodos os respeitos, tratados como estes pelos 
governos c autoridades das duas nações, podendo importar e 
exportar todos os productos c mercadorias cuja importação ou 
exportação não for pt·ohibida pelas leis c regulamentos do paiz. 
l~stes productos e mercadorias serão sujeitos ao pngamenlo dos 
mesmos impostos c dos mesmos dirrilos de alramkga I!UC pagão 
as outras nat;ücs amigas. 



I! 

i 
;' • 

( <~.SG ) 

He prohihido aos navios de huma das duas Altas Partrs 
Contractantcs nos Estados da outra fazer o commPrcio de cabo
tagem ou costeiro; c, em nenhum caso, a bandeira de hnma 
das duas nações será concedida a navios que pcrtcnção a sub
ditos da óutra ou aos de qualquer outra nação. 

Artigo 9. 0 

Os navios de guerra de cada huma das duas Alt:1s Partes 
Contractantcs observarão huns para com os outros a'l demons
trações de amizade e cortczia usadas entt·e as marinhas das po
tcncias amigas. 

Artigo 10. 

Em caso de naufragio de hum navio pertencente a 
huma das duas Alias Partes Contractnnt.cs sobre as eostas do 
terrilorio da outra, a equipagem c passagdros serão eflkaz
mentc soecorridos c prolt>gidos; c quanto aos cffeilos e mer
cadorias que se puderem salvar, se obscnará o mesmo que 
em taes casos se pratica para coiu os das outras nações amigas. 

Artigo 11 c ultimo. 

As duas Altas Partes Contractan!Ps tendo approvado e 
accordado as estipulações contidas no prcselite tratado de ami
zade, commcrcio c nan·gacão, se obrigão a manlô-las em plena 
força e vigor por espaço de dez annos, a contar da data da troca 
das ratificações, c durante todos os annos seguintes ató que 
huma das Altas Partes Contractantcs tenha notificado explici
tamente á outra a sua resolução de o fazer cessar ou de mo
dificar-lhe as disposições. Neste caso as estipulações do pre
sente tratado serão obrigalorias para as duas Altas Partes Con
tractantes por espaço de doze mczcs, a contar do dia da noti
ficação da intenção de as fazer cessar ou de as modificar. 

Conclusão. 

O presente tratado scrú mtificado, c as ratifica~õcs sPriío 
trocadas em Londres no t)spaço de quatro mezcs a datar do 
dia da assignatura, ou antes se for possivi)l, c eomeçarit a ser 
posto em execução sessenta dias depois da troca das ratificações. 

Em fé do que, os respectivos Plenipolcnciarios o assigná
rão c sellárão com o scllo de suas armas. 

Feito em Londres aos cinco dias do mcz de l~cvcrciro do 
anno de mil oitocentos c cincocnta c oito. 

(L. S.) 
(L. S.) 

FRANCISC.O IGNACIO DE CARVALHO 1\IOREIHA. 

c. MllSUlll'S. 

Sua Magcstade o Imperador houve por bt~m ratificar este 
Tratado em data de 10 de Abril do corrente anne. 
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DECRETO N.o 2.2G9- de 2 de Outubro de 1838. 

Promulga o Tmtado de Commercio e Navegação entre o Im
perio do Brasil e a Republica Oriental do Uruguay de 

/, de Setembro de 1S57. 

Tendo-se concluído c assignado nesta Côrtc aos quatro dias 
do nwz de Setembro do anno proximo passado, hum Tratado 
de Commerdo e Navq;açfto entre o lmperio e a lh·publica Ori
ental do Uruguay, c achando-se este acto mutuamente ratificado 
e trocadas ns ratificações no dia vinte c ti·cs de Setembro ultimo; 
Hei por bem que o dito Tratado srja observado c cumprido in
teiranH'ntc como nellc se contem. 

O Visconde de l\laranguape, do Meu Conselho, Ministro c Se
ereta rio d'Estado dos Negocios Estrangeiros, assim o tenha cn
tetulitln (' mpt•c,:a para esse fim os dl•spaeltos necessarios. Pa
lacio do lHo de Janeiro em dous de Outubro de mil oitoccHtos 
dncocnta c oito, trigcsimo sctirno da lndcpendencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestadc o Imperador. 

Visconde de Maranguape. 

Nós o Imperador Constitucional c Defensor Perpetuo do 
Brasil, &c. Fazemos saber a todos os que a presente Carta de 
eonlinnação, approvação c ratificação virem, que aos quatro dias 
do mcz de Setembro de mil oitocentos cincocnla c sete se con
eluio e assignou nesta Curte do Rio de Janeiro entre o lmpcrio 
e a HPpublica Oriental do Uruguay, pelos respectivos Plcnipo
tt•ndarios, que se achavão munidos dos competentes plenos po
deres, hum Tratado de Commereio c Navegação do thcor c fórma 
seguinte: 

Em Nome da Santissima c Indivisível Trindad(•. 

Sua l\Tagcstade o Imperador do Brasil c o Presidente da 
llPpublica Oriental do Uruguay, reconhecendo que a posição 
geographica rlc seus respectivos paizes, a natureza c a extensão 
de suas fronteiras, c o curso das aguas que nclla se encontra , 
e atravcssiio ambos os territorios, estabelecem naturalmente re
lações muito especiaes, as quaes cumpre scjão attendidas c re
guladas por estipulações tambcni muito espcciaes, que ao passo 
que favorcção os interesses cconomicos c a prospt•ridarlc ma
terial dos dous Paizcs, liguem benevolamente seus habitantes, 
c lhes fação cornprchcnder praticamente a estreita dependcneia 
em qu c se encontrão a paz, a riqueza c o bem estar recíprocos, 
conv icrão na revisão do Tratado de Commercio c Navcgaçlio 
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tle 12 do Outubro de 18tH, e na conveniencia cle hum et13alo 
que possu fornecer os dados e informa~õcs necessarias para uelles 
assentar hum tratado definitivo, ·que traga progressivamente a 
abolição dos direitos fiscaes e protectores sobre os productos 
nnturaes e agrícolas dos dous pnizcs, e por fim a livre troca, cuja 
utilidade reciproca reconhecem em principio: 

JJarn esse fim norneúriio seus Plenipotenciarios, a saber: 
Sua l\Iagestade o lmpetador do Brasil o lllm. c Exrn. Sr. Paulino 
José Som:es de Souza, Visconde do Uruguay, do Seu Conselho, 
e du de Estado, Senador do I mperio, Official da Imperial Ordem 
do Cmzciro, Grão Cruz da Imperial Ordem Austríaca da Corôa 
de !<'erro, da Real Ordem Nupolituna de São Genaro, da Real 
Ordem de Dannebrog de Dinamarca, c da ltcal Ordem Militar de 
Christo de Portugql, & c. & c. 

E o Presidente da Hepublica Orienlnl do Uruguny ao Exm.0 

Sr. Dt. Andrés Lamas, Seu :Enviado Extraordinario e l\Iinistro 
Plenipotcnciario em missão especial junto de Sua l\lageslade o 
Imperadot· do Brasil, Grão Cruz da Ordem de C!tristo do Brasil, 
advogado dos Tribunaes da Republica, Membro Honorario da 
Academia Real de Historia de Hespanha, do Instituto du Ordem 
dos Advogados Bl'asileiros, dos Institutos Historicos e Geogra
phicos de Fmnça, do Brasil, &c. &c. 

Os quaes depoi:; de terem apresentado os seus plenos po• 
deres, que forão achados sufficicntes, conviét'ão nos nrtigos se
guintes: 

Art. 1.• O gado em pé que, pela fronteira, for exportado 
da Hepublica Oriental do Uruguay para a Província do Rio 
Grande de S. Pedro do Sul, serú livre de todo e qualquer di
reito de exportação por parte da dita Republica. l~ pam que 
não entre em duvida a extensão d'essa concessão, declara-se que 
llão será o mesmo gado sujeito a direito algum pelo facto de 
sahir com aquelle destino do departamento ou districto em que 
se achat·. 

Art. 2. o Não podeni ser sujeito· a direito algum a intro
dncção dos gados que, para serem criados ou cngordado1i, passão 
da I>rovincia do IUo (;randc de S. Pedro do Sul para o terri
torio da Repnblica Oriental do Umguay. Estes gados, bem 
como os que os Br:~sileii·os possuem no territorio da Republic3, 
não poderão ser sujeitos a nenhuns outros direitos, nem a maion·s 
do que aquelles que paguem os gados dos cidadãos da Republica 1 

de maneira que, em matería de direitos sobre o gado em pé, 
haja, entre os ditos cidadãos da Hepublica e os Brasileiros, a mais 
perleita igualdade. 

Art. 3. o O charque c mais productos do gado de origem 
Oriental, importados na Província do Rio Grande do Sul, pela 
fronteira, serão livres de todo o direito de exportação por parto 
da Hepublica. . 

Art. 4.• Em compensação, serão livres db direito de con· 

l 
I 



r,umo pol' parte do Rra~il, e equipanlllos aos nucionaes, o charqn e 
c mais produclos do gado de origem OriPnlal, declarados no 
anncxo junto a este Tratado, importados na Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul, pela sua fronteira com a Republica, ou 
por mar dircclarnente dos portos habilitados da Republica para 
os do llrasil. 

Art. 5. 0 Durante o presente Tratado, c da data ua sua cxc
~ucção por diante, os productos naturacs c agrícolas do Ilrasil 
introduzidos dirnctamcnte de seus portos nos Orienl;u·s, e os prv
duelos naturaes e agrieolas da Hcpublica introduzidos direcla
mente de seus portos lwhilitados nos do Ilrasil, gowrão !la se
guinte rcdut;ção nos direitos de eonsumo que pagão aelualm•·utt•, 
os q U:H'S não pot!Prãu s•·r aogmcntados. 

No primeiro anno, que começará a correr da data da rxc-
ru~ão deste Tratado, gozarão de hum a n~ducção de . . :J "/o 

No srguudo dP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 ''/. 
No terreiro de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . !) ",'. 
No quarto de............................... li •;, 
E assim por diante, diminuindo-se mais 1 "lo Jogo q1w ('Ó

llll'l'ü novo annn por quantos possa \'ir a durar t•s(e Tratado. 
Art. n.o Se os direitos sobre productos similares aos men

cionados no artigo antccPdcnlc, pron~nienks de onlros pi!ÍZP~, 
'~'ti\crem ou furem diminuídos de modo que paguem on n•nltfio 
a pagar menos rlo qun pagão actualmenle os de origem Brasi
leira ou Oriental, serão os direitos assim diminuídos os q11e hiio 
de servir de base ü reducção de que trata o artigo antpc,~tlcul<•, 
de modo que os productos dos dons paizes mencionados 110 

mesmo artigo, eonsrrrem sempre, durante a <'Xcent;<io do pn~
senlc Tratado, as l<mtagcns com as quaes os qniz l'lh~ linor•·cPr. 

Art. 7.• A duraçiio obrigntoria do pn•st•nle lt'<ll;ulo SPI'[t 
de quatro annos, eonlados da data 1la sua eXI'f~IH;;io, ~~ JHHII'r<Í 
durar por mais tempo até que hnma das p:1rk~ Co:•lradanl•·s 
denuncie ú oulra a sua tcrminaçüo. Esla denuncia, a qilal po
derá ter lo~ar dentro dtH(UPllc praso, serit feita enm huma an
lecipaçüo de seis m~zeJ, findos os quars, c estando \nnddo o 

' praso ohri~atorio, cpssar<Í compktanwntn o llii'SIIIO Tra!adn 
Art. H." Os rt'SIH'L'livos l;overnos organisariio o:; re·~ula

nwnlos IJUC pareecrc:n lll<Jis ellicazes para a rerifie;wao rla ori;.;f•rn 
dos produetm, e para evilar que o commereio illieilo se ntilise das 
vantagens aqui eoncedidas, !!anelo-se por t•slps rnc•smm J:cgu
lamentos ao Consul respectivo a intenenção nncessaria para 
!(UC possa certificar, com conhecimento de causa, IJUC o produtto 
hc elfeelivamente do paiz que o exporta. 

Art. U. 0 As respectivas repartições de hum <'outro Pair. 
l)rganisarüo hum quadro geral c eircurnstanciado do t'O!IHiliTI'io 
entre ;unbos eom e,;peeilicat:iio do valor dos dirl'itos abolido~, 
ou dimiuuidos por virtude deste Tratado, a fim d,~ que pos;;iio 
~S3C5 tlado:; srrrir d1~ h~s•~ para fixnr no Tratado r],~iíniliro o3 
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meios de rstabdl'crr lloma conveniente compf·nsaçiio, (~ a ('Scala 
da diminuil;uo de direilos ali~ a sua total extinc~;uo. 

Art. 10. As duas Altas l'artes Contractantcs reconhecem 
em principio a l'onveniencia da igualdade das tarifas, c a do 
llstabelecimcnto de alfandrgas comrnuns nas fronteiras para 
favorecer o commcrcio legitimo que cumpre proteger contra a 
immoral c damnosa concorrcncia do contrabando. 

Art. 11. D<'pcndendo a appl icaçuo deste principio de es
tudos topographicos e eronomicos, ambos os Governos proverão 
a que st1lio emprl'lwmlidos ll colligidos os exames c dados prc
eisos para que fiquem bem habilitados seus Plcni poll'nciarios, 
lJllan<lo se tratar do Tralado ddinili\o. 

Art. 12. Entretanto, os dous Governos se enlcndcruo ami
g;nclmentc para eslahPlcccrcm o concurso de seus rcspcctiyos 
liscat•s para a l'l'fll't•ssfio do contrabando. 

Art. 1 :J. 1'ica rt'conhccida em prindpio a mulua ron
vcniPneta para o contutercio, a induslria c benevolas relat:iks dos 
dous l'aizes, dP abrir, por concessão do Brasil, a navegação da 
Lagôa l\lcrim c do Jaguaruo á bandcim da Hcpublica Oriental 
do U rngnay. 

Jlorêm, dc>pcndcndo a applicação deste principio de exmnPs 
c estudos, aos qmws mandarú o Governo Imperial proceder desde 
logo, será Psta conePssão mnteria de negociação ulterior, quando 
se tratar do Tratado dt'finitivo. 

,\rt. H. l~ntrclanto, o Governo de S. l\1. o Imperador 
do Tlrnsil se om'rl'te espontaneamente a dar todas as facilidadrs 
possi\eis ao commPrcio que se faz pela Lagôa Merim c pelo 
Jaguaruo, pPrmiltimlo que os produdos que fazem o objedo 
do llll'SIIIO commercio possuo ser embarcados dircctamente nas 
embarcações que os de,·cm conduzir por aquellas aguas, sem 
t•starcrn sujl'itos por medidas fiscaes á baldeações forçadas, na
VPgando as ditas ctnharcaçücs directamentc para seus des
tinos. 

Art. 15. ..1s cluas Altas Partes Conlractantcs reconhecem 
tllll principio a conveniencia de facilitar a communicaçuo e o 
transJ;orle das pt·ssoas c cousas entn· os dous Paizes, c de dar
lhes a maior segurança possi\el. J~ reservando a eslipulaçiio dos 
meios praticos nPn'ssarios Jllll'a preencher esse fim com a maior 
t•xtensiio (~ c!Tiracin possivcl para o Tratado defini ti\ o, comem 
desde jii na al.wli~iio de todo e qualquet· imposto sobre o pas
saporte para o transito pelas fronteiras h'rn'slrcs. 

Art. 16. Convêm outrosim ás Altas l'arlcs Contractantrs 
em por-se desde j<í de intelligencia para que as autoridades c 
lbrças da fronteira prorcdào de commum accordo na pcrscguiçflo 
tlos delinqucntes contra as pessoas c propriedadés. 

Art. li. Ht•conhccenclo-sc a comcniencia de facilitar a 
cxecueflo do art. I!) do Tratado de 12 de Outubro de 1851, 
rclatho ao n·eit:<' dn Salto (;rande do Uruguay, as duas All<l 

' 
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)'artes Conlmclanles conYi'lm desde já em addiccionar ao dito 
arti'go o seguinte: 
~ 1. o NÕ caso em que st•jão reconlwcidos de impossirel, 

ou de mui dispendiosa execução os meios indicados na~ 
quelle art. 1!) para destruit· ou cYitar aqtwlle Salt.o, serão es>Ps 
meios substituídos por hum caminho terrestre que ligue entm 
si, e da maneim melhot· possível, as partes navegareis do rio, 
separadas por aquellc recife. 
~ 2. o A cxecuç.ão da obra sm·á cnh·eguc á companhia, ou 

particular que se pl'Opuzer faze-la eom melhores condiçü<:s. 
~ 3.0 Os Plenipulenciarios negociadol'Cs do Tratado dclinilivo 

serão encarregados de ajustm· as bases c condiçües cal~ilacs, me~ 
diante as quaes de\'crá a execução da obra ser oiTcrcdda á con
correncia publica. 

Art. 18. A flepublica Orilmtal do Ul'llgnay conn~m cm 
dar as maiores lhcilidacks <Í naycga~li10 a \'apnr entre os portos 
do Brasil c os da Itcpublica, c â nan•gaçãu a vapor de tran
sito entre os portos do Imperio por meio do lHo da Prata <~ 
do l'araná. 

Art. 19. Estas facilidades serão estipuladas permanente e 
minuciosamente no Tratado dcllnitrvo; entretanto, a Uepublica 
<tsscgura ás linhas de vapores Brasileiros todas as ft·aniJUczas 
ou favores que tenha concedido ou houvet· de conceder á qual
quct· outra linha de navegação a vapor. 

Art. 20. De conformidade com esta concessão declara-se 
que os vapores da Companhia Brasileira que navegão para 1\Ion
tcvidéo gozarão, desde já, dos seguintes favores: 
~ 1." Dos mesmos priviln.:.:ios de que gozão os paquetes de 

S. 1\1. Hritannica, c os da linha Sarda. 
~ 2. • Serão iscnlos os vapores da dita Companhia drls di

reitos de ancoragem , tonelagem , eult·adas de .\ll'amlcga o ou
tt~as pagas ou direitos impostos aos navios mercantes. 
~ 3.• Serão tambem isentos de direitos pelo carvão impor~ 

tado unicamente para o seu consumo, e os navios que trouxerem 
esse <~arvão serão isentos dos direitos de tonelagem e guindagcrn, 
lJUando sahircm em laslro. 

§ .f. • Para evitar a demora na entt·cga das malas, o Go,·emo 
pcrmiltirá que os passagei1·os, dinheiro c lllPI'cadorias dcsem
bat·qucm dos vapores da Companhia logo depois da sua ch!•
gada,. dt>baixo da fiscalisa<;ão dos emJH'egados competentes, pnlo 
modo c lünna prcscripta nas Leis c Jlcgulamcntos da .Alfan
dega. 

Art. 21. Alêm desses favores, fica gamntida, desde já, por 
dez annos aos dcpositos de eat·vão que se estabelecerem em l\Ion
tevidéo para o scrvi<;o das linhas de vapores Brasileiros, a si
tuação estabelecida pela tarifa cxistnntc. 

Art. 22. Ambas as Altas Partes Contraclantl•s csmmct
lcrão uos l'IPnrpotcndarios que d<'Vt'lll m·:.:·oeinr o Tratado 
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definitivo a declaração e o estabelecimento dos meios pralicos 
de pôt· em execução o art. 7.• do Tratado de Commcrcio 11 

navegação de 12 de Outubm de 1851 , o qual adiante vai !'c

produzido em testemunho da importaucia que dão ambas as 
ditas Altas Partes Conlraclanh·s ao fado de que !iqucm feehadas, 
t•m non.e de Dcos, e pelo respeito devido ás bases funda mcn
tacs da sociedade humana, todas as fronteit·as americanas ao 
commercio dos fructos das barbaras confiscaçücs que rcduzrm 
as famílias á miscria, c tornão hcreditarios os odios da guerra 
tJ tlissençücs civis. 

Artigo 7 .• do Tratado de t:ommm-rio c Navegaçütl de 12 de 
Outubro de 1851. 

(( ncconheccndo que o confisco bcllicn da pmpriedadc par
ticular na guerra trtTPstrr, ou ror motiYos politicos, se oppi:io 
iÍ organisaçiio, c aos Iins das socit•datles ci\ilisadas c christãs, 
eslnndo abolido o conlisco pela lt'gislação dos dous Paizcs, o 
sendo de direito perfeito de cada huma das Partes ContractantPs 
não pcrmittir no seu territorio, nem a seus Nacionacs, que di
recta ou indircctumentc contrariem os princípios e disposições 
de suas Leis, obriglio-se ellas reciprocamente a não admitlir 
em seus territorios os bens conliscndos, a devolve-los a seu 
lf'gitimo dono, e a prohibir a seus respcctiYos cidndãos que 
trafiquem ou auxiliem o trafico de tnes brns. 

Os meios praticos de levar <Í eO't·ito a disposição deste ar
tigo para proYa da propriedade confiscada, c entrega a l>CUS 

legítimos donos, serão estipulados em ajustes cspeciaes >J. 
Art. 23. O presente Tratado sení ratificado, e as ratificaç11cs 

trocadas nesta Cidade do llio de Janeiro, dentro do mcnm· tempo 
possível. 

Findos Ires mezes, contados da data da troca das ratificações, 
começará a coner o praso estabelecido no art. 7. "', c o mesmo 
Tratado terá plena execução. · 

J~m testemunho do que, nós abaixo assignados Plenipo
tenciarios de S. J\1. o Imperador do Urasil c do llt·esidentc da 
Hcpublica Oriental do Uruguay, em "irtude de nossos rrspc
ctiYos Plenos Jlodercs, assignamos o presente Tratado com os 
nossos punhos, c lhe fizemos pôr os nossos sellos. 

Feito nesta Cid;ule do ltio de Janeitio aos quatro dias do 
nwz de Setembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jusus Christo de mil oitocentos cincocnta c sete. 

(L. S.) Visconde de Uruguay .· 

(L; 8.) Andrt·s Lamas. 
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Annexo ao art. '•·. 0 do Tratado de COIIlllll'rc.:i1J e Navegação 
de !~ de Setembro de 1~57. 

Productos do gado á qnc selo applicaeeis a,ç isrtlçlles afJ.wlata.~ 
n immediatas do al't. ~·." do 1'1'atado de Commc!'cio c 

Nat'C!)ariio desta data. 

Carne de vacca c de pOI'co, -secca, (eh:1rque), com ou 
s<>m sal, em salmoura, fumada, pn·paratla de qnalqtu•r outro 
lliOtlO, OU l'lll COIISI'I'\'U, 

Couros ou pellcs de gado vaceum, c;nallur, lnnigero, ca
hrurn c suino, scecos, salgHdos, corlidos c preparados como be
zerros, cordovões, vaqnctas, carneiras, matTmtuill,; e outros se
melhantes- sola,; intein.Js ou {'IH rcléd h os. 

Crina, -lã suja, limpa ou cm·dada. 
Sebo em rama, coado, derretido ou graxa , - Seho pre

parado de qualtJUCl' fónna pnra uso c commPITio, - graxil, ex
trato de tutano. 

Azeite c grilxa de egoa e potro . 
.1\Ianleiga de vacca,-nwntei:;a ou.nnlo rle por<'o,-lnn•·inlm 

salgado ou em salmoura, c em gl'ral, os produclo . .; sul idos I) 

liquidos obtidos, por meio de processos e agPn!l's chirnicos, 
da gordura animal, qualquer que seja, sem exc:_·pção, á l'úrma 
com que se destinem pnra uso c commercio. 

Leite aninwl em consena ou de (tuallpter outro modo, -
massas de leite, manteiga, queijos. • 

Linguas scccas, em salmoura, e de qualquer outro modo 
preparadas c conservadas. 

Chifres, -ossos e unhas em estado natural, calcinados em 
fragmentos ou em cinza, - carvão animal. 

Tripas ou intestinos de nteca ou porco em wnsena, sal
moura, ou seecos. 

l:arras,- colla animal. 
Sangue de boi, () de outros animacs, preparado de qual

quer modo c convertido em producto industrial. 
O prcsc~nte annexo lerú a mesma f(H·ça e valor como se 

fosse inserto no Tratado pala\'l'a por palana. 
Feito c assignado no llio de Janeiro aos t, de Sembro de 

1857. 

Visconde de Uruguny. 

Andr(·s Lamas. 
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E sendo-nos presente o mesmo Tratado cujo lheot· fica acima 
inserido, c bem visto, considerado e examinado por Nús tudo 
o que nclle se contêm, o approvamos, ratificamos c confirma
mos, assim no todo como em <~ada hum de seus artigos c <~s
tipulações, c pela presente o damos JlOI' firme c valioso para 
<JUO possa produzir os seus devidos elfcitos: 11romettcndo em 
}'é c Palavra Imperial observa-lo o cumpri-lo inviolavelmcnle 
c faze-lo cumprir e observilr JlOI' qual<tucr modo que pos.•a ser. 

]~m testemunho c firmeza do que, fizemos lavrar a presente 
Carta por Nós assignada, passada com o scllo grande das Armas 
do lmpcrio, c referendada Jlelo Nosso l\linislro o Secretario 
d'Estado abaixo nssignado. 

nado no l'alacio do Uio de Janeit·o aos ,·intc e dous dias 
do mcz de Setembro do anno do Nascimento de Nosso Sunhor 
Jesus Chrislo de mil oitocentos ciucot•nta c oito. 

(L. S.) Pedro, Imperador (Com Guarda). 

l1iscomle de Jfaranguape. 

DECltETO N." 2.270- de 2 de Oulubt·o de 1858. 

Separa o Termo de Santa Luzia do de Estancia, na Pro
vinda de Sergipe, e créa nelle, e no do Espirito Santo, 
1'etmidos, o lugar de Juiz Jlunic1pal, que accumulará as 
(uncções de Jui::. dos Ot·phãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica scpamdo, na Pro,·incia de Set·gipc, o 

Termo de Santa J.uzia do do Eslancia, c creado nellc, c no 
do Espírito Santo, reunidos, o lugar de Juiz .Municipal, que 
accumulará as funcções de Juiz dos Orphãos; reyogadas· as 
disposh:ões em contmrio. 

Francisco ])iogo I,crcim de Yasconccllos, do l\leu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'.Estado dos Negocios da Justi~a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dons do Outubro de mil oitocentos cincocnta c oito, tri
gcsimo sctimo da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Uubrka de Sua l\litgcsladc o Imperador. 

Fra11ciscu Dioyo Pereira de Vasconcellos. 
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accumulará as funcções de Juiz dos Orphãos; reyogadas· as 
disposh:ões em contmrio. 

Francisco ])iogo I,crcim de Yasconccllos, do l\leu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'.Estado dos Negocios da Justi~a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em dons do Outubro de mil oitocentos cincocnta c oito, tri
gcsimo sctimo da lndcpcndencia c do lmperio. 

Com a Uubrka de Sua l\litgcsladc o Imperador. 

Fra11ciscu Dioyo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N. 0 2.271-de G de Outubro de tS:lS. 

Créa no Termo de Petropolis, Província do Rio de Janeiro, 
o lugar de Jui::; Jlunicipal, que accumulará as (uncçües 

de Jui;; dos Orphãos. 

Hei por bem Decretai' o seguinte: 
Art. Unico. Havení no Termo de Petropolis, Província 

cln Hio de Janeiro, hum Juiz l\lunidpal e de Orphãos. 
Francisco Diugo Pereira de Vasconcellos, do 1\leu Con

selho, Ministro c Secretario de Estado dos Neg-oeios da Jus
liça, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do Hio 
de Janeiro em seis de Outubro de mil oitocentos cincoenta 
c oito, trigesimo setimo da lndependenda e do Imperio. 

Com a llubrica de Sua ;\lagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de rasconcellos. 

UECllETO N.• 2.2H- do 6 de Outubro de J858. 

Separa o Termo de Santa habel do de J[ogy da.~ Cmzes, 
e o reune aos de Jacarehy e S. José, na Província 

de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica separado o Termo de Santa lzabcl do 

de Mogy das Cruzes, c reunido aos de Jacarchy e S. José, na 
Provinda de S. l 1aulo; revogadas as disposições em contrario. 

I<'raneisco Diogo Pereira de Vaseonccllo,;, do Meu Con
selho, Ministro c Secretario (I' Estado dos Ncgocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. l'alacio do 1\io de 
Jtineiro em seis de Outubro de mil oitocentos cincocnta c oito, 
trigcsimo setimo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcsladc o Imperador. 

Francisco Dt'ogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.o 2.2í:l- de 9 de Outubro de 1858. 

Autorisa a organisaçüo, e approt•a os Estatutos da Companhia 
Espemnça de seguros marit1'mos e contra o (ogo da Cidade 

do Rio Gmnde da Província de S. Pedro. 

AUcndendo ao que Me requereu a Dircctoria Provisoria 
da Companhia l~spPrança de SPguros marítimos c contra o fogo 
establ'lccida na Cidade uo 1\io Clrandc da l'rovineia de S. Jlrdro; 
e tle conf'omtidade com a l\linha immcdiala Ht•soluçiio de 1!1 
tlc Maio do corrente anno, tornada sobre parrcPr da Sccçflo 
dos Ncgocios do lmpPrio do Conselho d'Estado, Pxarado em 
Consulla de 19 de Abril nnlcrcdcnte: Hei por lwm Autori~m· 
u org-anisaçfio da mt·sntn Companhia, c Approvar os n·speeli1os 
l~slalulos, que com !'S(C' baixüo. 

U 1\lnrquPz de O linda, ConsPIIwiro d' Estado, Presid .. nle 
do Conselho de Ministros, l\linistro c SPct·l'fario d'Estado tios 
Nt•gocios do lmpcrio, assim o tenha Pnh~ndido, c faç.a cxf'eutar. 
Palacio do Hio de Janeiro em now de Ontu!;ro de mil oito
centos cincoenla c oilo, trigt•simo sclimo da lndPpf'ndrncia <l 
do lmpcrio. 

Com a Huhrka dl' Sua Mngestadc O Imperador. 

JJim·que:; de Olinda . 

.Efiiiaüdos da (~'OIUJlftUJaia fie S«"gllt'OS IIURI'Í• 
•hnos e eontt•a o to;,;·o « l•~sJ•et•atu•u »da (~ithult~ 
do llio f~t·tuult~, u fJUe fltle t•cl~t·c o lteet•eto 
n.• a.~IJ3 ele 9 tlc Uutuln·o tle J.S5S. 

C_\PlTl!J.O I. 

Da Companhia c sw fim. 

