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(( Prr•si!lenrias d1• Prm inrias H •.••••••••••••• t.O:! 

N." 2.415.- Deen•lo de 30 de Abril dt• U-1;)~).- Ahre ao 
l\Iiuisterio dos :\e~~orios de IIIIJWrio lium credito 
supplemPnlar de !~()!)::JS:-!:-;.283 n'·is para se poeler 
occorrcr, no exercido de H50H-1 H5!l, ;ís 111•;;
pczas com a Yerba « Correio (;era I ~~ l'a!pH~Ir•s 
ele Vapor )> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )> 

N ." 2 .41G. -Decreto de :Jo de A hril !Ir• lb:)!l. - Dit noYo 
Hegulameuto ao Hospital ~larilimo de ~anta 
Isabel. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • '~03 

N" 2.H7. -Decreto de 30 de~ Abril de 18::JU. -Augnwnta 
os vencimentos dos Empregados do Alu10xarifado 
do papel scllado ......... · ...•............. !d8 

N. 0 2.ra.18.-Decreto de :30 de ,\bril de 180!:1.-,\hrc ao 
1\Iinistro c SecrPtario dos ~cgocios d;t Jus!i1;a 
hum credito suppellllClllar da quahtia <k 
192:5l0*'959 r{·is para oeeorrcr as despczas no 
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rwrcteto de 1808- LS:)!) com as' erhas mcncio
ll;l(las na Tabdla, qw~ eom c:;t.c haixa .•..•• 418 

\." 2.41!>. -Becrdo dt~ H. de i\laio de ttJ:i~L-:\Iarca o 
ordetHHio do Promotor Publico da Co111arca do 
Hnsario na Prmintia do Maranl1iio .........• 1,.19 

l\ o 2.'120. -Deerl'lo de J '•· do )!aio de lSi)\1.- Altera a 
organ isa<Jio da Guarda \acionai dos :\I u nicipios 
de S . .loüo do Príncipe c Pirally da Província 
do Bio de Jarwiro ..............•...••.•••• ~-20 

\." 2.!dl. -- DPcrc~to de H <i<~ :\laio de 18:)!).-Cn\t hum 
Esquadrfto avulso de Cavallaria de l~uardas 
\acionaf's no Município de Ass<'guá tla Pro-
víncia de S. Peclro do Rio Grand<~ do Sul.... » 

\'. 0 2.422. -Decreto de 18 de :\Iaio dc· Hi:>n. -Approva 
o Rt•gu'amcnt<' rara a Escola gNal do Tiro do 
Campo ( ~ran<le .....................••..... 421 

\.
0 2 .. ' .. :!3. -J)~·erelo de 25 de l\ltlio de JSilU.-1\Pgula • 

a cxecnr:ão do artigo US do Codigo do Processo 
Crinlinal .........•....•...........•..•.•. 427 

\'o 2.! .. 21-.- ))ccrdo de 25 de :\I aio clc~ 1H51
).- Altera 

varia~ disposiçücs 1lo~ Estatutos vi;.;Pnl<'S da Aca-
dentia das Bellas Art<'s . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • )) 

1\'" 2.'da. -))pcrelo de 2:-i de :\Iaio de 1H5!l.-Crêa dons 
Ualalhões de Infantaria de (~uardas ::\adotHl('S 
do servi!;'o aclivo; h urna Scc!;'ãO de Batalhão, 
e hnma Companhia antlsa da re:;ena nas Frc
guczias de Paracatú c BuritY da Província de 
:\linas ticracs ............. : . . . . . . . . . . . . . . . !,.31 

N." 2.HG.- Decreto do :3 de Junho de 1859. -Convoca 
a nova :\sscmbl{·a neral ordinaria •......... !~32 

1\'. 0 2Jdi.- necr<•ln de 3 dt~ Junho de 1l-l:>n. -l'<~nnille 
qtu• a Contpanhia llll'lallur~ica <lo Assuruá 
Jwssa elevar a mil c dl!i:cutos contos ti(~ n··is 
o· seu capital de duzentos c oi lenta contos.... >> 

~o 2.t.28.-Dcereto de 3 de .Junho de Hl5B -Declara 
de primeira E;'llrancia as C:omarcas de S . .João 
do 1\ i o Claro, Ta 11 balé c Bra:.;an<;a , en·adas 
na Provincia 1le S. Paulo .......•......•..• 433 

N." 2.!d!L -lk<:reto de ;~de Junho de n~:)!I.-Deelara 
ele prinwira Entrancia a Comarca dcl;uarapuava, 
crcada na Provinda do Paraná . • . . . . . . . . . . • ,, 

N o 2 .!t-30. -IJee.n~lo 3 de .Junho de I 83!1.- Faz nxlcnsiYas 
á (;uarda :\acionai da Provincia de S. Paulo, 
as d isposi<_:Cies dos Decretos numero clous mil 
lrescnlos e selenta e seis de doze de l'llan;o, 
e 1lous mil quatrocentos c trcs de dezcscis de 
A h ri L ul ti lll<> • . • . • . • • • • . • . . • • • • . • • • • • • • • • • 33'~ 

~.o 2.!,.:31.- De~:rclo de 8 de Junho de 185~1. -Dcdara 
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de primeira Enlrancia a Comarca de Lages, 
rreélda na Província fie Santa (:~tharina ..... !,3:i 

l'i." 2.432. -lken·tn de 8 de Junho 1859.-llcelara de 
}li'Íin••ira Entr:mcia a Coman:a de Pirueuruca, 
cr.-ada na Proyincia do Piauln-....... )) 

l'i. 0 2.!,3:L- llt•erl'lo de 15 tle .lnnho <h; 18;)!).- Manda 
I'XI'I•:U(lll' O llOlO nPglllülllCJI(o para a arreca
dação dos lwns de dl'l'untos c ausentes, vago 
1· tio en·nto .•................•........•.• r,3G 

l'i." 2.43'L -IJccreto de 22 de Junho de 185n. -Cn\a huma 
C<Hkira para o rnsino r<'ligioso no Imperial Col
lcgio de Pedro St•::unrlo, e marca os vcnci-
IIlt'lllos do respectivo Professor ............. 4:.>1 

]\i. 0 2 . .135.-Jkerl'lo dt~ 6 de .Julho de 185\l.-ConcPcle 
a .\ nlon i o <k Pau la Fernandes E i r;~s autorisaç;io 
para explorar as minas de canfto de pNlra que 
tle~col>rio <' descohrir na J>rmincia dn l'ernalll
Jnwo, c L<•nt assin1 as dP qualquN outro tuincral 
qw~ <kscohrir na mesma l'rmincia .......... 45:~ 

l'i. 0 2.lJ.35.-Hcrrdo dll li de JHllio de 185\l.-Innont o 
contra elo e<~lPhrarlo com Caetano llias da SiiYa; 
t~mpn•zario da IHIYega<:flo por yapor-Espirilo 
Santo .......•..•......................... t,G7 

N. 0 2.~-37. -Decreto do {i de Julho de 18:)0. -:\pproya 
varias allcraçiH'S no Dcerelo dP 1:3 1le ~Ian:o 
de l8'1.l., que reformou o plano do ~lonte Pio 
(~era! de Econo111ia dos Servidores do Estado .. 4-liO 

N.o 2.t.38. -Docreto de G de Julho de 1859.-Deelara 
corno se <lPve proceder nos processos de que 
tnlla o artigo 203 do Codigo do Jlrocesso Crimi-
nal .......•..........•.....•............ r..Gt 

]\i. 0 2.'1:.19.-ll<~<~rclo 11<' 1:.1 de .Julho de ts:i!l.-Aikra 
a tahella 11. 0 2, a que se rcfcrc.o Hcgul'arlHmto, 
l(ll<' baixou com o Decreto n.o 411 A de 5 de 
Junho de 1815 ................•.•.••.•.... 462 

N .0 2. 4'.0.- Decreto de n ele Julho ck IS:l!l--J)psanncxa 
o 1\~rmo de S. Hnnnundo ~onato do de .Jaicúz, 
c reune o da Inileprndencia ao do Prineipe 
Imperial, c o da l\atalha ao da Jlarnahyba, 
na Província do ri nu hy.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4C3 

N." 2.H1.- D?eroto de 1:J d<' Julho dr 1R5!l. -lksannexa 
o Termo de S. ;\Iigul'l do da Capital, c o reune 
ao de S. José, na Província de Santa Cnlharina. )> 

N. 0 2.442. -Decreto de 16 de Julho de 1R:S!l. -Promulga 
n nova Comcnçiio nu, ial entre o Imt,erio do 
nrasil e n Repuhlica do rení.. . . . . . • . . . . . . . 4.6/t

~.o 2.-i'l3. -Decreto de ':!.7 de Julho\ic 185U.-Autorisa 
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a inoorpol'al,'<lo e approva os Estalnlos da C.om
panliia denon1inada-Can·Hagens FlumincnsPs .. Mi9 

N.o 2.!,.'~!~. -lh·creto de 27 de Julho de 185!1. -Conrt.•de 
a Josó .I a como Tasso Junior, e a .João Ede' in 
Holwrts autorisa\ão para exploran·m as 111inas 
de ouro, ou dt~ qualquer outro 111ineral que 
descobrirem t·m todos os lf'l'l't'IIOS dos st•rlüt•s 
Jimilropl1es das Provindas de Pt'l'!!lllllhueo e 
Para li~ ha ...........•.•.................... 47'~ 

1\." 2 .. 'f't5.- DPt~rt'lo de :J de Agoslo de IS:i!l.-:\Iarra o 
onlena1lo do Prornotoí· Publico da comarl'a de 
Lagl'S, ereada na Prmiueia de Santa Callwriua. ft77 

1\." 2,/J.Hi.-lkcreto tlf~ :3 de Agosto 1\e HG~l.-~larl'a o 
ordt·nado do Promotor Puhlico da Comarca de 
l'iracuruea, t~n·;Hla na Província do PiauhY ... !~78 

!\" 2.H7.-])f't'l'f'to de :1 de Agosto ele 1H:.i!).-.\lar(·aos 
onlenados dos Promoton•s Puhlicos d;Js Colll<IITas 
de Tanhatf'•, de Br;q;anr:a c do Hio Claro, erl'atlas 
na Província dt~ ~. Paulo................... >l 

!'\." 2 . .íft.8. ~ Decrt'lo tlt~ :J tio Agosto de JKi:l. ---:\larra o 
ordt•n;ulo do Pron10lor l'ulJiif'O da Camarl'a de , 
t;uampuara, crcada na PrO\ inda do l'aran;i. 479 

!'i." 2. H fi. - Ikerelo de 3 de .\gosto fie 1 1:!")!).- llcsan nnxa 
o Termo de S. João do IUo Claro do 1k Li
mPira, tHl Província d1~ S. Paulo, e en\1 nelle 
o lugar de .luiz Munidpal e df~ o,·phãos..... >> 

l'\." :!.'~50.-lkcreto de 1H rleAgoslode tS:)!l.-,\pprova 
os Estatutos da Compa11hia de \avl'gat;ão !n
tcrmecliaria a \'apor ató Santa Calharina ....• 480 

N." 2.1~51. -l>cerclo dP 20 de Agosto de t8i)9. -Cn\t llllma 
~~~c1;ão tle Hat.alllão 1le lnf'antaria tle l~uanla l\a
riollat·s do si' I'\ i c; o art i\ (l IHI ~lun ir i pio tlt~ !\la ra llú 
da Ponineia do Rio de Jant~iro, ~~eleva a oito 
Companhias o B<1talhão 111~ lnf'anlaria numero 
doze, cn~;Hlo no mesmo )lunicipin ....•.•.. 883 

N.• 2 ft52. -Dt'erelo de 20 de Agosto dt~ J!-()!),- Dl'sliga 
dos Comm:mdos SuperiorPs da t;uartla Narional 
de :\laca lu'~ e Santo Antonio de S;í da Província 
do l~io de .Janeiro, os l\Innicipios de Capirary 
e Hio Bonito, c crea nt•llcs hum Com111atH.lo 
Superior, formado dos Corpos organisados nos 
lllf'SIIlOS Mnnieipios ..•............•......•. 484 

N ." 2 .ft53. -Decreto de :!:l de Agosto de 180\J.- "\ utorisa 
a ineorporaçfío, c approva os Estatntos da Com-
panhia tlenorninada---Gallino-cultora......... )> 

N." 2.}54.. -Decrrto de 28 <lt~ ,\g-osto de 1H5!1. -Crea dous 
lugares de Correetorcs geraes para a Prat:a do 
Com111erdo da Capilul da Provincia do Ccaní .. 490 
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~ .• 2 .}:.i:i. - D~crclo de !ll de Ago.;to dc~ ts:iu.- :\lare:t 
o vencimento do Carr.r~reiroda Cadêa de Petropolis 
da Província dn Uio de Janeiro ............. '~!JO 

N .• 2.!J56.- Hccreto de 5 de Setembro dl~ t8:j!l.- Altera 
algumas disposiç(ícs dos Estatutos da Companhia 
liallino-cullom •..••....................... 4!H 

N.• 2.457. -Decreto de 5 de Setembro de 185!1.-Irnpüe 
CPrlas obrigaçõPS aos Estalwler.irnentos Banca rios, 
e üs Companhias e Socic~clades anonym!ls ..... !~92 

l\.• 2./í.:)S.-Decreto de 6 de S<'te111hro de 183!1.-1\egn
larisa o sr·rvi(o ela dislrihuic:ão ordenada pdo 
Jkcrclo n." J do 1.• de .lanr~iro de 183~ elos 
cxemplan•s impresso~ dos aelo,; do Podrr Lc•
gislativo Geral, e do (;overno lieral. .......• ft!l.l 

N.• 2.459.- ])ccrr·Lo de 6 de Setembro de 18.'}!1.-Exliugue 
os lu:,tares de Ajuclanli's elos Inspectores dc~ Saudc 
dos portos das l'rovineias d, B,I!Jia, l'crnambilcW, 
)laranhão, Par;í e S. P1•clro .........•...... 49} 

!\"." 2.4GO. -IJeerelo dc~ JO de Setembro de 1~!:)!1.- Eleva 
il <luzrntos mil réis o ordenado do CarcPrciro 
da CMica da Cidade de Barbacena da Provinda 
de )finas (;er.:IPS.............. . . . . . • • . • . . • >> 

N.• 2.461.-l)el'reto ue 10 de Sc~temhro de 18!i!l.-E!Pva 
a oito Companhias o Batalhão llc~ Infantaria 
numero vinlequalro da Guarda Nacional da Pro
vinda do Hio de Janeiro ...•...•.•......... 4!)5 

!\".• 2.462.- Decreto de 10 de Setembro de 18!:i\). -Crêa 
duas Companhias de Infnnlaria da t;uanla !\a
cionai da resena IJ<lS Fn•gtiPzias de Muan:í, c 
Santo Antonio de Chaves da Província do l'aní.. » 

N. • 2. '.63. - l)ecreto de 14 de Setembro de 1859.- Bc
termina que as ncc:ücs de Companhias S(Í sejão 
recebidas como garantia das emissürs dos Bancos 
pelo computo das cntrodas realisaclas .••....• 4!)6 

l'\.• 2.!~G!L-Decreto de 17 de Setembro de 183!>.-Eicva 
1Í categoria de Batalhão a primeira Seec:ão de 
llatalhüo da reserva ela Guarda Nacional d11 Pro
vinda de l\linas GPracs ....•.•.............. t.97 

.\~.· 2.463. -neereto de 17 de Sctrrnbro de 185!1.-Jic
dara que os ,\gentes de leilües não estüo inhibidos 
de vender em almocda bens de raiz ou outros 
elfeiLJs não com rnerciaes . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • » 

N." 2. 466. - Uecrdo de 21 de Selmnbro de 18:19, -De roga 
o necrrlo numero 111il quinhentos c trinta c hum 
de dez de Jnneiro de mil oitocentos c cincornta c 
cinco, relativamente ao visto dos passnpnrtrs 
dados á cslrangciro> para vi;~jarcm dentro do 
Impcrio .....•....•....................•.•• /lt18 



:'I.• 2.f~G7.-Dt'<'l'l'lo de 11 rlc Sl'll'ruhro dl' 18!)!l.-Crea 
hnllla SetTão da (;uanla \acionai tla n·serva nas 
Fn·~nt•zins.clt~ "\tibaia, \azardh, c Saulo Antonio 

X\'. 
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li~• Caelrocira da -Província de S. Paulo ..•.•. 498 
N." 2.4138.- Deerelo de :!1 de Setembro de 1~;)9. -Eleva 

;í categoria 11!~ Batalhão de qnutro Companhias, 
a decirna S<'ccão de Batalhão da reserva da 
Guarda \acior1;l da Prm ineia de S. Paulo .... ~!)9 

l'i.• 2.Mi9. -Derreto tle 21 de St~tPmLro dt• 18.")!1. -Eleva 
a seis cornpanlrias o H.Jtalhflo dn Infantaria 
IHlllll~ro trinta «' cinco da l;uanla :\aeioual da 
l'rm inda de S. Paulo ......•. _ ......•...... 500 

1'\." 2.'~70.-llt·neto de 21 de Selcrnhro de 1H:l9.-Crt\l 
mais hum Corpo de CaYallaria ria l;u:u·da :'1:1-
cional nos Dislrictos de Cruz Alta, c S. ~I i~uPI 
da Província de S. Pedro do Bio Grande do 
Sul......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

:\.• 2.nt.- Uccn•to de 2'~ de Se!Prnhro de Hi."J!l. -Cn\t 
o 1111-'ill' de Juiz )Jnnil"ip:d e de Orplr;~os nos 
Tt·nuos reunidos de l'ir;tcnruea e Pedro St'gundo, 
na l'roYiucia do Piauhy ..•..........•..•... 501 

:\.• 2.472.-Dncreto de :!4 de Setmllbro dt~ 1H:i!J.-Crca 
no Temw de Cunha. da Província ele S. Pauh1, 
o lu~ar de Juiz !\lunidpal e de Orplr;ios..... » 

:\ • 2.i73. -JJt•tTdo de :!i de Sl'lemhrn dt~ 185!l.-ll.í 
~wva fiínna aos t•srriptos ou bilhetes da .\lfandr~a. 502 

:\.• 2.'~7l.- ])eereto dt~ 2'~ de 'St'lmn!Jro df~ 1S:JU. -- Es
tabelece novas regras para o cnlrnlo t' eombrança 
da arm<JZf'nagem das nwrcadorias depositarias 
nas A lfandeg-as do lnqwrio, c do imposto de 
expediente de gcneros :'ladonacs c Eslrangriros 

' nawgados com carta de guia: e torna extensiya 
iÍ~ ,\lfandrga-;, Mesas de Consulado c de Itendns 
c outras est>.çiíes !iSf'<lPS a Tabella de Emolu
mentos a!IIH'Xa ao Deereto 11. • 348 de 1!J df~ 
Abril de 18'~4 na parle relativa a ct~rtidõt's e 
buscas.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50'~ 

:\ • 2.!J75.-Jkercto dt• 24 tlcSPtembro tlc 18:)!1.-Elt~va 
á cate ~o ria de nata) hão, n Secc:;fio tk Hatal hão 
da c;uarda l'iaeiorwl, creada no :\lunicipio de 
S. Hannumlo Nonato na Prolinria do l'iauhv .. 510 

N. • 2. 47G. -lkc:rcto dí~ 2'~ de Setembro de I H:>U. -- CÍ·ca 
mais hum Batalhão ele seis companhias da 
tiuarda \acionai 110 ::\lunieipio de S. ltaymundo 
l'lonato na Prminria elo Pianhy . . . . . . . . . . . . . >> 

N.• 2.'~77. -D•'f'rdo de :W tk St·ternbro ck liGH.-Abre 
ao :\linistro t' Seeretario ele Estado dos :\l•gocios 
da Juslit;a hu111 rredito supplelllentar da !jÚantia 
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N.o 

N.o 

N.o 

1'\fl. ' 
de (\~:000i r{·is para üCCOl'I'Pf ao fkfidt Yt>J'ifirilflo 
no ext•tTit:io dP 1 H:)8-l H:)!l nas H' roas t·onsl.mle,; 
ua Tahella que ro111 este baixa .......•...... iill ~ 

2. 478. - DcGreto uP 2H de Sclcm!Jro tle 1H5!1. - ltegula , 
a maneira de st' Yt•ritir.arem as subsliluiçüt•s n 
isençücs das pnu;as dt) pret do ExPJTilo ....... 512 

2./,.79. -Derrdo de 28 de SPlemhro M JS:)!J.-Autorisa 
hunt nedilo supplementar 1le 850:H!Ii~l:W, rara 
despezas de di\Prsas ru!Jriras do l\liniskrio da 
Guerra no cxPrrido de 18;)g-1S5\I ........... 51~ 

2.480.-.:...Deereto de28 de Setembro de J8:)H.-AI!Pra 
a organisação da, l~narda :\acionai do !llunieipio 
da Cidade de Pouso .\.li'grc da Pro\incia de l\linas 
Gcraes ••.•............•.....•.......•..... f1l :; 

2.481. -Decreto de 28 de Setembro de 185~1.-lkdara 
qne as roncon1atas amigaveis não são ad111issin·is 
pelo Codigo Commereial ...•..........••...• 5lG 

2.482.-Bcerelo de 28 de Sdetl'lhro de tStJ!J.-CrOa 
dous lugares de Corretores dn mcrcauorias para 
a Praça do Contntcrcio da Côrlc.. . . . . . . . . . . • >I 

2.38:'J. -Decreto de 28 de Setembro de 18:)9.-De
sannexa o Termo de Simão Dias do Lagarto , 
ua Província de Ser;.dpe, e nt'·a nellc o lugar 
de Juiz Munidpal c de ürphãos •........••.. 517 

N. 0 2.'t8í. -Decreto de 2B dt~ Se!Pmhro de 185H.- Jleelara 
de 1.a .Entrancia a Corna!"l'tl de llabaianna, cn'ada 
na Pro\incia de Sergipt~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 0 2.485. -])ccrcto de 28 de Setembro de t8:S9. -l't•r
miltindo, <kbaixo de t'l'l'las condições, att'~ o 
lim do alliHI dt• HW:3, ús l'tul•an·uçüt•s l'slran:.wi-
ras IJlW coluluzirPJII colonos ou tllt'J'l'atlorias para 
portos do lmperio, o trausportn dt• een·<H'S o 
outros gcneros conwstiveis, de machinas c ull'n
silios proprios par a agriru lln r a, do porto da sua 
<lesearga para aquelle em que tht·r de receber, 
carga c dan1lo outras JH"OYidenrias sobre a tHI\l)

gat;ão coslt'ira e interior do lmpt~rio ......•... 518 

N.o 2.ftf~6.-lkcrelo de 29 1lc ~elenthro de JR5H.-D;i 
prm idt·m·ins llscaes sobre a Jl<IH'fW<;fio da La~.n'1a 
l\lirilll e rios interiores ua PrOiinria de S. l'Pdro 
tlo Hio ~;ranr1e do ~'ui () sobre a itnporlaçfio e 
t•xporlação de genl'ros c llll'JTiHiorias dos estados 
litllilropllt•s da nwsma l'rm inda; rt'gula o pro
CI'sso administrali\o di1S <1pprehcnsiH'S P 1"\erlltJ:o 
das multas iJIIposlas pelas Autoridad't·s Adminis
tr:tliva~; c cn\1 :\lesas 1ln Ht•tttlas has Citladt•s 
de l't·lotas e ,\kgrek, Yillas llt• Bagt'• e Sanla 
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Anna tlo LiVI'amcnlo, c Freguezia tlP Sanla 
\'ieloria tlo Palrnar ............•........... 521 

: N." ~.'~87.- Decreto de ~W drJ Setembro de 1859. -l<az 
' diversas alternçõcs nos Estatutos do Banco Indus
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DECgETO \. 0 :2.:1:1\l- dt~ 5 <li' J:meiro de 18;)9. 

Declara df': 1." Entrancia a Comarca da Cl'll: Alta, crutda 
11a l'rovinria de S. l'cdm. 

Hei por lwm lleerctar o sPguinle: 
Fica declarada de 1." Entrancia a COJll:lrC•l dJ. Cruz Alta, 

crcada na Provincia de S. Pedro, Jlela Lei da respectiva 
AsscmbU'a Lrg-islalha n. 0 419 de 6 de Dezembro findo . 

.José Thomaz !Sübuco de Arnujo, do ~,i.:u Conselho, l\Ii
nistro c Secretario <lc Esh1do dos i\cgocio:; fla .Justiça, assini. 
o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Ja:.. 
nciro, em eint;o de .laneiro de mil oitnrPntos rirH'OI~nla c nove~ 
trig<'sinlo oitavo <la !ntlqwntkncia <~do luqll'rio. · 

Com a Bubrica de Sua l\Iag<'s!adL' o ltuj Nador. 

José Tlwma-z 1Yab11co de Amufo. 

·nECRETO N.o 2.331-dc 8 rk Janeiro de 18il9. 

Augmenta o ordenado do Promotor Publico da Comarca 
da Capital da Provincia de Goya;;. 

Hei ror lwm Decretar o seguinte: 
J<'iea deva do a 1. 200~ o ordenado annual do Promotor 

Publico da Comarca da Capital da Província de Goyaz; rev(}
~adas as disposiçfírs em contrario. 
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José Thomnz Nahuco de :\ranjo, do l\Ieu Conselho, Mi
nistro c Secretario (l'Estado dos NPgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça cxccutar. Palacio do Hio de .latwiro, 
em oito de Janeiro de mil oitoePnlos cincoenta e nove, trige
simo oitavo da lndqH'ntlenl'ia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sna )lagestade o Imperarlor. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

-~-

DECllETO N." 2.332- de 8 de Janeiro de 18tl9. 

Estabelece que os vencimentos dos Empregados da Secretaria 
da Policia da Província do Pará sejão iguaes aos que 

percebem os da Província das Alagoas. 

Hei por bem, sobre informação do Presidente da Jlrovincia 
do Pad, DccrPtar o seguinte: 

Art. Unico. Os Empregados da Secretaria dn Policia da 
Provinda do Pará perceberão iguaes vencimentos aos marcados 
na Tabclla que baixou com o Decreto n. o 2. 076 de 13 de 
Janeiro do anno proximo preterito para os Emnn•gados da 
Secretaria da Polida da Jlrovincia das Alagoas; ficando revo
g-ada a Talwlla qun acompanhou o Decreto n.'' 1.898 de 21 
de Fewn·iro do 1857 na 1 arlc qtw diz rt>speito üquella Pro-
víncia. 

José Thoma?: Nabnco de Araujo, do Meu Conselho, ~Ii-
nistro c Secretario d' Estado dos Negoeios da .Justiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro, 
em oito de Jmwiro de mil oitocentos cincocnta c nove, trigcsimo 
oitavo da Independencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