Art. 1." Fnndar-sP-Ita na Cidade do Hio Gr:mdc lmma 
<:ompauhia com o titulo t'Oillllll'I'CÍal << Esp .. ran{'a >•. Sc•u objcdu 
hc tornar segums maritimos, c contra o liJgo, c duraní por l'SJlaço 
de Yinlc annos, contados do dia em que os presentes Estatutos 
forem approYados pelo Governo Imperial, c sómcnte podcr:í 
ser dissolvida antes <I' esse tPmpo, -se seus prejuízos absoncrPm 
mais da quinta parte dn seu capital, ou nos casos do art. 29:> 
do Codigo Commcrcial. 

Art.. 2. • A Companhia km ror fim segurar: 
1." Todos os riseos, perdas, a\'arias, ainda que simples, par

tieularrs, rPsultan!Ps de• stHT!'ssos de mar, ou de na\"t~gaçiio in
terior, abalronçfio ltlrluila, P qtwf'squc•r outros, com a unira 
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excepção do!! provenicnle5 de commcrcio illidto, ou de contra
bando. 

2.• Os Nm·ios l'iarionars ou rstrnnf!riros, qur Sl' l'mprcgarcm 
em qualquer trafico licito, quer rstr,jfío surtos no porto anco
rados, ou em concerto, em aprestos de partida, ou em liagcm 
em portos estrangeiros, ou nacionacs. · 

3. • As embarcações pequenas que se appliC'iio ao tr·a!lco dos 
pm·tos c rios, Pmprq~adas nas descargas, ou Plll transporte <h~ 
prodnrtos. 

4.• O canrgamcnto integral, nu parcial dP- qnlllf!Ul'r l'mbar
eação, ou ainda de ''olmnes. 

5. o Os fretes liquidos ou mesmo brutos, raso não esff'jfío • 
em partr snguros com o casw da respPctiva rmbarração. 

(j," Os conlrados dt~ sq.mros em sua totalidadt~ on 
p<ll'tr. 

7." As Commissões pm· g-eneros de importação. 
Art. :1. o A Companhia igualmente segurará lodos os riscos, 

prejuízos e perdas occasionadas por incendio, ou com o fim 
de evita-lo em pmpriPdades rusticas ou mbanas, ,. em depositos 
de mercadorias, quer srjão alfandegados ou particulares, assim 
como os moveis, mrr·clldorias c roupas n'l'lles Pxistcnlcs. 

Exceptuão-sr : 
1. • Os thcatros c casas de espcctaculos, seus pertences, c 

depcndcncias. 
2. • Armazens ou dcpositos, c frahrifas de c:omhustiwis 

ou d•~ gencros innarnaveis, seus pe:·tl'llCPS, utensis, c dPpen
dl'neias. 

3. o l\loeda quer· ml'!allira, quer papel, ouro, prnta, bri
lhantes, c mais pedras finas em hruto ou manurarturadas; livros 
de contabilidade, títulos da divida publica ou particular, c !'111 

gemi todas as preciosidades de facil sublracção. 
Art. 4. o Os riscos das mercadorias correrão pm· conta do 

srgut·o desde o n1omcnlo de seu embarque até o dia da dcs
~~arga no porto de seu destino, c do navio nos sc;wros por ''iagcm 
desde o momento em que suspende a sua primeira ancora para 
vclajar, e termina depois de amarrado dentro do porto de snn 
dcst.ino, c nos scgmos por lempo limitado desde a data da 
apolicc até a expiração do tempo. 

Art. 5." O abandono pode ler lugar em todos os casos 
prm·istos pelo Codigo Commcrcial. 

Art. 6. 0 As avarias gmssas serão integralmente pagas. 
l"'t. 7. o As ararias particulares do navio c stm aparelho 

serão pagas logo que cxc"rlão a seis por cento. 1\"ão se re
pulão avarias simples ou particulares por conta do scgmo as 
dcspczas de quarentena, invernadas, arribadas voluntarias, e 
riscos sohnwindos em l'mprcgo estranho ;í via!Will. 

Art. 8." As avm·ias particulares üs mercadorias s1Íml'ntc 
serão rmbolsadns quando supPriorr:. ús srf("ninles qnntas. 

t_;~ ~ 
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Trez pOI' ecnln- Algodão mn hl'lllo, r a fé l'rll hanin1s, 
ehil'l·es ou os~os, eouros salgatlos, fawndas dP al;..;·odiio 011 liulw, 
sabão, sedas em caixas de lblha, carviio de qua!ltuer qualidade, 
chá, zinco, barras de ferro, alcatrão, rcra bruta, c em n~llas, 
amarras de ferro, cobre, a~,;o em caixas, llis lavadas, e I!! a ntl'iga. 

Cinco por cento- Arroz em lJarTieas, assucar em banicas 
ou caixas, farinha de lrigo ou de mandioca em barricas, fumo, 
café em barricas, cinzas de ossos em banieas, cabos, cadw em 
barricas, l'arue Set'Cil, hrna mate, 1;.\Zl'IHlas Clll fardos, sebo, e 
graxa em casros. 

lJez pot· cento- .\rros em saccos, nssuear r.m sac!'os, fa
rinha em saccos ou u granel, café em sacl'os, cin;.:a a :-:rancl, 
eacâo em suecos, cabello em erinn, eonros scccos, líquidos em 
cascos, peixes salgados, earncs salgadas em harris, li~rrngens ou 
armamentos, consPrvas th~ qnalquc·r qualid;ah•, h·gumes sen·m;, 
melado, sebo em rama, c graxa em b:~xiga,;. 

Os gcneros, não eolnprc>hcmlidos IH\ tabella al'ima, sniío 
considerados do mt•smo 111odo qüc aquPIIc>s, co111 os qmu•s ti
,·crem maior analogia, quanto ü sua susceplibilidude de avaria. 

Art. 9.0 Os riscos pelos líquidos em t'ascos, c mcrcmlorias 
semelhantes sujeitas a dt·rralllaJill'lllo, súmculc serão l'mbolsadas 
no caso de naufragio, vara~,;f:o , ou arribada forc.;nda , dada a 
cffcctiva descarga do navio respectivo, c quando a perda ou 
ctuebra exceda de tres pot" cento alem !la tabl'lla conforme os 
costumes da praça e das .\lfandcgas para quebras o;-dinarias, 
sendo arbitrada por prritos á escolha das partes. 

Art. 10. Salvo o caso de naufragio ou vamçfio siío livres 
de avarias: o sal, grüo, fructas, queijos, perfumarias, plumas, 
tabaco, charutos, dl'Ogas de qualquct· sorte, papel, madeira, 
iustrumentos de musica, rclogios, vidros, porcelanas, c outros 
objectos sujeitos •í quebra, e ferrugem, e a avariarem pela rolha. 

Art. 11. As perdas ou avarias simples c grossns, justi
ficadas em t•cgrn, serão pagas incontinl.ite até a quanlia de 
hum conto de r(·is, e d'ahi }:ara dma a praso de sessenta dias 
sem dcdu<:ção algu11m sobre IJilalquer titulo que Sl'ja, o que 
terá lugar á ,·ista da apolict>, independente de proeurilçfio. 
Em nenhum caso o pagnmcnt~ será ácima da som ma segurada. 

Art. 12. O pagamento no caso de perda, varação ou aban
dono do navio, será feito depois de provado competentemente, 
com o desconto de meio por cento em letras a sessenta dias 
de praso. 

Art. 13. Todas as questões entre seguradores c segurados 
serão decididas por arbitros nomeados a aprazimento das partes, 
c nos casos de discordia, pelo Juiz do Commercio. 

Art. H. As pet·das provenientes de incendio ou pam evi
ta-lo, serão indemnisadas incontinente até a quantia de hum 
conto de réis, c d'ahi para cima a praso de sessenta dias sem 
dcdur~fio al~uma, lkamlo ao propril'tario ou usofruclurario 



o direito tln rt•tkt' á Compnnhin pelo seu justo n1lo1' os objeclos 
sal\'os, ou re!P-Ios ror igual yalm· confomw lhe nprou\'cr. O 
JIIP.;l11:1 ohst'l'Yar-se-ha ;í n•s1wilo dos mais St'1~·uros. 

Ar!. H.i. l!l!ma lahella sed organisada pela llirPctoria 
para os seguros de incentlio, dt~w·ndo os premios senir con
li.lrme a si!unr:fio, e natureza dos pre!lios e do seniço a que 
são applieados. Os pr·em1os dos seg-uros em f;t'l'al serüo regu
lados pelo prudente arbilrio da Ilit'Pcloria, e ronformc a cir
rum~tanc:a dos objrctos a segurar. 

C.\l'lTl'I.O 11. 

Do capital da Companhia, .~eus lucros, diridemlo, e fundo 
de reserat. 

Art. Hi. O fundo capital da Companhia sPr;í dP mil contos 
tle róis (J.OOO.OOl))UOO) diYi<litlos em duas mil at·~·iies de qui
nhentos mil rds (!.iOO:;;iOOfJ) eada huma, as quaPs sú poderão 
ser possu idas por pes~oas de reconhecidas garantias. 

A1·t. 1í. Lo:~o que sPja nonwada a J)irecloria Cl'ear-sc-ha 
immediatamente lm:u liwdo effectivo com a entrada de vinte 
por cenio <le cada !Juma acçiio para occorrcr ao pagamento 
de qualquer sinistro, e quando por acaso chrguc a desfalcm·-se 
este fundo, os accionislas serão obrigados a prrcnchc-lo quando 
lhes for pedido pela llirectoria. Este pedido ser;í satisfeito dentro 
do pra~o dt) trinta dias improro~<tveis contados da data dos an
nuncios nos periodicos. 

Art. 18. A falta de p-:mtual cumprimento nas entradas 
dm'<Í Jug:H' 1Í perda em beneficio da Companhia de qualquer 
capital com que tiver entrado o accionista remisso, ·Jssim como 
de qualquer lucro ou dividendo, e de todo e qualquer outro 
dit·eito ou vantagem: esta pena só será imposta Ires dias de
pois de ser novamente avisado pela IHrcctoria. 

Art. 1!l. Na caixa filial do Banco do Brasil, ou em qual
quer outro cstabel«~ciuwnlo de credito desta Cidade serão de
positados os fundos da Companhia em conta corrente, ou outro 
meio lucrativo c de facil retirada. 

Art. 20. A importancia liquida dos lucros será annual
mente rateiada pelos accionistas conforme o numero de acçiies 
que cada hum possuir, depois de deduzidos cinco por cPnto, 
que serão applicados ao fundo de resena, a fim de consernu· 
clfeetivo o fundo marcado no art. 17. 

Art. 21. As acções da Companhia não serão transf('riveis 
em quanto não tiver sido realisada a primeira entrada do art. 17. 

As transferencias das mesmas acções súmcnle se operarão 
por acto lançado em IiVI'o particular da Companhia, com as
signatura do pmprietario ou de seu bastante procurador, pre-
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cedendo approvação da Direcloria de conformidade com a ui~ 
tima parte do art. 16. 

Art. 22. No caso do fundo de reserva cxcrdet· de metade 
do fundo clfectivo, o Pxcesso poderá ser dividido pelos actio
nistas que a esse tempo existirem. 

Art. 23. A Companhia não podení segurar por navio '~ 
earga em cada viagem mais, do IJUe a quantia correspondente 
a qnalm JlOr cento do s1~11 capital n·alisavd 1'111 emhareaçfw 
IIHH'Cantc, cinco por nmlo em navios !In guPrra ou p<IIJ'Wies, 
o der. por cento solm· ~w).(uros contra o fogo 1'111 cada edi!ido, 
c gcneros ucllc nmli!los. 

C\l'ITU.O 111. 

Da Dirccturia. 

Arl. 2'L ~\Companhia será reprl'sentada em todos os SI'IIS 

ados por huma Hirccloria de tres membros eleita pot· cst·ru~ 
tinio secreto d'cnlt·c os accionistas, designando-se o que dm'e 
ser caixa; c na mesmu oceasião, e pela mesma rorma serão eleitos 
trcs supplentes para Sl'nircm na vaga ou impedimento dos 
Dircctore~. A maioria relatiya dPeide do resultado. 

:\t•t. 2;,;, O anuo administrativo contar-s!'-lta do primeiro 
de .Tmwiro ao ultimo de Der.embro; mas a pt·imeira Dircctoria 
servirá até 1Jczembro do anuo em que lor eleita. A reclci-:ão 
Jtc permittida. . 

Art. 2G. A Dircctoria compete: 
1. • Ucprcscntar a Companhia em juizo ou fóra d'elle por 

si, seus agentes, e procuradores. 
2.• Convocar a Assembléa geral ordinaria ou cxtraot·dina~ 

riamcnle quando julgar a llrm da Companhia. 
3. 0 Propor a reforma dos presrntes Estatutos quando o julgar 

conveniente. 
~.· Contraetar c estipular com os srgurados o premio do se

guro c suas condit:ões espceiaPs, quando as haja, independentes 
das geracs exaradas na apolice. 

5." })ar o plano da I'SCI'Íphmu;ão, flirigi-la e fisc:tlisa-Ia. 
6." Tudo quanto for a bem da mesma Companhia, c não 

se opuzer ao seu lim, e ás regms estabelecidas nestes J~sta
tutos. 

7 .• Comparecer no cscriptorio todos os dias que não rorcm 
domingos ou dias santos de guarda, pm· espaço de huma hora, 
a qual rarão annunciar no principio da sua gcrcncia, bem como 
a firma soeial da Companhia. 

8. • Sacear letras sobm os segurados pm· importe dos premi os 
e apoliccs dos seguros en·,.ctnados, c passar ordens sobre o caixa 
para pagamento dos sinistros. 
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9." Conlractm· os cmpr~ados assalariados, despedi-los, c 
marcar as despezas nccessarias para o espedienle do cscriptorio, 
bem como os ulensis indispeusavcis, c deposito para elles. 

Art. 27. Os Direclores são responsavcis Ílt ~oludwn para 
com a Companhia pm· todos os artos flt• sua :-~rhuinislra~·iio, c 
não poderão accumular a ger·cnci<~ til :;<::dq:a t:u~ro csla!.Jeleci
mcn lo da nwsma 1•speeie. 

Art. 28. A ))ircdol'ia uonwaní s•·u; a!;·pnlPs nos lugares 
em que lhr eonvenit•nte para os nPgodos e OJWra•Jit·s que julgar 
IIPI~essarios, poclt>tHio n.arcar-IIH's as dt·,·idas COIIIIIlisslies, que 
serão sujeitai á approvação da assmnhltia geral. 

Finalnwnle a l)irccloria lh:a aulorisada para exercer liHe 
c geral admiBislr'a{~iio, eom plenos podt>res, nos qu;ws sem rc· 
serva alguma considenio-se comprehendidos c outorgados todos, 
nwsn1o os poderes Plll musa propria. 

Art. 2!). E' de obriga(~iio do raixa: 
1. 0 Guardar o diBiwiro, letras e r11ais ralorcs 1la r.nmpanhia. 
2. 0 Pilgar c receber tudo IJLW possa fl''rll·ru·1·r ;i Cotupanlria. 

c.u•n t: 1.0 1 v. 

Da As.~embléa yaaf 

Art. ao. A assenrbléa geral compt>le: 
1.• Deliberai' sobre tudo quanto for de interesse da Com

panhia. 
2. o Rcfonnar seus Estatutos sobre proposta da Dirccloria, 

ou de algum dos aceionistils, sujeilaudo suas reformas á appro
vac;ão do (ioverno. 

3. o Desonerar os membros da Direetoria quando csks so
licitarem, ou for conveniente <Í Companhia, c bem assim quando 
se acharem pt·mnrneiados por crime eoutra a propriedade, ou 
fot·cm declarados lallidos. 

4. • Elcgm· os membros da Din•etm·ia na forma do Art. 2 L 
5. o l\farcat· os vencimentos dos Empn•gados sobre proposta 

da Dit·ectoria. 
Art. 31. ():;votos dos accionislas spr·ão eonla<los pela ma

m~ira seguinte: O accionista, lftre possuir de h urna a dez ae{~ill~s, 
hum voto; de onze a vinte, dons votos, de vinte hum a trinla, 
Ires votos, c de trinta c hurna a (fllõli'Pnla, quatro votos. 

Art. 32. O accionista residente róra desta Cidade, ou au
sente, pode nomear procurador que o represente em lodos os 
seus actos c deveres, menos Jlara exercer enrprego algum da 
Companhia. 

Art. 33. Para haver assembléa geral basta que por si 
ou por procuradores cstcjão representadas acçõcs qut> corrcs
pondão a hum ter-:o do eapital: mas para a J't>l'bl'lua dos Es
tatutos, exoucn11:iio de Dircdores, tlissolut,:iio da Compauhia, hc 
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nnccssal'io que na assmub!éa geral esll'ja representada pelo 
menos metade das ac•:iks. 

AI'. 34. l>os ;u~riouislns <'Olll fitwns sod;ws só hum dos 
socios pode votar ou sl'r \olado, pore111 lodos pudull propor 
c discutir. 

Di.~posiçücs geraes. 

Art. 3:>. A asscrnhléa gemi nomeará por maioria rclati\'a 
de votos huma Collllllissfio dn tl't•s aecionistas, a qual será in
cumbida de PXlllninar o hahmço e as contas aprest·nladas an
nualmente pi'IH Din•t·toria, sobre as qua<'S dal'ti o sm1 • arecer, 
que será submeHido ;í apprm·ação c:Ja nssemhlóa geral. 

Art. 36 A Din•t·toria dncr:í annunllllente publicar os 
balanços do estado c:Ja caixa, contendo a sonmm dos seguros 
marítimos ~~ co!tlra o f(lgo lflle tin·r rPHiisado, e os lucros e 
JlPnlas t~lliTt'S(lOIHIPiliPs a t'atla h11111a destas t•spt't'it•s dn opt~
raçõcs, e <~apitai wdskult~. 

Art. 37. A commis,;iio dos mcmhms da Dit'Pctoria cor
responderá a dez por ct·nto dos lucros liquidos em cada anno, 
sendo quatro por eento para o caixa, c tres por ct~nto para cada 
hum dos dous Din•ctores, dcvcutlo ser distribuída no fim do 
anuo, c iÍ vista do balnnço. 

Art. 38. A Dircdoria evitar;í o mais possivel pleitos ju
diciarios, c quarS'lllCI' demoras c ohjl'{'(;ões inr.ompativds rom 
a confiança que de\·c inspirar seu procedimento, fazendo em
bolsar c satisfazer com a promptidão seus cmpen!los. 

Art. 3!). .~\o dia tla morte de qualquer aeeionista os seus 
herdeiros terão direito clurantc tnnta dias de apresentar hum 
novo accionista em snb3tiluição ao fallecido. Se dentro d'essc 
praso não tiverem JHio a substituição, as acçõl's snão vendidas 
em leilão publieo r:or eonta dos henldros. 

Art. 40. No caso de l'allinwnto de qualqut·r :u:donista as 
suas acçõ<'s ficfio vagas, e sPrão vendidas por conta da Com
panhia 1•m leilão publico, cnlr<'gando-se aos credores unica
mente o importe das e!llradas que l'lle tiwr fdlo. 

Art. H. Os aedunistas desde jiÍ se ohrigão por si, srus 
herdeiros c successon•s ao inteiro c fiel cumprimento destes 
Estatutos, renunciando a qualquer direito que possão ter para 
impr:dit• a sua observancia. 

Disposiçües lransitorias. 

Art. 42. l1 rocecler-se-lw <Í Pkiçiío de h uma Direetoria pro
visoria para impetrar do (iowmo l111pcrial il appron1çtio dos 
presentes Estatutos, c par.1 ronvoear a nssembléa gemi a (im 
de proceder-se iÍ 1. a eleit:ão do ar L 21. 

Rio Grande H de Dezembro de 1857. 
(Seguem as assignaturas de 10'• nccionislas). 
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DECHETO N ." 2. 271.- tle 9 de Outubro tlt~ 18J8. 

Eleva á cathegoria de Batalhiio, a Sccçiio de /Jatalluio da 
actiea mnnero quatro da Guarda 1Yaciunal da Pro

l:incia de S. Paulo. 

Altenrlrnclo ;í Prop!l'i!a do Pn•,;itlente da PrO\ incia de 
S. P;~ulu: Hl'i por ht~lll ]):•tTd:tr o sq.;uinte: 

A ri. 1." Fka elt•vada ú c:tllwgoria de Batalhrio, dt• quatro 
Companhia;, cout a lllltltt'l'a~·rio dP qtWI'l'llta do SPniçn aetivo, 
a !JUarta Sceçiin dt~ ll:llalh:-to da (;uarda l\acional, creada no 
l\lnnicipio rk Tatuhy n•t Prorincia d<~ S. Paulo. 

Art. 2.• O rc!'erido B.tlalh;tn t .. r;í a sua parada no lugar 
tJIW liH· tunre:uln pt~lo l'rt•,;idelltt) da l'r<lVineia na ftirma <la Lei. 

Franl'isro Dio,~o 1':-rPira dt~ \ast·otH'I'!los, tio ,\1!'!1 Con
selllll, Ministro t' SPnl'lario d'EsLtdo dtb :\Pgocios da Justira, 
assim o lenha Pnlt'nrlido c fat·a <'Xt·cnlar. Palaeio do IUo ·de 
Janeiro em 110\'P tlt' Oatubro d;) tnil l•it<H't'lllos citH'!II'IIta c oito, 
trigesimo sdimo da lndependcnria e do llll.pt)rio. 

Com a Rubrica de Sua :\IagPstadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de f'asconcellos. 

DECHETO N.o 2.275- de !l de Outubro de 1838. 

Eleva á cathegoria de Batalhão, a Secção de Batalluio da 
activa numero cinco da {;uarda Nacional da Pro

vincia de S. Paulo. 

Atlendendo á Proposta do Presidente da Proyineia de 
S. Paulo; Hei por hem Ikcretar o seguinte: 

Art. 1. o Fica elevada ü catlwgoria de Hatalhrio, de quatro 
Companhias, com a designaçüo de ll'inla c no r e do serviço 
actiYo, a quinta Secçüo de Batalhão da (;uarda :\'acionai, creada 
no l\Iunieipio de Pirapora da Província de ~. l'aulo. 

Art. 2. o O re!i·rido Hatulhão terá a sua parada no lugar que 
lhe for mareado pelo Presidente da l'nnincia tw liírma da Lei. 

Francisco Diogo Pereira de \-asconecllos, do 1\Ieu Con
selho, l\Iinistro c Secretario d' Estado dos Negocias do J ustiç.a, 
assim o tenha entendido c faça executar. l'alaeio do Hio de 
Janéiro c;n nore de Outubro de mil oitocentos cineocnla e oito, 
trigesimo sclimo da lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagcstadc o Imperador. 

Francisco Diugo Pacira de l"ascollcdlus. 
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HECRETO N." 2.2iG- de 13 de Outubro de 1858 

Concede á Francisco Amaud Durandet privilegio por dez 
annos pam o fabrico da machina de sua invenção , 

destwada a desca.çcar, limpar, e brunir o ca{é. 

Attcndcndo ao que 1\lc rcqncreo Francisco Arnaud I>u
randet; c de conformidade com a Minha immediala Hesoluçào 
de sPis do corrente nwz, tomada sobre parecer da Secção dos 
Ncgorios do lmpcrio do Conselho d'J~stado, cXJrado em Con
sulta de 20 de Sett>mhro ultimo: Hei por bem Conceder-lhe 
privilPgio por dez annos para o fabrico da machina de sua 
invenção, dt>stinada a dt>st·ascar, limpar, c brunir o café, con
formt• os desenhos ~~ dt•st·ript:ão que aprPsenlou, c ficão archi
vados, do qual SI' IIH' passar;í a t·ompclcnte Carta nos Íl'rmus 
da I.t~i de 28 dt~ Ag·osto de 18aO. 

O l\lanptez dt~ OI inda, Conselhciro rl'Estado, Pmsidcntc 
do Conselho de 1\'linistros, .1\linistro c Sccretat·io d'l~stado dos 
Ncgocios do lmpcrio, assim 11 t<•nha entendido e faça executar. 
Palacio do Jtio de .lant~iro em trcsc de Outubro de mil oitocentos 
cincoenta c oito, t ri;;esin1o selim o da lndcpcndencia c do 
lrHJl!'I'ÍO. 

Com a Ruhrica de Sua ::\lagcstallc o Imperador. 

JJ[ arquez de Olinda. 

--
DECHETO N." 2.2i7- de 13 de Outubro de 1858. 

Concede a JIJier.~ Trmiios e lJiaylor 1wivilegio por vinte amws 
11ara construcçãu l' tMo de d-iques fluctuanlt•s, denomi

nados « llydroslaticos >>; 

Allcnllcndo ao que l\lc rcqlwrêrão 1\licrs ll·mãos c l\Iaylor, 
c de conlhrmitlade t·om a Minha immediala Hcsolução de O do 
corrente mcz, tomada sobre parcecr da Sect:ãn dos Negocios do 
lmpcrio do Conselho d'J~stallo, exarado em Consulta de 19 de 
Setembro ultimo: Hei por hem Conceder-lhes privilegio por 
linh• annos para t·onstmc~·iín t' n~n dt• diques lluclnanl!'s, dl'-
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uominados « Hytlrostalitos », feitos por hum sysl<'tna de sua 
invenção, coulonnc os desenhos c descripção que apreseutão, 
e flcão archivados, do qual se lhes passará a competente Carta 
nos termos da Lei de 28 de Agosto de 1830. 

O .Marquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro fJ Secretario d '}<~slado dos 
Ncgocios do Jmperio, assim o tenha entendido, e faça executar. 
Palacio do IUo de Janeiro em tresn de Onlubro do mil oito
centos cincoenta e oito , trigesimo sctinw da lndcpendencia o 
do lmperio .. 

Com a Rubrica de Sua l\Jágestade o Imperador. 

Jfarque::; de O/inda. 

DECRETO N." 2.2í8- de 13 de Outubro de 1858. 

Eleva a seis Companhias o Batalhão de reserva mllnero 
dez da Guarda IV aciona[ da Província do llio de Janeiro. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província do 
Rio de Janl'iro; Hei por bem Decretar o st'guinle: 

Art. Unico. l<'ica elevado a seis Companhias, o Batalhão 
rle reserva numero dez da Guarda r\acioaal da Província do 
Hio de Janeiro,. derogado, nesta tmrle, o Decreto dP seis de 
l\Iaio de mil oitocentos cincoenta c dous. 

Francisco ])iogo Pereira de Vasconcellos, do l\ku Con
selho, Ministro e Secretario d'Estado dcs Ncgocios da Justi«:a, 
assim o tenha entendido c fat:a l'Xl'cular. l'alacio do Hio de 
Janeiro em trese de Outubm de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigcsimo sctimo da lndcpendencia e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magestado o Imperador. 

Francisco Dt"ogo Pereira de J"asconccllos. 

li·~ 
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li·~ 
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DECltETO N.• 2.27!.}- de 16 de Outubr·o de f8ã8. 

Elevando O$ t'encimentos dos Empregados da Secretaria da 
Policia da l'rovincla do Ceará. 

llci por bem, ·sobre informação do Presidente da Província 
do Cmmí; J>Bcrctar o seguinte: 

Art. Unico. Os Empr·cgados da Secretaria da Policia da 
Pr·oviilcia do Ccarü percehcruo os vencimentos marcados na Ta
bella, que com este baixa: ficando sem vigor, pelo que res
peita á dita Província, a Tabclla nume1·o dous, que acompanhou 
o Ul'crdn numero mil oitocentos noventa c oito de vinte hum 
de )<'e\'CJ'eiro do llllllO }ll'llximo pr·ctcrito. 

Fmncisco Diogo P1~rcira de Vasconcellos, do l\Icu Conselho, 
Ministro c Sen·etario d' E~lado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha eulendido c faça excr.util.r. Palacio do Hio de Janeiro 
tlm dez~scis lle Outubro de mil oitocentos cincoenta e oito, tri
gcs!mo sctimo da lndepeudcucia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :\Iagcstade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

Tabel!a <los weu~ãnnentos dos E•ÚJtregados da 
Sea•etu;•ia1 da l"«,liciu da Provlneia de Ceat•ú, 

•" •tne se t•eleJl•e o Deet•eto desta data. 

- -· 

E~lP nEGA DOS. Ot·denados. Gr•atifiea- Som mas. TOTAL. 
riics. 

--------------------- ----
1 Olllcial servindo de 

Secretario ....... 1.600~ 4.00~ 2.000:tP 2.000:t; 
3 Amanucnses ...•... SOO:fP 4.00:;'; 1.200~ 3.600:jp 
1 Dito externo ...... 800~ 400:t; 1.200:/P 1.20@1 t Thesourciro ....... :tP 200~ ......... 200~ 
1 Porteiro servindo 

I 
de Continuo ..... 400~ 200:tP 600~ 600~ i 

7.600~ 
! 

Palaeio do lHo de .Janeiro em 16 d~ Outubro de 1858.
Franciaco Diogo Pt•rcira de Jíascouccllo.~. 
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DECRETO N.o 2.280- de 16 de Outubro de t8:>8. 

Eleva á Cathegoria de Secção de Batalhão a Companhia, e 
Secção de Companhia, da reserva, creadas 110 1lluuicipio 

de Lorena na Prorilicict de S. Paulo. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
S. Paulo; Hei por bem ])ccrctar o seguinte: 

Art. Unico. Fica elevada á Catllf'goria (le Sreção de Ba
talhão, de duas Companhias, com a designação de quarta do 
set·viço da resci'Va, a Companhia r. Sec•.:iio de Companhia antlsas 
creadas no l\fuuicipio de Lm·ena na l'roYincia de S. l'aulo, e 
derogado nesta parte o Decreto numero millt't'st'nlos e einco•·nta 
de vinte este de l\Jarço de mil oitocentos eineol'nta e qnatm. 

Francisco Diogo Pereira de Vaseoncl'llos, do Mt·n Con
selho, Ministro c Secretm·io d'Esladu dos Neg01·.ios da J usliç<.l, 
assim o tenha entendido, c fa~a Pxeeutar. Palacio do Uio de 
Janeiro em dczcscis de Outubro de mil oitot·nntos cincoenta o 
oito, trisesirno sctimo da IndPpendcnda e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua ~Jagrstade o Imprradot·. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcello~. 

DECRETO N.• 2.281 -de 1G de Outubro de 1858. 

Eleva á Cathegoria ele Bata11ulo, a Seq:iío de JJaialluio m'
mero quatro da Guarda Nacional da resen:a, m·eada 
no Jlunicipio de Campinas da l'mrincia de S. l'aulo. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Provincia de 
S. Paulo; Hei por bem l>ecrelar o sq;uintn: 

Art. Unico. Fica elemda ú Calhegoria de Batalhão de 
<JUatro Companhias, com a designaçiio de segundo do serviço 
da reserva. a Secção de natalhão numero quatro, ereada 1w 
Município de Campinas da l'ro\incia de S. P;lUln, c dcrogado 
nesta parte o Decreto numero mil duzcnt.os trinta e quatro de 
linte oito de Setembro de mil oiloeentos dncoenla e tr('s. 

Francisco Diogo Pereira de \' asconcellos, do l\Jnu Con
llelho, Ministro e Secretat·io de Estado dos Nl•gocios da .Jus
tiça,. assim o tenha entendido e faça ex:eculut·. Palado do Uio 
de Janeiro em dezeseis de Outubro de mil oitocentos cin
coenta e oito. trigcsirno setimo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua l\lagestade o Imprradot·. 

Frai!CÍSCO Dioao rereira de l'asconcellos. 



DECHETO l\. 0 ~.S!t\.:2--dc 1ü ô1~ Ou!ubro de 1858. 

Eleva os t·encimento.s dos Empregados da Secretaria da 
Policia dct Proeincia do Amasonas. 

Hei por lwrn , sobre informação do Presidente da Pro
víncia do Amasonas, Decretar o st>guinlc: 

Artigo Unico. Os Empregados da Secrrlaria da Policia 
da Pro\lineia do Amasonns pcreehcriío os vendnwntos marca
do,; na tabdla qne com e~l~~ baixa, fieandn sem vigor pl'!o 
qae respeita <Í dita Província, a lalwlla numero dous, que 
aeompanhou o Decrdo nnnwro mil oitocentos noventa c oito 
de \'inln hum dn Fcn·reiro do anno proximo prcterito. 

Franeisco ])in~ o I'Prei ra de Yaseoncellos, do l\lt•u Conselho, 
J\linistro (~ ~eaP111rio d'Eslado dos Nc;.;oeios da .h~:;Liça, assim 
o lt·nha ~~tllt•ndillo c fat~a t'Xt't'lllar. Pnlaeio do llio de Janeiro 
em dcsescis de Outul11:o de mil oitocentos cineoeuta e oito. 
tri1~esimo setimo da lmkpendeucia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lngcstadc o Imperador. 

Francisco Dt'ogo Pereú·a de Vasconcellos. 

TnJ~ella dm• ''CU("hta~n~os tlo."i Ent1n-e~ado~ tla 
~~(•i•etnl'ia da l"'oiit!ia ela Pt•tn•incia do ,\.naa
S4tnas, a que t-;C t•clC!t•e o Dect·eto desta «lata. 

EJII'REG.\DOS. Onlruados. Gl'alifica- Somma~. TOTAL 
rii<·s. 

---------- ·---------------
1 Eseripturario ser-

vintlo de Secretar. 1.000~ 400~ 1.400;\i 1.400~ 
2 Amanucnscs ...... 800~ ........ 1.600~ 1.600~ 
1 l'orteiro servindo 

de Continuo ..... 500~ ........ I 500~ 500:/P ---·-
3.500:/P 

Palaeio do Hio de .lnnl'iro <'lll 16 1lc Ontnhro de 1858.
Franciscu Diogu Pereira de l'asconcl'llos. 



DEf:RETO N. o 2.283- de 20 d1• Outubro de 1858. 

Approt·a os Estatutos do Instituto Pharmaceutico do llio de 
Janeiro. 

Attcndendo ao que 1\Jc rrqu••rco Eduardo Julio Jamrot, 
c de conformidade com a Minha imnll'diata Hcsoluçiío de 6 
do corrente mez, tomada sobre parecer da St-cção dos. !'lq~oeio~ 
do lmpcrio do Conselho d' Eslado, exarado <'m Consulta de 28 
de Agosto ultimo: Hei por b<'m Approvnr os Estatutos do Ins
tituto Phnnnaeeulico do Hio de .lanf'iro, que co111 I'Sl<' h:~ixão, 
com a deelaração de que as habilitaçiies, que lhn·m l'onfl·rida~ 
aos alumnos do mesmo Instituto, não os autorisão para o <'X<'I'
deio legal da pharmacia, nPm para as matriculas nas facnl
dad<'s do medicina: o que tudo se deve conformar C(l!ll os re
gulamentos respcclivo:;. 

O l\Iarqnez de OI inda, ConsPlheiro d'Estadn, Pn•si<kntc 
do Conselho de :Ministros, l\Jinistro c Serr<'lario d'Eslado dos 
Negocios do Imperio, assim o t•·nha PntPn<lido, ~~ faça <'xt•cutar. 
Palacio do Hio de Janeiro Pm vinte dP Outnhro dP mil oitocentos 
cincocnta c oilo, trigPsimo setimo da In<lrpcndcncia c do lm
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o lmpNa<lor. 

lllarquez de Olinda. 

Estatutos dn lnsHüdn Pbn••naneentico elo Dio 
de .Jnueil•n, a •Jne Ne t•efet•e o Jtc.-t·efo 

n.• ~.2S3 de 20 d•~ fhatulwo d•~ ISdS. 

C.\PITULO I. 

Do Instituto e seus fins. 

Art. 1.• O Inslitul.o Pharmarcutieo do Rio dr .Janriro (pm 
por fim promover por todos os meios a seu alearu·c o progresso 
c desenvolvimento da pharmacia rm toda a sua extensão. 

Art. 2. • Para conseguir este fim o Instituto crnpreglmí, 
segundo seus recursos pccnniarioo, os srguintes nwios: 
~ 1. • Corresponder-se rorn as sociedades nal'ion;H'S c estr:m

gPinls de ignal natureza. 
§ 2.• Crear lturna bihliolhcca Pspccialmen!c' pltarnwrl'Hlic'a 

c nw,licn, á dbpns"c:fin <k f!ll<'!lt a rptiwr c·nn~11llar. 
~ :1.• Pnhlic'ar 1111111 IH'rindiro lri!IIC'Il~;tl c·otll " titulo 1k 

<c .I 111/a''·' ,,. 1'/wr//laria )'. 
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§ 4. o Fundar· hum gabinete de sciencias natumes para os 
vstudos c analyscs do Instituto. 

§ 5. o Organisar hum corpo de praticantes de pharmacia, 
que serão considemdos pensionistas do Instituto. 

§ fi.• Fund:tr hnma escola, em que se proporcione aos 
pensionistas do lnsliluto o estudo dos prcparatorios exigidos 
para o cm·so de pharmacia na Escola de Medicina. 
~ 7. • Mandar á Europa os pensionistas do Instituto que mais 

se tiverem distinguido por sua rnomlidade e applicaçiío nos 
estudos p•·epdl'atot·ios, c no curso de phanuacia, a fim de apcr
l'ciçoat·cm-sc no estudo !la chimica c piHII'IIHH~ia. 

§ 8. 0 O estudo n aperfeiçoamento de tudo quanto for con
cernente á pharmacia c lherapcutiea. 

§ 9. o Conferir prcmios aos descobridores de p1·incipios im
medi atos mcdicamPntosos. 

Art. 3.• O Instituto compor-se-Ita de membros clfcetivos, 
titulares, correspondentPs, bem•meritos, e honorarios. 

§ 1. • Poderão ser nwmbros elfedivos súmente us phanna
ceulicos legalmente reconhceidos no lmpcrio. 

§ 2. o Poderão ser membros titulares os indivíduos que cul
tivarem algum dos ramos das sciencias naturacs. 

§ 3. • Poderão se1· membros benemcritos todos aquclles in
dhiduos <JUe tiverem eoncorrido para as desp«'zas do Instituto 
com hnma quantia ou donativo, supe1·io1' a l.'l'm mil réis. 

§ 4. • Serão membros honorarios slinll'nlc lHJUCilt~s que ti
verem profundos conhecimentos de pharmacia ou medieiua. 

§ 5. o Só poderão ser membros correspondentes os phar
maceuticos e medicos domiciliados fúra da Cidade do lHo de 
Janeiro, que por· seus conhemmcntos e amor á scicncia possão 
cooperar pal'a o progresso do lustilulo. 

CAPITULO 11. 

Admissão, det'cres e direitos dos membros do Instituto. 

Art. 4.• Não será candidato algum admittido no Institut~ 
sem que preceda proposta por escripto assignada pelo propo
nente, dedamodo o mmw, naturalidade, profissão, estudo, rc
sidencia, idade, e tilulos do pmposto. 

Art. 5. o Lida a proposta em sessão pelo Secretario geral, 
ficará sobt·e a mesa até a sessão seguinte, em que será votadt' 
por escrutínio secreto; devendo, para que o candidato seja 
aceito, reunir tres quartos dos votos presentes. 

Art. 6. • Para soei o honorario ou bencrncrilo só poderá 
ser admittido o cat:didato que obHwr vútação unanim(', 

Art. 7 .• Todo o membro l'll'cctivo concorrerá com huma 
jnia nunca nwnor de ''inl.e mil réis, c com a mensalidade dc
dous mil ri·is pi!go~ alli;mlados de tres em lrl's lll!':WS. 
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Art. 8. o Os membros titulares c correspondentes pagarão 
s•}mcnte a mensalidade acima l'Stabelccida, e pela forma de
terminada. 

Art. 9.• Seni demillido do Instituto o socio que sem mo
tivo justificado deixm· de pagar suas mensalidades durante seis 
mczes. 

Art. 10. O socio effpctivo não podení recoMr qualquer 
cargo ou commissão para que lbr elPilo on nomeado pela pri
meira vez. 

Art. 11. Dcvení assistir ás sessões do InsUtuto, e servi-lo 
com suas luzes c esforços, tanto nas discussões e trabalhos sci
entilicos, como nos administrativos. 

Art. 12. Receber em seu laboratorio pharmaceutico hum 
pensionista do Instituto, c dirigi-lo no estudo e pratica da pilar-
macia. · 

Art. f 3. Os membros titulares c coJ'I'espondentes, quando 
presentes, poderão tomar parte nos trabalhos c decisões scicn
tificas e administrativas do lnstilulo. 

Art. g, Os membros honorarios e bcnemcrilos sô po
derão tomar parte nas discussões sdenlificas. 

Art. 15. Qualquer membro tem o direito de apresentar 
por si nu por correspondencia thcscs, memorias, analyses ou 
outros tmbalhos. 

CAI'ITULO 111. 

Da direcção c trabalhos do ln.~tiluto. 

Art. 16. O Instituto srrá dirigido pm· hum Presidente, 
dous Vice-Presidentes, (I .0 c 2. "), hum Secretario (;eral, hum 
dito Arcbi\'ista, dons Adjuntos, c hum ThcsoUI'ciro. 

Art. 17. P<na esses cargos só poderão sct· votados os socios 
de que trata o art. 3. • § 1. o 

Art. 18. As sessões do Instituto serão ordinarias, extra
ordinarias, c solemncs. 

§ 1. o As orclinm·ias para assumptos scicnlificos serão hum a 
vez pm· semana, em dia, hora, e lugar previamente annunciados 
pelo Secretario Geral. 
- § 2.0 As extraordinarias terão lugar sempre que se precisar 
de tratar de assumptos financeiros, ou que cxijão prompta so
lução. 

§ 3. • Ae solemnes nos anniversarios da inauguração do Ins
tituto, c quando se tiver de distribuir premios. 

Art. 19. O Instituto não poderá celebrar sessão com menos 
tle seis membros. 
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C.\ l'lTt: LO l L 

Dos f uncáonarios. 

Art. 20. Ao Presidente do Instituto compete: 
§ 1. o Presidir u todos os truhalhos do Instituto. 
§ 2. o Ma11tcr a ordem nus sessões, podendo smpé'ndc-lo~, 

SD assim o julgar nccessario. 
§ 3.0 .Marcur eou1 anteccdeneia para cada sessão a ordem 

do dia. 
§ 4.0 Ohsenar e fazer observar aos demais funccionurios 

o liel cumprimento destes Estatutos, do regimento interno e 
de todas as delibcraçiies do Instituto. 

§ 5. o Hubricar todos os livros, atlcstados, c muis documentos 
do Instituto. 

§ 6. 0 Nomear us eommissücs :JUe forem necessarias. 
§ 7. o Não votará, m:eeplo na elei\,'ãO dos funccionarios da 

Dirceloria, senão em caso de empate, jiOdcndo abster-se disso 
tmra submctter o dPscmpate <Í sorte. 

Art. 21. Os Yit:e-Prcsidcntt~s s<•gnndo a sua ordem sub
stituirão o Presidente rm snas faltas ou imncdimentos. 

Art. 22. O Secretario Geral he o principal agente dos 
ncgocios do Instituto, c a seu curgo est;1 : 
~ 1. • Dar conta em todas as sessües do expediente. 
§ 2. o Assignar, e expedir a correspondenclu do Instituto. 
~ 3,° Fazer em o lino competente a matricula dos socios 

segundo a elasse a que pertencerem. 
§ 4.o Apresentar nas sessües anniversarit~ hum rclatorio cir

cunstanciado dos trabalhos do unno social. 
~ 5. o l\Iatricular em sua devida ordem os pensionistas do 

Instituto, eonsignando a par do nome de cada hum as notas 
de eonduela c a prO\ citamento que lhe forem transmiltidas pelo 
l)residenlc. 

§ 6. o Expedir os cartões de matricula dos pensionistas, 
bem como os atteslados de conducta c aproveitamento que dcyào 
ser passados por despacho do Presidente. 

Art. 2:3. Compele ao Secretario Archi\'ista: 
§ 1. 0 Substituir o Secretario Geral em suas faltas ou im

pedimentos. 
§ 2. o 'formar apontamentos do que se passar nas sessões, 

a fim de confeccionar os actos, rubricando todos os trabalhos, 
propostas ou indicuc;ões remcttidus á mesa, e dar com brevi
dade huma nota de tudo ao Secretario Geral. 

§ 3. o Arrhivar, c ter debaixo de sua guarda todos o livros, 
papeis, jornaes, tiH'scs, llll~lllorias, e wuis objectos do lnsti
t•llo. 
~ 'L" Apn~SI'Illar lln111 illV!'II(ario por ord~m alpltalwtica uc 

llld<l qu:tn!o JHl~~>air n l:h!itnto n" fin: do anno soda!. 
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~ 5." \'i~iar a rld l'lllrt'[.!;:l dP todo~ os jorn:w~ ele que o 
lnslilulo for assi;.:nante, dando as pru1i!lencias quaudo lwjão 
falias, para que ellas SP.Po n•paradas. 

Art. 21. Os L" e:!." Adjuntos do ~ecrelario snh~tiluirão 
o St•erdario Archivista c o (ieral em suas falia..; 0~1 impecli
uwntos; alem di~so os coadjuvariio ent Ltldos os tr:1balho~ ú cargo 
dos JIICSIIJOS. 

A rl. 25. Ao Thesoun•iro eompl'le: 
§ 1." Arrecadar [o(!os os tliniH'iros JWrlt'llCt~lltPs ;:o lnsli

tnlo, pdos quaes ficará n·sponsa\1'1, Jlitss:uulo os t"lllllpdenks 
l't't:ibos. 
~ 2.• ExpPdir trimPnsalmPntt~ aos sm:ios m l't'cihos de ~uas 

tnen~alidades, c das joias aos rt'Ct'ln-admillidos. 
;:;; 3." Ter t~lll dia com toda a r!an·za e ordem a PSt-riplu

r;u;iio dos dinlw1ros a seu cargo. 
~ :\." Executar as ordens de tlespl'za, a;signadas pdo Pn·si

dt·niP c St~tTdario (;era!. 
~ 5." Etniar os dip!ouws aos swios q11t~ tilo'l"t'l!l pa~o~ 

liUas joias. 
% ti." .\pres:-nl~r no lim dn t'atla trin1es!rt>, ou qilantlo o 

Instituto o exigir, o La!anrcte dPIIIonslraliHI do t•statlo da caixa; 
t> quinze dias antes do fim do anno social o balanço f!"l'r<Jl da 
n·cei!<J e dcspeza docunwnl,1da, e o on::auH'nto para o anno 
''i ndouro. 

§ í." Empregar, sobre sua rt'sponsahilidadP, ltmw1 pessoa 
pül"<l a wbrança dos dinheiros do Jnstiluto, podendo dPspcnflpr 
com t~s~;c serviço atú dt~z por cento do valor arreradado. 

§ H." Hecolhcr a h11n1 dos Bancos m::tis acredilados as sobras 
tios dinl!eiros do lnstil.tilo, desde a quantia tk Ct'lll mil rt'•is. 

Art. 2li. Us funccionarios do Instituto senirão por 1111!11 
annu, mas poderão ser reeleitos. 

C.\I'ITULO \". 

Dos A mwes de l'hannaáa. 

Art. ':!.7. Os Ann:II'S snão n•digidolS poli" ln1111 ~;ocio t'll(•
divo, eleito totlos os anuos pelo lnslitnlo. 

C.\P!Tt:LO Yr. 

Dos pcusiouistas . 

. \ri. :!S. o~ pensionistas do Jnsliluto Sl) di\idirlio ('Jll 
I.,, t) ::!." l"lass,. . 

. \ri. ~\1. l':ll.l ~~'!' atllllillido a )H'n:;ionist:t de :.'.' d;;,,,,. 
I!P pro·t·i~•o: 

~i. !." l,ll!f' " •:,ttH\id,\t•! 1cnh,\ IH·'\· rl•' tl<'! :!1111<• · lo; ••!<•<.h:. 
,;·.: 
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§ 2. o Que a sua moralidade seja afianç::.da por parente, 
curador ou protcctOI'. 

§ 3. 0 Que saiba ler, escrever, c as quatro opcrat;õcs ele
mentares. 

Art. 30. Admittido o candidato, receberá hum cartão de 
matricula, c se empregará por suas proprias diligencias, ou 
pelas do Instituto em algum laboratorio pharmacculico, para 
cultivar pralicamcntc a pharmacía . 

. Art. 31. Logo que o pensionista esteja empregado, Jançar
se-ha o nome do chefe do laboralorio á ma1·gcrn da sua ma
tricula, bem como a data da entrada, c as condições, se houver. 

Art. 32. De tres em trcs mczcs apresentará o pensionista 
hum ccrlificndo de sua conducta c nprovcitamcnto, passado pelo 
chefe do estnbcleeimrnto em que se achar. 

Art. 33. Quando por qualquet' motivo o pensionista se 
despedir, ou for desp Jdido do estabelecimento em que prnti
cava, deverá no mesmo dia ou no immedialo npresentar-se no 
Presidente do Instituto, ou ao Secretario Geral, a flm de mo
tivar a sua retirada, apresentando o attcstndo de que trata 
o art. 32. 

Art. 34. O pcnsionistn, que durante dous annos tiver 
pcrsistcneia na praliea da pharmacia, boa conducta mornl, 
zelo, c nproveitamento, poderá ser cl(wado a pensionista de 
1." classe, devendo antes provai' em exame suns habilitnç.õcs. 
Alêm dessa elevação, em raziio do exame que tivet· feito, c 
das notas de conducta que apresentar, poderá ser premiado 
pelo Instituto. 

Art. 35. Poderá tambem ser admillido a pensionistn de 
1. a clnssc o candidato: 

§ :1.0 Que mostrar com documentos valiosos ter exercido 
n pharmacia durante quatro a unos, c o disposto no § 2. o do 
art. 29. 
~ 2. o Que for approvado no exame de habilita\'ÕCS do 

art. 3!J. 
Art. 36. O candidato admittido a pensionista de 1. a classe 

tem os mesmos deveres consignados nos arts. 31, 32 c 33. 
Art. 37. Fre(tuentaní gratuitamente as aulas de franccz 

c mathcmaticas do Instituto (art. 2. o § 6. 0 ). 

Art. 38. O pensionista, que sem conhecimento das ditas 
materias, nellas se habilitar em hum anno para cursar o es
tudo de pharmacia na Escola de l\Iedicina scn1 premiado eom 
huma medalha de prata, c o que se habilitar em dous annos 
com huma de bronze. 

Art. 39. O pensionista de 1. a classe, que não quizcr cursar 
os estudos superiores da pharrnacia na l~scola de 1\Iedicinn, será 
todavia obrigado a estudar o france1. c arillunelicn. 

Art. 40. O pensionista, (jtW durante tres annos niio s1~ 
liYer hahililndo no·; pr<'paralorios, ou que !i1r reprovado duas 
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vezes successivas no cmso de pharmacia, perdcrú o dircilo de 
estudar a expensas do lnsliluto. 

Art. 41. Ao pensionista pobre, que se achar habilitado pam 
matricular-se no curso de pharmacia, pagm·á o Instituto as ma
triculas, c fornecerá os livros necessarios, os quaes o pensio
nista rcstituirtí no fim de seus estudos. O Instituto fornecerá 
ta111bem os livros nccessarios para os estudos prcpamtorios. 

Art. 4-2. U<; exames dos pensionistas tanto de prepara
torios como do curso de pharmacia serão presl\nciados por huma 
commissiio de tres mcmbms, nomeada pelo Instituto para as 
suas ulteriores deliberações. 

Art. 43. Em cada anno do curso de pharmacia serão 
distt·ibuidos trcs prcmios aos pensionistas que se tornarem 
merecedores de distincção pela sua conducta, talento c apm
vcitamento, c constarão esses prcmios do seguinte: o 1. • lmma 
medalha de prata, o 2. • hum tratado dl' pharmacia ricamente 
encadernado, o 3.• hum dito encadernado menos ricamente. 

Art. 44. O pensionista, que tiver obtido os primeiros 
premios, poderá ser mandado á Europa it custa do Instituto, 
a fim de aperfeiçoar-se no estudo da chimica c ela pharmacia. 

Art. 45. O pensionista, que tiYel" concluido os seui cs
tullos, será desde logo inscripto membro do Instituto, pagando 
a joia quando puder, c assignará hum titulo de di\'ida á vista 
da conta de todas as dcspczas com ellc feitas pelo lnslituto, 
pam por meio de prcstaçücs com JH"nzos muito favoran•is o 
resgatar, não devendo nunca ser por tal divida executado. 

Art. 4u. O pensionista, que por qualquer motivo não 
quizcr dedicar-se aos estudos scientificos, mas que se entregar 
com zelo c aproveitamento á pmtica da pharmacia, pcnna
nccendo em hurna casa com boa conducta du1·antc trcs annos, 
será premiado pelo Instituto. 

C.\PITUr.O Vlf. 

Da escola de preparatorios. 

Art. 47. A rscola dn p1·eparalorins s1~rú n~gida por hum 
rl'gulamenlo cspceial, npprovmlo pelo Inslilulo. 

Art. .i8. Constará de duas cadeiras, lmma de lingua fran
ccza, outra de arithmctica c geometria, c seus professores de
verão ser pessoas habilitadas perante o Conselho de Instrucçll•) 
l1nblica. 
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C.\l'ITI'LO HJI. 

]) ispnsiçiirs dit·crsas. 

Art. 4!l. O Ins!it.nt.o mnferir<i medalhns de hrrmzr•, prata. 
ou ouro a toclo o indhidun residen(l~ no Brasil, que tlt•scobrir 
pri nei pios i mnH'rlia tos lllt>dica nwn tosos. 

Art. 50. Os CX<lllli'S para JWnsionisla de 1." classe scriío 
feitos pdn modo segninl•~: 
~ 1.0 Na oceasião do nanH~ o l'rcsidrmt<~ rwmcará Ires merll

bros cll'cdivos para 1'\ii!IIÍnal'l~lll o candidato. 
~ 2. o O exame scr<i ft~iln perante os nlelllbros do Inslilut.n 

n·11nidos PTII sessiío. 
~ :1." Cada ~~xaruin:1dor ar!.:Hir;í por <><:paço <k quinw mi

nuto~. 

~ .L" O Pn ,;illenlt• do ln:•lituln, que sPr;Í !;unhem o Pn•
sidentP <los exam:-~, pod<'I'<Í arFuir o randidalo duranll' o tempo 
lnar't'aclo acima. 
~ 5." .Findo o cxnmc se prore<lerú imrnP<liatamcnle ü vo

tação por escrutínio scrrclo, em que lomariio parte a mesa f' 

os examinadores. 
% li." Nos P\aBws <ln liallilita<:iío para a 1.' classr dos pen

sionistas da 2.", o esrrnlinio t'oiTPJ'Ú duas \t•zes, a t.a para !fll!~ 
possa ser arhniltido, e a :!." para que possa s~r premitulo, 
execpto se tin·r sido reprovado 11a 1. a YI'Z. 

Art. 5J. Se o candidato for reprovado, sú poderü ser all
mittido a llOlO Pxarne <kpois <le decorridos seis mezes. 

Art. 52. O anno social princ:ipianí no dia dn inauguraçfio 
do I nsli tu to. 

Art. 53. A ekic:iio dos funecionarios scrit feita algnn;; 
dias ;mies do anniw•rsario da inauguração do Instituto, e a 
posse oito dias depois do rnesmo. 

Art. 5fL Em quiinln os n'udinwnlos do Jnslilu!o não pt•r 
mil.tirl'lll a C\l't'IH:;io d1• todas as iddas ronslaniPs <los §~ do 
art. 2.", o Insl il.uio proct·d<,rá ~:pgumlo as suas ''irenntsta'n't'ias. 

Art. 55. Os empregados, <IUC forem precisos para o St'r-. 
viço do Instituto c da t·smla de prcparalorios seriío uouwados 
pela mct;n; suas gralific;uJH's porem scriío arbitradas pelo lns· 
titulo. 

Art. ;j6. O Pr('sidenlc elo Instituto scrit sPmprc o lli
rcctor da eseola de prPparatorios P dos pensionistas, SL'ndo 
ajudado lli'Sse cargo pelos outros membros da nH'sa. 

Art. 5í. Serão propril'cla<iP do lnstilulo lodos os trabalhos 
que forem lidos nas ~uas st•sstles. ' 

Art. 58. As collllllissfu•s llOIIH'tHins para qualquer l.raballin. 
•erão obrigadas a apn•senta lo dl'nlro <k f]Hinzc dias, ., em eas1's 
"xtr;~nniinarin> tl''lll ro 11!• dt•h IIH''lf'~. 
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Art. 1.i9. 0.• nwrnbros, qnP duranlt• quatro atmos 1'011-

~ et:ntivos P\t~rct~rc.·nt tfU<Ihfut•;· ear~o rio lnslilulo l'O!II ZPio n 
assiduidade, serão premiados com o litnlo dn lwm•nwt·ilos, 11 

aquclles, qnn servirem dez annos, com o de honorarins. 
Art. GO. O Lente de ph:Jl'IIHtcia da Escl)la de 1\ledicina 

seni o Presidente llonorario do Instituto. 
Art. Ul. Quando se de o caso de dissolut;iin do Insti

tuto, o seu espolio c o dinh~iro, qtw t•xislir em sua caixa, 
rnverlcrão para o llospieio de Santa Thcn·za. 

Art. li~. Os prest•ntcs Estatutos não pmkrãn S('l' refor
mados na sna lolalirladc antes tlc dreonidos ilous annos, e 
nmu~a. em eireumslancia algnma se poderão alll'l'ill' spas Iins. 

Rio de .Jnueiro em 7 do Agosto rk H\:)~. - Assig-nado,.; : 
PrPsidtmte, Eduardo .Julio .Jannot.-:.;Perdario (it·ral, Fran

dst·o Zadtarias Aht's.-SI'el'dario .\rchiYisla, AIP\andn~ tios 
Sanlos 'illlltt'S tk l'anla.- Thcsout·l'iro, Frandsro Yil'ira de 
Almeida. 

I>Ef~J:ETO ~" 2.28',. -rln 2fl de Outubro dn ts:_;s. 

(t'lta h1mut Companhia, é hwn11 Sccçiio de Companhia avulsa 
da (;um·da Nacional de reserva no Alunicipio da ri/h~ 

da Serra n~ Provincict dr> Espírito Santo. 

Altendmulo ;Í Proposta rio Presirknl1~ da l'rmineia do Es
pírito Santo; Hei por bem Deerdar o SPg-uinll~: 

Art. Unieo. Fieão ereatlas no :\lunieipio da rilla da SPtTa 
na P•·ovincia do Espiriln Santo, e subordinadas ao Conlmantlo 
.'lupcrio1· da Capital da mP:·HIIa l'ro\ in !'ia, hnnta Compauhia, n 
hnma St'et:iio rk Companhia antlsa tia linarda l'ínrional rln ser
vi<;o de n•st•rva, as l(trat~s IPI'Ütl as suas panulas tllH lu.~·arPs qtw 
lhl's forem marcados pdo Presidente da l'ro\"inda na Jl'n·ma 
da Lei. 

Franciseo Tliog-o Pnrcira dt~ Ynscnncel!os, do )i<'n CnnsPihn. 
l\linislro e Sl'crdario d'Eslatlo dos :\••g-ot~ios da .luslit:a, assim o 
tl'nha enlcndirlo c faça 1'\ecutar. Palacio tio Hio dn .Janeiro 
fllll vinte de Outubr~t de mil oitocentos l'inencnla n oilo, lri-· 
gPsimo seliruo da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Hnhrka dt~ Sua l\la.•.:-c•slatll' o lmJH'I'iHlor. 

llranri.~co /)iug11 l'creim ,[,· J'as,-,_ll/1';'/{os 
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DECllETO N.• 2.285- de 20 de Outubro de 1858. 

JJJ arca os ordenados dos Promotores Publicos das Comarcas 
do Rio Pardo e do Rio Pomba, creada.ç na Provincia 

de Minas Gera<Js. 

Hei por bem Decretat· o seguinte: 
Art. Unico. Os Promotores Pnblicos das Comarcas do lHo 

Pardo e do Uio Pomba, creallas na Província de Minas Geraes, 
vcnécrão cada hum o ordenado annual de oitocentos mil 1·éis. 

Fmncisco J)iogo l'erdra de Vasconcellos, do .Meu Conselho, 
Ministro c Secretario d'I~slado dos Ncgocios da Justil,:a, assim 
o tenha entendido c faça executar. Pálacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Outubt·o de mil oitocentos cincoenta c oito, tri
gesimo setimt. da Imlcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcello,ç. 

DECRETO N.• 2.286- de 20 de Outubro de 1858. 

Eleva a tres Companhia.ç a Secção de Batalhão da reserva 
numero hum da Guarda Nacional da Pt·ovútcia de S. Paulo. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província de 
S. Paulo; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Ar!.. Unico. Fica elevada a trcs Companhias, a Secção de 
llatalhão da reserva numero hum, da Gum·da Nacional da Pro
víncia de S. Paulo, c dcrogado nesta parte o Decreto numero 
mil duzentos c trcs de vinte oito de Junho de mil oitocentos 
eincocnta c tms, que creou a dita Secção com duas Companhias. 

Francisco I>iogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Con
selho, Ministro o Secretario d'Estado dos Negocios da Juslica, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palac~o do Riu ·do 
Janeiro em vinlc do Outubro de mil oitocentos cincomla n 
nito, trigcsimo selimo da lndepcndcncia ~~ do lmpcrio. 