José Thomaz "1\'abuco de ArauJo. 



DECRETO N.o 2.333- de 8 de Janeito ck 1S5!l. 

Estabelece que os Ammwenses da Secretaria da Policia da 
Provi11t:ia do 1lf aranhão percebi/o 1·guacs 1:encimcntos aos 
marcados 7wra os A mamtenSl'S da Sccrl'laria d(t Policia 
da Província das Alayoas. 

Hei por lwm, snbr<> informa<:iío elo llrc~ic;enle da Pro
yincia do Mnraailiío, Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Os Amanu<'HS('S da Scerdaria da Volicia da 
Província do )Jaranhiío perr\'IH'r;lo iguaes vc~ncituentos aos mar
cados na Tahdla que h:ti:-.:ou cotll Ó lkrrdo n." 2.076 de 13 
de Janeiro do <lltllo pro\imn prelerilo para os Amanuenses da 
Secretaria da Polici.t da Prcvineía das Alagoas; fic·ando revo
gada a Tnh<~lla que a<·otnpillthou o IJccrdo 11." 2.C63 de 29 de 
lkzembro de ts:n na parte rPlaliHI aos sobrditns .\manucnscs. 

José Thomaz Nabtu·n ck Araujo, do :\leu Cons<'lho, Mi
nistro c SPerdario d' Estado dos Ne~~·ocios da .l !•;tiça, assim 
o tenha entendido c faça ex!~cular. Palacio do Hio de Janeiro, 
em oito de .lan<~iro d1~ 111il oitocentos <'incoenla <~no\ e, trigesimo 
oitavo da lndcpendPncia e do lmtwrio. 

Com a ltubrica de Sua 1\L\~('slade o lnqwrador. 

José Thoma-:, lútblll'o de ArauJo 

DECHETO N ." 2J:l'•·- de S !k .latwiro de ~tri\). , 

Estabelece que os empregados dct Secrctoria de Policia da 
Província da Parahyba perceb(lo os mesmos vwcimenUJs 

marcados para os da Provin#(.~, qas A lag1!as. 
'. ~: ':' ' 

Hei por bem, sobre informação do Presidcilte da Província 
da Parahyba, Decretar o seguinte: 

Artigo Unico. Os empregados da SPeretaria da Policia da 
Província da Parahyba perceberão os mcsa10s YCtH'iHJPiltos mar-

, cados na tabella, que baixou com o Decreto N.
0 

2.076 de 13 
de Janeiro do anno proximo prelerito para os empn·gados da 
Secretaria da Policia da Província das Alagoas: lil'ando revo
gada a tabclla que acompan hon o Decreto i'\. o '1.~~\18 de 2l 
de Fevereiro de 18;)7 na pnrte que diz respeito úqu<'lla Província. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do 1\Tcu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Negocio:; da Justiça, assim o 
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tenha entendido e faça c\.ecutar. Palaeio tlo Hio de Janeiro,_ 
em oito de Janeiro dH mil oitocentos cincoentn e nove, tri
gcsimo oitaYo da lnd(~l;endcncia e do lmperio. 

Com a Huhrieu de Sua Magestade o !111perador. 

José Thomaz .~'fa{mro de ArauJo. 

Créa cadeiras de cnsi11o 110 Scmúwrio Episcopal da Prorú/(·ia 
de S. Peclro do Uio Gramle do Sul. 

Hei por bem Decrdnr o st'puinle: 
Art. 1.° Fiâo crcaüas 110 Scminario Epis('()pal c!a Pro-

víncia de S. Pedro do Bio Grande do Sul as ~cguintes c;Hleiras: 
t.• Grammatiea P Lingua latinn. 
2.• I<rancez e l~eograplliu. 
3. a Philosopl1ia racional e moral. 
!~.a n hetorica c Eloquencia sagrada. 
5. ~ Historia sJgrada e ecrle~iasl ic:.l. 
6. a 'f! teologia doglllatica. 
7. a Tlteologia moral. 
s.a Canto gregoriano c Ulhurgia. 

Art. 2." Fiefio tatn bl'lll tTl'al!n:; no !W'~tuo ~e!ll i na rio os 
lugares de Hritor e YicP-Heilnr. 

:\rt. !L" O Rt~itor krú o ortknatlo allnllnl ck 1 .200~, o 
Yiet•-Hdlor o t!P HOO~, " l'atla h uma ~as radl'i•·;ls o tlt• 1 .ooo:r:-. 

Art. !i. 0 Os Lmtes e os eotllpt'tHlios serão propostos pelo 
Bispo c approvndos pdo t~oyerno. 

Art. i). 0 Emquanto não homer substitutos, os Lentes se 
-substituirão reciprocamente ('m seus impedimentos e faltas, se
gundo a ordem marcada pelo Uispo, descontando-se hum terço 
do ordenado do Lente substituído em fayor do substituto. 

lJuran~ os trcs primeiros annos de cxerdcio os Lentes 
serão considerados interinos. 

José Thomaz NahtH'O de Araujo, do 1\Ien Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiç.a, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em oito de Janeiro de mil oitocentos cincocnta c nove , tri
gesimo oitavo da lndcpcndencia e do Imperio. 

I 

Com a H.uhrica de Sua ?;Ia~cstade o Imperàdor. 

-.losé 1 homa: Nabuco de Arau,Ja. 
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José Thonwz Nahueo de :\ranjo, do :\!cu Conselho, Mi
nistro e Secretario d'Estado dos NPgoeios da J usliça, assim 
o tenha entendido e faça rxceular. Palaeio do Hio de .huwiro, 
em oilo de Janeiro de mil oiloct'ulos cineoenla c nove, trigc
simo oitavo da lndepcntlencia e do lmperio. 

Com a Hubriea de Sna ~Jageslade o lnqwrador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECllETO N. 0 2.332- de 8 de Janeiro de 1859. 

Estabelece que os vencimentos dos Empregados da Secretaria 
da Policia da Província do Pará sejão 1'guaes aos que 

percebem os da Província das Alagoas. 

Hei por hl'lll, sobre informação do Presidente da Província 
do Purâ, Deert'lar o seguinte: 

Art. Unico. Os Empregados da Secretaria da Policia da 
Provinda do Parit perceberão iguacs vencimentos aos mareados 
na Tabclla que baixou com o Decreto n.o 2.0i6 de 13 de 
Janeiro do anno proximo prctcrito para os Emurt'gados da 
Secreta ria da Polida da Jlrovincia das Alagoas; ficando rcvo
ga<la a Talwlla qtw aeompnnlwn o Decreto n." 1.t\98 de 21 
de Feyereiro dn 1857 na r arlo qne diz respeito üquolla Pro-
víncia. 

José Thomaz Nabnco de Araujo, do l\lcn Conselho, i\Ii-
nistro c Sccrf'lario d' Estado dos Ncgodos da .1 ustiça, assim 
o tenha entendido c faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro, 
em oito de Jmwiro de mil oitocentos cincocnta e nove, trigcsimo 
oitavo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a llubrica de Sua l\Jagcstadc o Imperador. 

José Thomaz JVabuco de ArauJo. 
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DECRETO N.o 2. 336- de 8 de. Jutwiro d<~ 18;.)!) . 

.Marca o ordenado do Promotor Publico da Co111arca da Cruz 
Alta, creada na Proriucia de S. Pedro 

Hd por Jwm l1eerdar o seguintl~: 
O l'rolllOtm· Puhli<'o da Coman:a da Cruz .\l!n, Cr<'<Hia na 

Prmineia <IP S. l'<·dro, vcneerú o ordt'Jlatlo annual dl' tiOO~. 
José Thomaz Nalmco de Araujo, do ?;leu Conselho, Mi

nistro c St•eretario d' Estado dos J'\pgocios da J ~~:;I iça, assim 
o tenlw entendido e facu cxceutar. l\tlucio do Hio de Janeiro, 
em oito de Jmwiro <lé mil oitocentos cineol'nla c noYc, trige
simo oitaH' (a lndcpcndc!leia e do llllperio. 

Com a ltubrica de Sua Mvgesladc o Imperador. 

José Thomaz 1~labuco de Araujo. 

HECHETO N. 2.:~:n- de H de Janeiro de 185\l. 

A pprova o coutracto celebrado com o Bacharel .iltgttslo 1 ei
xeira de Freitas para a reducç~o do projeclo do Codigo 

Ciril do JJ:npgniy. . .. 
:'',!;4' ~· f:[ ~. 

liPi ror lwm .\pprontr o emtlr;H:t(!-ri'lcbrado rom o na
ellarel Aug11slo '1'1'1\.t•ira dt> Frnilas t'lll d'''· do roJT<'llle mez, 
para a rml:te<;flo do projedo do Cotligo Civil d•.) lnqwrio, na eon
formidade do Decreto mtmero dons mil tres('l1lns e dezoito de 
linle dons dt~ Jh'z!'mbro pro\.iHIO prdNilo 

.losé Thomaz Nabuco de "\ranjo, do J\len t:onsellto, l\Iinislro 
c Sccretm io <l' Estado dos 1\cgocios da J uslit;a, assim o tenha en
lt>ndido e faça exeeular. l1alacio do Rio de Janeiro, em onze 
de ·Jauciro de mil oitocentos cineocnta e noH', trigesimo oi~ 
lavo da Independencia c do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

José Thomaz JYabuco de A1·au,jo. 

Aos dez dias do mez de Janeiro de mil oitocentos e cin
coenta e nove, perante o Exm. l\Iinistro e Secretario d' Estado dos 
Negocios da Justiça, Conselheiro José Thomaz Nabueo de Araujo, 
compareceu o Hncharel Augusto Teixeira de I"reítas, c por ellc 
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foi dito que pelo presente conlracto se obriga a redigir o 
projccto do Codigo Civil tlo lmpcrio, sob as sPguintcs con
diníes: 

·1." O sysl!'ll111 do ProjPcto do Collip-o Civil, ser;i o mesmo 
da Consolida~.:ão das I.cis Civis, que foi approvado pelo c;o
VPrno lmpNial, eom a modifieaçfío indicada 11a inirodueçüo da 
referida obra, pagina CPillo e sds. 

2." Serão l'Xcluidas do Projeclo todas as disposi<;õPs rela
tivas ao estado de escravidão, das quacs apresentará hum pro
jccto de I.ci especial. 

3.a Todo este trabalho dcven1 ficar concluído dentro de trcs 
annos contados do 1." de .iandro do corrente mmo, e durante 
estes tr<'s annos perceberá o Aulor a lJUantia de hum conto e 
duzentos mil rúis mcnsacs. 

4. • Prompto o trabnlho, c apresentado em manuscripto na 
Secretaria d' Estado dos 1\egocios da J usti<;n, pcrc1~heni mais o 
Autor, a titnlo de pre111io, a quantm que f<ir De~:retada pelo 
lloder I.cgis!ativo. 

5." Se o trabalho fiear concluido antes do nwrcado praso 
de trcs armos, o Autor eontinnarú a pen:dwr a l'Ontraetada 
mensalidade, at(• eoropklal-n, <' tP:iÍ logo direito ao premio 
que for decretado na fónna do Arii;.;o ''·" 

6." Obrip1-se o .\ulor a prc;;idir ú inqm·ssflo dos traballros 
que logo snú fl'ita ú costa do l;owrno, l'OITl'Uindo as provas 
typogrupllicas e prestando-se a l.tHlo qtH' (;~r n<'Cl's~ario. 

7.a Obriga-se outro-sim o Autor a dar todos os esclareci
mentos precisos {i Collltlli:;sfío de que trata o ]kerdo numero 
dous mil tn•sentos e dezoito de vinte e dous de lkze111hro de 
mil oiloelmtos ti!leoPnta e oito. ~ 

8." Obriga-S!) o (iovl'rtlo lrnpNial a <'Oillprar ao Anlor mil ,. 
exemplares do Cmnmenlario <'Xplicalivo, que o Autor intenta I 
apresentar c fazer imprimir á sua custn, depois que o projccto Í 
do Cedigo Chil fur approvaclo e tiwr força de L<·i. O pre~·o , 
de cada exemplar do dito CoHHIH'Dlario S<'rú o Blesnro pelo qual 
fôr exposto á venda pnhliea. 

9.~ Se o Autor não levar a efTl~ito o trahnllto dn que scin
cumbe ou por fallccimcnto ou por qualquer i~>·.pedim<'nto que 
o inhabilite, passará o trabalho no estado l'lll que rstiver a Sl'f 

propriedade do GoYerno, independente de qualquer indemui
sação. 

Se o impedimento for temporario, poderá ser prorogado 
o praso do art. 3. • a juizo do Governo. 

10. • Findos os lrcs annos, se o Autor não der prompto o 
trabalho, o Governo lhe marcnrü praso para drntro delle npre
zental-o, c se ainda no lim deste não estiver concluído, ou 
não for entregue o projecto do Codigo Civil c da Lei sobre a 
cscravidfío, serú obrigado a rrstituir todas as gratificações que 
lwuver recebido. 
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E pelo Exm. Conselheiro José Thomnz Nabuco dP Araujo, 
Ministro c SPcrPtario d'Estado dor. Negocias da Ju~tiça, foi 
dito que aeeeita o presente eontmcto com as condições nellc 
inserida, obrigando-se elle por parte do (;ovcrno Imperial, 
e o Bachard Augusto Teixeir:t de Freitas, por sua prssoa 
~~ lw11s, ao lil'l ctullpriiiH'tllo do llll'~lltO co11!rarlo, l' assignariío 
ambos. E t'U Josino do Nasdllll'nlo Silva, Ollil:ial Maior da 
Secretaria d' Eslarlo dos Negodos da Justiç.a, o esert~vi ·-José 
Thomaz Nahttco dt~ Araujo- Augusto T~:ixeira de Freitas. 

Addcndo. O numero de cxemplarc:> do Colltmentario ex
plicativo de que trata n eonclição oitaYa, c que o Governo se 
obriga a c<llnprar ao Autor, liea elevado a mil c quinhentos. 

Secretaria d'Estado dos Negoeios da Justiça, 13 de Jaueiro 
de 18::>9.-José TltoHIHZ Nabueo de Araujo-.\ugusto Texeira 
de Freitas. 

DECHETO i\. 0 2.0:38- de 12 de Janeiro de 185!1. 

Deroga o art1"go quatorze do Decreto numero mil cento e trinta 
de doze de Março de mil oitocentos e cincoenta e tres. 

Visto o artigo sessenta c nove da Lei numero seiscentos 
e dous de dezenove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica dcrogado o artigo quatorze do Decreto 
numero mil centv e trinta de doze de Março dP mil oitocentos 
c ein<~oenla e tn·s, que c.oneedeu aos Conselhos de Qualificação 
da C~ ua nla i\ a dona l a atlrilmição de passart•tn os respeeti vos 
OlliciaPS do seniço aeti v o vara o da resCl'va. 

José Thomaz Nabueo de Araujo do l\Icu Conselho, l\linisiro 
c Secretario d'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido c faça C'xeeutar. Palacio do Hio de Janeiro, em doze 