Com a ltuhrica de Sua l\lagPsl;ulc o Imperador. 

Fnmr:isfiJ Diogo Pereira de J -asconccllot 
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DECRFTO N.o :!.287 -de 20 de Oaluhro de 1858. 

Cn!a hum lJatalltâo de Infantaria da Guarda Nacional da 
nserva no Município da Capital da Província do Es

IJirito Santo. 

Attemlcndo á Proposta do Presidente da Província do Es
pírito Santo; Hei por bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unleo. Fica (Tendo no l\lunicipio !la Capital da 
Pt·o\incia do Espírito Santo, c subordinado ao Commamlo Su
pc~rior da mesma Capital, hum Hatalhiin de Inlimlcria, de quatro 
Companhias, com a nuJneraçfw de primeira do serviço da re
sena, o qual terá a sua parada no lugar que lhe for marcado 
pdo Presidente da Jlrovincia na fôrma da Lei. 

Francisco Diogo JlerPira de Vaseonccllos, do i\Jeu Censelho, 
l\Iinisfro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e f11ça executar. Pal<1cio do Hio de Janeiro 
em vinte de Outubro de mil oilocrntos cinecwnta e oito, tri
gcsimo setirno da lndependeneia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua J\rageslade o Imperador. 

Francisco Diogo Pet·eira de Vasroncel/o,,. 

DECHETO N.o 2.:!88-dc 20 de Outubro de 18:>8. 

Marca o ve11cimcnto do Carcereiro da Cadêa da Cidade de 
Passos, na Província de Jfinas Gcracs. 

Hei por bem Decrc~tar o seguinte: 
Artigo Unico. O Carcereiro da Cad1'n da Cidade de Passos, 

na Província de Minas Gcraes, terá o vencimento annual de 
cento c vinte mil réis. 

Frnncisco Diogo Pereira de Ynsconcellos, do !\leu C:onse
lho, Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Jusfiçn, 
assim o tenha entendido c faea executar. l 1alado do lHo de 
Janeiro em vinte de OutubrÓ de mil oitocentos dn('oenta P 

oito, ll·igesimo setimo da lndependeucia c do lnlJWI'io. 

C:om a lluhrica de Sua l\lagesladc o lm[H'J'ador. 

Frrmcisco Dinqt) Pereim ,,. J' asconcellos. 
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DECHETO N." ':.!.~89- tlc 23 tle Outubro u<~ 1858. 

Exonera a As.~ociariio Seryipensc da obn'gaçlw tle ler duas 
barcas para o serl'Íço de reboque 1ws barras da Pt·oviucin 

de Sery1j1e. 

Tendo em considerar;ão o que :\f c repres<'ntou a Associação 
SPrgipense: Hei por bem Exonera-la da obrigação, que lhe lbi 
impw;!a na <'ondiriio 10." do lkrrdo 11." 1.1.!)7 de 1!~ de Ou
lllbro de 185í, c 110 ~ 1." do arl. 1." do de n." 82;) <lP 1H 
de Junho <le 1855,d(~ lPr ell'el'ti\anwnle em ~enic;o, das barras 
de lapor que sfto Pxigidas p1ra rl'l10rar 11as barras da Pro\'inda 
dt~ Sergipe, a que lamlwBI <~ra dl'slinada ao reboque <las l'mhar
rac;ões de carga nos dill"erenks rios <la mesma PrO\ ineia; dnendo 
porôm a rlila .\soi!lt~ia~·iío ter St'!llpl'<', IIH'tlianle hum ajusk cPrlo 
e inl'alli\d em qualqtu•r das praças do Uio dt~ .laneiro, llallia, 
ou Pernambueo, h uma barca de la por disponirel para 1'nlJsliluir 
a primeira quan<lo, por eslar impossibilitada <k prestar srrvic;o, 
<'s!e SP ini!'ITOillllt'l'. Esta allcta~iío liea dt•pt'IHh•nle da appro
\at;flo do Poder IPgisl<~livo. 

O MarqtH'Z de Ulinda, Cons!'llwim <!'Estado, l'H·sidente do 
Conselho de :\linislrm, lllinislro c :SI·crdario d'Estado !los Nl'
~owcios do lmpPrio, assim o l<·nha entendido e 1;u:a cxl't:Hiar. 
l'alaeio do Hio de .lanciro em \inte tn·s de Outubro de mil 
oilocenlos cincocnla e oito, Lrigesimo sl'timo da lnd<'('<'tHkneia 
e do lm perio. 

Com a Hubrica de Sua 1\IagesLauc o Imperador. 

JJlarque;; de O/inda. 

Altera o primeiro w1i{urme da Secçiio de Compauhia de Ca~ 
rallaria numero hum dn (;uarda Nacional da Pro

vincin do Pará. 

Attcndcndo ao <Jll<' l\le r<'presenlon o Tenente Cornman
dante da prinll'ira St•ct;:io t!e Companhi<1 de Cavallarin da (;uanla 
~arionnl da l'rovinria tio l'ar:í, ~~ a ini\H'IIlac:ío do l'resi<leule 
da l!lt'Stna Pnn in tia; I !i'i por ht•tn lko·n·t:n: o st·guinle: 

Arlig<l llnim. .\ pritllt•ir:• ~'•·r•Jio dt~ Cotll(lillthia de C:t
\'allaria da ';narda Naci•nlill da l'rO\incia do Pani, usar:·t <'111 

prilll''i!'O llllÍ[Ü!'I!!•~ de r•r•.h• élltl<.'.' CO!ll \i:;[éb C:'Cc\1 !itlf'>; I. UI'-
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eellas e gollas brancas, com duas casas bordadas, á ouro par~t 
os Olliciaes, e á seda e lã para os Inferiores, Cabos, c (iuardas: 
calças aztws com duas listras Psearlatcs; dragonas, esporas, e 
coiTPame do actual uniforme, eapaceks de metal branco com 
morriiio amarei! o, pluma c cauda escarlates; c xebraqucs de 
panno azul com listras escarlates nos arreios dos cayallos dos 
Inferiores, Cabos P fiuardns da referida Secçiio ·de Companhia. 

Francisco Uio.f.!o )'Prei ra de Vasconcellos, do :\leu Conse
lho, i\linistro ~~ SPt:retario de ]~stado dos Negocios <la Justiça, 
assim o ltmha entendido c faça executar. Palaeio do l~io dt> 
.Janeil·o Plll vinte, tres de Outubro d<~ mil oilocrntos dncoPnta 
c oito, lrigrsimo selim o da lndcpendeneia e do I mp1•rio. 

Com a Rubrica de Sua !\lngc3lade o lmpPrador. 

Francisco Diogo Prrl'ira dr. rascon Cl'llos 

DECHETO N. o 2.291- de 23 de Outubro d1· 18:>8. 

Augmenta o vencimento do AJudante do Carcereiro da Cadéa 
da Capital da' Prori11cia de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Fica elevado a trezentos mil n··is o Yl'lld

mento annual do Ajudante do Carct~reiro da Cadl'a da Capital 
da Provincia de São Paulo. 

Frnncisco Diogo Pereira de Vaseoncellos, do i\leu Conse
lho, 1\Iinistro e Secretario de Estado dos Nq~ocios da Justiça, 
assim o tenha entendido c faça executar. Palat'io do Hio de 
Janeiro em vinte tn•s de Outubro de mil oitoef'nlos dnconnta 
e oito, lrigesirno selimo da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua 1\lngestadc o Imperador. 

Frandsco Diogo Perl'l·ra de J-"asconcellos. 
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DECRETO N." 2.292- de 2:1 de Outubro de 18:>8. 

Marca o t'encimento do ('arcereiro da ('adêa da Vila de S. 
Gonçalo na Provincia do Piauhy. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. O Carcereiro da Cadea da Villa de S. Gon

çalo, na Província do l'inuhy, terá o vencimento annual de 
cento c vinte mil r{·is. 

Ftanciscn I>iogo PPr!'i:·a llc Vaseoncf'l!os, <lo ~~cu Conse
lho, l\linistro c Sec1·ctario de Estado dos Nt'gocio;; da .Justiça, 
assim o lenh::l entendido e l'ar;a L·xecular. Palacio do Hio dtJ 
Janeiro 1'111 vinte ln•s de OululJro de mil oitocentos cinconuta 
e oito, trigesimo selirno da Indcpcndcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Frauci.ç1·o IJioyo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N." 2.:!!'13 - de 2!l de Outubro <lc 1858. 

Crea 1mma Secção de Batalhão de (hwrdas Nacionaes do 
serviço actit·o !laS f.'rf'gue:ias de Nossa Senhora da Con
ceição do Porto da.ç Caixas, e Nossa Smltora do Desterro 
de ltamby da Proriucia do ll1'o de Janeiro. 

Attcndendo á Pro[Josta do Prcsiúnlc da Proyincia do Uio 
de Janeiro; Hei por bem Decretar o s~·r:nintc: 

Art. t.n Fic:1 drsligatla do llatalllfío de InlanlPria numero 
quatro do srrviço adi-;o, a r.uan1a ;-; ;:l'io:•al quaii!lcada nus 
Freguczias de Nossa Sr•nllora da Conceit;ão ilo Porto das Caixas, 
e Nossa Senhora do Dcskrro de Ilarnhy na Província do Uio 
de Janeiro, P rcduziclo a sris f.ompanhias nquellc ll<Jtalhão. 

Art.. 2.• Fica enad:1 nas Fr«·gnezias adma referidas, su
bordinada ao Commamlo .·.;:i:e; ior da (;mmla Nacional dos ~lu
nicipios de l\laric;Í c ltahorahy na Prmincia do Hio de Janeiro 
huma Secção de 11atalllfio de Infantcria, de trcs Companhias, 
com a dcsigna::ão de tere1~ira do serviço activo, a q11al terá a sua 
parada no lugar que lhe rn1' m;:rcado pelo Presidente da mesma 
Província nu fúrma dn LPi. 

Francisco Diogo Prrrir:1 de Vasconcellos, do Meu. Conselho, 
Ministro c Secretario d'Esl.aclo dos NPgocios da .Justiça, a~sim 
o tenha entendido c faça exrm1l:1r. I,alacio do Uio de Janeiro 
em vinte trrs de Outubro 1le mil oiloeenlos eincoenta· c oito, 
trigesimo setirno da Indepcndencia c do lmperio. 

Com a Uubrira de Sua 1\Tagestade o Imperador. 

Francisco Diogo l'rreú·a de Vasconcellos. 
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DECHETO N.• 2.2!H de 27 de Outubro 1858. 

Approt'a os Estatutos da Iinperial Acadnnia de JJiusica c 
Ope1·a 1\" acionai. 

Attendendo ao que propoz o Conselho J)ircclor da I mpcrial 
Academia de 1\Jusica e Opera Nacional: Hei por hem Approvar 
os Estatutos organisados pelo dito Consrliw l>irector para reger 
a mesma Imperial Academia de Musica e Opt~ra Nadonal, os 
qnacs com este l:mixão assignados relo :\larquez de Olinda, 
Consclhcim d'Estado, Prc,;idenle da Conselho de 1\Jinistros, 
Ministro e Secretario de Estado dos NPgodos do lmperio, que 
assim o tenha entendido c faça t'Xtwnlar. l'alacio do ltio de 
.Janeiro em yintc c sete de Outubro de mil oilocPnlos cin
coenta e oito, trigPsi!llo selimo da lmlepem!PIH'ia e do lmperio. 

Com a Huhriea ck Sua l\Taf!rstack o lrnptmu1or. 

lllarque~ de O/inda. 

l~stniutos da lmrterial .tfleaclemià de ~IIusiea e 
81•era ~acionai. 

CAPITULO I. 

Dos fins da Imperial Acaámzía. 

Art. 1.• A Imperial .\cadL•mia de .Musica c Opera Nacional 
tem por fins: 

1.• Preparar e aperfei«,:oar :wlislas nneionacs nH'IOllramaticos. 
2. • Dar concertvs, c rrprrscntaçfírs de canto em língua 

nacional, ltwando <Í. secna oprras lyricas nacionat•s, ou estran
geiras wrtidas para portuguez. 

Art. 2.• Para pi"<'t'llciH•r <'Sh~s fins a lmpPrial Academia 
tm·it as aulas nPcessarias, c conlraelaril os artistas indispcnsa
veis, eom tanto que a sua dcspcza annual não C'\ceda ao pro
dueto de quatro loterias das qnn lhe foriio com~cdidas. 

CAPITULO 11. 

Da Dit·ccção da Imperial" Acnrlcmia. 

Art. 3. 0 A Imperial Academia de l\Iusira c Opt>I"a Nacional 
cslaril debaixo da liscalisação superior do lnspeclor <los lhcatros 
subvencionados, o qual, alt~m das attrihui«,:õt>s que lhe dão as 
lnstmcçõcs dn 30 dr~ nczemlJro de H~53, c qnt> forem appli
caveis á mrsma Academia, tPrá por missão lazPr executar os 
presentes J~stat ulos, t·.onsullar ao Governo para rPsolvcr sobre 
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os casos omissos, ou sobre quaesquer mediclas qttp, julgar 
convenientes para o melhoramento e progresso da AeadP.mia, 
e regular as suas dcspezas de sorte que não excedão aos recursos 
;l sua disposição. 

Art. !~." A arlrninistra~~ão interna e cconomica da Imperial 
Aeademia scr:í confiada a httm Dirrctor, tarnbern nomeado pelo 
l:overno, ao qnal eompetirú: 

§ 1.• Conlraetar os artistas, nomear os que !lerão n~gt~r 
as aulas, e adruitlir os alurnnos da ,\,·adelllia. 

§ 2.• Vdar na boa ontem, t) dist:iplina da Aca!h'tnia, no 
eumprirnento das ohril-!açücs t·rmtrahidas pelos artistas, na ohsPr
vaneia das instrncções que lorern dadas. 

§ 3." Fisealisar o t·nsíno das aulas, e a PXnt)ncão dos cxer
ddos, P qnaPSI(IH'I" outros trahalllos da At)adPHIÍa 

§ IJ. 0 lmptir as mullas, ou descoulus dos onh·na!hJs aos 
artistas que fa 11 arem ;ís suas obrigat;iks. 

§ 5. • Presidir aos exames prcseriptos nos ar I igos 1 '~ r "I!). 
§ 6." Pi\r todo o cuidado ua couscrnlf;l'io do An:!Jiro, P 

Guarda-roupa da Aendemia. 
§ 7. 0 l)ropôr ao lnspedor as medidas fJUC julgar indispPn

sareis para o rnelhoranlf'nto da Academia, preslar-llre todas as 
intin·maçüt>s exigidas pt>r Plh~; P apn~sPnfar-llw, no fim de carta 
t.rimestn•, a coula da n:l·t•ila e despf'Za da llli'SIIIH Ara1h:mia 
com os docurnentos jw;iificatiyos. 

§ 8.• Ordenar a compra dos instrumentos, musieas, e mo
veis neccssarios para o ~erviço da Academia. 

§ 9." Fazer a dt'SJH'za do expedit•nte ordinario dentro da 
quantia que para isso for mensalmente fixada pelo lnspector. 

§ 10. Abrir couta corrente eom nlgum dos Raneos, hypo
thecando o producto de quatro loterias, euja cxtraeção deulro 
do anno o f.on·rno afliança. 

§ 11. Assignar a folha mensal dos ordenados dos arti~tas, 
das gratificaçõrs dos ernpn·gados, c d:t despcza do expediente, 
·~ receber do mesmo n,mco a sornma para o pagamento della. 

,\rt. fi." l\enhmn dos netos attribuidos ao Director pelos 
~~ 1. •, 8. •, 10, e 11 do ar ligo precedente, será praticado sem 
previa autorisaç.ão do I nspeelor. 

CAPITULO 111. 

JJus Aulrrs da Imperial Academia. 

Art. 6. 0 Haverá na Imperial Academia as aulas seguintes: 
1. • Para ensino de eanto e exercícios de coros. • 
2. • Para Pnsino de cauto, e exerci cios de concertos das 

partPs das operas. 
a.a l'ara o ensino da arte dramatica, ou da rccta pronuncia, 

da intelli!4Cilt~ia ~ramrnntieal do discurso, e da expressão das 
idi•o.s pela rnusiea, r cnloaç.i\o da voz. 
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Arl. 7 ." As horas, e tempo da duração das auliJS e exPr
cidos da Academia serão marcruios em t(lbclla, organisada pelo 
Hirector, ouyindo os Professores, c approvado pelo lnspector. 

CAPITULO IY. 

Do.ç Profi•ssiJrc.~ das aulas. 

Arl. 8." Os artistas contr<Jetados para o ens!no das aulas 
fit·arão sujeitos Íl" multiiS srguinles: 

t.• l)psconto de hum dia do ordenndo nH'nsal por fada falta, 
nilo justificada, nas aulas c cxl'rci!':os da A r<Jrlt·mia. 

2. • DPsconto de todo o ordt•nado do nwz, qnamln, sem 
eansa juslilieillla, primeiro fallan·m dPz YI'Zes, dPnlro do mPsmo 
JJH'Z. nas aulas, e exereirios, I' s:•gnndo, dPixan·m de tomar 
parte nos t'onc~crtos para qu(• !orem ilYisados pf'!o Direetor. 

Art. !J." !'la falta dP qnalqul'r Prof•·s:;or, o DirPctor da 
Arademia designaní de entre os artistas cmJiraetados nquelle que 
o deverá substituir. 

CAPITULO \·. 

Dos Artistas da Academia. 

Art. 10. Os artistas contraclaclos pda Acwlt'tllia como 
ranlows, que, sem causa justificada, faltan~rn aos P\t'rt~idos, c 
aos concertos da Academia, fienrãq igaaltncnte snjt·itos ;ís multas 
PSlahelecidas no a rti~o a n lececlente. 

Art. 11. Os nt~)smns artistas podcrilo fn·quenfar as aulas 
da Academia, quando qtwirãn <qwrfPic;oar-se na sna nrte, ou 
serão obrigados a faze-lo qnanclo o ])ireetor, ou\idos os Pro
fessores, julgar convenicnl!) ordenar-lhes. 

CAPITVLO ri. 

IJos Alwnnos Pensionistas. 

Art. 12. A Imperial Academia admil!iní alumnos pen
sionistas, c gratuitos. 

As pensões serii.o de 25~000, 30~000, c W:l)IDOO utcnsal's. 
Art. 13. O numero dos pensionistas serit marcado, no 

principio de cada trimestre pdo Inspector, tendo em allcnç·ão 
os rl'cursos da Academi<J. 

Art. 14. Nenhum alumno pensionista sc·r;í aclmillido sem 
passar por exame de sufficicneia, feito por dous Prof()ssorcs desi
gnados pelo Din•ctor, mostrar que item conhecimento dos rudi
mentos de musica, c noçõrs gm·acs cJp canto. 

Art. 15. Os pensionistas <Jdmittidos farão exames, no fim 
de earla trimcstw, das malerias rgn• tivr·rem estudado. 
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O Inspcctor assistrá n cstrs exames, c regulará a fórma do 
julgamento <ldlcs, c dos onlros pres1:riplos rw artigo preccd(•nte. 

Art. Hi. O pensionista reprovado soll"rení o desconto da 
metade da pensão, quando queira repetir os estudos; senão, 
será despedido. 

Art. 17. Sorá igualmente despedido o pensionista, que 
tendo repelido os estudos, lbr outra vez reprovado; ou ~ue 
faltar ao respei lo ao ))irPclor, e Professores, ou que praticar 
aclos de m;ío ex!~mplo p;1ra os alnmnos da Acad!•mia. 

Art. 18. O numero dos a!umnos ::ratuitos sPr<Í tambPm 
fixado, como dispõe o artigo 1:1, uUenrleJ;·do-st~ á capacidade das 
aulas, c quaesquer· oulr;ls eircurnsl.ancias ponderosas. 

Os mesmos alumnos fkanlo sujeitos as rPgras disciplinares 
estabelecidas no art. 1í. 

C.\I'ITULO VII. 

lJ,Js rontractos. 

Art. 1fl. Os con!rndos eom os artistas para regt:rrm aulas 
ou tomarem parte, roo:!o ean!orr~, nos trabalhos da Academia 
dever;lo sPr eelcbrados v;r hu:n anno, ,. conter as seguintes 
comi icün>: 

J ." • ])c n:io sn c~oal!·:w!:m~:n C'llll Clllí'l'l~~a alguma lyrica ou 
rlrarna! !e a, s:\lv:J nos t'.:1sos de eons:mtir o llirector, com appro
vaç.ão do Co;!lmis:-;ario, na reris;lo elo respnctivo contracto, ou 
quando niio, P''.~rand'J rada !iitm hmn:l H•ulta igual ao dobro 
do rt'SJH'divo ·nr'l••n:liln ;Jilllil:tl. 

2." Dn n;i" ,.,lll(;:n•nt f(íra rla ,\cacll'tnia, sem licença do 
])iree!or, (' pn'vin ronsnnsq <lo lnspnetor . 

. \rt. 2:). ()~ ;llllllltlO> JlOllf'innísbs, em J'('COlllpcnsa do 
benelieio n'echido, ficarão o!Jripulos a tornar parte, conforme 
as snas habilitaçõt•s, Hos m:u:ertos da Academia, assim como 
a contractar-sc p<Jra as n'JH'PsnnlaçõPs que rlla houver de dar 
augmentando-se rasmn elnH'n te as pensões de que gozarem. 

CAPITULO VIII. 

Dos empregado.~ da Imperial Academia. 

Art. 21. HaYel'iÍ para o e·qwdinnte e serviço da Academia 
hu111 Arehivista, 1111111 Fi!'!, e !111111 l'orldro. 

Art. 22. O ;\rehivi;;!a tnrit por dever: conservar em boa 
ordem c debaixo dP sua rPsponsahilidnd!~ o Arclrivo da Aca
demia: esm·cver a cotT!';;p():Hknein !lt• Di redor, n qnaesqner 
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outl'Os aclos relatiYO:l ao regimen tla mesma Academia, c ot•ga
nisar mensalmente, á vista do ponto das ordens do Director 
a folha da desposa que lwuvcr n pa;J:•ar. 

Art. 23. O Fiel lení a St'll cnrgo a t;uarrla-roupa, ins
trunwntos, e moveis da Ar<ukruia, t' farü lliariauacr1le o p•mto 
das aulas, e dos exercício;;, enlre~andn-o ao .\rchi' isla em tempo 
de poder ser verilicado. 

Art. 2!~. O Porteiro ser·;í elll':\i'I'P6arlo da guarda, c asseio 
da casa da Academia. 

Ar!:. 25. E!;li's emprrg:.u!os sPriio rmHH'iHio~, e ilt'llliltidos 
pelo Hireetur com (H'Pvia approv<H:fm do lnspPelor. 

Art. SW. 1\Jôm disso o ))in•t·lor da ,\radpulia poc!Prit ron
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.-\rt. :r~. Logo que os recursos da Acatkmia o pcrmillirem 
serão marcados pelo Insp!~t·,tor hum ou mais premios aos au
lun·s <!(~ opnas lyricas nacionars, que forem julgadas dignas 
tk snt~lll lt•\'adas <i st:t'tl;l. 

Art. :J:i. O thealro t!Pslinado ;i Opt>l'il Lyriea Nacional, 
segundo a disposição do lkcrcto 11." H7!J de 15 de Setembro 
ultimo, será construido <Í custa das loterias concedidas pelo 
mesmo Decreto, no lugar e segundo os planos que fore111 appro
vados pelo Governo. 

Art. :lú. Todas as ordens expedidas pelo lnspector á Im
perial Academia d1~ musica e Opera i'lacional, serüo Pxecutada,; 
como sn l'ossem disposi•J•es destes Estatutos. 

Palado do Hio th~ .lanl'iro em 27 de Outubro de t8G8. -
l\IarqHc:. de ()linda. 

BECHETO N." 2.2U5- df' "27 tk Outubro de 1858. 

Autorisa a Companhia de JYrwegação Nictheroy e lnlwmerim 
a elet~ar os preços das passagens a bordo de seus vapores 
nas viagens entre a Cdrte e Nicthe·roy ; e a fa:;er outras 
alterações na.~ disposÍf;ües do Decreto n. 0 1.737 de 19 de 
1~larço de J 856. 

Attendcndo ao que l\Je rcquereo a Dircctoria da Companhia 
de navegação Nicthcroy c lnhorncrim, Hei por bem Autorisa-la 
para elevar os preços das passagens a bordo de seus vapores 
nas viagens entre esta Curte c Nictheroy, por pessoa calçada 
a cento c sessenta réis nos dias de serviço, e a duzentos réis 
nos Domingos, dias Santos, e de Festa Nacional , ficando assim 
alterada a primeira parte do art. ti. 0 dos annexos ao Decreto 
n.o 1.737 de 19 de l\Jarço de 1856; sendo clla obrigada: 1.", 
a manter as viagens dos mezes de Março a Outubro até as oito 
horas da noite nos dias de serviço, e ató as 9 horas nos Do
mingos, dias Santos c de I~esla Nacional; c nos mezes de No
vembro a Feverdro atí· as nove horas da noite nos primeiros 
desíes nwzcs, e ató as dez nos ultimos, havendo bom ternpü; 
alt\'rando deste modo o art. 3. o dos annexos ao citado Decreto 
n." 1.737: ::!.", a co\loear, para as Yiagens que fizerem de noite 
tres luzes, huma de eor natural no mastro de prôa, outra de 
cor verde na eaixa das rodas de E. r.. . c a tereeira de cor 
vermelha na caixa das rodas de B. H. : ficando em vigol' todas 
as outras disposit;ües dos al'ti~os que ar~ompanlliio o sobn•tlilo 
Dccl'elo n." 1.73'í de l!l t!P l\Ial'ço de 185(). 
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O Marqui'Z tle Olinda, Conselheiro d'Estado, Pmsidente 
do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d'Estado dos: . ·i 
Ncgocios do lmperio, assim o tenha entendido e laça exe- · 
~~ular. Palacio do lHo de Janeiro, em vinte sete do Outubro · ·. 
de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Inde.;.',, 
pendcncia e do lmperio. · ··~. · 

Com a Hubrica de Sua Magestade o lmpnrador. 

iJlarquez de Olinda. · 

DECHETO N.o 2.29ü- de 27 de Outubro de 1858. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Villa . 
de Cttrvello, na Província de Minas Geraes. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unieo. Fica elevado a cento e cincoenta mil réis o . 

vencimento annual do Carcereiro da Cadêa da Yilla do Cur- · 
vello, na Provincia de Minas Geraes. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
:Ministro c Secretario d'Estado dos Negocios do Justiça, assim 
o tenha entendido c foça executar. Palacio do lHo de Janeiro . 
em vinte sete de Outubro de mil oitccentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da lndependencia e do lmperio. . , 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imr,m·ador. 

Francisco Diogo Pere1'ra de Vasconcellos. 
•· 

DECl\ETO N. • 2.297- de 30 de Outnbt·o de 1858. 
.... 

Concede a Luiz d' Ordan privilegio por 30 annos para por · 
meio de huma Compankta lavrar as minas de chumbo, que 
descobria na Freguezia do lporanga da Provincia de São · · 
Paulo. 

Attendel\do ao que Me requereo Luiz d'Ordan, e de con
formidade com o parecer da Secçlio dos Ncgocios do Imperio 
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 6 de Setembro 

67 

.. 
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ultimo: Hei por bem Conceder-lhe privikgio por trinta antw~ 
para por meio de huma Companhia lavrar as minas de chumbo, 
que dcscobt·io na Freguczia do lporanga da· Província de São 
Paulo, sob as condic;ões que com este baixão, assignadas pelo 
l\farquez de Olinda, Conselheiro d' Estado, Presidente do Con
selho de Ministros, Ministro c Secretario d' Estado dos Negoeios 
do ImpPrio, qne assim o tenha entendido c faça executar. Pa
lacio do lHo de Janeiro em tt·inta de Outubro de mil oito
ct•ntos cincocnta H oito, lrigrsimo sctirno da lndPpendenda c do 
I mperio. 

Com a l\ubrica de Sua :Magcstade o lrnperadot'. 

Jlarquez de Olinda. 

tJorulições a •Jne se refet•e o Det"r•eto n.• 2.207 
desta data. 

·t ." O concrssionario designan1 os lugares Plll que pre
tende estabelecer a rnineraçao; c, approvados que Sl'jiío r:elo 
Presidente da Província, serão demarcadas'sessenta datas, que lhe 
ficão eoncedidas, tendo cada huma 141.750 braças quadradas. 

2." A Companhia poderá desapropriar os tmTcnos parti
culares, em que tiver de verificar a mineraçlio, de conformidade 
com a kgislação em vigor. 

3.• A Companhia gosará da isew:ão de direitos de im
portação pt'los instrumentos, ulensis, e machinas, que fizer vir 
de fóra do pair. para o serviço de suas lavras, deconfot·midade 
com as instrucçõcs do Governo. Será igualmente isenta por 
cinco annos de qualquer imposto, ou onus fiscal pelos pro
duetos que cxtrahir das lavras. 

4." Esta concessão lica dllpendente da approvação da As
sem!Jléa Geral Legislativa na parte em que della carece. 

Palacio do Rio de Janeiro em 30 de Outubi'O de 1858.
llarqttez de Olinda. 

DECRETO N. 2.298 -de 30 de Outubro de 1858. 

Marca o valor da etape que deve ser abonada ao Comman
dante Geral do Corpo Policial da Curte. 

Hei por bem, em conformidade com a I.ci de dez de Junho 
do anuo proximo passado, Decretar o sPgnintc: 

Art. Unico. O Commandante Geral do Corp·o I;'oliclal da 
Côrte perceberá a etapc de mil e oitocentos réis correspondente 
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oo posto rle Comnel ; ficando rev-ogaria, ncsla parte, a TabQlla 
_•llllltel'O dous annexa ao ltcgulamcnlo de dczPsl'i-. de Janeim 
ultimo. . 

F1·ancisco Diogo Pereira de Vaseoncl'!los, do Meu Con
selho, l\linistro e Secretario d'Estado dos Nt·~oeios tia Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. llalaeio do ltio de 
Janeiro em trinta de Outubro de mil oitocentos eineoenta e 
oito, trigcsimo sdimo da lndepcndenda e do lmpcrio. 

eom â llub:·ica dn Sua l\la~estado o !nljwratlor. 

Francisco Diogo Perrirrz de Vasconcellos. 

BJ~CHETO N." 2.299-de 6 de Novemhro de tr.:;s. 

Autm·isa a organisação, e approva os Estatuto.~ da Com· 
panhia 1'utora Brasileira de seguros mutuos sobre vida. 

AUendcndo ao que l\Ie requcrco Francisco .João Soler ; e 
de eonforrnidadc com as .l\Iiuhas irnmedialas Hesohu.:ues de 9 
de Junho, c 20 de Outubro do corrente 2nno, tomadas sobre 
pareceres da Secção dos Ncgocios do lmpel'io do Conselho d'Es
lado, exa1·ados em Consultas de 17 ae l\larço. e 10 de Setembro: 
Hei por hem Aulorism· a organisação da Companhia de seguros 
mutuos sobJ'e vida, que o supplicantc projceta fundar n'csta 
eidade, sob a denominação de Tutol'a Hmsilcira, c Appmvar 
os respectivos Estatutos, que com este baixão. 

O 1\Iarquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Presjdenlc 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario d'Estado dos 
Negodos do lmJWI'io, assim o knlia entendido, e füça cxecutat·. 
Palacio do Uio de Janeil·o em seis de Novembro de mil oito
centos cincoenta c oito, trigcsimo sclimo da lndependencia c 
do lmperio. 

Com a 1\upric!l ,de_ Sul! MagesJadc o Imperador. 

Marquez de Olinda. 
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E•tat1ate• tia (.;onttta•nllla 'l'uttn•a Ba•asllelra, 
&Jtprovado• pelo DeereCo 11.• •.• BD.tle 8 de 

~ovenab•-o tle :1.8&8. 

<:.-\l'ITULO I. 

01yanúaçilo da Companhia. 

A1·t. t.• Huma Companhia de seguros mutuos sobre a 
yida se estabelece entre as pessoas que tem se unido, e posslio 
para o futuro adhcrir-sc aos presentes Estatutos para os fins que 
mais adiante se indicarão. 

Art. 2 o Esta Companhia he reciproca, c se denominará 
Tutora Brasileira. 

Art. 3.• Seu domicilio, c a rcsidencia da dirccção seni no. 
l\io de Janeiro. 

Art. 4. <> Constitue a administração da Companhia h uma 
direcção geral e hum a junta inspectora. composta de doze socios. 
Nos capítulos correspondentes se mencionão as attribuiçõcs dn 
eada hum delles. 

Art. 5. • A duração da Companhia será de trinta annos. 

t:APITUL6 11. 

Operações da Companhia. 

Art. 6. o As operações da Companhia se limitão a facilitar 
a todas as classes da sociedade a furmação de capitacs, ·. dott>s, 
pensões, rendas &c., pm• meio de contribuições unicas ou an
nuaes, que se convertão t>m apolices da divida publica, acções 
realisadas da Estrada de ferro D Pedro Il, e outros títulos 
gm·antidos pelo Governo, c que sejão l'calisados, e que mais 
vantagens e scgnranç.a olferL>çiio. 

Art. 7. • Estas operações comprehendem só os casos de 
sobreviveneia, sem que possiio extender-sc a outra combinaçã(), 
ou objecto mais, que os prescriptos no anterior artigo. 

CAPITULO Ilt. 

Formação de Sociedades. 

Art. 8. o As operações da Companhia d'arão lugar á for
mação do tantas sociedades parciaes, quantas scjão as liquidações. 
que devilo verificar-se. 

Estas Sociedades estarão em exercício até o anno anterior 
á sua liquidação. 

Art. 9.° For111arão parte de huma mesma sociedade to- . 
dos os socios, cujos seguros finalisom em huma mesma epocha. 
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CAPITULO IV. 

Classificação dos seguros. 

Art. 10. Todos os beneficios, que resultem das diiTcrentes 
sociedades, se repartirão entre os segurados que sobrevivão em 
cada huma na epocha de eiTectuar-se a liquidaçilo, conformo 
a idade do segurado, a importancia <la subscripção, c a duração 
do contracto social. 

Art. 11. J>ara calcular os riscos do seguro 1~10 relação á 
idade do segurado, se adoptarão as opportunas labcllas. 

CAPITIJLO V. 

/Jazes da Associação. 

Art. 12. Toda pessoa capaz de contracla•· pode sm· admil
tida na Associação. 

A1t. 13. As couh·ibuiçties podem ciTcctuar-sc mn favor e 
na pessoa do subscriptor, ou de hum terceiro; sua quota mí
nima se fixa em vinte mil réis annnaes. 

Art. U.. A pessoa, sob cujo nome se faz a contribuição se 
chama segurado, e socio aquelle, em cujo favor resulta a uti
lidade da contribuição. 

Art. 15 O subscl"iptor he socio sempre que o seguro não 
declare que se f.1Z em proveito de hum terr.eiro. 

Art. 16. A entmda na Companhia, c as obrigaçõões do 
socio constarão de huma apolicc em duplicata, assignada por 
elle, c pelo Dircctor, ou pm· hum agente devidamente autorisado. 
Estas apolices, para serem validas, deverão ser fielmente trans
criptas no registro da matricula, em cujo acto serão ratificadas 
pela direcção geral, estampando-se-lhes osseJios da Companhia. 

Art. 17. No lado opposto da apolice iríio impressos os 
presentes Estatutos. 

Art. 18. A apolice mencionará: 
1. • Os nomes, appellidos, c domicilio do subseriptor. 
2.• Os nomes, appellidos, edomccilio do socio se accaso não 

fo1· subscriptor. 
3.• Os nomes, appcllidos, lugar, c data do nascimento do 

segurado. · 
4. • A importancia da contribuição com que pretende entrar 

para a Companhia, e as epochas do seu pagamento. 
5.• O fim, condições, c duração da assignatma. 
6. • Os documentos que deverão apresentar para justificar os 

direitos do socio aos beneficios da associac;ão. 
Art. t9. A subscripção deverá ser acompanhada da cer

tidão de baptismo, ou na sua falta, rlc hum doeumcnto uat-
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tenlico, do qual conste a idade do segurado; e estes documentos 
li carão are h i v a dos na direcção at~ liquidaçllo do seguro. Qual
qutw inexactidão nestes documentos, ou na:~ declarações relativas 
á idade do segurado, cujo fim fosse alterar a condição do seguro 
em prejuízo dos mais socios, causará a perda de todos os direitos 
aos beneficios da Companhia. 

Art. 20. As contribuições ou entregas de fundos se farão 
cxactamente em quatro epoehas do anno: 31 de Março, 30 de 
Junho, 30 de Setembro, c 31 de Dezembro. 

Art. 21. A direcção poderá não admittir qualqum· subs
cripção que se lhe apresente, sem por isso ser obrigada a ex
plicar os motivos de sua negativa. 

C.\l'ITULO \'(. 

Duraçao do contracto social. 

Art. 22. As subscripções, ou seguros se farão na Compa
nhia por espaço de cinco a vinte c cinco annos. Depois da pri
meira liquidação se admittirão srguros por hum, dous, tres, ou 
quatro annos, attendcndo n que desde então serão effectivos todos 
os beneficios da mulna associação. Adoptando como base de 
operações o systerna de qni nquennios, todo o subscriptor por 
dez ou mais annos terá direito de receber seu capital c bene
ficios em todo ou erri parte, no vencimento de qualquer dos 
quinqucnios mar{~aclos na sua apolicc. 

CAPITULO VII 

Conclusão do contracto social, e caducidade dos segttro.ç. 

Art. 23. Os resultados do contracto social cessão assim para 
o socio corno para a sociedade nos seguintes casos: 

1." Por morte do segurado. 
2." Pelo vencimento do praso do seguro, ou por sua con

clusfío no theor do llnal do artig-o antPecdcntc. 
No prinwiro caso íica livre o subscriptor por annuidades 

dos P"garnentos posteriores ao fallccirnento, e perde todas as 
entradas que ató então tenha feito, bem corno os interesses 
coi'rcspondcntcs á~ mesmas, ficando hurnas c outras em bene
ficio dos socios sobreviventes. 

Art. 24. Os spguros caducão: t,• pela circumstancia que 
estabelece o Art. t!}; 2." pela demora de hum anuo no_ pa
gamento de huma annuídade. 

Art. 25. O socio demorado, que torniH' a continuar seus 
pagamentos dentro do anuo de dcscan~.o concedido pelo Art. 
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2'•, deverá pagaa· a.cm da annnidalle atmzada, o jm·o de hum 
por cento por cada mez de atrazo, c hum accrcscimo que o 
iguale aos demais socios. 

CAI'ITULO \"111. 

Arrecadação, e emprego dos fundos. 

Art. 26. 03 pagamentos dos socios Sl'rào feitos no Ranco 
do Bmsil da Capital do lmpm·io, ou em suas caixas filiaes das 
Pa·ovincias, cmpn•gando-re estes fundos <'m apoliccs da divida 
publica, acções n~alisadas da l'~lrada d<~ ferro D. Pe•lro li, n 
ouh·os titulns l\fllll garantia tio l:owrno, 1'111 IIIIIIH\ da Cmnpa
nhia, c com declaJ'aç.!iÓ da assbciaçfio a qtw eort·Pspondão. 

Art. 27. Esta transação se fará l'Oill a inclispcnsavl'l in
tervenç.ão de huma commissão da Junta Insprclora, c por meio 
de hum Corrector juramentado da praça, laz!•ndo-sc immrdia
tamcntc o deposito dos títulos nas caixas do llam·o do Brasil, 
ou em outro cstabPiccimento garantido pelo {;ovcrno. 

Art. 28. Igual oper;u;ão se praticarú I<Hlos os Sl\lllcsll'I'S 
depois de eiTectuada a coLranr:a dos juros coiTl'~J!Ondenles üs 
indicadas apoliccs. 

Art. 29. Estes títulos são inalicnavci~ até a cpocha da 
liquidação, c não se respondo a J'eclamações de cspccie alguma 
contra os subscl"iptores. 

CAI'ITUUl IX. 

Distribuirão tlo.Y benrficios. 
~ 

Art. 30. Chegada a <·pn«:ha rlc acabar hnma sociedadP, 
se p•·ocederá á sua liquidoção. J~sta li«Jnidação começará no 1." 
de Janeiro de cada anno, c se concluini exaclamcntc a 30 de 
Junho seguinte, e desde esta data se principiarão a repartir os 
beneficios, recebendo os socios sobreviventes nas mesmas apo
licf;S ou títulos: 

1. o O capital de suas contribuições. 
2. • O juro composto que estes tcnhão produzido. 
3.• Sua parte nas caducidades occorridas na Sociedade. 
4. o Sua parte tambern nos capitacs, c beneficios pertencentes 

aos fallecidos. . 
Nestas distribuições se proccdc•·it eonforme o que delerminüo 

os arts. 10 e 11. · 
Art. 31. Os socios, que tivcJ'cm concorrido par:t a crcação 

de rendas ou pensões, recebcJ'ào na epocha da liquidação que 
houverem determinado, e em todos os annos segui11les o pro
dueto annual que render o eapital que na sociedade se tiver 



criado; e Pstá entendido que desde a dita epocha seus con
traetos expiran1o todos os annos em 31 de Dezembro, de modo 
t1ue só com hum aviso antes do 1 :o de Janeiro de cada armo, 
e apresentação de certilicado de vida do segurado, poderão re
ceber seu capital inteiro, ou parte d' elle, ou continuar na as
sociação por hum anno mnis. 

CAI'ITULO X. 

Documentos qtte se deuem apresentar para tomar parte no.~ 
beneficios da Companhia. 

Art. 32. Os documentos, que se deverão apresentar para 
tomar parte nos bendieios lia Companhia, são: o certilic.ado 
de viúa do segurado, ou a dt•elaração de morte do n•csmo, 
que declare sou fallecimento depois da conclusão do conlracto 
com a Componhia. Estes documentos não se admittirão, se 
não vierem legalisados como he de costume. Exigem-se iguaes 
documentos no fim de cada quinquennio de todos os socios , 
que adoptarem o systema que estabelece o art. 22. 

Art. 33. Para a apresantação destes documentos, a Com
panhia concede a seus socios o prazo de seis mezes, contados 
desde a epocha fixada para conclusão do contracto. 

Os socios, que no dito praso não apresentarem seus docu
mentos, perderão seus direitos aos beneficios do seguro, os quaes 
recahirão sobre os outros socios. 

Art. 31-. Os attestados de vida, e outros documentos que 
vierem de paiz estrangeiro, deverão necessariamente apresentar-se ' 
legalisados pelos Consulcs, ou autoridades brasileiras. 

Art. 35. A direcção envia1·á aos socios, tres mezes antes 
de finalisar o seu contracto, hum aviso que lhes recorde as obri
gações que lhes impõe o presente capitulo. 

Art. 36. As epochas e prazos, lixados para a justificação 
dos direitos dos socios, são de rigor, e se praticarão sem quo 
haja necessidade de prévia notificação, nem mais aviso que 
a menção feita nas apolices. 

CAPITULO XI. 

Direcção. 

Art. 37. O fundador da Companhia, Francisco João Soler, 
será o seu administrador ou director geral no primeiro quin
quennio, competindo-lhe nomear todos os empregados, e não 
podendo ser privado durante aquelle tempo da administração. 
ou direcção senão no caso de violação dos Estatutos, ou de 
má gerencia. 

l 
i 
' • 
f 
i 
• 



( , .. ,_ l 
•)dJ 

Arl. 38. A tlirecção hc ohrig;Hia a lnl' cnm locL1 a rlarc'7.:l, 
c minuciosa cxactidão hum l'l'gistro matriz, c diario geral da 
Companhia, c os livros, c assentos de contabilidade da mesma, 
os quaes estarão sempre á disposição dos interessados. 

Art. 3!). A dirccção toma a seu cargo o goYcrno c ad
ministração geral c complcla da Companhia, assim como todas 
a.~ despczas de alugueres de t'dificios, impressões, ordenados de 
empregados c agcnl('S, porte de correspondcndas, rscrip!orios, 
moveis, c todo o ncccssario para o bom srrviço da adminislração. 

Art. ,JO. I-am ,insta rcmunc~mção dPslns obrig<H;ües, c pelo 
trabalho dunmte todo o tcmro das contribui<,:ües, eo!Jraní huma 
eommissfi(l de cinco por cento sobre o importe total das suhs
eripçiics qnc rcePber a administração, <' dons mil réis por cada 
apolicc, que sPrão pagos á vista 'llO aeto d<~ assignilrcm-sc as 
;JpolicPs; e quando linalisarmn os sPgnros os sodos pagariio hum 
por ecnto sobre :1s quantidades fi' te lhes COITPspomliio. 

OPI1TLO XII. 

]ltnla lnspectora. 

Art. H. A Junta InspPctoro se compele de doze socios, 
principars subscriptores no Hio de Janeiro. 

Art. 42. Esta junta set'<Í nomeada, pela primeira VPZ, pPicl 
fundador c directm· da Companhiu, !' renovada de cinco em cinco 
annos por eleição dos socios, ou subseriptorcs residentes na Ci
dade do Hio de Janeiro, cujo numero deyerü repres!•ntar, pelo 
menos, hum terço do valor das apolicc~ pertencentes aos mesmos 
residentes. 

Art. 43. Os membros da Junta Inspcctora podem s<'r 
reeleitos. 

Att. 44.. Em caso de fullccimcnto, de dcmissiio, ou pro
longada auscncia de hum dos membros, a mesma Junta proporá 
o socio, ou socios que deverão occupar as vacaturos. 

Art. 4.5. A Junta lnsp!~dora no acto de constituir-se no
uu•m·ú hum Prcsideutc, huHt \'ice-Presidente, •l hum Secrt'laJ'iO. 

Art. 46. A Junta lnspcctora zelará o fiel c cxacto cum
primento de todas as disposiç!ies indicadas nos presentes Es
tatutos, especialmente as relativas ao em prego de fundos, c li
quidação de seguros. 

Art. f~7. A Junta Inspcctora reunir·sc-ha imprcterh'cl
mcntc nas quah'o épocas do anuo, que se dctcrminão, para a 
recepção de contribuições sociaes; c nestas épocas a direção 
aprcscntaní o estado das ditas contribuições e seu emprego, 
o qual, approvado que seja pela Junt3 Inspcctora, scrit publi· 
eado nas principaPs folhas. 

(j~ 
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Art. 48. Alem das quatro reuniões annuaes que se marcli.o 
no artigo precedente, a Junta lnspectora poderá reunir-se quando 
assim o julgue conveniente. 

Art. 49. O cargo de membro dn Junta lnspedora será 
gratuito, e voluBtario. 

Dis]KJsições geraes. 

Art. no. Nenhuma alteração será feita nestes Estatutos 
senão sobre proposta do Director Geral, ou da Junta lnspectora, 
acceita pelos socios residentes na Cidade do lUo de Janeiro, 
como fica disposto no art. 42. 

Art. 5l. As controversias, que possão occorrer entre a Com
panhia, e hum outro socio, serão julgadas por arbitros amigaveis 
nomeados pela dirccção, e pela parte contractantc. A decis1ío 
d'estcs arbitros scrú sem appellac;ão. 

Art. 52. O Director geral publicará mensalmente o nu
mero e somma total das contribuições entradas, c das apolices 
de seguro emittidas durante o mez, e o bnlanc;o da Companhia, 
com as indicações necessarias. 

Art. 53. O Governo nomeará hum Commissario, ou agente 
seu, para fiscalisar as operações da Companhia. 

Rio de Janeiro em 6 de Fevereiro de 1858. - assignado 
Francisco João Soler. 

DECRETO N.• 2.300-de 6 de Novembro de 1'858. 

A.ugmenta o vencimento do Carcere1'ro da Cadêa da Cidade 
de S. José, na Pt·ovincia de Santa Catharina. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica elevado a cento e cincocnta mil f'éis ·o 

vencimento do Carcereiro da Cadêa ·da Cidade de S. José, na 
Provi ncia de Santa -Catharina. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do :Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Jam!iro 
em seis de Novembro de mil·oitocentos cincoenta -e oito, tri
gesimo setim o da Independencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de J' asconcellos. 
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DECRETO N. 2.301- de tO de Novembro de 1858. 

Co1tcede á Manoel Antonio Guimarães, privilegio exclusivo 
por dez annos para a navegação por vapor na bahia, e 
rios de Paranaguá, Morretes e Antonina, na Província do 
Paraná. 

Tomando em consideração o que 1\le representou Manoel 
Antonio Guimarães, pedindo faculdade para formar huma Com
panhia, que emprehenda a navegação por vapor na bahia, e 
rios de Paranaguá, :Morretes e Antonina, na Provinda do Pa
raná: Hei por bem , na conformidade do Decreto de 8 de 
Outubro de 1833, Conceder-lhe privilegio exclusivo por dez 
annos para o dito fim, sob as condições, que com este baixão, 
assignadas pelo 1\larquez de Olinda, Conselheiro d'Estado, Pre
sidente do Conselho de Ministros, l\Iinistro e Secretario d'Es
tado dos Ncgociosdo Imperio, que assim o tenha entendido e faça 
executar. Pnlacio do Rio de Janeiro em dez de Novembro de 
mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo setimo da Indepen
dencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Marquez de Olinda . 

Condleões a que se ••efere o Dee••et.o desta 
data~, tnediante as quae~ se eontt•a.eta eotu 
Alanoel Antonio Guimarães a navegaeilo 
por vapor na bahla, e rios de Paranaguá, 
Borretes e Antonina,. na Pt•ovlneia do Pa• 
••anã .. 

t.a O Elnpresario se obriga a formar huma Companhia, 
que terá a denominação de- Paranacnse -, com o fundo ca
pital de duzentos contos de réis, divididos em acções dedu
zentos mil réis cada huma, as quaes serão distribuídas unica
mente na Província do Paraná, .e intransferíveis, tendo a dita 
Companhia por- fim estabelecer a navegação por vapor na 
bah1a, c rios de Paranaguá, 1\lorretes e Antonina, na mesma 
Província. . . 

O dito· fundo social hc provisorio, c poderá ser elevado 
ao duplo, e ainda alêm, quando á Companhia parecer op
portuno. 

2. • Fica obrigada a Companhia a estabelecer a referida na
-vega~ão. entre os portos do Paranaguá, Barreiros ~~ Antonina 
dentro do praw de hum anno, contado rlesltt dala, Plllpre-

• 



gando vapores, que lenhilo a força media de vinte a trinta 
cavallos, c capacidade alé tres mil arrobas de carga. 

A tonelagem c força dos mesmos vapores serão definitiva
mente determinadas, em relação á capacidade dos portos, c 
canaes da linha, que devem percorrer. 

3." Podt>rão os vapores da Companhia tocar em outros 
portos dentro da bahia de Paranagmí, quando ella assim o 
julga•· conveniente, á visla lio maior desenvolvimento com
mercial em taes portos. 

A Companhia lixará o numero dos vapores que seri'io em
pregados na referida navegação, podendo porêm augmcnta-lo, 
segundo as cxi;.wneias commerciaes, c as vantag1•ns da empresa. 

4. • A Companhia se obriga a exigir pelo transporte de mer
cadorias," c de passageiros os menores preços possiyeis, os quaes 
nunca excederão nos que são pngos nctualmcnle. 

As mercadorias conduzidas pelos vapores da Companhia 
gozarão das mesmas garantias c seguranças dadas pelo Codigo 
Commercial üs que são transportadas em longo curso ou· ca
botagem. 

As mesmas mercadorias serão sujeitas â contribuiç.ão por 
abalwamenlo, varação, e por avaria grossa, na fórma determi
nada pelo mesmo Codigo. 

A bagagem dos passageiros não será sujeita á frete en
tendendo-se por tal bagagem o peso de seis arrobas em dons 
\'olnmes de tamanho mcdío. 

5. • A Companhia transportará gratuitamente as malas do 
• Correio, c a conespondcncia oficial em toda a linha da em

presa ; devendo ser estabelecido este serviço por modo que não 
prejudique a regularidade das sabidas dos vapores. 

As ditas malas serão entregues, e recebidas á bordo pelos 
"\gentes das respectivas Mlministmçõcs. 

6. a Obriga-se a Companhia a fazer conduzir gratuitamente em 
cada viagem dos seus vapores dous pass!lagciros do Governo, 
e dez praças de pret, sendo pngns sómentc as respectivas co
medorias. 

7.• Logo que se formar, a Companhia o1·ganisará os seus 
Estatutos, que serão sujeitos á approvação do Go~erno hnpe1·ial, 
e nomeará a sua Dircctoria, cuja séde será a Cidade de Pa
ranaguá, ponto de partida dos vapores. 

8. • O numero das viagens, que os vapores deverão fazm·, 
bem como as horas de suas sabidas dos diveThüs pontos da linha, 
serão designadas pela Compnnhia. 

9.• A Directoria da Companhia form.lrá a tabella dos preçQs 
dos fretes, c passugcns, a qual ser<l approvada pelo Presidente 
da 11rovincia. 

JO." O Governo r.oncedn á Companhia privilegio exclusivo 
por dt•z annr>:; pnra a naYI't;a•;<lo ptll' y;1pnr na hahia, c rio:o 
rk:;ignado~. 
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f I. • No ca"o de transgrcssiio, ou de litlta do cumprimento 
de algumas das condições estipuladas, será imposta á Compa
nhia pelo Governo a multa de quinhentos mil réis pela pa·i
meira vez, c do dobro nas rcincidcncias. 

E perderá o pa·ivilegio que lhe ho concedido, se no pmzo 
de hum anno, a contar desta data, não der começo á nave
gação a que se obriga. 

J\io de Janeiro em 10 de Novcmbt·o de 1858.- lJiarque:; 
de O/inda. 

})Ef;RETO N.• 2.302- de 13 de Novembro de 1838. 

Créa hum Esquadrão de Cavallaria e huma Secrão tle JJa
talhão tle reserva no JJlunicipio de S. Gonçalo tla l'·ro

viucia do Piauhy. 

Attcndcndo á Proposta do Presidente da Pro,·incia de 
Piauhy; Jlei por bem Decretar o seguinte: 

Art .. 1.• Jiicão creados no l\Iunicipio de S. C:onçalo na 
PI'Ovincia de Piauhy, c subordinados a'l Commando Superim· do 
mesmo :Município, hum Esquadrão avulso de Cavallaria com a 
numeração de segundo, c hurna Secção de Batalhiio de duas 
Companhias, com a designação de segunda do serviço de· re-
serva. , 

Art. 2. • Os referidos Cm·pos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo !•residente da Província, 
na fórma da Lei. 

Francisco -Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
1\linislro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Justiça, assim 
o tenha entendido, c faça executar. l1alacio do Hio de Janeiro 
em treze de Novembro de mil oitocentos cincocnta c oito, tri
gcsimo sctimo de lndependcncia c do lrnpcrio. 

Com a llubrica do Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo l'erez~ra de Vasconcellos. 
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numeração de segundo, c hurna Secção de Batalhiio de duas 
Companhias, com a designação de segunda do serviço de· re-
serva. , 

Art. 2. • Os referidos Cm·pos terão as suas paradas nos 
lugares que lhes forem marcados pelo !•residente da Província, 
na fórma da Lei. 

Francisco -Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
1\linislro e Secretario d'Estado dos Ncgocios do Justiça, assim 
o tenha entendido, c faça executar. l1alacio do Hio de Janeiro 
em treze de Novembro de mil oitocentos cincocnta c oito, tri
gcsimo sctimo de lndependcncia c do lrnpcrio. 

Com a llubrica do Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Francisco Diogo l'erez~ra de Vasconcellos. 
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l>ECRETO N.• 2.303- de 13 de Novembro- de 1858·. 

Eleva á cathegoria de Batalhão, a Secção da reserva numero: 
treze da Guarda 1\·acional da Província do Rio de Janeiro. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província do Rio 
de Janeiro; Hei por bem Decretar o seguinte~ 

Artigo Unico. l~ica elevada ;í cathcgo•·ia de Batalhão, de 
seis Companhias, com a designação de decimo primeiro, a 
Secção de Batalhão da reserva numero treze; creada no 1\'lu.
nícipio de Paraty na Província do Rio de Janeiro, e rellogado 
nesta parte o Decreto numero novecentos e oitenta, de seis d·e 
Maio de mil oitocentos cincocnta e dous. 

F1·ancisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Ministro c Sec1·etario de Esfado dos Negocíos da Justiça, 
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro em treze do Novembro de mil oitocentos cincoenta e 
oito, tr!gcsimo sctimo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Francisco Dioga Pereira de Vasconcellos. 

JJECRETO N .• 2. 304- - de 13 de Novembro de 1858. 

Reduz á Secção de Batalhão de tres Companh-ias, o Ba
talhãa de ln(anteria numera vinte hum do serviço activo· 

da Guarda Nacional da Província do Pará. 

AUendendo ao que 1\le representou o Presidente da Pro
víncia do Pará; Hei po1· bem Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Fica reduzido á Secção de Batalhão de trcs 
Companhias, com a designação de terceira do serviço activo 
da Guarda Nacional da Província do Pará, o Batalhão de In.
fanteria numero vinte hum, crendo no Município de Melgaço 
da mesma Província , c revogado nesta parte o Decreto nu
mero novecentos e oitenta c hum, de oito de Maio de mil oi
tocentos cincocnta c dons. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do J\'Ieu Conse· 
lho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça,. 
nssim o tenha entendido c faça executm·. Palacio do Uio de
Janeiro em treze de Novembro de mil oitocentos Cincoenta c 
oito, trigcsimo sctimo da lndepcndenda c do lmpcrio. 

Com n Huhrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 
Francisco Dingo l'rreira de Vasconcellos. 
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DECRETO N." 2.305- de 20 de Novembro de 1858. 

Declara de 1. • Entrancia a Comarca do Siridó, creada na 
Província do Rio Grande do Norte. 

Ilei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica declarada de primeira Entrancia a Co

marca do Siridó, creada na Província do Rio Gmndc do Norte 
pela Lei da respectiva Assembléa Legislativa de treze de Julho 
deste anno. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\leu Conselho, 
l\Iinistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faca executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Novembro· de mil oitocentos cincocnta c oito, lri
gesimo setimo da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iugcstado Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de rasconcellos. 

DECRETO N. 0 2.306- de 20 de Novembro de 1858. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de Si
ridó, creada na Província do Rio Grande' do Norte. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. O Pmmotor Publico da Comarca do Siridú, 

ultimamente m·eada na Província do Hio Grande do Norte, ven
cerá o ordenado annual de seiscentos mil réis. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\Ieu Conselho, 
1\Iinistro e Secretario d'Estudo dos Negocio!! da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em vinte de Novembro de mil oitocentos cincoenta c oito, tri
gesimo setimo da Indcpendcncia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc .o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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DECRETO N.• 2.307- de 20 de Novembro de 1838. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Cidade 
de ltabira, na Provincia de .Jlinas Geraes. 

Hei por bem Decretar o S('guinte: 
Ar·t. Unico. Fica elevado a cento e cincoenta mil réis o 

vencimento annual do Carcereiro da Cadêa da Cidade de Ita
Lira na Pr·oyincia de l\linas (ieraes. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
l\Jinistro c Secretario d'J~stado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça exrcutar. P~:lacio do ltio de Janeiro 
em vinte de Novembro de mil oitocentos cincocnta c oito, tri
gcsimo setimo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iageslade o Imperadoi·. · 

Francisco Diogo Pereira de T"asconcellos. 

DECRETO N. 0 2.308- de 20 de Novembro de 1858. 

Cr·êa no Termo de Cangussú, na Provt'ncia de S. Pedt•o, 
o lugar de Juiz lllunic!pal, que accumulará as(ttncções 

de Ju1z dos Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. Fica crcado no Termo de Cangussú, Pro

víncia de S. Pedro o lugar de Juiz l\Iunicipal, que accumulará 
as funcções de Juiz dos Orphllos. 

J:o'rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
1\linistro e Secretm:io d'Estado dos Negocios da Justiça, àssim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Uio de Janeiro 
t,Jm vinte de Novembro de mil oitocentos cincoenta e oito, tl'i
gcsimo setimo da lndepcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Suil :Magestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereir~ de l'"asconcelloa. 
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DECRETO N ,0 2.30!)- de 20 de Novembro de 1858. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadéa da Cidade 
de Valença, na ProDincia do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica elevado a cento cincoenta mil réis o 

vencimento annual do Carcereiro da Cadca da Cidade de Ya
lença na Província do lHo de Janeiro. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do 1\lcu Conselho, 
l\finistro c Secretario <l'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faea executar. I•alacio do Rio de Janeiro 
em vinte de Novembro 'de mil oitoct•ntos cincocnta c oito, tri
gcsimo sctimo da lndcpcndcncia (~ do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestadc o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de rasconcellos. 

DECRETO N. • 2.310-- de 24 de Novembro de 18:.>8. 

Augmenta o vencimento do Carcereiro da Cadêa da Cidade 
do Bananal, Provincia de S. Paulo. 