de Janeiro de mil oitocentos c cincoenta e nove, trigesimo 
oitavo da Independencia c dt) lrnperio. · 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestadc o Im perauor. 

José Thomaz Nabuco de AraUJO. 
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tenha entendido e fu~:a C\.ecuta.r. Palado tlo lHo de Jancim~ 
em oito de Janeiro dH mil oitocentos cineoenta e nove, tri
g-csimo oítaYo da }ll(k[;endcncía e tio lmperio. 

Com a Hubrieü de Sua .l\lagestade o !Hlperador. 

Jcsé Thomaz .1\'afmro de Araujo. 

Créa cadeiras de ensi11o 110 Semi11ario Episcopal da Prot,Útcirt. 
de S. Pedro do /1iu Grande do Sul. 

Hei por bem Decretar o sPpuin!e: 
Art. 1.° Fkão creadas 110 Scminario Episropal <!a Pro-

víncia de S. Pedro do Hio Grande do Sul as S('guintes C<Hleira.s: 
t.a Grammuli<:a P Lin~ua latillil. 
2." I<rancez e Geograpl!ia. 
3.a Philosopllia racional e moral. 
!~.a n hetorica c ]~loquencia sagrada. 
5." Hisloria s.tgrada <' cccle!'iast ic3. 
6. a Theologia UOP,Illiltica. 
7. a Theologia moral. 
s.• Canto gregoriano e Utllmf.!ia. 

Art. 2. 0 l<'iefío t<unlwm creatlo:; no mt•:;nm ~eHJinario os 

r 

lugares de HC'itor e Yict'· Hei tnr. 
,\rt. :J." O HPilor krú o ol'llt•natlo alllllllll dt' 1 .200~, o I 

Yk(•-1\dlor o !In HOO~, P cada 111una tjas r:Hki•·;\s o dP 1.000:n>. t 
Art. L 0 Os l~cntes e os COill}ll'tHlios serão propostos pdn 

Bispo c a pprtWtHlos pdo t;ovenw. t 
Art. 1). o Emq uanto niio homer substitutos, os Lentes se 

osubstituirão reciprocamente Plll seus impt~dimentos e fullas, se
gundo a ordem marcada pelo Bispo, descontando-se hum ten.;o 
do ordenado do Lente substitui do em ftn or do substituto. 

Durante os lres primeiros annos de exert)icio os Lentes 
serão considerados interinos. 

José Thomaz Nahuco de Araujo, do 1\leu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Uio de Janeiro, 
em oito de Janeiro de mil oitocentos cincoenla c nove, tri
gesimo oitavo da lndependencia e do lmperio. 

I 

Com a Huhrka de Sua ~.Iagcstade o lmperàdor • 

.losé 1 homa:; Nabuco de ArauJo. 
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E pelo Exm. Conselheiro José Thomaz Nabuco de Araujo, 
:Ministro c SecrPtario d'Estado do:; J'legocios da .Ju~tiça, foi 
dito que aeceita o presente eontracto com as condições nellc 
inserida, obrigando-se ellc por parte do (;ovcrno Imperial, 
P o Baeharl'l Augusto Teixeir:1 de Freitas, por sna pessoa 
,. lwns, ao lit·l c.tunprimcllto do me~mo t'ontrarln, l' assignariio 
ambos. E en .losino do Nascimt·nto Silva, Ollicial ?\laior da 
Seen~tarin c!' Estado dos Ncgoeios da .lustiç.a, o escwvi ·-José 
Thotuaz Nahuco de Arunjo- Augusto Tdxeira de Freitas. 

Addcndo. O numero de exemplares do Commenlario ex
plicativo de que trata a condição oitaYa, c que o Governo se 
obriga a ct•mprar ao Autor, fiea elevado a mil c quinhentos. 

Secretaria d'Estado dos NPgocios da Justiça, 13 de Janeiro 
de 18::>9.-.José Tholllaz Nabuco de Araujo-"\ugusto Tcxcira 
de Freitas. 

DECitETO l\. 0 2.:3:38- de 12 de Janeiro de 185!l. 

Deroga o ar6go quatorze do Decreto numero mil cento e trinta 
de doze de Março de mil oitocentos e cincoenta e tres. 

Visto o artigo sessenta c nove da Lei nnmrro seiscentos 
e dous de dezenove de Setembro de mil oitocentos e dncoenta, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. l"ica derogado o artigo quatorze fio Decreto 
numero mil centv e trinta de doze de Março dn mil oitocentos 
o dncoenla e tn•s, que concedeu aos Conselhos de Qualificação 
da tiuanla Nacional a allribuiçi\o de passart'tll os respectivos 
OllieiaPs do senit;o aclivo pnra o da reserva. 

José Thomaz Nabuco de Araujo do Meu Conselho, 1\Iinisiro 
c Secretario d'Eslado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faç.a executar. Palacio do Hio de .Janeiro, em doze 
de Janeiro de mil oitocentos c cincocnta e nove, trigesimo 
oitavo da Independencia e d<) lmperio. -

Com a Ilubrica de Sua 1\Iagestadc o lm pera dor. 

José Thomaz Nabuco de ArauJO. 
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DECBETO ~." 2.:ng -de 14 dt> .Jn11eiro d~ 18:.>!-l. 

Approra os Estatutos do illonle-pio, qne o ln.slÍl!llo Episcopal 
Religioso prelewle fim dar w•sla Cdrte. 

Attt'Hdcndo ao quo )lP rcquNPU a Dircrloria do Instituto 
Episeopal lkligioso, e (l\' ronformidmk com a i\Iinlla ilíllllediata 
l~t·solução d<' 3l dP lkz ·;nhro ultimo, tomada ~obr<' parPecr da 
~eerão dos N P!~oeios dn I 111 pcrio do Cousdlto d' Estado, exarado 
em (~onsulta de' 20 <lo dito mcz: Hei por bem A pprovar os Esta
I ntos, que com este haixão, do ~lonte-pio, que o referido Ins
tituto pretende fundar nestn Côrte para soecorro dos respectivos 
soei os. 

Sergio Teixeira de \brcdo, do "fpu Conselho, Ministro c Sc-
erctilrio'(rEstado dos :\pgodos do ImperiP, assim o tenha ent1•n
dido, c faça execu~a:·. Palacio do l~io dP Janeiro, c111 quatorze 
de JanPiro de mil oitocentos r.ineocnla e noY<', trigesimo oitavo 
da l ndcp::'ndrtH~i<l P do I rnpPrin . 

. Com a Rubrica de Sua ;\lagestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

E§tatutos do lilonte-pio do Instituto Ettiscol•al 
ileli~ioso. 

Art. t.n O Monte-pio do lnslituto Episcopal Religioso, 
cst.abeleei(lo em virtude do art. 35 dos seus Estatutos, he desti
nado a garanti!' soccorros aos socios, que no mesmo Monte-pio 
institui rem pensões, e para a eiTectividade daquelles c destas serão 
observadas as disposiçõc~ dos presentes Estatutos, c as que mais 
em regulamento se determinarem. 

§ Unico. O nome da pessoa instituída sci"á lançado no com~ 
potente ti tu lo, podendo o instituidor declara 1-o· immediatamcrite 
durante a sua vida, ou em verba testamcntaria. Nenhuma outra 
declaração será acecila, e na falta da indicada cahirá o seu titulo 
em commisso. • Ao socio, que se instituir a si por dons titulas, 
hc permittido instituir designadamente a outrem por mais hum 
ou dous titulas. 

Art. 2. o Sómcntc podem inscrever-se, com designação de 
sobrevi vencia, aquelles dos soei os que tiverem completado a idade 
legal, ou os que estiverem emancipados na fórma das Leis, e os 
menores com autorisaçflo de seus pais, ou tutdrcs. 

Art. 3. 0 ~üo hc pagavcl, e caduca imniediatamentc a 
pensão: 

t.o Logo qnr fallccer a pcsson rlrsignada pelo instituidor. 
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2." No easo de que a pensão venha a l'Ct~ahir mn individuo que. 
voluntariamente cauzasse a morte do instituidor, ou para ella 
concorresse. 

3." No caso de suicidar-se o instituidor, on morra de morte quo 
proceda de dnello. 

Art. 4.. • Os que tiverem de inscrever-se no l\Ionte-pio de~ 
Vt~rfio aprest~tüar documento de sua idade exaeta, ou presumível, 
e de seu estado de sanidade, segundo as regras que a Adminis
traçfio esta belcccr. 

O disposto no presente art. extendc-se aos Membros do 
quadro, que forem contemplados com joias pelo Instituto. 

Art. 5. 0 O fundo patrimonial do Monte-pio limita~se por 
emquanto a cincoenta contos de réis, divididos em quinhentas 
joias de cem mil réis c:Jda huma, e as que produzirem as di
versas vet·bas enunciadas nos arts. 7 .• e 20: este fundo poderá 
ser augmentado por deliberação tornada pelos instituidores de 
pensões, huma vez que representem a maioria das mesmas 
pensões. 

Art. 6." Nenhum soei o poderá inscrf'vcr-se por mais de 
dnas joias até que se preenclw o numero de l~íO, ficando as 
30 para perfnzer o numero de 500, de que trata o art. ante
cedente, reservadas para serem distribuídas aos membros do 
quadro, a quem o Instituto considerar dignos de tal n~nume
ração. 

Art. 7." As joias serão pngas por huma só vez, mas a 
Administraçfio poderá pcnnittir que o fação por entr<Jdas mensaes 
consecutivas, nunca menores de dez mil réiscnfla huma, áquelles 
soei os que reconhecer não o poderem fazer na totalidade. Quando · 
fallt~cer o socio antes de realisar todas as joias, serÍI a quantia com 
que tivl'r rnlrado entregue áquelle que houver elle instituído; e 
o mesmo titulo ser<í renovado e tmnsferido ao membro do lns
titulo que o quizer tomar, entrando o SI'U valor para o fundo 
patrimonial. No acto da entrega dos tilulos da inscripção co
brará a Administração dons mil réis po~ cada hum, para oeeoner 
ás despezas da estampHia dos mesmos títulos, livros, e mais 
objectos para o estabelecimento do Monte-pio. 

Art. 8. o Cada titulo vence a porcentagem annual estabe
lecida na tabella annexa, e de conformidade com as observa
ções da mesma, começando a correr do primeiro dia do mez 
subsequente áquelte em for datado. Os títulos serão assignados 
pelo Presidente do Instituto e pela Administração do Monte-pio. 

§ Unico. São isentos de porcentagem os títulos pertencentes 
aos membros do quadro. 

Art. 9." A falta de pagamento de h uma prestação mensal 
(Art. 7."), e a de porcentagem annual (Art. 8."), c a falta 
de titulo, pelo qual prove que se aeha quite para com o Ins
tituto, inhabilita os representantes do rrspcctivo titulo pam 
haverem os soccorros, e a pensão que o Monte-pio gnrante. 

2 
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~) lJnictl. Sti OS casos de fon;.a lllaior, jlhliiieados J't'I'Uli(P a 
Adminislraçüo, e por Pila ll!rntinanlcnwnte julgados, podem 
relevar da pena d.~ contmi~'-o aqilelks títulos. 

Art. 10. O e111prq;o do fundo do ~lonlP-pio seril fPiht 
em apolices da divida publica, ou t~lll quae~qw·r outros titulos 
que vcnção juro garantido [Wio l;ovemo. 

Art. 1l. Os juros do fun1~11 patrilllonial, as annuidad~>s, 
ou outro qualqw•r I'PlHliment.o qHP yenha a ohtN-se, srrito 
applicarlos ao pagamento elos ~•orco!Tos e das pcnsôt•s garan
tidas üos sorio3. 

§ Unico. Toda a quantia quP cxct'dPr a ct~!ll mil réis Pstan~ 
Sl'!ltprc a rtndcr <~lll qua!.pwr dos Bancos tksla Cidade. c so 
se retirarú quan(10 a urgencia de [B;..\anwnto o reclame. 

Arl. 12. O fundo de reserva do ?tlonte-pio se wmporá 
das seg-uintes vPrbas: 

I. o no CXC1.'SSO dos Ires contos dP réis das benilh:eneias do 
Instituto. 

2. 0 Do valor de lodos e qnaesqncr titulos que tnhircm em 
COIIlllliSso, c tnais do que dispõe o nrt. 1H. 

3. 0 llo re.1tlimento do mes1110 fundo de reserva. 
!L 0 .J1 quinta parte das annuidadrs. 

O fundo de reserva auxiliare\ a dcspcza qna11do S<'jn tH'

eessario, dPVI'n<lo-se n·pt!r Í!!lllll'dialamentP <Jllll srja pos
s i vd. 

Art. 13. A g<'rt'tH:i<~ do Monte-pio será confi:1da a htllna 
Administraçüo, que se denominará «COnllnissJo Administrativa 
do l\lonte-pio do lnst.ilnlo Episcopal HcligiosOl', conq.os!a de tn•;; 
membros, dons Dirt!elore,;, e hum TIJezour<~i t ll, c leitos annual
mente por maioria allsnlul.a d11:; soc.ios in,nil'fl's, em n•uniãn 
para tal lilll eonvoc;Hla no llWI. de .Jatwiro, a que pn·si<lirú h11111 

dos Dircclorcs, e o outro st;rviní de St;rrdario. 
§ Unico. A primeira AdnJini~l.nH;üo começará a contar o 

periodo de sua t:rrencia do llH'Z de .l<meiro suhs•·quente no UH'Z 
em que for eleitn. A's suas ':r'~~{iPs t;ó podcrf!o as~is\ir os socios 
inscriplos, mas não poderão discutir, nem votar. 

Art. v~. A Adrninislr:~t;ão do l\lontc-pio J'PIIH'tlerá Clll 

cada semestre no Conselho .\dministratiYo do Instituto hum 
l)alanço cxtrahiflo de seus livros, que o nH'SillO Consclhn 
mandará examinat' por hnma Commiss~o de snn ~cio, u qual 
se comporá tão sómente de nwmhro~, qun se aeh<~rcm ins(Tiptos 
no 1\Iontc-pio; e os do Conselho do ln~;ti I uto que nfto (•st ivcn~rll 
nestas circumstancias não terfto voto delitwrntiYo, st'jfto qua<'s 
forem os ncgocios que se lhes apr<'S<'nlem pcrtPIH'f~ntcs ao Montr
pio; cabe,ndo ;íquclle o direito de comoear os i11leressados, 
quando reconht•ça ter havido ra;ta de regtdaridilde ou abuso 
no desempenho dos dcwres da Adminislr<:ção. 

Art. 15. A Administração do l\Ionle-pio prestani contas 
no mez de Janeiro de cada nnno, logo immediatmneute á clPiçüo 