Hei por bem Decretar· o seguir1tc: 
Art. Unico. Fica elevado a trcsentos mil réis o venci

mento annual do Carcereiro da Cadêa da Cid:Jdc do Bananal, 
Província de S. Paulo. t 

I:"rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do l\Jeu Con
selho, Ministro c Secretario d' Estado dos Nego cios da Justiça, 
nssim o tenha entendido c faça executar. Palacio no lHo de 
Janeiro em vinte quatro de Novembro de mil oitocentos cineoenta 
o oito, trigcsimo setimo da Indcpendcncia c do Imperio. 

Com à 1\ubrica de Sua 1\lagestade o lm(lcrador. 

Francisco Diogo Pereira de ·Vasconcellos. 
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DECUETO N." 2.3J:l - de 27 de Novembro de l€58 . 

.Augmenta o t:encimento do Car~ereiro da Cadia da Capital 
da Provincia da Paraltyba. · 

lll'i por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica elevado a seiscent()S ·mil réis o venci

mento annual do Carcereiro da Cadêa da Capital da Província 
da Parahbya. 

Francisco Diogo Pcreim de Vasconcellos, do l\Ieu Conselho, 
1\finistro e Secretario d'Estado dos .Negocios da Jol§tiç.a, assim 
e tenha entendiuo e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte sete de Novembro de mil oitocentos cincoenta c oito, 
trigcsimo sctimo da lndepcndencia c do lmperio. · 

Cam a 1\ubrica de Sua ?tlagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

DECRETO N. 0 2.312-de 27 de Novembro de 1858. 

Promulga rt C ont·enção celebrada nesta Côrte em 2 de Junho 
de 1858 para o ajuste, por me1'o de huma Commissão 
Mixta, das 1·eclamaçües pendentes entre o· Imperio e a Grãa 
Bretanha. 

Tendo-se concluído e assignado nesta Côrte no dia 2 de 
Junho do corrente anno huma Convenção para o ajuste, por 
meio de huma. Com missão :Mixla, das reclamações pendentes 
entre o lmperio e a Grãa Bretanha ; e tendo sido esse aclo 
ratificado pelas Altas Partes Contractantes, c trocadas as rati~ 
Jicac;ões tHI Cidade de Londres no dia nov11 de Setembro pro
ximo passado: Hei por bem Mandar que a dita Convençllo seja 
observada, e cumpridas inteiramente as estipulações que nella 
se contêm. 

O Visconde de Maranguape, do l\Ieu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros, o teilba assim 
entendido e expeça para esse fim os despachos necessarios. Pa
Jacio do Rio de Jl<neiro em vinte e sete de NGvembro de' mil oito
centos cincoenta c oito, trigesimo setimo da Independencia c 
do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magrstade o Imperador. 

Fisconde de lllaranguapr. 
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Nós Dom Pedro 11, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil, &c., Fazemos saber· a tgdos os que a pre
sente Carta de confirmação, approvação e ratificação vimm que, 
;.ws dous dias do corrente mcz c anno se concluio c assignou nesta 
Côrte do IUo de Janeiro, entre Nós e Sua Magestade a Rainha 
do Ueino Unido da Grãa Dr·ctanha c Irlanda, pelos respecth·os 
l,lenipotenciarios, que se achavlio munidos dos nccess:.~rios plenos 
poderes, h uma Convenção para a decisão, por h uma C.::ommissão 
l\fixta, de ~clamações entre o Governo do Brasil c o do dito 
Heino nos termos da mesma Convençlio, cujo theor hc o se
guinte: 

Havendo em varias épochas, desde a data da declaração 
da lndependencia do bnpcrio do Brasil, sido feitas diversas re
clamações contra o Governo de Sua 1\Ia~estade o Imperador do 
Brasil da parte de cor·porações, companhias, e individuoi sub
ditos de Sua l\fagestade Britannic11, e contra o Governo de Sua 
l\lagestade Britannica da parte de corporações, companhias, 
c indivíduos subditos de Sua l\lagestade o Imperador· do Br·asil. 
e estando ainda algumas dessas reclamações pendentes ou con
sideradas por hum ou outro dos dous Govemos como não dc'
cididas, Sua l\lagestade o Imperador do Brasil c Sua l\Iagcstade 
a Rainha do Ucino Unido da Grãa Rretanha e Irlanda, f'nten
dcndo que a decisão de taes reclamações muito contribuirá 
para a manutenção dos sentimentos de amizade que subsistem 
entre os dous Paizes, resolvêrão entr·ar em ajustes par'il esto 
ciTeito por meio de huma Convenção, e nomeárão para esse 
fim seus Plenipotenciarios; a saber: 

Sua 1\lagestade o Imperador do Brasil, ao lllm. e Exm. Sr. 
Sergio Teixeira de l\lacedo, do Sen Conselho, Seu Emiado 
J~xlrilordinario e Ministro Plenipotcuciario em disponibilidade, 
c;rão Cruz da Ordem da Uosa e da Portugucza de Christo, 
Commendador das Ordens de S. Gregorio l\fugno, de S. Mauricio 
c S. Lazaro, e da Imperial Angelica Comtantiniana de S. Jorge. 
membro da Camara dos Deputados, & c., & c., & c. 

E Sua l\fagestade a R11in.ha do Reino Unido da t.irãa Brota~ 
nha e Irlanda, ao Honrado Pcter Campbell Scarlett, Companheiro 
da muito Honmda 01·dem do Ranho, Enviado. Extraordinario e 
Ministro Plenipotcnciario de Sua 1\lagcstade Uritannica, ua Côrte 
do Ui o de Janeiro &c. &c. &c. 

Os quaes, depois de &e terem reciprocamente communicado 
seus plen08 poderes, que forão. achados em boa e devida fórma,. 
concerdárão no seguinte: 

Artigo L• 

As Altas Partes ConLractantcs coucordão em qne todas as 
Feslamações da par·te de corporaçõe!l, companhias, e indivíduos 
sl1Dditos de Sutl l\lagrstade o Imperador· do Brasil rontra o 
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Governo de Sua 1\Iagestade Brilanui<:a, c todas as rcclamaÇiies 
da pactc de corporações, companhias , c individuos subdilos 
de Sua l\fagestadc Britannica contra o Gorverno de Sua l\lagestadc 
o Imperador do Brasil, que tenhão sido apresentadas a qualquer 
dos dous Governos para interpór suus ofticios para com o QUtro 
desde a data da declaraçl'iQ da lndependencia do Irnperio do 
Braiil, que ainda não estiverem decididas, ou forem consideradas 
como ainda não decididas por qualquer dos dous Governos, 
assim como quae;quer outras reclamações que se possão apre
sentar dentro do tempo especificado no art. 3." desta Convenção, 
serão subrncttidas a dous Cnmmissarios nomeados da maneira 
seguinte; a saber: hum Commissarjo será oomeado .por Sua 
JUagestad~ o Imperador do BrasU, c outro por Sua JUagestadc 
Britannica. 

Sua l\fagestadc o Imperador do Brasil c Sua l\Jagcsta1le 
Jkitannica nomearão respectivamente hum Secretario para a 
Comrnissão, o qua\ lerú o direito de servir de Commissario no 
caso de temporario impedimento ou auscncia do Commissario 
tle seu Governo, c tambcm no caso de morte ou definitiva nu
senoia QU impedimento do dito Commissalio, ou no caso de 
deixar este de prestar-se ao cxeretcJo de suas funcções, até á 
nomeação e posse de hum novo Commissar.io nomendo em logar 
do dito Commissario. 

!\o caso de morte ou fiefinitha auscncia ou impedimento 
do Commissario de qualquer dos lados, ow. no ~aso do Commissario 
de qualquer dos lados deixar de prestar-se ao serviço, Sua Ma
gcstadc o Imperador do Brasít <>u sua Magestade llritanuica, 
nomeará immediata c respectivamente outra pessoa para servir 
de Commissario, em Jogar do prcocdentemente nomeado. 

No caso de ser o Secretario de quafqucr dos lados nomeado 
Commissario cff~clivo, Sua 1\Iag-estade o ImpN~dor do BraSiil, 
ou Sua 1\iagestadc Brit:mnic:•, nGmcará immediata e respectiva
mente huma outra pessoa parn servir de Sccrebdo, em logar 
do Sccreta.rio prcccndcntcmcnte nomeado. 

Os Commissal'ios se rcuniráõ no lHo de Janeiro no pe· 
riodo conveniente mais breve depois que tiverem sido n01 .. eados, 
c antes de procederem a seus trabalhos, lavral'áõ e assignat·ão 
huma declaração solcmne, promettcndo 4mpardal c CM.idado
samcnte examinar c decidir segundo os dictames da :sua rauio, 
c em conformidade com a juStiça c cquidade, sem medo, favor, 
ou affeição a seus paizes, todas as r~Iamações que lhes forem 
apresentadas, respectivamente, da parte dos G0vcnws de Sua 
1\lagcstade o Imperador do Brasil c Sua l\Iagestadc Britannica. 
Essa declaração será lançada nas actas de suas sessões. 

O Sccrctnrio de qualquer dos lados, que pela pt·imeira vez 
for chamado a servir de Commissario, devm·á lavrar c assignar 
buma declaração semelhante, antes de cntru em ~xercicio; ~ 
essa dcclara~üo suní rq~istmda da mesma maneira da prcecdente. 
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Os Com missa rios, antes de procederem a outros trabalhos, 
nomearáõ huma terceira pessoa para servir de arbitro ou lou
vado em qualquer ct~so ou casos em que possão divergi!· de opinião. 

Se não puderem concordar na nomcaçiío da mesma pessoa , 
o Commissario de {:ada lado nomeará huma pe!i'ioa ; e em todo 
o qualquer case em que os Com missa rios divergirem de opin.ião 
na decisão que tiverem de dar, a sorte decidirá qual dessas 
duas pesso8s será o arbitro ou lom'adn para aquelle callo em 
particular. 

A pessoa assim designada para arbitro ou louvado, antes 
de funccionar Cl-mo tal em qualquer caso, deverá lavrar c as
signar huma declaração solemnc em fórma semelhante áquella 
que devem lavrar c assignar os Commissarios; c esta decla
ração será igualm~ntc registrada no livro das actas. 

No caso de morte, auscncia ou impedimento dessa pessoa, 
ou no caso de demittir-se do emprego, ou cessar de prestar-se 
ao serviço de arbitro ou louvado, huma ouu·a pessoa será no
ml'ada pela fórma descripta, para empregar-se como arbitro 
ou louvado em logar da precedentemente nomeada, e lavrará 
c assignar.á lluma declaração solemne como a já mencionada. 

AI1igo 2.• 

Os Commissarios proeedcráõ irnmcdiatamcntc ao cxa.ne 
das reclamações que forem levadas ao seu conhecirnCflto. 

Examinarão c decidirão de tacs reclamações na ordem o 
da maneira que julgarem aprop1iada, mas unicamente segundo 
as provas c informações que lhes forem fornecidas peios respec
tivos tiovcrnos, ou em nome dcllcs. 

Serão obrigados a reoebcr c examinar todos os documentos 
escriptes ou impressos ou informações que lhes forem apre
sentados pelos respectivos Governos, ou em seu nome, em sus
tentação ou impugnação de qualquer reclamação, e a om'irem, 
se isso for requerido, hum a pessoa de qualquer dos lados p1.1r 
parte de qualquer dos Governgs como seu advogado, ou Awmtc, 
em cada reclama~ão separada. 

Não podendo os dons Commissarios achar- se do a1;cordo 
em alguma reclamação, rceorrerão ao arbitro·ou louvado que 
tiverem nomeado, ou que a sorte designar; c esse arbita·o ou 
louvado, depois de ter examinado as provas a favor c CQntra 
a reclamação, e de ter ouv~do, sendo requerido, huma pessoa 
dn qualquer dos lados, c de ter conferenciado com os Com
miss~rios, decidirá o caso a final, sem appellação. 

A decisão dos Commissar.j.os, assim como a do arbitro ou 
louvado, sobre cada redamação, ser-á dada por escripto c as
signada. 

Cada hum dos Governos poderá nomear h uma -pcs;soa para 
assistir ;i Cornmissão como Agente por sua parte para upre-
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sentar c sustentar reclamações, ou impugnar as reclamações 
contra ellc feitas, ~~para representai-o em geral em todas as ma· 
terias conncxas com taes investigações c decistít\'!. 

Sua Magestade o Imperador do Brasil c Sua Magestade a 
Rainha da Grãa Bretanha c Irlanda , pela presente promt•ttem 
solemne e sinceramente considerar a decisão dos Commissarios, 
ou do arbitro ou louvado segundo o caso, como absolutamente 
linal e Gonclusa sobt·e cada rcclama~ão por elles, ou por ollc 
julgada, e a dar plena execução á tacs decisões sem objecção, 
evasiva, ou demora. 

Artigo 3. o 

Todas as reclamações serão apresentadas á Cornmissão 
dentro de doze mezes a datar do dia de sua primeira reunião, 
excepto no caso de se ullegarem razões de demora julgadas 
satisfactorias pela Com missão, ou pelo arbitro ou louvado 
quando os Commissarios divergirem de opinião a este respeito; 
c n~sse caso o período para apresentar a reclamação poderá 
ser prolongado por tempo que não exceda a seis mezes. 

Os Commissarios pot· esta Convenção ficão obrigados a 
celebrar para o exame das reclamações ao menos oito sessões 
em cada mez, a começar da data da sua primeira reunião até 
ao fim de seus trabalhos. 

0:. Commissarios serão obrigados a examinar c dcciuit· 
todas as reclamações dentro de dous annos a datar do dia de 
sua primeira reunião, excepto se por causa de alguma sus
pensão imprevista e inevitavcl de suas sessões, os dous Go
vernos concordarem mutuamente na prolongação do tempo. 

O nrbitro ou louvado seni obrigado a dar a sua decisão 
final em qualquer reclama~ão dentro de quinze dias da data 
em que a reclamação for submettida á sua consideração, a 
menos de entenderem os Commissarios que ho absolutamente 
necessario hum período mais extenso. 

Os Commissarios, ou o arbitro, ou louvado se elles não po
derem chegar a hum aceordo, serão os competentes para de
cidir em eada caso se a reclamação foi ou não devidamente 
feita ou aprcsentnda no seu todo, ou em alguma de suas partes, 
c qual dellas, segundo o ''erdadcim espírito c IIm desta Con
venção. 

Artigo 4. 0 

Todas as sommas que forem concedidas pelos Commis
sarios, ou pelo arbitro ou louvado, por conta de qualquer rc
Glamação, serão pagas por aquelle dos dous Governos, a quem 
competir, ao outro dentro de doze mczcs depois da data da 
decisão, sem juros, e srm deducção alguma, salra a que- vai 
espreifieada no art. G. o 
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Artigo 5.• 

As Altas Partes Contractantcs promcllcm considerar· o re
sultado das conferencias desta Commissão como pleno, per
feito, e definitivo ajuste de todas as reclamações contra cada 
hum dos dous Governos, que tenhão por ot·igem qualquer 
transacçlio de data antcriot· á troca das H.atificações da presente 
Convenção, e promettcm mais considerar c tratar desde a con
~lusão dos trabalhos da Commissão como decididas, c elimi
nadas, e de então por diante inadmissíveis, todas e quaesqucr 
dessas rcclamaçi'ms, quer tenhão, quer não, sido levadas ao co
nhecimento, feitas, apresentadas, ou expostas á mesma Com
missão. 

Artigo G.• 

Os Commissarios e o arbitro ou louvado, com a assistencia 
dos Sccrctarios, terão hum accurado registro, c netas correctas, 
ou nota de todos os seus trabalhos, com as respectivas datas, 
c nomcaráõ o emprcgaráõ hum Escripturario, st~ for neces
sario, 1mra os vjudar no expediente dos negocio;; que vierem 
á sua presença. 

Cada hum dos Governos pagará ao seu Commissario hum 
ordenado que não exceda de seis contos de réis, ou seiscentas 
c setenta e cinco libras esterlinas, por anno, e cuja som ma 
será a mesma para ambos os Go,·crnos. 

Cada Governo pagará ao seu Secretario, como ordenado, 
huma somma que não exceda de tres contos de réis, ou trc
sentas e trinta e sete libras esterlinas c dez schillings por 
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Artigo 7." 

A presente Convenção será ratificada pm· Sua :Magcstadc 
o Imperador do Brasil c Sua :Magcstadc Britannica, e as Rati
ficações serlío trocadas em Londres o mais breve que possa ser 
dentro de seis mezcs contados da sua datn. 

Em le do fJUC os respectivos Plcnipotcncinrios a assignárão, 
c lhe puzérno os scllos de suas armas. 

Feita no Rio de Janeiro, aos dous dias de Junho, do 
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrislo d•~ mil 
oitocentos cincoenta c oito. 

(L. S.) Sergio Tri:xcira de Macedo. 
(L. S.) P. CarnpLcll Scarlctt. 

E sendo-nos presente a mesma Convenção, cujo theor fica 
á cima insPrido, c bem visto, considerado claminado por Nós 
tudo o que nclla se contêm, a Approvamos, Hatificamos c 
Confirmamos, assim no todo como em cada hum de seus ar
tigos e estipulações, c pela presente a Damos po1· firme c va
liosa para produzir o sru devido ciTeito; promettendo em fé c 
palavra Imperial observai-a e cumpril-a inviolavclmente , c 
fazcl-a cumprir c {lbservar por qualquer modo que possa ser. 

Em testemunho c firmeza do que, Fizt>mos passar a pre
sente Carta por Nós assignada, passado com o sello grande das 
armas do lmperio, e referendada pelo nosso 1\fínislro c Se
cretario d'Estado abaixo assignaào. 

Dada no Palacio do Hio de Janeiro aos sete dias do mcz 
de Junho do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oitocentos cincoenta c oito. 

(L. S.) Peth'o, Imperador, com Guarda. 

Visconde de Mara~guape. 

DECRETO N.• 2.313- de lJ. de Dezembro de :i858. 

l/anda comprehet1der no 1.• districlo da arrecadação do im
pOilb sobre a agttard~nte do paiz a Ilha de Paqt~ttá. 

Attendcndo ao que Me rcprcscntárão diversos Cominer
ciantes dtl Ilha de Paqucl1í, c Usando da autorisaçi'io concedida 
Jlelo art. 15, § t.• da Lt•i n." 810 dt> 15 de Srlcmbro de 1855, 
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HHi por bPni Ordetwr que a Ilha tle Paqueltí fique d'ora e1ü 
dianto ptlrtílhccndo ao 1. o disl riclo, denominado da Cidade, 
errado pai·a a àrt'ccadação do imposto de 20 o;. sobre o con
sumo da aguardente de produeção do paiz; alterado assim o 
a1·t. 2. 0 do Decreto n.o 2.169 do t.o de l\laio deste anrio, qtic 
compi·chcndcu no disti'icto do interior a mesma Ilha. 

flernardo de Souza Franco, do 1\Icu Conselho, Senador 
do lmpel'io, ~Iinistm c Secretario d'Est<H.lo dos Ncgocios da 
I?aztmda c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro 
em fJUatt·o de ))czcmbro de mil oitocentos cincoentn c oito, tri
gcSin'io sctittlo da lndcpendcncia c c~o Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Jagcslade o Imperador. 

llenwrdo de Souw. Franco. 

))ECHETO N.• 2.314-- de 4 de Dezembro de 1858. 

AÍtera algmnas disposições do 1·eaulamento do imposto 
do sello. 

Usando da autorisação conectlida pnlo art. 15 § 2. o da "Lei 
n.o 840 tlc 15 de Setembro de 1855-llei por bem Ordenar o 
seguinte: 

Art. 1. o 0s cscriplos á ordem poderão sc1· scllados em 
qualquer tempo, no lugar em que lirerem de ser pagos, com 
tanto que o s<.~ào antes do acci.te, t1·ansfcrencia ou pagamento: 
ficando assim alteradas as disposiçücs do § 3. • art. 1 !l c art. 
29 do ltegulan'l.ento de 10 de Julho de 1850, na parte em 
que se referem aos mesmos cscrip!os, c sujeita a infracção 
ás penas do § 4-.o do art. 13 da Lei de 2l de Outubro de 
18~3. combinado com o art. 13 da Lei de 26 de Setembro 
de 1857. 

Art. 2.• Os títulos de nomcaÇno interina, comp1'chendidas 
as provisões dos Pamchos eneommcndados, os de substituição 
e oufrM que rião devem durar mais de -anno, c os de em pré
gados dé ründfmcnto menor de 50~, pagarão o sello do art. 35 
do citado Regulamento antes do assentamento em folha para 
a percepção dos vencimentos, na fórma dus lnslruerões de 16 
de Janeiro de 1'8M. 

Art. 3. 0 As patentes dos Officincs da Guarda Nacional, as 
nomeações de Inspcctores de quarteirlin, r os tilnlos de quti 

70 
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trata o arligo antecedente que não carecerem de asseuttúne.nfa. 
l*'rão sellados antes da posse c cxercicio dos nomeados. 

Rcmardo de Souza Franco, do Meu Conselho, Senaclm· 
do Imperio, l\finislro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da 
Fazenda, c Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em quatro de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo sctimo da lndepcndcncia c do Impcrio. 

Com a Rub1ica de Sua Magestadc o Imperador. 

Bernardo de Souza Franco. 

DECRETO N." 2.315-de 11 de nezcmbro de 1858. 

Declara de 1. • Entrancia a Comarca de Parintins, crcada 
na Província do Amazonas. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica dcelarada de primeira Entrancia a Co

marca de Parinlins, crcada na Provincia do Amasonas, pela Lei 
da respectiva Assembléa LPgislaliva, numPro oitcnto c dliHIS, de 
vinte quatro de Setembro deste anno. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conselho, 
:Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em onze de Dezembro de mil oitocentos cincocnta e oito, tJi
gesimo setimo da lndcpendencia e do ImpCJio. 

Çom a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 

--
DECRETO N. o 2.316- de 11 de Dezembro de t858. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de 
Parintins, e~·cada na Província do Amazonas. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Art. Unico. O Promotor Publico da Comarca de Parin

tins, creada na Província do Amasonas, terá o ordenado annual 
de seiscentos mil réis. 
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l~t·allcisco Dingo Pereira de Vasconcellos, do Meu Conse
lho, Ministro c Sem·etario de Estado dos Negocios da Justiça, 
assim o tenha cnl@dido e faça executa•·. Palacio do 1\io de 
Janeiro em onze de Dezembro de mil oitocentos cincoenta c 
oito, trigcsimo sctimo da lndependcncia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Frattcisco Diago Pereim de Vasconcellos. 

DECRETO N.• 2.317- de H de Dezembro de l858. 

Desliga do Batalhão tle Infantaria 11.• ~da (;um·da Nacional 
da l'rovi11ciâ de S. Paulo os tlwmla.ç qtutlificados nos blu
nícipios de Campo LarrJo e Piedade, e crêa nelles lmma 
Secçiio de Batalhtio e lmma Companhia ·avulsct do I n{antaria. 

Attendendo á Proposta do Presidente da Província df' 
S. Paulo, Hei por bem Decretm· o seguinte : 

Art. 1. • Fi~i.o desligados do Halalhão d·c lnfanlat·ia n. • 4 
da Guarda Nacional da Província de S. Paulo os Guardas qua
lificados nos Municípios de Campo Largo e Piedade na mesma 
Província, c reduzido aquclle Batalhão ao numero de seis Com
panhias. 

Art. 2.• :Ficão rreadas no l\funicipio de Campo Largo 
hnma Secção de Batalhão de trcs Companhias, com a desig
naçilo de quinta ao serviço activo, e no da Piedade huma Com
panhia avulsa de Infantaria do mesmo serviço, revogado nesta 
parte o Decreto n.• 1.210 de 25 de Julho de 1853. 

Art. 3.• A rcfcl"ida Secção c a Companhia avulsa de In
fantaria terão as paradas nos lugares que lhes forem marcados 
pelo Presidente da Pmvlncia, na fórma da Lei. 

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 Uio de Janeiro, 
em quatorze de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da Independencia e do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua Magcstade o ImperadO!". 

José 1'/wmaz Nabuco de Araujo. 
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DECP.ETO N." 2.313--d•· 22 de D,•zcmhrv de 13:.>8. 

Providencia sobr:e a con(ecçiio e organisação dl) Codigo Civil 
do Imperio. 

Visto c npprovado o p:1rccer da Com missão encarregaria 
de rever a consolidação das Leis Civis , Hei por bem Decretar 
o seguinte: 

Art. 1." O l\Itm ·Ministro c S:~cretario d'Estado dos Ne
gocias da Ju.>tiça contractar!t com hnrn Jurisconsulto da sua es
eolha a. confecção do Projccto do Codigo Civil do lmperio. 

Art. 2." Feito o l'rojccto, será examinado por h uma Com
missão de sdc Juris<~nnsullos da CMte c (rnpcrio, presidida 
por hum dos Meus Cnnst>lhciros d' Estado, vencendo os seus 
membros as gratificações que forem marcadns. 

Serão dadas as neccssarins instrucçi'ics para as confcrencfns 
da cow,missão, protocollo dos motivos do Projecto 11 dcma~s 
providcncia,s que convier á boa organisação deste trabalho. 

~osé Thomaz Nabuco rle Araujo, do Meu Conscll_10, Mi
nistro e Scct·ctarío d'·Estado Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e far,:a executar. Pa.Iacio do ltio de Janeiro em vinte 
dous de nezcmbro de mil oitocentos cincoenta e oito, trigesimo 
se li mo da lnrlependencia c do Im per i o. 

Com a nul"JI'ica de Sua l\Iagesla.dc o Impcr{ldor . 

.Tosé Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N. 0 2.3Hl-de 2r.. de Dezembro de 1·858, 

Autorisa hum credito e.rctraordinario da quantia de 386. 25Q;ffl 
réis para complemrnlo das despezas, qtte se teem de fazer 
com a execução das. obras da conslrucção de hum. cáe.s ll rua 
desde a praça da Gloria até a t1·avessa dos Çarmelil(l$,, 
?lO. largo da Lapa. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de 1\finistros. 
Aut.orisar, de conformidade com o paragrapho 3> do art. 4." 
da Lei n." 5S9: de 9 de Setembro 1850, o credito extraordi
nario da quanlin dp trezentos sessenta e seis contos duzentos 
c cincoentfl mil·. róis, para ('omplemcnto das dcspczas que se 
teem de fazer com a execução das 'Jbras da constmcçllo de hum · 
c.áe11 f' rua- desde a praça da 4 i! o ria até !l travessa dos Car-
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mclilas, no largo da tara- na fúrma do conl.raclo approvado 
pelo Decreto n." 2.0fi2 de 23 dr1 J)pzembro de 18:)7; de
Ycl).do ser esta medida, em tempo opportuno, levada ao conhe
cimento da Asscmbl{~a (;cral Lrgislativa. 

Sergio Tdxcira de 1\laccdo, do l\JNJ Conselho, 1\Jinistro 
c Secretario d'Estado dos Negocios do lrnperio, as>im o tenha 
entendido c faça f'Xceutar. Pnlado do H in de Janeiro em 
vinte dons d11 ])ezcml)ro de mil oiloenntos eineocnta c oito, 
trigcsirno selim o da lndependeneia e do I mperio. 

Com n ItulJr:cn de Sua 1\fagcslade o Imperador. 

Sergio Teixeira de lllaccdo. 

DECHETO N." 2.320- de 2S de Dezembro JStiS. 

Concede a Paulo rictor Doury, pririfegio por do::.c annos 
para o processo por elle inventado para aperfeiçoar, e sim
plificar, a fabricação de certos Ú!slrumenlos indi.~pensaveis 
aos tralwllws mecltanicos. 

Altcndendn ao que Me rcqucrrn Paulo Victor Douey, c 
de conformidade com a !\linha immcdiata llrsoluC'ão de 2:! do 
corr;cn~e Q1e1., tomada sob pnrecer da Sec~;ão dos' NPgodos do 
lmpcrio do Conselho d'Estado, exarado em Consnltu de 22 de 
Novembro ultimo: Jlc, pm: bem Conccdrr-Hw pri\'ilc~otio por doze 
annos para o processo pot' elle invPnlado para apPrreiçom·, <l sim
plificar a fabricação de certos instrumentos indisprnsavcis aos 
trabalhos mcehanicos, constantes da dcscripção c desenho, que 
apresentou, e licão compctentcmnnte archivados. 

Sergio Teixeira de Macedo, do ~leu Cons<'iho, l\Iinistro c 
Secretario d'J~stado dos ~egocios do 1 rnpcrio, assim o tenha 
entendido c faça exncutar. l'alacio do Uio de Janeiro em vinte 
oito de Dezembro )de mil oitocentos cincocnta e oito, trigesimo. 
S(!timo da lndependcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\la,Qestadc o Imperador. 

Scrg_io Teixeira de JJiacedo 
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Ycl).do ser esta medida, em tempo opportuno, levada ao conhe
cimento da Asscmbl{~a (;cral Lrgislativa. 

Sergio Tdxcira de 1\laccdo, do l\JNJ Conselho, 1\Jinistro 
c Secretario d'Estado dos Negocios do lrnperio, as>im o tenha 
entendido c faça f'Xceutar. Pnlado do H in de Janeiro em 
vinte dons d11 ])ezcml)ro de mil oiloenntos eineocnta c oito, 
trigcsirno selim o da lndependeneia e do I mperio. 

Com n ItulJr:cn de Sua 1\fagcslade o Imperador. 

Sergio Teixeira de lllaccdo. 

DECHETO N." 2.320- de 2S de Dezembro JStiS. 

Concede a Paulo rictor Doury, pririfegio por do::.c annos 
para o processo por elle inventado para aperfeiçoar, e sim
plificar, a fabricação de certos Ú!slrumenlos indi.~pensaveis 
aos tralwllws mecltanicos. 

Altcndendn ao que Me rcqucrrn Paulo Victor Douey, c 
de conformidade com a !\linha immcdiata llrsoluC'ão de 2:! do 
corr;cn~e Q1e1., tomada sob pnrecer da Sec~;ão dos' NPgodos do 
lmpcrio do Conselho d'Estado, exarado em Consnltu de 22 de 
Novembro ultimo: Jlc, pm: bem Conccdrr-Hw pri\'ilc~otio por doze 
annos para o processo pot' elle invPnlado para apPrreiçom·, <l sim
plificar a fabricação de certos instrumentos indisprnsavcis aos 
trabalhos mcehanicos, constantes da dcscripção c desenho, que 
apresentou, e licão compctentcmnnte archivados. 

Sergio Teixeira de Macedo, do ~leu Cons<'iho, l\Iinistro c 
Secretario d'J~stado dos ~egocios do 1 rnpcrio, assim o tenha 
entendido c faça exncutar. l'alacio do Uio de Janeiro em vinte 
oito de Dezembro )de mil oitocentos cincocnta e oito, trigesimo. 
S(!timo da lndependcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\la,Qestadc o Imperador. 

Scrg_io Teixeira de JJiacedo 
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DECRETO N.• 2.321 -de 28 de DezembJ"O de 1858. 

A utorisa o credito st,pplementar de 29H . 060 ~ 762 para 
as despezas de diversas rubricas nos exercícios de 

1857-1858. 

Alttmdendo á insnnieiencia do credito votado pelo art. 6. • 
da Lei n.• 884 do 1." de Oulubm de 1856 para as despezas 
da Uepartição da t;uerra, em diversas rubricas do exercício de 
1857--1858, Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de 1\li
nistros e em conformidade do S 2.• do art. 4.• da Lei n.• 589 
de 9 de Setembro de 1850, Autori11ar o credito supplementar 
de 298.060~762, distribuído confonne a tabella que com este 
baixa, devendo esta medida ser levada em tempo competento 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

José 1\laria da Silva l,aranhos, do 1\leu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Ncgocios Estrangeiros, c encarregado 
interinamente dos da Guerra, assim o tenha entendido e ex
peça os despachos necessarios. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte oito de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da Indepcndencia c do lmpcrio. 

Com a llubrica de_ Sua 1\lagcstade o Imperador. 

José Maria da Silva Paranhos. 

Tabella a que se ••efe••e o Decreto desta data 
que autorlsa o eretlito supplen1entar de 

~98.080~18~, 

Art. 6.• Da Lei n.• 884 do 1." d~ Outubro de 1856: 

§ t.• 

s 6.• 

§ 8.• 

s 11. 
§ 19. 
~ 20. 

Secretaria d'Estado e repartições an-
ncxas ............•....•......•. 

Arscnacs de Gucr·ra, armazcns de artigos 
bellicos c Conselhos administrativos. 

Com mandos d' Armas e lnspecções dos 
Corpos ..•....•......•...•..•... 

Corpo de Saude ....•............•. 
Obras Militar·es ........•....•..... 
Diversas desper.as c cventuacs .....•. 

3!~ . 877~727 

134..524.~297 

6.246~795 
6.851~520 

33 . 9!~8~&.6 
81.611~777 

298.060~762 

Palacio do llio de Janeiro em 28 de Dezembro de :1858. -
José Maria tla Silva t•aranlw.5. 
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DECRETO N." 2.322- de 29 de Dezcmbm de 1858. 

Manda pôr em Rxecuçiío na Provincia de Mato Grosso o De
creto 'l." 2.029 de 18 de Novembro do amw proximo pas
sado, que deu organisação á Guarda Nacional das Pro
víncias limitrophes com os Estados vizinhos. 

Tendo Ouvido o I•residcnle da J•rovincia de l\lalo Grosso, 
Hei por bem Decretar o seguinte; 

Art. Unico. As disposições do Decreto n.• 2.029 de 18 
de Novembro do anno proximo passado, que deu nova orga
nisação á Guarda Nacional das Províncias limitt·ophcs com os 
J<:Btados vizinhos, terão execução em todo o territorio da Pro
víncia de Mato Grosso. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do J\Ieu Conselho, l\li
nistro e Secretario d' Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta c oito, 
trigesimo setimo da lndcpendencta c do lrnpct·io. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

-·-
DECRETO N. o 2.323- de 29 de Dezembro de 1858. 

Créa no Termo de JJatataes, da Província de S. Paulo, o 
lugar de Juiz Municipal, que accumulará as (uncções 

de Juiz de Orphãos. 

Hei pm· bem Decretar o seguinte: 
Haverá no Termo de Datatacs, na Província de S. Paulo, 

hum Juiz Municipal, que accurnulat·á as funcçõcs de Juiz de 
Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do !\leu Conselho, J\Ji
nistro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. J>alacio do Rio de Janeiro 
em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e oito, 
trigesimo setimo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagestade o Imperador. 

José Thomaz lVabuco de ArauJo. 
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DECUETO N." 2.324- de 29 de Dezembro de 1858. 

-Approva os Estatutos da Companhia da E.~trada de ferro 
de Tamandaré á margem do llio Uua. 

Attendendo ao que Me representou a Direct<:lria da Com
panhia_organisada pam a construcção de hunia Estrada de ferro 
destinada a ligar o porto de Tamandaré á parte inferior do ltio 
Una, na Provincia de Pernambueo, c de conformidade com a 
!\linha immediata Hcsolução de 22 do corrente mez, tomada 
sobre pai'Ccer da Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho 
d'Estado exarado em Consulta de 6 : Hei por bem Approvar 
os Estatutos que a d(•vern reger, c que com este baixão as
signados por Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, 
Ministro e Secretario d' J~stado dos Ncgocios do Imperio, que assim 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do 1Uo de Janeiro 
em vinte nove de Dezembro de mil oitocentos cincoenta c oito, 
trigesimo setimo da lndepondcncia c do Impcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

Estatutos tia Cmnt•anllia da Estt•ada tle f'erro 
de •rantandaré ia ntat•gent do Rio Una a que 

se t•ef'et•e o J)eet•eto desta data 

TITULO I. 

DA OHGANISAÇÃO DA COMPANHIA. 

CAPITULO J, 

Fins da Sociedade,- Capital i- Duração, -Fundo de re
serva-e Dividendo. 

Art. t.• Sob o nome de Companhia da l~stmda de ferro de 
Tamandaré á margem do Jtio Una, fica crcada nesta Província 
de Pernambuco huma Sociedade anonyma, por acçõcs para, de 
conformidade com o Decreto n. • 1. 980 de 28 de Setembro de 
1857, c contmcto a que se refere, eonstruii' hurna Estrada de 
ferro, que ligue o porto de Tamandaré á margem do Rio Una, 
assim como as obras accessorias que lhe forem intimamente li
gadas, c explorai-o durante os sessenta c seis annos de pi·i
vilegio, constante do mesmo Decreto. 

Art. 2.• A duração da Sociedade sm·á a mesma do pri
vilegio, e a sua sédc nesta Cidade do ltecife, de conformidade 
com H priml'ira dus rorHli~i.i!'s do supmcitado contracto. 
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Art. :t" O prazo da duração da Sociedade podení todavi:t 
ser augmtmlatln, e a sua sl·de mudada para Tamandarú, quando 
assim o àei.Qrminar a maioriu dos accionistas, c mediante appro
vaçilo do Go\'crno. 

Art. ft.. • O capital da Sociedade serú de oitocentos contos 
de réis, divididos em oit:l mil acçõcs ou apolices de cem mil 
réis cada huma, e poderá ser elev::ída pm· deliberação da as
sembléa geral dos accionistas, quando for conveniente dar m11iot· 
desenvolvimento á empresa pela construr,ção de ramaes, de que 
trata a 5.• condiçfio do contracto anncxo uo J)ccreto n.• 1.980, 
assim corno parte dellc poderá ser obtido pela emissão de ti
tulos ao portador, vencendo hum juro fixo, e com as vantagens 
que forem determ•inadas. 

Art. 5.• Cada apolicc dará dircilo, aMm de huma parte 
correspondente nos,tJavcres e lucro.:> da Companhia, a mil palmos 
tJnadi·ados de terreno pam edeficações nas quarteirões da nova 
Cidade de Tamandaré, de conformidade com o plano appro
vado pelo Governo, sendo o titulo entregue gratuitamente ao 
acciouista, logo quo ti ver pago a metade da im~Jortancia da 
apolice correspondente. 

Art. 6.• A relação da importancia das apolices voriOcat·
se-ha em dez pagamentos de tO por cento cada hum, e a prazos 
nunctl menores de trcs mezes, feita a chamada pela~ !Olhas pu
blicas com quinze dias, pelo menos, de antecedencia. 

Art. 7. o A primeira prestação h e obt•igatoria, o accioni»la 
que não a realisar no termo prcHxo poderá ser constrangido a 
paga-la judicialm"lnte. 

Art. 8. o A falta de pagamento de quaesquer das prestações, 
no prazo marcado, impot·ta huma multa de 10 por cento sobre 
a prestação, l.l não entrando o accionista com a mesma e a 
multa no prazo de mais seis mflzes, perderá todo o direito á 
apolice, a qual será vendida em hasta publica, passando o li
quido producto para beneHcio da Companhia. 

Art. 9. o As apolices seJ"ão nominativas, porêln transmis
síveis, po~ndosso, depois de realisada a segunda chamada, to
davia os ~Íl~ possuidores nllo serà.o reconlu:w:idos ar:cionistas da 
Companhia, sem fazerem avcrb:lr o seu titulo JlO livro com
petente. 

Art. 10. Os li tu los difinitivos só senia entregues aos aceio
nistas depois dn rcalisada metade da importancia das acçae,., 
rmtretanto, logo na entrega da pri!tlflira prestaçilo, será da1~o 
hum titulo provisorio transferível, do conformidade com o art. 
297 do Codigo Commercial. 

Art. tl. O accionista, om qualquer tempo c raso, só he 
rt~sponsavel pelo valor de suas apolicos, em quanto as livr~r pago 
intf'gralment.e, seg;mdo dispõe o art. 298 dn mesmo Codigo. 

Art. 12. l>e seis em !leis mezes proceder-se-ha a hum ba
lanço das rrccítus ~ drspczas da Companhia, e o lucro liquido, 

íl 
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dopois de pagas (odas as dt•spezas 110 costeio, SN'Ú rerartido 1'1111'11 
os arciouistas, proporcionalmcnll~ tis suas apolices, deduziudu-s~ 
10 pm· ceilto pal'a fundo de resena. 

Art. 13. O fuudo de reserva será empregado em occorrl't' 
éÍs despezas extraordinarias, que não podem ser Gumprehendidas 
no costeio e aogmento do material fixo e volante. 

CAI'ITULO 11. 

Dos terrenos da Fot·talcza de Tamandaré. 

Depois de tirada dos tcnenos da Fortalez!l de Tamandaré, 
a parte de que trnta a 21.• das condições annexas ao Dccrt~lo 
n.o 1.980 parn o senlço da Fortaleza, ruas, pra<:as e mais lo
gradom·os Jlublicos, e a nccessaria ás obras da Estrada de ft~rro, 
de conformidade com a planta que foi' appi'Ovada pelo Goveruo 
de que trata a condição 22. •, st•parar-se-ltllo no lugar mais con
veniente para fundação de huma Cidade oito mil datas de mil 
palmos quadrados cada huma, correspondentes ás oito mil acçõcs, 
que formi\,o .o capital da Companhia, c a outra igual extençllo 
para os tres coucessionarios, fkando á cargo da Dircctoria, que 
for eleita, a repnrtição das datas aos dhersos accionistal, e a 
respectiva medição, e o restante do terreno concedido pelo (io
vemo ficarà por conta da Companhia para tet• a applicação quo 
a &ssemblPa geral da mesma julgar mais conveniente. . . 

- Arl. 15. Caso a Companhia queira vender partu do ter
reno quelhe fica reservado na planta, em conformidade destes 
Estntut.os,,.ou algumas das datas que corresponderem ás apoliccs 
substituídas pot· obrigações, nllo o poderá faz1•r por preçô lnaior 
que o de cem réis por cada palmo (JUadrado. . 

Art. 16. Todos os terrenos que em \·irtudo d1,1 • planta 
approvada pelo Go,·erno, forem destinados para t'dificaçõf's par
ticulares scriia numemdos e assentados u'hurn livro á talão, 
donde srrilo extrahidos os titulos passados aos res~~ivos CI~S
sionarios da Estrada c ao l1residentc da o~!wmbléa geral dos 
aecionistas. 

Art. 17. A Companhia dá aos conccssionarios os terrenos 
que focarem a cada hum com todo o domínio que nelles tem, 
em virtude da 2J.• condi~ão annexa ao Decreto n. • J.980, sem 
sujeiçllo a fllro, lnudemio, ou outro .qualquer onus, á excepção 
do seguinte: . 

Art. 18. Dever!io os ditos ressionarios e~ifirar nq prazo 
de tres annos, e toda a ensa edificada nos terrenos de Ta manda ré 
}Jagará annualmente de 1 a 3t de D!•zembro a quantia de mil 
réis por cada pavtmento terreo, ou outro, para serem appli
cados aos melhornmentos materiaPs da f.idade, calçamento de 
rua!i, es!{ofo dns 'ngnns, l'- c. 



{ iii;;J ) 

Arl. l9. Será a clita contribuição anooadada po1· hum 
procurador, e administrada por huma Commissão de Ires 
mmnbros, nomeados pelos proprietarios dos prcdíos n' hum a 
rn!mião annual que terá lugar para esse fim no dia 28 de Se
tembro, c na qual cada hum terá tantos votus qtiantos mil réis 
tiver de contribuiçlio anuuaL 

4.\.PlTOLO 111. 

Da Administração da Socicdadl'. 

Art. 20. A Companhia Nacional da Estrada de ferro dt: 
Tamandaré scní represPutada nas stws diversas manifesLtçÕ!}S 
por Jres orgão~ principaes. 

1. • :\ 11ssembléa ger.1l do~ acriouistas. 
2. • Hum Consellw DireclQr composto de cinco membros 

e!.eilos, hum pelos conel-ssional'ios do privilegio, e os outr06 
qnatm pela assembl(•a l!~·ral d'entrc os aedonistas que possui rem 
5í) ou mais <Jcçõcs. 

3.0 lluma ComiiiÍ>-';'iO ftgcal permanente, composta igual
mt•nte de cinco mcmhros, eleitos pela assemblt•a geral, e pelos 
conce:;~ionarios na mesma p.rojmrçilo de 4 c.1. 

Art. 21. São privativas da assembléa geral as decisões 
mais imt;ort.antes, CClflíO sejão o augmento do c.1pital social, 
realisaçà(} dt• empn•slirrios, mudan~a da séde da Companhia, 
C(}nstmc;õcs de rarnacs, on prolongamento da linha primitiva, 
appmvação de ~:onf<IS, e votação dtl orçarwmlo annual, eleição 
dos membros do Conselho Direl'lor, e da Commissüo fiscal, c 
a decretaçf16 de todt.t!> as m••!lidas gemes qne reclamarem os 
intert'sses da Campanhia, e rliio csHrcrem pmnw\·idos nos seu:; 
Estatutos. 

Art.. 22. Ao Ccmselho Dircctor pertence o po ler execu
t iYo, elle h e 6 reprt'srnt.~tnle da Companhia nas sLTas relações 
eom o GovPrno e os particulares, e alêm das lltlribuiçõt's qne 
di111aniio dt~ssa posit;iio, t:erterwe-IIH'. na ausPncia rla ussornbléa 
gt•ral, tomar todas as dceisfies qur.- niio li>rem '''lli'Cia!mf'n!c n·
sen·arJas aos aerionistas rennirltn. 

L\rt. ~3. A' Commissiio 11sral ou tle \i~ilanda perlrnre 
Yigiar sobre todas as openu;úcs tia l.ompmlltia, para cujo fim 
lhn St'rilo franqnca1lns em qnalqner INnpn, os linos, balant;os. 
:JI"IIIf17.t'Oi C on!dnas, sem !(Ut' loda\ia eiJa possa inii'OIIH't!'r-se 
na administrnçiio propriameulc dHa, t!ll" p<'riPtH'e t"..:dn~i\'a
rnentc ae Om~dho llireetor. 
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TITULO 11. 

DOi ORGÃOS A1HIINISTRA1JVOS DA COllP.ANHIA. 

CAPITl'LO IV. 

Da as8embléa geral. 

Art. ~4.. Todo.; aqucllt•s que possuírem legalrrwntt~ lmma 
;tpolict>, pelo menos, da Co111panhia, averbada nos livros com
petentes, são aptos para cont:orrerem ás reuniões da assembl{·a 
gemi, e tomar pa-te nas discussões, porêm só poderão votar 
os qull possuírem dez ou mais apolicPs, contando-se hum voto 
ptll' dez apalic<'s, e mio podendo <wdonista algum tm· mais de 
dez ,·otos, qualquer IJIIe st'Ja o numero das suas ue~ões. 

:\rt. 25. A assembllla geral terá hum Presidente, hum 
Y ice-Presidcule, e dous Secreta rios, eleitos por hum anno 1~111 
huma só lista c por escrutínio spcrcto; no impedimento do Pre
sidente servirá o Vice- Pre~ident<', c na falta deste o prim1•iro 
Seer·ctar·io, que set'á substituído pelo segundo, pelo& qua<'s func
cionari'lo os imrntldiatos em votos, se estivci'Cm aqq.ellcs au
sentes. 

Art. 26. A assembléa gcr·ui rcunir-se-bn mn sessão or
dinarin no i.• de .Fevereiro (ou no dia 3, se aqucl'le fot' santi
ficado) de cada nono, ao u:elo dia, no lugar determinado pelo 
seu Presidente no edital de convocação, que mandará publicar 
oito dius antes pelas folhas. dt,sta Cidade, e na falta da dita 
t~Oinocação. no salão da Associação Commercial desta P•·aço, e 
em sessão extraot·dinaria todas as vezes que para esse fim for 
convocada, quer pelo Conselho Directm·, quer pela Com missão 
fiscal, quer pelo seu Pt·esidentc a pedido de hum numero de 
acdonistas que r·cprescntcm a quinta parte do capital elfectho 
da Gompanltia. 

Art. 21. No dia, hora e lugar designados para a reunião 
da assembléa geral, julgar-se-ha esta constituída com os accio
ni~las presentes, não podendo todavia set· tomada delihf't'açlio 
alguma twssa primeira rtmnião, se os accionistas presentes nlio 
rf'prescntarcm mais de metade do capital elfectiw da Com
panhia. 

Art. 28. Não se tendo reunido a 1. • de Fevereiro sum
dcnle nunuli'O de aeeionistas, ncarit espa.;.ada a segunda reunilio 
para o dia oito, c st•guintcs, e então poicrá set' tomada qualquer 
dccis·io (não rescnada) pelos accionistas que eomparPcerern. 

Art .. :m. Logo depois de constituída a assembléa geral 
r.m sessão ordinaria no mez da Fevct•ei!·o de eatla anno, ouvirá 
a leitura rlo Helntorio do Conselho Hired.or, e da Commissfio 
fisral, aos quaPs acompanharllo as contas do anno precedcntA.~ 
;111; ~f) de l)clembro, t: o on;amculo para o SL'guinle anno fi-
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n<mc~l'iro, (Jtllllo "-Julho) adiar-se-laa para na sessão seguinte 
UJII'edm· s~·mt'llwnlPs doeumenlos. 

Art. 3n. Dcpoi:; de encP-rrada a discus§ão, approvadas as 
t~on!às e votado o orçamento, proecdP-r-se-ha á clc•ição da mesa, 
clc1 Consnlho;llirl'eiOI', e da Cmmnissão fiscal, qtw leriio dtl func
einnar do 1." tle Julho c:n diante, sendo l'l'ita a I'IPiçlio do 
Co11~1llho e da Commissiio pela mt~sma f<írma que a da mesa. 

Art. 31. No caso de votaçõPs unanimcs que dc•em hum 
nnnw•·n dn vo!o.; duplo do numPro cl!l pt~sstus a Pleger, faJ'-~t·-ha 
lluma eleic,:iio l'~pt~eial par.1 supplenles. 

Art. 32. Nas scssütlS extraortlinarias, logo depois da aber
tura, os autores da convonH;iio exporão os motivos, c o Prrsidnnle 
depois de eonsultada a casa, porá o negoeio em discussiio, ou 
adial-o-ha para a sessão seguinte. 

Art. 33. As rcuniõ:•s cxtJ·ao•·dinarias St'l'<lo annnncindas 
pelas folhas, com anteeed.•ncia de 15 dias, rledarando-se o mo
tivo d11 convocaçiln, e não se poderá lll'llas tomar decisão alguma 
l'obr·e matcrias alheias ao objecto ela c~nnvoeaçiio, assim como 
não se julgar·á a asscmhl!ia constituída ;;crn ter repre;cntada a 
maioria do capital dfeetivo. 

A•·t. 3'1.. Não se malisanclo essa emHJie,;i\o, far-se-hn nova 
convocaçi\o em o prazo de oito dias, c enliio delibPrar-se-ha com 
os acdtmis\as present<'s, qualquer que srja o numero. 

Art. 35. As deliberações t<'ndentcs a augmentar o fundo 
da Comp:mhia, prorogat· sua duraçao, ou reformar os presenlt•s 
:Estatutos, só podP-rão ser tomadas pM votos coneorc!l•s que re
presentem a maioria ab:;oluta do capital clfectivo õla Companhia. 

A1t. 36. Os accionistas só podem votat· po1· procm·açllo. 
sendo <'stn outorgada a outi'O aeeionista, não pod~ndo todavia 
rapt·esentar por mais de t.·es constituintes. 

CAPITtJLO V. 

Do Conselho Director. 

Art. !li. 0& membms do Conselho Di•·cetor siio elritO!õ 
por hum anno cont.id:~ do 1. • de .Julho, que seguir <Í sua Pleiç<lo. 
c S<io substituídos no seu impedimento ou ausencias pelos que 
os seguirem immediatamente na votação. 

Art. 38. Logo na sua primei1·a reunião elegct•fio dentre os 
membi'Os hum Prcsid•!ntc P. hum St>t·rl'lario, os qnat•s •·eprc>sP.n
tarão para todos os negocios correntes. O Pr·esitlente dirigirá 
as discussões, e o Secretario rcdigiril as netas, Sf~nclo precisos 
Ires votos eoncordes para legitimar qualquer decisüo. 

Art. 3!). Hav~•·•í scsslio ordina.ria rio Consnlho hnma vc•z 
por mcz, e I'Xtraordinaria todas iiS wws qtw sl'u Pn·sidt•nlc a 
c&nvo•:ar, ~u a maioria dos mem.hrns <•!'sim o ni:,dr. 
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Art. ~0. O I•t·e~;i'dente será substituído nos scns impedi
mentos ou ausencias pelo Sem·etario, e este pelo membro que 
o Conselho dt•signar. 

Art. 41. Em rcmunet·açiio dos seus h·ubalhos os Directon~s 
teriio repartidamente 5 •f. dos beneficios líquidos realisadns pela 
Compa!lhia, gm·anlindu-sc Plll todo o caso seisePnlos mil réis 
a cada Dh·c•:hw, c mn qunnto uno runcdonat· a Estrada, tno. so
mente receberilo em cada st•ssl'io mensal os respc«:thos tentos 
de presença, sendo os ditos lt•ntos de oum do valor c tama
nho das peças de 20:t)000 t•s, lenda de hum l11do huma loco
molh-a com a IPgt•nda-Tamandamusis FPrrea Yia-c do outro 
lado o retrato de Sua Magestado o lmpt•rador, e a lcgcnda
l,etl'lls 11. nras. lmper: c o 110110 • 

. i\ rl. t.2. Dm·anln os lr<~halhos d•• constnwçücs dn Esh·arta·, 
poderá o Conselho I>itw~tor dch•gnr pat·le dos seus poderes 11 

hum de seus membros, port\m essa d«'kgaçilo sú poderá let· lugar, 
tm•diante unanimidade de votos, e SPI'tÍ scmpt't! t'evoga\·el. 

Art. t.3. As principacs attribuiçõcs do Conselho I>in·ctot· 
são as sep;uintcs: · 

1.• Organisar todos os serviços da Companhia, crPondo os 
cunpregos nccessarios, marcando-llws os ordenados, e dando os 
nccessarios l'l'gUJarncntos. 

2.• Nonu~ar c d('Jnittir todos os rmprP!!<~dos da Compmhia qtw 
cntrão na catlwgoria de Cht'les do serv i~:o, e tomar-llws contas. 

3. • Autorisar todas as despezas nPcessarias ao bom anda
mento dos negocios da Companhin, dentro dos limites do orça
mento minual, votado pt'la asscmbléa gcntl, e pagar o dividendo 
semestral, de conrormidade com o disposto no art. 12. do 
Cap. J.• Tit. 1.• 

4. • Representar a Companhia pemntc o Governo e os Tri
bunaes. 

5.• Convocar a assembléa gemi dos Accionistas todas as 
vezes que julgar ncccssario. 

6. • Fazer as chamadas para entt·adas das prestações de cada 
apolice, assignar e distribuir tanto os títulos provisorios, como 
as apolices definitivas. 

7. • Ül'ganisar e apresentar as contas, e orçamentos annuacs, 
as quaes entregará á Comínissão fiseal a 15 de Março de cada 
anno. 

R. • Rcquerm· e soliritar quaesquer modincaçõcs do contracto 
celebrado com o Governo Imperial, que seja neccssat·ias aos 
interessPs da Companhia, razer novos contractos com o Governo 
Geral t! Provindal. 

8. a €)rganisnr as tabellas do rrcfc, não podendo exigir mais 
de 20 rears por eada arroba, c mil bra\·as de distancia. 
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CA1'11TJJl 111. 

Da Commissão Fiscal. 

Art. u.. Os membros da f.ommissão fiscal, assim como 
os do Conselho l>ircctor são eleitos por hum anno, contado da 
mesma fórma de Julho a Julho, e substituídos nas suas ausen
cias ou impedimentos pelos que os seguirem na m·dem da 
votação. 

Art. q.5. A Commissão fiscal terá tambem hum Presid1mte 
e hum S(..'•cretar·io, elcilos por maioria de votos, e com attri
buiçúes iguaes ás do Presidente e Secretario do Conselho Hi-
reclor. · 

Art. 46. Reunir-se-ha duas vezes em sessão ot·dinaria por 
atino, e extraordina1·ia mente quando ella julgar conn•niente 
pmcedeJ·acJttalqller exame, e a l>ircctoria quizer consultai-a. 

Art. &.7. As suas funcções são gratuitas, havendo todàvia 
tentos de prf'scmça iguacs aos do Conselho Dircctor. Nas reu
niões ordinarias da assembléa g1•ral apresentaní a Commissão 
fiscal o relatol"io de seus trabalhos com o seu parccm· a respeito 
das contas do orçamento, que tiver-lhe sido submcltido pela 
Dil·ectoria. 

Art. 48. A p1·incipal att1·ibuição da Commissilo he ap1·eciar 
as contas e orçamento annexo, e vigiar subm todas as ope.-ações 
da Companhia, podendo; ouvido o Conselho Hirector, suspender 
qualquer empregado da Companhia, quando convier àssim. · 

TITIJLO 111. 

DISPOSIÇÕES GERAES E TUANSITORIAS. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 4.9. Os concessionarios do privih•gio da Estrada de 
ferro de 'famandaré o cedem á Companhia, sem exigir para 
este fim remuneração alguma, alêm do pagamento das despezas 
feitas, nem maiores dit•eitos que os mais Accionistas, exteptua-so 
a de nomearem hum dos cinco Dircctores, e Fiscaes, H de pro
ceder a repartiçilo"dos terrenos de Tamandaré, de conformidade 
com o disposto no Titulo 1.° Capitulo 2. 0 art. tt.. dos presentes 
Estatutos. 

Art. 50. O anno financeiro da Companhia será contado 
de Julho a Julho, porõm as contas ap1·esentadas annualmcnte 
no mez de Fevet·cit·o, sei'llo de Jllneiro a Janniro, abrnn~(mdo 
desta arte dous cx•m:icios dift"eÍ't>ntm1. ~ 
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As!. 51.' A primPira elciç1io pat'<l Hr'e3idcnte, Vice-Presi
dente c Sccretmio da assembl[•a geral tení lugar, logo que forem 
approvados os presentes Estatutos, Sf~ninrlo _os eleitos até o 
primeiro de Julho de t85U, e pt·occder-sc-ha successivamentH 
á eleição dos mo;ubros do Conselho Director, e da Comrnissão 
fiscal, cuja nomeação pertence á assembléa get'll:l, as quaes ser
virão igua~mente até o t.• de Julho de 1859. em que cederão 
o lugar aos êlcitos na reunillo ordinaria do mez de }?cve
rciro. 

Art. 52. Logo depois de organisado o Conselho Director, 
fará a primeim chamada de 10 por cento sobre o valor das 
apolices, etratará com urgt>ncia de cornplrtar os trabalhos ne
ressat·ios para se obter do Governo a coullrmaçlio destes I~s
talutos, c o complemento do contracto de 29 de Setembro 
de 1857; principiar os trabalhos aulorisando as despezas jú feitas 
para obtenção do priYilegio, c serviços preparntorios, e das por 
li1zer dentro dos limites do orçamento provisorio de 20 de Julho 
de 1857, assim COIIIO Ol'ganisar pal'a ser submcttido á appro
VllÇàO da asscúnbléa geral no mez de Abril proxlino o orçamento 
das despczas para o anno financeiro de 1859-1860. 

Art. 5;J. Os fundos da Cumpanhia serão deposit(!t!os em 
conta corrente, em algum estabelecimento banca~ió.~~e !Jiena 
confiança, ficando em poder do Thesoureiro, ou caixã, tão só
mente a quantia necessaria para despezas miudas. 

Art. 5~.- Os presentes Estatutos mio poderão ser t·efm·
mados, sinão depois de passados lres annos, e com as fm·ma
Jidades do Titulo 3.• Capitulo Lo art. 12. 

Art. 55. A Directoria antes de fazer a chamada da 2.• 
prestação procururá obter do Governo Imperial a concessão ou 
aforamento dos terrenos de marinha, exceptuados no art. 21 
do contracto. 

Art. 56. Caso se obtenha do Governo a concessão dos ter
renos de marinha, exceptuados pela clausula 21, ficarão elfl
vadas ao duplo as datas concedidas pelo art. 1. o do Capitulo 2." 
elo Titulo 1. o aos accionistas c concesslonat·ios. 

Palacio do IUo de Janeit·o em 29 d~ Dezembro de t85S. -
Sergio Teixeira de Macedo. 

. ' 
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l>ECRETO N." 2.325-de :w c..le Deze111bro de 1~58. 

Auiorisa hum credito extraordinario de 600.000;)000 para 
as despezas que se fizerão, no exercicio de 1857-1858, 
e se continuão a fazer, no corrente, pelo credito do De
creio n.0 . 598 de 14 de Setembro de 1850, a titulo de 
Soccorros Publicas. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de l\linistros, Au
torisar, de conformidade eom o ~ 3.0 do art. 4." da Lei n.o 
58!) de!) de Setembro de 1850, hum credito cxlraordinario da 
quantia de seiscentos contos de réis, não só para occorrer t1s 
despezas que se fizerão, no exercício de 1857-1858, como para 
as que se conlinuão a fazer, no corrente, pelo credito do De
creto n." 5!)8 de 14 de Setembro de 1850, a titulo de -Soccorros 
Publicos- com as epidemias da cholera-morbus, febre ama relia 
c bexigas, bem como com o abastecimento de viveres na Cõrte 
e mais povoações do lmperio: devendo ser esta medida levada 
á approvação da Assernbli•a Geral Legislativa. 