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da nora genmcia ( .\rl. 1:1 ), nomeando-:'in (l'culn· o~ socios 
prrs••nt(•s huma ·~ommissfío de tn•s me1nbros. 

§ Unieo. Sónwnle os socios que se lwun·r~m inscripto 
podem tomar pnrte nas drliheraçõPs do :\Ionle-pio. Os succes
sorrs nenhum din·ilo te111 a n'sjwilo, saho St' fon•:11 socios do 
l\1 on te- pio. 

Art. 1 ü. .\qudlf's soei os qtw s;~ l iYen•rn iusrri pio 
1
no Monte

pio, inclnsiv~ os do quadro, c a quem ~\1!"('('11'1 tnokstia, ou inha
llilii<H:;Io para trabalhar, ind<-pt·mltmtt•s ~~~~SI!<\ rnnladt•, a ponto 
tal que nJo possfto o:·emT<-r ás suas n<'<'Ps~ir!n(lt•s urgentes, tem 
dir<'ito aos soceorros, isto he, medico c J>oLea, P a lmma men
salidade de dt•z mil n··is no rl(•rnr:;o do p>·imt·iro nnno. Os que 
forem instituidores de mais dt' llllma JWltSiío tcriio direito á 
dupla mensalidadt~. 

Art. 17 l\lorrenclo o itbtítuidor eutrar;í o instituído no 
uso-fructo da pntosfio anPnal cl!~ cPnto P ~i11\4' lltil r(·is, desi
gnada no ti!ulo qun po:;;,uir, c mnis tH'tlhuw fli!'l•ilo, nem onus 
tem a respeito elo .'llontn-pio. 

§ Unieo. O insliluido só ll'll\ dirPilo <Í JWnsiio desde o dia 
em que a recla111ar Pm diante, JWrdcnllo-o no wnrido até a 
data da rcclani1H'5o. 

Art. 18. l\h~rrcndo o instiln'do ainda <'li\ Yi<la do insti
tuidor, este mntinua a ter dirPilo nos scrrorrns; rnils o titulo 
clnquclle será transfl'l'iclo a qualquer mc1nhi'o tlo lnstitnlo queo 
quPira tomar, ronsidrran1lo-sl' nmo ilbtitnidor: a substituição 
do titulo na fôrma declarada pertrncc ao lundo d1• n•<;rrva (Art. 12, 
§ 2.''). 

Art. 19. l'ío caso dl' que qualquer rlns socios inscriptos 
n•nha a fallreC'r t'lll indigC'neiG, farse-ha ú l'tJSla rlo Monte-pio 
hum rnndl·stoPnt(~ITO, gn::mlnd;•s as reg-ras clP <TOllOJttin, condigno 
aos senic;os l]lW o falleeido houver prpsla1ln ao l\loniP-pio. 

Arl. 20. De lodos os eoneertos, lwudicit!S, ou oll'Prtas pe
coniarias que receber o Instituto, C'nlrarú t 0ra a eJi\a do Mon
te-pio huma terça parte do prodnclo liquido. · 

§ Unico. Exceptuão-se as annuidades, c o producto dos im
pressos. 

Art. 21. A' Administrat;:ão compf'lc formular todos os re
gulamentos para a execução dos presentes Estatutos, e tiscalisar a 
sua inteira observn ncia. 

Art. 22. O socio que estiver na~ circumstancias do art. 16, 
c percebendo soccorros, seni relevado do paganiC'nto das annui
dades em relação a esse tempo. 

Art. 23. As joias que caducarem, e as que cahirem em 
commisso, serão traspassadas a outros socios que se qneirão ins
crever. O mesmo a respeito das quo pertencerem a instituidos, ou 
a socios de mais de 65 annos de idade. 

Art. 2/t.. Se a receita do Monte-pio não for sufficicnte para 
oocoJTcr ás dP::.pAzas, apezar do omprcstimo do funrl() r.\•) reserva 
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e si por qualquer circumstancia deixar de existir o Instituto, li
quidar-se-ha a caixa do Monte-pio, e o qtw licar será dividido 
pro-rata pelos possuidores de títulos, que então existirem, dis
solvendo-se assim a instituição do Monte-pio: si ao tempo em 
que taes eircumstancias se derem ainda o Instituto não houver 
concorrido com o total dos tres contos de róis, valor dos trinta 
ti tu los para os membros do quadro, sómcnte cnt rr t'slcs SPrá 
dividida a quota, COIIl que o Instituto houycr Pnlra1lo para o 
fundo patrimonial. 

Art. 25. .Estes Estatutos só poderão ser al!erarlos, ou re
formados quando a Administraçflo do Monte-pio apresente 110 

Conselho do Instituto a indieação motivada da alteração, ou re
forma, a qual para vi~orar deverá obter a maioria de votos do 
Conselho, de conformidade com o qw~ dispõe o art. 14, e a dos 
socios que possuüo litulos do l\Iontc-pio, · convocados pela Ad
ministração para semdhante fim. 

Art. 26. As reuniões do .Monte-pio serão presididas pelo 
Presidente a Vice-Presidente do Instituto, c na falta destes pelo 
que o for daConurtissão Administrativa. 

Art. 27. Das deeisões da Com missão Administrativa ha
verá recurso para a subscqucnte reunião do Monte-pio. Os in
teressados apresentarão por escripto á dita Com missão o recurso 
que intentarem, o qual com as informações desta st>rá presente 
na reunião sobredita, e o que pela mesma for deliberado se ob
servará como terminante. 

Art. 28. As deliberações serão tomadas á maioria abso
luta de ,-otos, com tanto que na reunião se achem presentes 
tantos instituidores, quantos representem mais de metade do 
fundo partrimonial. 

Art:. 2!1. ( )s instiLnidorcs tl'rão hum voto por cada h uma das 
joias que houverem pago ou snhscriplo. 

Art. 30. Se na primeira reunião não se apresentar nu
mero de instituidores que possão formar maioria para se deli
berar, na fôrma do art. 28, convocar-se-ha outra runião para 
d'ahi a oito dias, e então se deliberará com o numero de ins
tituidores que comparecer. 

Tran::.itorios. 

Art. 31. O Monte-pio será installado logo que se tenhão ins
cripto trezentas joias, procedendo-se á eleição de sua Adminis
tração na conformidade do art. 13. 

Art. 32. Se for impossível nos proximos seis mezes obter-so 
a realização das joias e quotas, que dentro desse prazo se ins
creverem; e quando aconteça ter-se recebido .dinheiro das 
mesmas, serão as quantias entregues a seus donos, e mais o 
juro de cinco por cento respectivo ás mesmas, ficando o res
tante para idcmnisação de dcspczas que IC hajão feito. 
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'l'abella tia pot•centa~etn annual, a que são 
obrigados os ~meios do Instituto •tue se ins

crevet•ean no :llonte-t•io. 

-

ltlatles dos ~meios. I•ot•ccnta~·cna. ' hnJ•ot•te. 

---------------- --------- -------
2l a 25 completos 6 °/o • I 120~ 7~200 
26 a 30 )) 7 )) )) )) 8~400 
31 a 35 )) 8 )) )) )) !1~600 
36 a 40 )) 9 )) )) )) 10~800 
4.1 a 45 )) 10 )) )) )) 12:jji000 
ft.() a 50 )) 11 )) )) )) 13:;b200 
51 a 55 )) 12 )) )) )) 14~'.00 
56 a 60 )> 1:1 )) )) )) 15~600 
61 a 65 )) 14 )) )) )) 16:jj)800 

Obser.,acões . . 
Os annos contão-se como completos desde o dia imme

diato áqnelle em que o individuo tem o seu anniversario, isto 
he, que se o individuo completa hoje 25 annos, amanhã he 
considerado pelo Monte-pio como tendo 26 completos. 

A pensão será considerada vencida no dia que completar 
hum anno da morte do instituidor, perdendo o instituído o di
reito se dentro desse anuo não apresentar os seus documentos. 

A pcns;'\o darpwlle 411e se instituir a si proprio t'OITt•ni desde 
o dia em que completar os 65 annos de idade. 

Será paga ao herdeiro do instituído a pensão que decorrer 
desde o ultimo pagamento até aquclle dia em que o instituído 
fallecer, se o herdeiro reclamar o pagamento dentro de 30 dias 
uteis estando na Ctirle, seis mczes se estiver em algumas das 
Provinci:u do lmperio, e hum anno em paiz estrangeiro. 

Da mesma fôrma se pagará ao herdeiro do socio que per-
ceber pensão dos 65 aunos em diante. 

Os que não reclamarem perdem o direito a haver qualquer 
importe. 

Os emancipados e menores de 21 annos pagarão a por
centagem em relação á idade de 21 annos, seguindo-se depois 
a regra das demais idades especificadas na tabella. 

Rio da Janeiro em o 1. o de Março de 1858.- Firmino 
Pereira Monteiro.-Carlos Honorio de Figueiredo. -Dr. Cae
tano Alves ~e Sousa Filguciras. -Padre Rufino Augusto Lome
lino de Curvalho. 
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Scnhot'. -Sendo reconhecida a insufficienda das quantias 
votadas no art. 5. 0 da Lei n. 0 939, de 2G de Setembro de 1857, 
para as despezas do l\linisterio da l\Iarinha no presente exer
cicio, h e indispensnvel qne, na conformidade do paragrapho '2. o 

do art. fL" da L~~i 11." 5~9, datada de 9 de SelPtnhro de 1850, 
seJabra hnm eredilo supj.}ementar de 2.91i3.01i·7:ti'813 rt'~is, parn 
occorrer ao dl'f1eil, que apparece em diversas verbas, como 
demonstra a inrlusa tabclla, organisada na Contadoria da l\1a
rinha, por onde se v e: 

1. 0 As quantias designadas na dita Lei n. 0 

~laU no total dl~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 9ít). ~G~·~\l13 
2. 0 A despeza dl"eeli'la a saber: 

Tlwsouro N aeional.. . . . . . . . . 1. !tG5. 09J:'1Sno 
In lcndencia de :\Iarinha da Cl\rte. 2:)~ .. 831 tlí 18 
Provi nci ns. . . . . . . . . . . . . . • . . • • 2:)8. :18\l?272 
Legação lle Lonllres.......... 1tl.52:~jG;m 

1. 99li. 8V•·!ti>2H) 
3. 0 A despeza que se annnl!ou, l;ron~nienle 

de yarias illllenmisações ...........•. 

4. 0 A despcza liquilla ..............•.... 1.U90.382::P1üf~ 
!:). 0 A q11epron\\'elmente se tem de fazer alé 

o fim do ex.enil'io ..............•. 5.Q2G.GG!)~187 

Total da dc~pl'za ................... 7.917 .05ftil351 
na eomparaçiío da dcspeza de calla YNba com as sommas 

qtw lhe foriío marcadas, rcsnlla o d!'fi<"il já referido, de 
:! . ~)(i:\. O '17:11\H I:\, e a sohra I! e '21. ~~~i I :t~:n;; n'·is. 

o 
§ 2.o 
~~ !).o 
§ 7 o 

~ 10. 
~ 11. 
§ 12. 
~ 13. 
~ 14. 
§ 15. 
~ 17. 
§ 20. 
§ 21. 
§ 22. 
~ 23. 

ddkit appJl"l~C<' nas sq:\IIÍnl!'s wrhas: 
Quartt>l General... . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4!):Ji\G25 
Corpo da Armada e Classes annexas.. . G7. \)!)9~200 
Corpo de lmperiacs ;\larin hciros. . . . . . :!2. !J88:;tlt)!l8 
I nt1~nrlcncias c aeccssor:os. . . . . . . . . . . . 11. 9n2:t:'IHJO 
Ar.-wniH~s . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h 17. !12(\~H1H 
Capitanias de Portos................. !~ .tí3ii1UH5 
Força Naval c Navios de transporte.... 1G0.2{i7;1t;)~}1 
Nwiordesannados.................. 2.050:tiJ1Gll. 
Ilospitaes... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H>. 7GO:P400 
Academia, hoje Escola: de 1\Iarinha... 3'L 7G1:!il428 
Heformados .......... :. . . . . . . . . . . . . !:) • ó99~781 
Material. ......•...•.....•....••..• 1.715.838~958 
Obras............................. 272. 9í8ti0:l3 
Despezas extraordinarias c cvcntnacs ... , 193. JGO;fil632 
t.:onsclho Naval. .................... • 3G.OOO:POOO 

-------
2. 9~3 .04.7:tr813 



'. 

( 13 ) 

A subra dú- se n;ts verhas seguintes: 

Auditoria o Executaria .....••....•.. 
Blllnlhão Naval ....•....•.••..••.••.. 
Compatthia de lnvalidos ............. . 
Contadoria ..............•.......•.. 
Pllilrot-:i .•..•.•.••••....•.••........ 
Eseolits ...............•............ 
Bi b I iotlwt·n .••...•..............•... 

Jle prm<~nienln o de:it:ilnas wrLas: 

21~0~000 
1 !1 • B28;j)l97 4 

- J .150~000 
2.000:W000 
2.917~583 

:wo~ooo 
~l04:tP818 

-------
2.1 . !JG1~375 

<< Qunrlel t;cnrra\ >> do maior numero dn \elas, concedidas 
ao Ene;HT<'gmlo <'Ajudante d'Urdens, pda tahella que Laixou 
~~nnt o Decreto 11." L H21, de J I de ALril 1k U~;)7. 

<< Corpo da .\rlllada n ClassPs annexas >l da promoção de 
varios tUiciaes do dito Corpo, por Jkerelo de ~de lkzembro 
Hllitno; do au~lll<'nto de pessoal nas Classes annn:.as; da ngva 
organi~ai,:fto, dada nos Coq-os di~ Snud1~ n F:m'nda pdos De
eretos d<' :10 Lk Junho, e :m dt~ Se:emLro de HG7; ~~<!e adianta
lltentos de soldos por divnsos Avisos. 

<< Corpo <ll~ lnqwrines Marinheiros>> !la erea~ão <las Com
panhias de Aprendizes Marinheiros JtaS Provindas de Mato 
(;r(Jsso, Santa C:tlhnrina e Pernambuco, pPlos Decrdos de 7, e 
2'•· de Outubro t!P 1851. 

<< I nlendt•ndas e accessorios )) da grati!k:H;fto, fi\IP compete 
aos l:t~pedores dns Arsenaes de Pemam!Juco e Parú, como 
dwf<'S !lo arn~rada~·ão de Fazl'tHia; da nomt'a<:fto dt> 111ais hum 
Ajllditllk da ltti<'ta!Pnda tia Ct\rl<'; n dos tnaiorl's Yt'llt'.illlentos; 
(',()1\eedidos aos ~1'1"\PIIl<'S !lO AltiiO\arifado' (l ca~as de llqJOsito, 
<' ao~ remaclore:; dos escaleres da mesma lnlcndencia. 

« Arsl~uaes )) c!o augmento dos vencimentos de divt•rsos Em
pregados elo ArsPnal da C<'•t"ll', conl'omw o llerrl'to dé 10 de 
Outubro de Jgi)í; da t•rganis;:~·:io da Cotnpu11l1ia de Aprendizes 