Sergio Teixeira de l\lacedo, do Meu Conselho, l\linistro c 
Secretario d'Estado dos Ncgocios do Jmpcrio, assim o tenha cn
llmdido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em trinta 
de Dezembro de mil oitocentos clncocenta e oito, trigesimo setimo 
da Independencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

Dl<.:CRETO N." :2. 32G- de 30 de Dezembro de 1858. 

A utorisa hum à edito extraordínario de 225.000 ;ttl 000 pam 
as despezas que se fizerão~ no exercício de 1857-1858, 

· e se continuào a fazer no con·enJe, com a Commissão de 
Engenheiros e Nàturali&tas, de que trata o paragrapho 1.0 

do art. 17 da Lei nuníero 884 do 1. • de Outubro de 1856. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de l\linistros, Au
torisar, de conformidade com o paragrapho 3.• do art. 4.• da 
Lei numero 589 de 9 de Setembro de 1850, hum credito cx
traordinario da quantia de duzentos c vinte cinco contos de ri~is, 
não só par a occorrcr ás dcspozas que se fizerão no exerci cio 
tlc 1757 - 1858, como para as que se continuiio a fazer no 

72 
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corrente, com a Commissão d'Engenheims a Naturalistas que 
teem de explorar o interior de algumas Províncias do lmperio, 
c fazer colleçõcs de productos naturacs para os Musêos Na
cional, c das Províncias , nos termos do paragrapho 1. • do 
art. 17 da Lei numero 88~ do 1.• de Outubro de 1856: de
vendo ser esta medida levada á approvaçilo d' Asscmbléa Geral 
Legislativa. 

Sergio Teixeira dn Macedo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c fa~a exerutar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e oito, lrigesimo Sfltimo 
da lndependen~ia (' do lmperio. 

Com a Itubrira de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo . 

••• 

DECHETO N. • 2.327- de 30 de Dezembro de 1858. 

Autorisa hum credito supplementar de ~t.OOO;ttOOO para as 
dcspezas de diversas rubricas do Ministerio do Imperio, 

no e.rercicio de 1857-1858. 

Hei por bem, Tendo Onvido o Conselho de Ministros, Au
torisar, nos termos do § 2.• do artigo 4.• da Lei n.e 589 
de 9 de Setembro de 1850, o credito supplementar da impor
tancia de quarenta e hum contos de réis, para as despezas de 
diversas rubricas do .Ministerio do Imperio no exercício de 
1857-1858, na fórma da Tabella que com este baixa: devendo 
ser esta medida incluída na Proposta que se tem de apresentar 
á Assembléa Geral Legislativa. 

Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Ministro o 
Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Dezembro de mil oitocentos éincoonta e oito, trigesimo se
Nmo da Indcpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 
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Tabella á que He refere o Deca·•~fo tlesfa data, 
que autoa•isa luun credito supplenaentar da 
impoa•tancia de L(t..OOO:;ttOOO para as des
pezas de diversas a•uba•icas do .tliuisterfo do 
lmpea•lo, no exea•ciclo de t.Sõ'J-I.SBS. 

§ to.· 
~ 24. 0 

~ 33.• 
~ :l8. • 
~ 39.• 

§ ~O.• 

Lei n.• 884 de t.o de Outubro de 1856. 
Art. 2. o 

Ordenado dos Mestres da Familia Imperial. 
Lazarctos ...........•...•............ 
Instrucção primaria e secundaria ....... . 
Bibliotheca Publica .••................ 
Jardim Botanico da Lagoa de Rodrigo de 

Freitas ...•........................ 
Dito do Passeio Publico ............... . 

1.199~967 
9.143~611 
17.053~622 
3.931:j;207 

~U97~775 
173~818 

!~ 1 . 000~000 

Jlalacio do Rio de Janeiro em 30 du Dezembro do 1858.
Sergio Teixeira de Macedo. 

DECRETO N .• 2. 328-de 30 de Dezemhr o !IH 185:!. 

Abre ao Ministerio da Fazenda hum credito supplmnentar de 
175.700 ;tj) 000 para o exerci cio de 1857-58. 

Tendo-se reconhecido a insufficiencia do credito aberto ao 
:Ministerio da Fazenda pela Lei do Orçamento n. o 384 do 1. • de 
Outubro de 1856;c do supplementar, aberto pelo De1:reto n.• 
2. tal!. de 24 de Abril do corrente anuo para despeza do exerci
cio de 1857-58: Hei por bem, na conformidade do§ 2." do 
art. • 4.• da Lei n.• 589 de 9 de Setembro de 183U, lendo ouvi
do o :Meu Conselho de Ministros, abrir mais o credito supplemen
tar de cento setenta e cinco contos c setecentos mil réis para 
as rubricas de despeza constantes da tabella annexa. 

Francisco de Salles Torres Homem, do 1\fcu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Fazenda, c Pre
sidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro ern trin[a dn 
Dezembro de 1858, trigesimo selimo da lndepmdcncia c do lrn
perio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc o Imperador. 

Francisco de Sallc.s Turrcs Homem, 
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'J'abella u tJIIC se t•eJcre o Doct•eto desta data 
uutot•lsando n credito sna•t,.entenfat• t•a•·a 

o exet•cicio de :1Sõ1 --:IS~S. 

I 

~~ 8.• Thesouro Nacional. ........•.•... 11.000~000 

9. o Thcsourarias .....•........•..... 2'~. 000~000 

10.• Juizo dos l'citos da Fazenda ....... 10.000~000 

13.0 Hcccbcdorias .................... 10.000:,000 

14.• !\lesas de rendas c collectorias ...•.. 40.000~000 

17.• Typographia Nacional ........•.•. 4.700~000 

19. o Administração de proprios nacionaes 10.000:tilOOO 

20.• Dita de tarronos diamantinos •..... 1o.ooo:::-ooo 

25.• Juros dos cmprest. do C. dos Orphãos 20.000~000 

27.• Córtc c conducrão do páo-brazil ..... 36.000~000 
------
175.700li\OOO 
-------

--

Palacio do Uio de Janeiro em 30 de ))czcmbro de 1858.
Francisco de Sall~s Terres llomem. 

BECRETO N." 2.328 A-de 30 de Dczcn~bro do 1858. 

Orça a Receita e fixa a Despeza da Jllustrissima Camara 
do JUunicipio da Côrte, para o anno municipal do t.• 

de Janeiro a 31 de Dezembro de 1859. 

Hei por bem, de conformidade com o artigo 23 da Lei 
~." 108 de 25 de Maio de 1840, Approvar c 1\fandar que se 
Pxecule, pela maneira abaixo dcclamda, o Orçamento da 1\c
ceila c a Fixação da Ill'speza da Camara do Município da 
Côrtc, para o anno munieípal do f." de .Janeiro a 31 de BP
zrmbro de 1859 
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CAPITULO 
do Sacco 

, do Hospi-
6. 

1 
Da Receit,~.nci~ ·p~~~~ ~ 

• t f • 11 d J> '[ -~~760 reis: . "( . . . 11r. . e orça a a tCCCJ1 fl.SOO\'POO.O ·o "unu:1p1.o 
da C<irte, para o anno a que se rch,.c , 0 1 elo, na IJUlllllla 
de sei!'ccntos e oitenta c nove corios 0 A~·•bentos c dezenove 
mil novecentos e trinta c cinco réis .. .!.·)·f • • • • 68!).519l'>935 

,C''. 

~ 1. • Imposto de patente sobre o consumo de 

~ 1r.. s 15. 
§ 16. 

aguardente ......•............•... 
Dit? .sobre a importação d1~ bebidas es-

PII'Jtnosas .•...............•....... 
Dito de policia ...........•.•.•...... 
J)ito de segt•s, carros, Cllrroças ••••••••• 
Dito de licenças a m11scatc~s •......... 
Foros de m·rnaz1ms. . . . . . ...•....... 
J)itos de tav1~r·nas .•................. 
Ditos de IJUitandas •........•.....•.. 
Ditos de cal'l'os ..•.........•...•.... 
Ditos de carroças. . . . ............. . 
Ui tos de terrenos da Camara ...•..... 
Hitos de terrenos de mariphas c mangul's. 
Arrendamentos de te:-rn;10s de mari-

nhas ......•....•......••........ 
I~audemios da Camar •... .' .......... . 
Ditos de marinhas .•.......•........ 
J~molumentos de alvarás de casas de ne-

gocio ...•..•.....•...••.........• 
§ 17. lndemnisação por medição de terrenos 

~ f8 
§ 19: 

I~ ~t 22. 
23 . 2~: 
25. 

§ 26. 
~ 27. 
§ 28. 
~ 29. 

~ 30. 
3J. 

~. 32. 

de marinhas.... . . . . . •..••..•.•.. 
Arruações .•....•..•.••..•.......•.• 
J m·os de apoliccs .•...•.••.......... 
J>remios de dcposilo .•••.•...•••..... 
llcndi mcn lo 1lo ta I h o ..•...•.••.•... 
Jlcndimcntos de aferições •..•••....... 
Ditos da praça do mm·cado ..•..•..•• 
Imposto da venda do r~ixe pela cidade. 
Dito das naturalisações .•..•.....•.•. 
Dito de licenças para festividades ....• 
Produ elos de gcneros vendidos •..••.• 
Donativos ....••.•.•••.•.•.•...•..•• 
:Multas policines .....•..........•... 
Dilas por infraeção de posturas .•.•.. 
Hcposi~fins c restituições .....•...... 
Cobnm~·a da divida <H'liva, inl'lnsin• 
fúrn~ YI'Of'il!ll~ .....•..... , •.. , •••. 

76.000~000 

M.OOO:f:'OOO 
22.000~0011 

100.000:t;~OIJO 
22.000~000 
2 . !iOO~OOO 
J . !}1111:;:-()()() 

fiO;rOOO 
1 :i()~()()() 

:l.OOO:t;\000 
G.ooo.,ooo 
5.000,;000 

1.fi50~000 
60.000~000 
12.000iü)00 

5f~. 000~000 

200~00 
1.800;)000 

80'~!ff!OOO 
1.2oo~noo 

:IOOtlOOO 
10.fi00ii000 
6o.ooo;;ooo 

500,.;000 
:IOO:t.!OO[) 
GOO:t;OOO 
500;'POOO 

6.000~000 
4.000:;;000 

iiO . 000~0110 
!ino,ooo 

I I . O{l(l!jt()()(l 



~ 33. 
!\i 3t. 
§ 35. 

§ 36. 

§ 37. 

§ 38. 
§ 39. 

~ 40. 
41. 
'~2. 

I ··-4) \ i)l 

·Ua a• tJIIC se •·· 
a•lsando ct e••,ata~oum. · · ·: ·: · · · 

J o exea•elciecPmm dos l\lme~ros. 
l ·es de 2. • empres-

t. .. ............ . 
Loca~ .. r.as praças para tol-

dos 1esouro Na c• .......•.•••.••••• 
lnvcstidu. . tcuenos ganhos para 
arruament(}l'W.. . ...•...•.•.•••.•.• 

Carimbos de ·._, .. ;·oças •.••.•.•.••...• 
Imposto 5obrc à ~uat.ança de porcos c 

carneiros •••..•....•.........•.... 
Alugueis dos proprios municipaes ..... 
Gratificações dos d~spachantes. . . . • . . 
Saldo cxistt•ntc no naneo Hural a lavor 

da Camara .•................•.••• 

:.::APITULO 11. 

Da Despeza. 

61.000~000 
~ 

~ 

5.000;'!1000 

3.000~000 
500~000 

~ 
200ll>OOO 
400~000 

51.255~935 

Art. 2.• Fica fixada a Despeza da Camara do l\lunici
pio da Côrte para o mmo de que trata o p1·escntc Decreto, 
na quantia de seiscentos e oitenta c nove contos quinhentos 
c desenove mil novecentos t "inta e cinco réis, destrib•lidos 
pelas rubricas constantes d 'tJs paragraphos abaixo mencio-
nados . . . • • . . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . . . • . • 689 . 51 !3~935 

§ t.• s 2.• 
~ 3.• 

§ 4.• 

15 e 

6.• 
7.• 

§ 8.• 

s 9 o 

§ 10. 
~H. 

Com a Sec1·etaria .•...•..••.•.•....• 
eom a Contadoria .....•..•.•....... 
Com o Thesoureiro, Escrivão da Uccei-

ta, Advogado, Pmcurador e Agentes. 
Com os Fiscar.s c (iuardas l\lunicipaes 

das I-'reguezias da cidade ...••...... 
Com a mredoria de obras ......•..••. 
Com o custeio do matadouro ...••.•.. 
Com os fOros de terras occupadas pela 

Camara ......•......•.•......•.... 
Com ahnr!UJ'il e alargamento tle ruas c 

praças; sendo para a rua do Bom 
Jardim 4.800:J:i000 n;is; para a do 
Principe do Catete 3.000ti000 réis: para 
a Nova do Conde t .HOOi'I'OOO réis; para 
a do Berquó 850:j;OOO réis; e para a 
do Cosme V c lho igual som ma ...... . 

Com o calçamento por parallelipipedos. 
Com o calt;amento pelo systcma antigo. 
Com as Companhias de calccteiros •... 

17.900~000 
17.900~000 

13.583~205 

32.250;';000 
10.ft.90lt<OOO 
18.140~000 

40~000 

11.300~000 
100.000~000 

::; 
~ 



§ 12. 

~ 13. 

§ u. 

§ 15. 

§ 16. 

§ 17. 

§ 18. 

§ 19. 

§ 20. 
~ 21. 

§ .22. 
§ 23. 

§ 2&.. s 25. 

§ 26. 

§ 27. 

§ 28. 

( 575) 

Com o reb:tixamento da rua do Sacco 
do Allercs .......•.•......•.•.•.. 

Com o rebaixamento da rua do Hospi
cio de Pedro Segundo.. . • • . •....•• 

Com muralhas c aterros: sendo para a 
rua do Bom Jardim 6. 995~760 réis: 
para a Velha de São Diogo 5.500~0().0 
r{•is; para a Nova do mesmo nome 
3.000~000 reis; para a de 1'. Alfonso 
531~000 rNs; para ·~!· .• t.Hl' Mattoso 
2. 500:tl'OOO réis; e para a ·~ gr. Jardim, 
em frente á chacara de Oliveira c 
Silvn, 3.650:ti000 rc'•is .•••••••••••••• 

Com a conservação de estradas; sendo 
para a da Tijuca 5.000:jj!OOO reis; para 
a da lkslillga 5:000~000 n~is; para a 
da serra do 1\fatheus 1 :029~520 reis; 
e para reparos no morro da c:awa 
l~ .SOO:t\000 r•~is .•.................. 

Com a consti'Ucçâo de pontes, inclusiw 
a de Piráquara, em Campo C~rande; 
Manguinhas, em lnhauma ; c rstmda 
do Engenho Novo .............. .. 

Com a conservação dos calçamentos de 
rnackdam •..•.•..•.•••.•••.....••• 

Com aterros c melhoramentos do campo 
em São Christovão ; e das praças do 
Machado e do Rocio.. . . • . .•....•. 

Com o concerto do cães da praia do 
Flamengo e do beco da Pedra do Sal. 

Com desmoronamentos ...•..••.••.•. 
Com a limpeza da cidade, inclusive as 

gratificações dos guardas das pontes 
de despejo •..•.......•••.......... 

Com reparos de proprios municipaes. 
Com plantio de arvores c conservação 

das existentes .••...•..........•... 
Com o pagamento da divida passiva .• 
Com o pagamento da divida dos cal

çamentos por parallelipipedos (excesso 
dos 500. 000~000 reis do emprestimo). 

Com o pagamento á Irmandade da Gloria 
do Outeiro •..••....••..•••..•.••. 

Com os juros das apolicrs do prirnci-
ro emprestimo a 9•j .............. . 

Com a amortisação do primeiro cm-
prestimo .•...•..........•........ 

6.285~ 

1.850~00 

21.761~750 

15.829!/íl520 

~ 

21.000~000 

14.0~5~680 
1.000~000 

35.000~COO 
1.5001')000 

3.000~000 
189.66~9 

89. 730~9!~0 

4.870l't000 

7.605~000 

25.000:ti>OOO 



~ 2!). 

§ 30. 

§ 31. 

§ 33. 
~ 3/~. 
~ :15. 

§ 36. 
~ 37. 

§ 38. 

Com os juros de 200 apolices do se
gundo empreslimo a 7 "/o •......... 

Com juros de li"/. sobre 10.000;:;000 
réis, resto do preço da compm das 
sete cal'as pertencentes á Irmandade 
da (~loria .•..............•....•.. 

c:om a manutenção de africanos, inclu
sive o vencimento do Administrador 
c Guarda luzes · . . . . ............ . 

Com as custas ,·g\:a~-J<~ está sujeito o 
cofre munieip<l.; :' ::i1s causas em ftllfl 
decahir a municipalidade e outras .... 

Com despczas judiciacs •............. 
Com restituições c reposições ........ . 
Com impressão das adas, balanços, or-

.,;amcnlos. . . . . . . . • . . . . . . . . . ..... . 
Com levantamento de plantas ....... . 
ü1m o tombamento das terras da Ca

mara c marinhas.............. . .. 
Com cventuacs. . . . ............... . 

CAPITULO lll. 

Dispo~içües gcracs. 

7.000~000 

600~000 

9.252~600 

2.000~000 
3.000~000 
500~000 

3.000~000 
1.800~000 

1.500~00 
1.702~551 

Art. 3.• Ficão em vigor, como permanentes, quaesqucr 
disposições dos Decretos dos orçamentos anteriores, que não 
versarem particularmente sobre o orçamento da Ueceita c Fi
xação da Despeza, e não tcnhão sido expressamente revogadas. 

Sergio Teixeira de 1\Jaccdo, do l\Icu Conselho, l\linistro e 
Secretario d'Estado dos Nt'gocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Uio de Janeiro em 
trinta de Dezembro de mil oitocentos.· c cincocnta e oito, tri
gesimo setimo da lndcpcndencia c do Irnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

SerrJiO Teixeira de Macedo. 
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Senhor. -Não tendo sido sufficicnlcs as quantias consigna
das no art. 5. o da Lei n. o 884, do L o de Outubro de 1856, o 
no Decreto n. o 2.157, do 1. o de l\laio ultimo, para as dcspczas 
pertencentes ás verbas-Quartel (~cnl:'ral,- Academia , - (hoje 
Escola de Marinha,)-Materiai,-Obras,-c Despczas cxtraor
dinarins e cvcntuaes,- do l\Iinisterio da Marinha, no exercício do 
1857-1858, torna-se indispensavel autorisar mais, nos termos 
do paragrapho 2.", do art. ft.." da Lei n." 589, datada de 9 de Sc
t.embm de 1850, o dispnndio da quantia de seiscentos c sessenta 
c oito contos duzentos c sessenta c oito mil sciscPnlos c cinco 
réis, distt·ibuida conlorme a inelusa t.abdla, que l'oi organisada 
na Contadoria da Marinha, e por· onde se vc, que o defirit de 
cada uma das referidas wrbas é o seguinte: 

~ 
20 

n:O 
21.o 

§ 22. 0 

§ 23. 0 

Quartd General . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Aeadcmia, (hoje Escola de Marinha) .. . 
1\laterial .........•................ 
Obras ............................ . 
Despczas cxtraordinarias c t'Vcntuacs .. 

7l'l!225 
1.227~751 

!)f/L370~99J 
!)7 .553~316 
!!5.109~322 

GG8.2G8~605 

Pela mesma 1 tabella lambem se conhece, que ha a sobra do 
cento e cincoenta e sete contos duzentos c trinta e nove mil 
duzentos e quarenta e tres réis, a qual, se a Lei permiltisse quo 
fosse applicada ás verbas, onde apparccc insufficicncia, redu
ziria aquelle deficit á quantia de quinhentos e onze contos ,·inte 
nove mil tresentos e sessenta c dous réis. A sobra dá-se nas 
seguintes verbas: 

~.· f.o 
§ 4." 

~ 
5. 0 

6." 

. :· ~:: 
. . 10:0 
• 11.• 

12.0 

13.0 

14. 0 

15. 0 

' 16.0 

~ 18.0 

§. 19. 0 s 20. 0 

Secretaria d'.Estado .....•........... 
Auditoria e cxecutoria ....•........• 
Corpo da Armada e Classes anncxas ... 
Batalhão Naval . , ................•. 
Corpo de lmperiaes 1\Iarinheiros ..... . 
Companhia de Invalidos ............ . 
Contadoria •...................... 
Intendcncias e acccssorios ........... . 
Arsenaes ..............•........... 
Capitanias de Portos ...........•.... 
Força Naval c Navios de transporte .. 
Navios desarmados ................. . 
Hospitaes ........................ . 
Pharoes ..••....................... 
Escolas ........................... . 
Dibliothcca ....•.............•..... 
Reformados ....................... . 

73 

966~707 
2!,.0~004 

16.728~174 
13.741~791 
22.091~450 

1. 67!.~30'-' 
2.310~816 

1:1.362~458 
50.856~090 
6.353~123 
9.162~055 

96U731 
5.925~307 
7 .412~541 

236!jfl000 
794~818 

!~ • '~26~87 ft. 

15i.239:Jtt2~3 



( :m; l 

Provôm o deiicil nas verbas : 
Ouartel General- das maiores vantagens, concedidas ao En-

earn•gado c Ajudante d'Ordens. · 
Academia- do augrnento do pPssoal, e de vencimentos, em 

virtude do Decreto n." 2.1G~;, do i." de Maio de 1858, que reor
ganisou a mesma Academia, com a denominação de-Escola 
de Marinha.-

Material-'- da compra, em maior escala, de munições ·e 
combustivl'l, tanto para o:; Navios da Divisão do 1\io da Prata, 
como para abasteci;ueuto elos armawns do Almoxarifado e Hos
pital, da acquisição ele m;wllinns, embarcações rniudas, caldei•·as 
para vapores, mndt'iras de eonstnH·ção, c Yarios objeetos vindos 
da Enropa por <'ncon1111enda. 

Obras-cios maion·s jornaes, concedidos aos operarios dos 
ArsenaPs pela lnhella de ii de Sdembro de 1857; das obms que 
se fizerilo em di versos edifki(l:;, para aeommodação do mate
rial, Offieiilas c Heparti<;õcs, q:H~r na Côrte, quer nas Províncias; 
bem como de O!IIras, {Ul'.l m!'lhoramento dos Portos, PhnroPs 
e Capitanias. 

Despezas extrilorrlinarias e eventuacs- do maior nunwro 
ele passagens, dadns a ()[Ji('.iae" e praç.as da Armada, de umas 
para outras Proyincias; da en!Hlw;ão de artigos bellicos e na
vaes, colllpi'il de cinco pn•dios para o Estabelecimento Naval 
da Provinda de :\lato l~rosso. cngajnmento de marinhagem e 
de oper.uios, c outras dP~>iwws feitas com o abono de ajudas 
de custo, exploração do rio Twtl-, grati!ieaçõcs u varios Olficiaes 
e Empregados por di!Terentcs scniços, &c. 

A sobra proemle, em geral, de não se ter gilsto todo o quan
titativo designado, em raz;io de cirrumstancias que oceorrêrão, 
depois ua concessão do ullimo credito. O que venho de cx
JlCnder Jlarcce bastante para justificar o Derreto, que tenho a 
honra de aprPsentar a Vossa "'lafwstadc Imperial, autorisando 
o dispcndio da quantia acima :Bencionada de seiscentos ·e ses
senta c oito contos duzentos c sessenta c oito mil seiscentos e 
cil},fO réis, para cobrir nquelk delieit. De Vossa l\lagestadc 
h~í:lcrial, Snbt:ito reven·nlt~ e lid criado- Visconde de Abaeté. 

I tio de .1 anei ro em :Jt dP lkzembro de 11:!58. 

DECRETO N." 2.32:)- dt! :H de Dezembro de 1858. 

A.1ttorisa o dispcntlio du qwtnl i a de fiG8. 2H8t.605 réis por di(
(erentes verbas do Miliisterio da Mannha no exercicio de 
1857 a 1858, alem do que íoi consignado no art. 5.0 da Lei 
n.o ssr~, do J.o de Outuhrodel856, e noDecreton.0 2.t57, 
do 1." de Maio ·;r/limo. 

Não scndn suffidt•tlti'S '-''' qnnnl i:1s, t:onsignadn:; no artigo 
qninto da Lei numero nitoc!'nto~ e oitenta e quatro, do primeiro 
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cil},fO réis, para cobrir nquelk delieit. De Vossa l\lagestadc 
h~í:lcrial, Snbt:ito reven·nlt~ e lid criado- Visconde de Abaeté. 

I tio de .1 anei ro em :Jt dP lkzembro de 11:!58. 

DECRETO N." 2.32:)- dt! :H de Dezembro de 1858. 

A.1ttorisa o dispcntlio du qwtnl i a de fiG8. 2H8t.605 réis por di(
(erentes verbas do Miliisterio da Mannha no exercicio de 
1857 a 1858, alem do que íoi consignado no art. 5.0 da Lei 
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de Outubro de mil oitocentos c cincoenla c seis, e no Decreto 
numero dous mil cento c cincoenta e sete, do primeiro de Maio 
ultimo, para as dcspczas pert<'llt:<'tll<'s üs \erbas -()uarlel Gc
neral,-A.cademia, (hoje Esmb de ,\larinha),-l\l<:l!'rial,-Obras, 
e-Despczas extraordinarias c eventuaes-do Minhlerio da l\la
rinha no exercício de mil oitocentos e eincocnta ~~ s:~le a mil 
oitocentos c cincoenta c oito; HPi !'OI' lwm, na t·onfonuida<le 
do paragrapho s•.'gumlo, do artigo cpwrlo da Lei nurH<'ro <tui
nlwnlos c oitenta e !10\'1', datada tlc 110\'<~ de ~dt~mbro de tuil 
oitocentos e cincocnta, e Tendo Ou\·ido o Consdho de Ministros, 
,\utorisar mais o dispcndio da qu;Jnlia de s<'isn'nlos ~~ S<'S<'nla 
c oito contos duzentos e sessenta e oito mil e cincoenta e cinco 
réis, distribuída pelas referidt~s rerbas, segundo a labdla, <JUC 
com este baixa; devendo de smnelhante angrneuto de <kspeza 
dar-se cor.ta il Assembl{'a (;rral LPgislalha em kmpo oppor
tuno, para srr definitivamrnle approvado. 

O Visconde dP Ahaeté, Consrllteiro d'Eslaclo, Prt'siclt-nle 
do ConsPiho de Ministros, i\linislro P St~<Tt'lario d"E;tado dos 
Negocios da Murinlia, a~sittt o knho <'Hl!~lldi!lo e fi11:a t~\<'CIIlar. 
l1alaeio do Hio de Janeiro e!u trinta e um de Demhro de mil 
oitocentos c cincoenta ~ oito, trigesimo seti11to da lndependcncia 
c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :\Iagcstade O Imperador . . ~ 

Visrondc de Abrtl'(é 

'l'abelln. tlistt•ibuith·a da •Jnnntin, tlt~ 
GGS.~f,S:t~GO& t•éis~ dt.~ ttne h·utat 

!§ 1~:: 
21." 
22.• 
23 o 

o Deet•eto d'estn dltta. 

Quartel General ......•....•...•... 
Academia, (hoje Escola de Marinha) .. 
l\Iaterial ........................ . 
Obras ..•........................ 
Desprzas cxtraonlinarias e PVentuaes. 

7:tft225 
1.227~751 

5H. 370~!.>!}1 
57 .5i)3:j;:J16 
n:;. I O!l:ffl:322 

Hs. . 61i8. 2G8:::0605 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de J)ezcmhro dt' 1R58.
riscunde de Â baeté. 



DECRETO N." 2.329 A. (•)-de 31 de Dezembro de 1858 

Autorisa o credito supplemenlar da quantia de569.501 ~979, 
para occorrer ás despezas no exercicio de 1857 a 1858, · 
com as verbas mencionadas na Tabella que com e.çte baixa. 

Tendo Ouvido o 1\leu Conselho de ~Iinistros, Hei por bem, 
t)m conformidade do § 2." do art. !~.· da Lei n." 589 de H 
de Setembro de 1850, Antorisar, pela Repartição dos Nl)g'Ocios 
da Justiça, o eredito supplcmcnlar da quanl in de 569. 507~979, 
pam occotTcr ás desp•·zas no exercício de 1857 a 1858, das 
vcrl>as constantes da Tabella, que com este baixa, fazendo-se a 
distribuição na fúrma da mesma Tabella, c devendo esta medida 
mn tempo competente, ser levada ao conhecimento do Corpo 
Legislativo. 

Josú Thomaz Nabuco de ArauJo, do :\l•~u Conselho, 1\Iinistm 
e Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de JanPiro, em trinta 
e hum de Dezembro de mil oitocentos e cincocnta c oito, tri
gesimo sctimo da lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mafwslade o ImpPrador. 

José Thomaz lVabuco de Armyo. 

Tabella tUstribuitiva tio credito snr•r•lemeutnr 
eoneeclido por necrt"to desta datu J•n•·n o 

exea•eieio de :IS:i'J -:IS5S. 

§ 5." 
~ 6." 
§ 8." 
~ 9.• 

§ 11. 

§ 12. 

~~ ~~: 17. 
18. 
19. 
20. 

Policia c Segurança Publica ..........•.. 
Pessoal da Policia. . . . . . . . . . . . . ......• 
Tclegraphos ........•......•.•........ 
Bispos, Cathcdraes, Helação :\Ictropolitann, 

Parochos, Viga rios Gcraes c JlroúsorC's. 
Capella Imperial o Cathedral do Hio de 

Janeiro ..•..•...................•.. 
Tribunacs do Commereio .......•...... 
llcpressão do trafico de africanos ......•• 
Eventuaes ..........•..•...•.....•... 
Corpo l)olicial da Côrtc .••...•......•. 
Casa de Corrccção e repams de Cadêas ... 
Conducção e sustento de presos .•.•.•... 
llluminação Publica ................. . 

4!l.36G~:l56 
1U2.322!jjl486 
10.763~()11 

43.583;;339 

5.308!/P009 
unnooo 

31.748~463 
29.554~003 
Hl.113~598 
50.709~320 
4:{. (J9:J~276 
128.648~518 

569.507~979 

Secretaria d'Est:~do dos Negocios da Justiça, em :u de De
zembro de 1858. -José 1'/tomaz JYaúuco de Armtjo. 

(') Este lll•l'feto wio impri111ir-sP ''lll 1 ~~!1, 
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