nH~nores do sobredito ,\r:;ena!, n das IJIW S<~ lllnnd:íti"ío crem· 
uas Província~; da Bahia e Pematnbuco; tias yantnp,Tns e mais 
\;encimenlos da 1-(Uarnit;fto da Cakola a yapor; do nwior numero, 
e an~mento d<• jornaes dos operarios das Ollicinas, rellladorcs, 
e outros indhiduos empn'gados, lt•nto naiJlWil<~ Arsenal, como 
nos das Provincias, em consequeneia da talwlla de ;) llc Se
tembro de 1851; da ercaç·ão do Estabelecillll'nlo l'\aval do Ito
ptíra; n linaltnente dos eonlraelos de operario~, para irem servil' 
no d<~ Mato t~rosso. 

<< Capitanias de Portos ll da creação das Capitanias do Ceará 
e Parahiba, pdo Decreto de 1J de Julho de 18;)í, e do augmento 
de YPneiiiH'íltos, concedidos aos Vigias da Atalaia dê1 barra da 
Colinguiba, na Pnwincia de Sergipr. 
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« Força Naval e Navios de transporte >> do maior numero 
de navios, que se armárão, para serem empregados na Di
visão do Rio da Prata, na Província de Mato Grosso, c em 
outras Estações; da elevação dos vencimentos dos Officiaes de 
Saude, Fazenda e Nautica, c dos Artistas, por motivo de noYas 
organisaçõcs, em virtude de Lei c ordens do Governo e d<'s 
adiantamentos de vencimentos c vantagens a differentes O!Iidaes. 

<< Navios desarmados >> das IIH\iort's vantagens, que n cebem 
os Officiaes de Patente superior, embarcados nos navios des
armados. 

« Hospitaes >> do augmcnto, não só do pessoal dos Hospi
taes e Enfermarias, como dos vencimentos do mesmo, nos 
termos do Decreto de 30 de Setembro de 1857. 

<< Academia, hoje Escola de Marinha, da nova organisação, 
dada á mesma Academia pelo Decreto do 1.0 de Maio de 1858. 

«Reformados>> dos O!ficiaes que passárão para esta Classe, 
sendo alguns de Patente superior. 

« Material n dos supprimenlos feitos em maior escala aos 
navios da Divisão do Hio da Prata; da avultada compra de 
combustível para os Vapores; dn elevação dos preços dos gc
ncros alimentícios; da compra de muniçücs navacs e de guerra, 
para supprin1cnto e consumo de maior numero de navios ar
mados, com especialidade os Vapores: de objPclos, que se man
dárão ,·ir da Europa, por cncommendas, para abastecimento dos 
armazeos do Almoxarifado, e dos que se remctterão para o Es
tabelecimento Naval do ltapúra; dos concertos de varios navios 
fóra dos Arsenae~, compra de machioas e outras despezas. 

« Obras >> do augrnento dos jornaes dos operarios das 
obras civis e militares; da constrneção de canciras nos esta
leiros do Arsenal dn COrte; wherlura de ferro para aquclln, 
onde se acha a Corveta a \'apor (( Nidheroy »; fnctura úc hum 
cdificio de ferro, para as officinas de Ferreiros e Caldeireiros 
do mesmo Arsenal; concertos de Pharoes, c outras obras, que 
estão em andamento nas Provindas, c forão autorisadas por 
differcotcs Avisos. 

« Despezas extraordinarias c cventuaes )> do pagamento 
de ajudas de custo e passagens de Officiacs c outros praças nos 
Paquetes de Vapor; gratificações, engajamento de praças para 
a Armada, e de Artistas para os Arscoaes; diversas impressões, 
compra de casas, a fim de augmentar-se o Arsenal de Pernam-

1· buco; frete de gencros rcmettidos ao Estnbelecimento Naval do 
Itapúra, c de navios; e finalmente de outras despezas autori
sadas por diversos Avisos. 

<< Conselho Naval >> de ser a creação d' esta {tepartição, e da 
respectiva Secretaria posterior á organisação do qrçamcnto, visto 
que foi feita por Decreto de 22 de Julho de 1858. 

A sobra provêm de se ter despendido menos do que o de
signado para o pessoal de cada uma das verbas, a saber: 
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C< Auditoria e Executaria >> por haver de menos hum 
Empregado. 

«Batalhão Naval» pelo seu estado incompleto . 
. « Companhia de Invalidos » por baixas c falk-.timcntos do 

\'anas praças. 
. ~< Contadoria>> por se acharem alguns Hmpregados em com

nussoes, que são pagas por outras verbas. 
" PharódM> por nwnor dcspeza com o do Rio G randc do Sul. 
« l~scolas >> pMquc passou o Mestre dos .Aprendizes a ~cr 

pago pela yerba << Arscnaes». 
<< llibliotheca >> por deixar o Ribliothccario de rcrcbcr os 

nmcimentos designados n'esta yerba, c passar a ter huma gra
tilieação pela de « Eventuaes >>. 

Se a Lei permittissc a applicaç.ão da srrbra existente, o 
deficit conhecido se reduziria a 2. 941. 08G;tH~~H réis. 

A' vista, pois, do que fica exprndido, tenho a honr<1 de 
submetter á Alta Consideração de Vossa l\fagestat:le Imperial o 
])ccreto junto, antorisant:lo o credito supplenwntar acima men~ 
cionado, na importancia dn 2.9H3.047:P,BI:~ réis. 

De Vossa Magestade lmperi1ll, suht:lito reverente c fiel 
1;riado- Visconde de Abaeté. -lHo de JanPiro, em 17 de 
Janeiro de 1859. 

DECHETO N. 0 2.3'•0- de 17 de Janeiro de 1859. 

Autorisa o crcllito supplemcntar de 2.9G3.0'1.7:tJ)813 1·é?'s, 
para occorret ao defiát, que apparcce em lliecrsas verbas 

do lJtillistcrio da JJ[arinha, no prese11te c:J·ercicio. 

Havendo-se reconhecido que não são sullidt~ttiPs as quantias 
designadas no art. ti. o da Lei n. 0 !l:~!), do 2ti tlt~ ~dt>utLro de 
tl):)j, para liS dt'S(H~zas do 1\linislerio da l\lal'inha, no (Jrt•scnlc 
exercido, Hei por bem, nos termos do p:uagraplw 2." do art. 
4. o da Lei n. o 589, datada de 9 de Setembro de 1850, c Tendo 
Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o credito supplc
mentar de 2. 963. 047:t\813 réis, para occurrer ao delicit, que 
üpparece nas verbas declaradas na tabclla, que com este baixa; 
devendo fazer-se a <listribuição do referido credilo, conli)l'me a 
nleneionada tabella, c levar-se esta medida ao conhecimento do 
Corpo Legislativo em tempo opportuno, para ser dcfinilivamento 
approvada. 

O Visconde de Abaeté, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de ~Iinistros, 1\linistro c Secretario d'Estado do,'> Nc~ 
gocios da l\Iarinha, assim o tenha entendido c faça exeeutar. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 17 de Janeiro de 1859~ 
trigcsimo oitavo da lndependencia c t:lo Irnperio. 

Com a 1\ubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 
Visconde de Abaeté. 

j 
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(< Atuliloria c Executaria >> por haver de menos hum 
Empregado. 

<<Batalhão Naval >> pelo seu estado incompleto . 
. «Companhia de Invalidas>> por baixas c fallL--timcnlos do 

"<mas praças. 
« Contadoria>> por se acharem alguns l~mprcgados em com• 

missõps, que são pagas por outras verbas. 
" Phar.Jd:,> por Bwnor dcspcza com o do lU o G randc do Sul. 
<< Escolas >> porque passou o Mestre dos Aprendizes a wt 

pngo pela verba « Arscnacs >>. 
« Bibliothcca >> por deixar o Bibliothccario de rcrebcr os 

nmcimentos designados n'csta verba, c passar a ler huma gra
tilkação pela de << Eventuacs >>. 

Se a Lei pcrmittissc a applicação da Sé>bra existente, o 
deficit conhecido se reduziria a 2.941.08G~4i~8 réis. 

A' vista, pois, do que fica cxpmdido, tenho a honra de 
submetter á Alta Consideração de Vossa l\lagcstadc Imperial o 
Decreto junto, aulorisando o credito supplementar acima men• 
cionado, na importancia de 2.9(J3.0q.7\7J81:3 réis. 

De Vossa l\Jagcstadc Imperial, suhdito n:vercntc c fie) 
criado - J'i.~conde de Abaelé. - lU o de J arwiro, em 17 de 
Janeiro de 1859. 

DECUETO N." 2.3r.O- de t7 de Janeiro ele 1859. 

Autorisa o credito supplementar de 2.9G3.0'f.7e')J)St3 réis, 
para occorret ao defi(:it, que apparcre em dh'asas verbas 

do A1inistcrio da Marinha, no prese11lc exercício. 

Havendo-se wconhecido que niío silo sulllcl!~llf<'s as quantias 
designadas no art. 5." da Lei n." !l:m, tio 21i ti!~ ~dPntbro de 
1857, para <ts dPSIH~zas do l\linislerio da Mal'in ha, no lll·escnlc 
cxcrcicio, Hei por bem, nos termos do paragrapl10 2." do art. 
4." da Lei n." 589, datada de 9 de Setembro de 1850, c Tendo 
Ouvido o Conselho de Ministros, Autorisar o credito supplc
mcntar de 2.9G3 .047~81:1 réis, para occu1Ter ao dclicit, que 
üpparece nas verbas declaradas na tabclla, que com este baixa; 
devendo fazer-se a distribuit;ão do referido crcrlilo, conli.mnc a 
nleneionada tabclla, c levar-se esta medida ao conhecimento do 
Corpo Legislativo em tempo opporluno, para ser dclinilivamente 
approvada. 

O Visconde de Abaeté, Conselheiro d'Estado, Presidente do 
Conselho de ~linistros, 1\Jinistro c Secretario d'Estado do:; Ne
gocias da l\Iarinha, assim o tenha entendido c faça executar. 

Palacio do H.io de Janeiro, em 17 de Janeiro de 1859, 
tri,gcsimo oitavo da Indcpcndcru~ia c do lrnpcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Fisconde de Abaeté. 
3 
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Taltc!lu distt•ib-untiva tlo credito snJtplemcn(ar 
de 2.9G3.0LI,-.n;S-t3 réis, autorisndo t•c!o 

Decreto n." ~.3.J,O~ tt•estn tlata. 

~ 2."' 
§ 5.o 
~ 7.o 
~ 10. 
%11. 
§ 12. 

I
~ :r_: 

15. 
17. 
20. 
2t. 

§ 22. 
§ 23. 

Quartel Gcm~ral. ........•..•...•.... 
Corpo da Armada e Classes annexas .•. 
Corpo de Imperiacs Marinheiros ..... . 
Intcndcncias e acccssorios ........... . 
Arscnacs .............•........••.•. 
Capitanias de Portos ............•..• 
Força Naval e Navios de transporte •.. 
Navios desarmados ......•.••.......• 
I-lospitaes •.•..•.•..••.•..•.....•... 
Academia, hoje Escola de Marinha ..• 
ltcfonnados. • . . • . • . . . . . . . . • . . . . • • . 
l\J aterial .•............•.••......... 
Ob-ras ..•.....•.•....•.•..•......•. 
Dcspczas cxtraordinarias e eventuaes .•. 
Conselho Naval ..•..•...•..•.•....•. 

4fi~G25 
67.HflB:tP200 
22.588:ti>5H8 
U.9~21'PGOO 

H7.92G:tii818 
t. .• 173:tli985 

160.2()7~591 
2. 0;:)0~1()!~ 

15.7 GO~'•-OO 
34.7GHM28 
5. 499~781 

1.715.8:38t-958 
272. 978~03:l 
193.160~632 
36.000:jji000 ' 

Réis ..... 2.963.047::'P813 

Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Janeiro de 1859.
Visconde de Abaettf. 

DECHETO N.o 2.3i1-de 22 de Janeiro de 185g. 

lllanúa naturalisar alguns colonos residentes na Colania 
Blumenau. 

Attcndcndo ao que Me rcprcsrntárão yarios colonos residentes 
na Colonia Blnmcnau, e Usan(lo da faculdade confórida pelo art. 
3. 0 do Decreto n. 0 808 A de 23 de Junho de 1855; Hei por bem 
Conceder que scjfío naturalisados Cidadãos Brasileiros, não ol>s~ 
tante n5o terem o nccessario tempo de n~sid.encia no lmperio, os 
colonos estrangeiros c:mstantl's da relaç<io, que com e.>te haix<J, 
assignnlla por Sergio Teixeira de 1\Jacedo, do Meu Conselho, l\li~ 
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, que assim 
o tenba entendido e faça executar. -Palacio do lHo de Janeiro em 
vinte dois de Janeiro de mil oitocentos e cincocnta c nove, trigc~ 
simo oitavo da lndcpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Serg1·o Teixeira de l/acedo. 
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Tabe!lu dista.•iln~ativa tlo credito SOJtplemcn(ar 
de ~.9G3.0,J,7;tt;S'13 •·éis, auiOJ•ii\Jntlo J)Cio 

Dee••eto n.e ~.S,J,O~ tl'esta data. 

~ 2.o 
§;>.o 
~ 7.• 
~ 10. 
%11. 
~ 12. 

I
~ 1~: 

15. 
17. 
20. 

• 2t. 
§ 22. 
§ 23. 

Quartel GcMral. ....•...•..•........ 
Corpo da Armada e Classes annexas .•. 
Corpo de Impcriaes Marinheiros ..... . 
Intendencias e accessorios .....•...... 
Arsenaes .............••.•.....•..•. 
Capitanias de Portos ......•..•.•••.. 
Força Naval e Navios de transporte •.. 
Navios desarmados ......•.••...•...• 
llospitaes •.•..•.••.••.•..•......... 
Academia, hoje Escola de Marinha ..• 
llcfonnados. • . . • • • . . . . . . . . • . . . . . • . 
~'laterial. ......................... . 
Ob-ras ..•....•.......•.•..•......•. 
Despezas extmordinarias e evenluaes .•. 
Conselho Naval ..•..•...•.••.•..•.•. 
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22. 588~5ÇJ8 
H.9D2\'Pü00 

4.17 .92@818 
fJ .• f73:fil9H5 

160. 267~5\H 
2.050:P161J. 

15. 7GO~ItOO 
34..76f:til428 
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1.715.8B8:b958 

272.978:til03:l 
193.160~632 
36.000:jjl00() ' 

Réis. • • . . 2. 963. 047::'ii813 

Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Janeiro de 1859.
Visconde de AõaeM. 

DECHETO N. 0 2.3i1-de 22 de Janeiro de 1859 . 

. JJlanáa naturalisar alguns colonos residenCes na Colonia 
Blumenau. 

Attcndcndo ao que l\lc reprcsrntárão varios colonos residentes 
na Colonia mnmcnau, e Usando da faculdade confórida pelo art. 
3. o do Decreto n. • 808 A de 23 de Junho de 18n5; Hei por bem 
Conceder que scjiío naturalisados Cidadãos Brasileiros, não obs
tante n5o terem o necessario tempo de n~sidencia no lmperio, os 
colonos estrangeiros constantes da relação, que com e..;tc baixn, 
assigna1la por Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios do lmperio, que assim 
o tcnba entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 
vinte dois de Janeiro de mil oitocentos e cincoenta c nove, trig.e
simo oitavo da lnd.ependcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

Serg1"o Teixeim de Macedo. 
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Relação dos colonos de que trata o Decrf'fo 11. 0 2.3H de 
22 de Janeiro de 1859. 

Q,-wald Hoss (Pastor Evangclico), Emil Odchrecht, Victor de 
(;ilso, ,V. Kodt, F. V. Lorcche, Hans Hindeld, '\'ill, Augusto. 
Hdeh, Luir. "'enhmit!t, Henrique 1\IignPl, Frcderie() Kloth:' 
Th. Schro ler, Frederico Lanel, Gothfried lleuz, Henrique Kodt, 
(:eodhct· Hinching, Guilherme Pettcrs, Erdmnnn Kaestcr, Brcno 
HarartRti, Thomaz Thompson, l<'ernnndo Evert, Hans Badc, 
André (;rassmann, Carlos Josú, Samuel Jung, Guilherme Kuch
lewem, Theodoro Klcine, Anton Kacrtel, Gustavo :'lluechc, José 
Knonz, Guilherme 'Vcijcr, C. Eggcbrccht, Alberto Conrado 
nrikclrnann, Ernesto Adolfo Kroer, S. C. l\Iullcr, I. Humildcr, 
Luiz "·cgencr, Paulo Budo, João Kuehl, Joaquim Leclig<ls, G. 
BoyPc, Ucnsehnnd 'Viok, Adolfo Thomscn, Henrique Scidc, 
A. J. Schurt, Hugo Schmidt, Ernesto Lehmann, Chrisliano Carlos 
Henmanu, Jos{~ Krohbct·ger, Goltli~?b Bicdiger, Frederieo Bchnk, 
GasparJung, Augusto 'Volf, João Erhemann, Frederico Jarcham. 

· Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de 1859 ........... 
Sergio Teixeira de Macedo. 

DECRETO N.o 2.3!~2-de 20 de Janeiro dL· 180U. 

Divide em duas Secções de Batalhão, o oitavo T/atalhcio de 
lnfanteria creado no lllunicipio da Cachoeira da 

Pt·ovincia do Pará. 

Attendendo a proposta do Presidente da Provinda do Pará,"' 
lki JHH" lkcretar o sl'guinlt>: 
__ Art. I." Fira Llhidido em duas SPc<.:ões dt~ Batalhão, de 
tres Companhias cada huma, com as desig-naç<iPs d<~ quarta c 
quinta do serviço acliyo, o oitavo Batalhão de lnfanleria da 
(;uarda Nadona I da Província do Pará. 

Art. 2." A Secção de natalhão numero quatro compre
hcnuer;í as tres prinH·inis Companhias do antigo oitavo Ba-. 
talhão ; c a de numero cinco sení. formada das outras tres; 
tendo aquclla a sua parnda geral no Dislrido da Cachoeira c 
esta no de Sourc. 

Josú Thomaz Nabuco de Araujo do l\Il'n Consn!ho, Ministro 
c Secretario d' Estado dos Nt•goeios da J usliça , assim o tenha 
entendido c faça executar. Palaeio do'ltio de .laneiro em vinte 
seis de Janeiro de mil oitocentos c cincoenta e nove, trigesimo 
oitavo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\'lagestadc o Imperador. 

José Thomaz, Nabnco de Arauio. 
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nclação dos colonos de que trata o Decrl'lo 1!. 0 2.3,H de 
22 de Janeiro de 1859. 

o~wald Hoss (Pastor Evangclico), E mil Odchrccht, Victor de 
(~ilso, ,V. K01.~h, F. V. Loreche, Hans Hinclcld, "'ilt, 1\ugustv. 
Hdeh, Luiz 'Yenhmilh, Henrique l\Iignt'l, l•'rct1Pricn Kloth, · 
Th. Sdnoler, Frederico Lancl, Gothfried Beuz, Henrique Kodt, 
t:eodhcr Hinching, Guilherme Pctters, Erdmnnn Knester, Brcno 
Barart~i, Thomaz Thompson, I<crnando Evert, Hans Bade, 
André (~rassmann, Carlos Josú, Samuel Jung, (;ui!hcrmc Kuch
lewem, Theodoro Klcinc, Anton Kaertcl, Gustavo ~lnechc, José 
Knonz, Guilherme 'V cijcr, C. Eggebrecht, Allwrto Conrado 
]~rikelrnann, l~rnesto Adolfo Krocr, S. C. l\lulle!', I. Hnmilder, 
l.uiz "·cgencr, Paulo Budo, João Kuehl, Joaquim Lecliges, G. 
Boy1~c, Ucnsehand 'Viok, Adolfo Thomscn, Henrique Seidc, 
A. J. Schurt, Hugo Schmidt, I~rnesto Lehmann, Chrislíano Carlos 
Hcnmann, Jos{~ Krohberger, Gottlieb Biedigcr, Freucrieo Behnk, 
Gaspat· Jung, Augusto "'o \f, João Erhemann, Frederico Jarcham. 

' Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Janeiro de 1859 ............ 
Sergio Teixeira de Macedo. 

DECRETO N. 0 2.31t.2-de 20 de Janeiro dt• 18:5\J. 

Divide em duas Secções de Batalhão, o oitavo Batalhão de 
lnfanteria creado no JJlunicipt·o da Cachoeira da 

Provincia do Pará. 

Attcndendo a proposta do Presidente da Provinda do Pará,~ 
lld por Ht·c.relat· o sl'guinlP: 
_ 1\rt. 1." l"ica tlividido em duns St'C't:Ges tln Balalhfío, do 

tres Companhias cada huma, com as designaçõPs (k quarta e 
quinta do serviço actiyo, o oitavo Batalhão de Infanleria da 
(;uarda Nadonal da Província do Pará. 

Art. 2." A Secção de Batalhão numero quatro comprc
henuerú as trcs prinH·iras Companhias do antigo oitavo Ba
talhão; e a ôe numero cinco será formada das outras tres; 
tenôo uquella a sua parnda geral no Dislrieto da Cachoeira e 
esta no de Soure. 

José Thomaz Nabuco de Araujo do ~icu Co:JsPlho, Ministro 
c Secretario c\' Estado dos Nq;oeios da J usliça, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do'llio de Janeiro em vinte 
seis de Janeiro de mil oitocentos c cincoenla c nove, trigesimo 
oitavo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

José Thomaz, 1\'abuco de Araujo. 
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DECHETO N. 0 2.31.3-de 29 de Janeiro de 1850. 

Faz diversas alterações nos Degretos n.o• 736 de 20 de Not1cmbnJ; 
. Ç;;, · de 1850 e 870 de 22 de N o1:embro de 1So1. 

( / /-;, "6~ 
Usando da nutorisnção co111~edida no Governo pela Lei n. li!J3 

'l :>'/v de .1. de Julho de 1850, hei por bem Decretar o seguinte: 

CAPITULO I. 

' Do Ministro da Fa::.enda. 

Art. L o O :\Iinistro c Secretario de Estado dos NPgocios da 
Fazenda hc o Chefe Superior da Administração da Fazenda em 
todo o Impcrio, c além das altribuições conferidas pelas Leis, re
gulamentos c instrucções, c das delinidas no art. 5." do Dccrdo 
n. o 736 de 20 de !'iovmnbro de 18;)0, competem-lhe tambem ex· 
clusivamente as sPgninlcs: 

;{. •. . Jt-P ~f/! ~ 1." Conhecer, quer em primeira instancia, quer em gt:áo 

3 
~ úZ~· de recurso, das reclamações sobre o contcncíoso administratno 

_.q da Fazenda Naeionnl, salvo nos casos em que o Tribunal do Tlw-
/ souro tem voto deliberativo. 

§ 2.° Conhecr~r das qucstõés que vcrsnrom sobre o cumpri
mento, intcrpretaçào, validade, rescisão e clfeitos das fianças c dos 
contractos celebrados com a Administração da Fazenda que tcnhão 
por objccto qu~csqn11r t~ndas, obras ou serviços publicos a cargo 
da mesma Administração. 

§ 3. 0 Applicar as leis c disposições concernentes á prcscrip
ç?ío quinquennal ou annual, ás reclamações contra o Estado por 
dividas passivas., srja qual for a natureza do titulo em que se 
fundarem, !~ lamiH)lll a (ll"t~s<·ripção !los r,o annos quanto :ís 
dividas aetivas do Estado. 

Art. 2 o Nos t:asos em que n delibcraçiio pertPncc ao ~Iinis,
tro da ]i'azenda, hc tarnbt~m clle eompdt~nte para dceidir os 
recursos que pelas Leis c llegulanwntos em vigor podem ser inter
postos dJs deeis:Jcs das Thcsourarias de l•'azenda, c dos Chefl's 
das lkparliçõcs :Fiscacs da Corte c Província do Rio de Janeiro, 

CAPITULO 11. 

Do Tribunal do Tltcsouro Nacional, como T1·ibunal Admi
nistrativo. 

Art. 3. 0 O Tribunal uo Thcsouro continmm1 a ter voto de
liberativo. 

% 1. 0 Nos seguintes casos do§ 2. 0 do art. 2. 0 do iDccreto n. 0 

'73() de 20 de Novembro de 1850: 1. o q 11<111do os recursos intcr-
1'0Slos das decisü!t\s das n~partiçues lbcaes c m ma teria cuutcndosa. 
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Ycr.:;nrcm sohrc o lançamento, applicação, isPnção, arTeead<tçi'io 
e re:;Uuição dos impostos c !piacsquer rendas publicas, on sob~c 
quaesqUPl' questões entre a administração e os contrilwintes a 
a rc~peito das ditas imposiçõ:)s; 2. 0 quando os r<'cursos inter
postos das d:)ehõt)S das mesmas repartições fiser:e,; <' das Autori-
dade"' Administrativas versarem sobre apprehl'nsi\t~~;, multas ou . 
p:mas col'pora!),;, no~ ea~os de fraud<), !le~earllinho e contra- .·,.1 ~,, 
harr<lo, ou por inl"raeç.ãn das Ll'i e l~cgulamentos Fisr;acs. . ~,... 1 , 

~ '2. 0 Nos casos dos%~ :J." s4 .. " 5." 6." 7." e!)." do art. 2. 0 ,?, ' . ~ 
do referido Decr~o, c na segu mia parte do§ 8. 0 do mesmo rt• I_~ 
artigo relativa ú aceitação ou rejeit;.ão das !ian~as que lbrcm "''L · 
oflereddas. ·Em todos os mais casos do dito art. 2." terü súmento 
o voto consultivo. 

Art. !L" Compele h'lrnbcrn ao mPsmo Trihnnal: 
~ 1 " Julgar as contas que para esse lim lhe l<n·cm remelli

das !'Xtraordiuariamente. 
% 2." FixarejulgurúrcYelia dosrcsponsavPiso rl!'bito daqnel

lcs qne deixarem de apresentar as eontas ou os livros c docu
mrotos de sua gcstfto, por qunesquer outras contas e documentos 
que lhe3 fizl'rem carga nos termos da lrgislaçi1o c:n vigor. 

% :L" Impor· as multas do art. :36 da Lei n. ()28 de 17 de 
Sctcnrllro de 1851, aos rcc;ponsaveis que núo apresentarem as 
contas ou os livros c documentos de sua gestão nos prazos 
que lhes houverem sido mareados, quando não o tiverem feito 
nos prescriptos nas Leis, H.cgulamentos, Instrueçõcs c ordens 
em vigor. 

CAPlTUJ~O Ill. 

Do Tribunal Jo Thcsouro Nacional, como corpo consultivo. 

1\ ri. !.). o A lt'lll !los !'asos nwncionados no ar L !l o !lo Drct·c
lo 11. 7Jii th~ 2() til~ Novembro de 1H5l), o Tribunal do Thesomo. 
ser;í necessariamente ouvido tamhem com o scn parecer: 

§ 1." Sobre as questões de cornpctcncia e conllieto de juris
rlic~·ão, qne se moverem entre os Empregados das Repartições. 
dP Fazenda. 

§ 2." Sobre a liqnicla<,:ão c prescripção das dividas passivas 
flo Estado e das lllle devem ser iuscriplas no grande liuo da 
divida publica. 

% 3. 0 Sobre a imposição de multas ou penas corporacs nos. 
casos em que as Leis conferem esta atlribuição ao l\linistro da 
l<'azenda. 

% !~. 0 Sobre as reclamações intentadas perante o 1\finisteri() 
da Fazenda, em materia contenciosa, euja deliberação nuo per• 
teneer ao Tribunal do Thesouro. 

§ 5. 0 Sobre os recursos interpostos das deeisõns das Autori
dades Administrativas c Chefes das lt<~parli~õ~s Fiseues, que nã6 
compelirem a.:> mesmo Tribunal. 
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§ G. 0 Sobre o estabelecimento de regr3s para o arbitramento 

uas fianças. 
§ 7. o Sobre todos os casos, a lbn dos menr-ionados nos para-

graphos antecedentes e no art. 3. 0 do Decreto de 20 de Novem
bro 1850, em que o Ministro exigir o seu parecer. 

C.\PITULO IV. 

Da Administrarão Crntral da Fa~ciHla. 

Art. 6." Fica crcada no Tht~som·o huma Din~ctoria Geral, 
que se. denominará-Direcloria Geral da Tomada de Contas-
à qual conqwtírú o desempenho dos trabalhos que, pelo§ 1." do 
art. 20 do DPcrcto de 2J de Nov•~mbrode 1850, Pstavão a carg-o 
da 1.• Contadoria da Direcloria Geral de Contabilidade, c que 
tcrà por Chefe Superior um Direclor Gt'ral cnm o nwsmo venci
mento, atlribuiçõcs c tratamento que te111 os outros Direclo-

res Gcraes 
Art. 7.' A referida Directorin Geral serà dividida em duns 

Contadorias com a denominação de 1.• c 2.• Contadorias da 
Dircctoria Geral da Tomada de Contas. cada huma das quacs 
terá por Chefe hum Contad')r, que dr~vcrü assistir c dirigir imme
diatamcnte os trabalhos della conforme as rngn1s prescriptas 
nos respcetivos Ikgulamcntos, c segundo as ordens@ lnstruc-
ções do Di rector Gera L 

Art. 8." Nas duas referidas Contadorias não haverá Chdcs 
de secção. Os Contadores serão substituídos nas suas faltas c 
impedimentos pelos empregados que o Ministro da ]<'azenda de
signar, quando taes faltas e impedimento~ forem de camcler 
dmadonro. No caso contrario serão substiluidoi pelos 1."' Escri-
Jillll'aros mais auti~os da Hired.oria, 

A. 9.• Hum Hngulamenlo especial e~labckc<·t·á o meio 
mais conveniente da distrib;lição das eontas pelas duas Conta
dorias dl);}nir:t a> rcspJn.;ibilidadc:> que c·tda co;lta compre
hende; prescrevení o modo pratico seg-tmdo o qual deva ser 
tomada eada cspecie de contas, dc~ignanrlo a natureza dos e\:a
mes quP convenha fazer-se a respeito deltas, bem eomo o modo 
porque devão ser organisn.dos os Rclatorios dos Empregados que 

as examinarem. 
Art. 10. Incumbe ú Dircctoria Geral da Tomatla de Contas: 

~ 1.0 Org-ilnisar hum a:.sentamento gDra\ de todos os respon
savcis sujeitos ú prestação de contas perante o Tribunal do The
sonro, qualquer qne s;•ja o Ministericl a que pNtençã0; fazendo 
nelle as averbações c altcra<:ões <IUe forem occonendo a respeito 
dos m<'smos responsavcis. 

§ 2. o Verilicar se os re,pomavcis apre5então as ~ontas, livros 
~ dor.nmentos relativos a sua gesbio, nos prazos marcados nas 
Leis, Regalamcnlos, lnstrucçõ;~s c Ordens em vi;.;or, requi~itamlo 
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a fixação de pnmn, c a applicação de penas correspond~ntcs 
úqudles que o nfio lizerem, afim de pror;eder-so ullunormcnto 
na forma da Lei. 
~ 3. o Participar ao Tribunal as omissões dos Agentes da Fa

zen<la, e bPIII assi 111 indiear os nwlhoranwntos que lhe forem 
sugg<•rido:; pelo l'\.illlte tias contas, tanto na reeeita como nades
pcza, para se tom~rem as medidas que parecerem convenientes. 

§ '•··" Apresentar todos os an11os ao Tribunal, ali; o ultimo 
dia de 'Fevcrdro, um relatot·io c i reumstanciatlo dos trabalhos 
n~itos no anno antecedente, demonstrando quac:s as contas que 
se liquidárão e ficárão por liquidar; os alcances rceonhecidos, 
a parte destes que foi arrecadada amigavelmente c a que loi 
remettida para Juizo, afim de que o mesmo Tribunal, depois 
de examinai-o, o apresente ao 1\linistro da Fazenda. 

§ 5. o i>romover a execução das deliberações do Tribunal do 
Thesouro, no <tue lhe fôr ordenado, e requerer tudo quanto 
for a bem da Fazenda Nacional no exame e li<tnitlaçüu das 
contas dos rcsponsaveis. 

Art. 11. Fir;a extincto o lugar de Dircctor l.cral da Des
pcza Publi<~a, crendo pelo ort. f. o do Decreto n. 7:lü de 20 de 
No,cmbro de 1S50. As attribuiçõc,; que lhe competifio pelo art. 
19 de mesmo Decreto passará para os outros Direclores Gcraes 
pela fórma sq~uinte: 

§ 1. o A direcção e inspccção dos trabalhos da Thesouraria 
Geral, Pagado rias do Thesouro c Cartorio, na fôrma do § 1. ", c a 
da escripturação dos creditos, na forma do§ 3. o; a rubrica dos 
bilhetes do Thesouro c a assignatura das npoliecs da divida pu
blica, conforme o § 4 .. o do dito artigo, passará para a Directoria 
Geral de Contabilidade. 
~ 2. o A dirccção e inspccção dos trabalhos da Casa da 1\Iocda, 

ollldna da estamparia c Typogmphia Nacional, dn que trata o 
§ '1." j1i referido, lieão pcrlencendo á Directoria t;eral das l~endus 
Publicas. 

§ 3. o A rubrica dos livros e folhas, que até aqui era feita. 
pela Dircctoria Geral da Despeza, passará d'ora em diante a sê-lo 
pelos Directorcs Geracs, a cuja repartição pertencerem os mesmos 
livros e foi h as, podendo nllcs com missionar para esse fim, a saber: 
os das Direetorias de Contabilidade c Tomada de Contas aos res
pectivos Contadores, o <la Dircetoria das Rendas aos sub-Directorcs 
c o da do Contencioso ao Ajudante do Procurador Fiscal. 

Art. 12. A Directoria Geral de Contabilidade continuará a 
ser composta das trcs Contadorias, que ora tem; pertencendo á 
1." o seguinte: 

§ 1 o A escripturação dos protocollos da ])irecloria, o seu 
expediente nos termos do Art. 32 do Decreto de 20 de Novembro 
dll 18a0, c o registro do mesmo expediente e dos pareceres do 
Director Geral. 

§ 2. o A liquidação das dividas de exerci cios findos, o seu as~ 
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scnlamcnto, e o lançamento em folha das qne tiwrcm ile serp:tg-ag 
pelo Thcsouro; bem como a orgilnisação das relações das que se 
houverem de pagar pelas Thcsourarias de Fazenda, c tudo quanto 
ror relativo a este ramo do serviço. 

§ 3. 0 A verifieaçilo próvia dos calculos nrilhnwticos de todos 
os documentos, por virtude dos quacs lenha de enlrat· ou sahir 
qualquer som ma dos cofres da Thesouraria (~oral, ou das Pagado· 
rias do Thcsomo. 

§ 4-. o O recenseamento das f{lrias qnc s;lo pagas pcb Til c~ 
snnro, para servir de base ;ís informaçüt>s que houverem de set' 
dadns, quando fôr reclamando o respectivo pagamento. 

§ 5. 0 Os trabalhos da distribuição c cscripluração dos crcditos 
c todos os mais relativos a cslc ramo do servit;o, qml tlrão desem~ 
penhados pela secção de corlt,1hilidade annexa á Sccretu'ia da 
J?azcnda. 

Art. 13. A 1. a Contadoria terá duas scceões com as dcno
minaçõl's de-secção de expediente c liquidaçilo- e- secção de 
cscripturação de creditos. Compctmn ;í 1." secção as incumbcn
cias designadas no:; §~ 1. o a 4-. "; e á 2. a as do ~ 5. o do Art. 12. 

Art. 1'~. A direc\i'í.O da Secretaria da l<'azenda fica a carg-o 
do respectivo Officiall\Iaior, o qual, no que he relativo a seu ex
pediente, cumprirá ns disposições em \igor, c as ordens que re
ceber do Ministro da l•'azenda. 

Art. 15. Na Direcloria Geral do Contencioso, alúm do Pro
cmador :Fiscal, do seu Ajudante c dos E~criplurarios nccessariog 
para os serviços a seu cargo, haverá mais dons empregados, 
Bacharcis formados em direito, com a denominação dc0fi1ciaes 
da Dirccloria Geral do Contencioso, os quacs serão incumbidos 
da dirccç.[io das SCCÇÜC3 em f(lltl I()[' dividida <l lll<'Slllêl J)irccloria, 
mas não poderão snr transfuridos para os lug·a;·es de Chefes dn 
secção nas outras Hepartições (Jo IIWSIIlo Thesouro. 

Art. 16. O assentamento da divi(la aeliva e a organisação 
dos respectivos quadros, que competião tÍ Directoria (~eral do Con~ 
tcncioso, na fórma do Art. 24. do Decreto de 20 de Novembro 
de 1850, passará para a 3. • contadoria da Dircctoria Geral de 
Contabilidade. 

Art. 17. Nas Thcsournrias de Fawnda, em que, pela im
portancia dos serviços a cargo das sceçücs do contencioso , o 
Governo nomear Ajudantes dos Procuradores da Fazenda de L a 

instnncia, como lhe pcnnittc a Lei n. 0 212 de 29 de Novembro 
de 1841, serão as mesmas secções regidas immediatamentc pelos 
ditos Ajudantes, conforme as instrucçõcs c ordens dos Procura
dores Fiscacs, que continuará a ser os chefes dellas. 

O serviço do expediente destas secções sení feito em cada 
Thesouraria pelos cmprcgad~s que o lnspector d~signar entre os 
da Secretaria c Contadoria. , 

Art. 18. A Dircctoria Geral dns Rendas terá mais hum Sub
dircctcr, sendo os trabnlhos distribuídos polnsduas Subdircctorias. 



O Director será substituído, em suas faltas ou impedimentos, 
pelo subdircctor mais antigo, e os subdirectorcs polos chefes de 
secção da Directoria, segundo sua antiguidade. 

Art. 19. As duas Pagadorias do Thesouro serão encarre~ 
gari as indistinrtamrnte do pagamento dos vencimentos do \JesSOal 
actiYo c inactho, que cstaya a cargo da 1.", brm como do de 
todos os outros serviços, que era feito pela 2.", sendo o trabalho 
tlividido igualmente por ambas, e tendo para esse lim cada Pa· 
gador 3 l•'ieis designados pelo Ministro da Vazenda 

O serviço da escripturação das l]tferidas Pagador ias será feito, 
como o dn ThcsourariaGeral, por empregados da Dircctoria Geral 
de Contabilidade, de,·endo os lugares de EscriYão ser exercidos 
por primeiros ou segundos Escripturarios, designados pelo Mi
-nistro. 

CAPITULO Y. 

Da administraçao da Fazenda nas Provincias. 

Art. 20. He da competcncia dosPrcsidPntcs de Província 
decidir provisoriamente as questões mencionadas no Art. 1. o § 
f.o do Decreto de 22 de Novembro de 1851, que se moverem 
entre os chefes das repartições fiscacs, ouvindo as Thesourarias 
de Fazenda, ~ rernetlendo os pareis respectivos, com a sua de~ 
cisão, ao Thcsouro Nacional. 

Art. 2t. Alóm das attribuiç.ões que pertPncf'm ;ís Thesou
rarias de J<'azenda pelo Art. L o do Decreto de 22 de Novembro 
de i85l, tambem lhes compete: 

§ 1. 0 lmpür as multas uo Art. 36 da Lei n. 0 {)28 de 17 de t'~ 
Setembro de 1851 aos rcsponsavPis que não apresentarem as~. 
eonlas, 011 os livros e doeumPlllos tk s11a gt'slão, nos prazos que #fi'-·<J 
lht•s honvert•m sitio marcados, quando 11ilo o li\t'rt'm IHlo nos 
prt$t~riptos nas I ,eis, Regulamentos, lnst rueçCít's I' ( )nlPns 1'111 vigor. 
~ 2.° Fixar c julgar á revelia dos rpsponseveis o uebito da

quelles que deixarem de apresentar as contas ou os livros e 
documentos rle sua gestão, pelas contas c documentos, quaes
quer que sejão, que lhes fizerem carga nos termos da lf'gislação 
em vigor. 
~ 3.0 Requisitar das autoridades e funccionarins, que não lhes 

forem subordinados, e ordenarem aos que o forem, a remessa de 
quaesquer documentos c informações que tiverem por indispen
sayeis para o exame, liquidação e julgamento tlas contas. 

§ 4." Participar ao Presidente da Provinda o dolo, falsidade, 
concussão, peculato ou outro crime reconhecido no exame e li
quidação das contas que o responsavcl houvrr comcttido no exer
cicio de suas funcções, a fim de tornar-se effcctiva a responsabili-
dade criminal em juiso competente, na fôrma da Lei. , 
~ 5. 0 Liquidar c fixar provisoriamente o vencimento de inn

ctividade de qnnesq llf'r empn'gndos qtw forrm aposentados -oú AV·c- w 
,..~ 
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jubilados, logo que receberem pelo ::\linisterio da Fazenda com~ 
municacão oHicial do acto do Governo, e mandar abrir assrn1a
mento e' incluil-os em folha, remettendo immediatamente ao The
souro os respectivos processos. 

Art. 22. As Thesourarias de Fazenda mandarão executar as 
decisões que tomarem, na conf~rmidadc do~ 15 do Art. 1.• do 
Decreto de 22 de Novembro de 18il1, se o assumpto rôr· de natureza 
contenciosa, c provisoriamente se o não fór, e as submctterão 
ao conhecimento do Thesouro, salvo quando as partes inter pu
serem recurso. 

Art. 23. As decisões proferidas pelas Thesourarías de Fa
zenda a respeito dos vencimento correutes dos empregados per
tencentes aos diversos Ministerios, excepto ao da Fazenda, nos 
tr'rmos do ~ 1 O do .Art. 1. o do Decreto de 22 de l\ovembro de 
1851, bem como sobre qualquer assumpto da competencia dos 
mesmos Ministerios, serão rcmettidas aos Pr·esidentes das Pro
víncias para deliberarem o que fôr de justiça, nos termos do 
Art. 45 do Regulamento n • 124 de 5 de Fevereiro de 18~2, de
vendo os Procuradores Fiscaes recorrer das decisões dos mesmos 
Presidentes, quando entenderem que são contrarias aos interesses 
da Fazenda. 

Art. 24. O Governo poderá nomear Contadores interino, 
para as Thesourarias de Fnzenda de 1. • ordem dentre os empre
gados das mes:nas ou do Thesouro, indrpcndentemcnte de ac
cesso, quando assim convier ao bem do serviço. 

CAPITULO Yl. 

Dos recursos. 
I ' ~- .. 

Art. 25. As decisões d~)S cheft~s das Heparlicürs de Fazenda, 
do Tribunal do Thesouro, c do Ministro da Fazendn, nas mate rias 
de sua competcncia de natureza contenciosa, terão a autoridade c 
a força de sentença dos Tribunaes de Justiça. 

Art. 26. Das decisões do Tribunal do Thesouro sobre 1o-
~ mada de contas haverá recurso de revisão para o mesmo Tri-
\1.. bunal, por motivo de erro de calculo, omissão, duplicata de 
i' ""/ '",) overba, c aprese~tação de n.ovos do~t~mentos; e além deste haverá 
.~ , . 4 y-n·cut·so de revrsta das drtas decrsoes para-'0 Conselho d'Estado 
i ;;., ._ por motivo de incompetencia, excesso de poder, violação de 
1 

•• ,.tt•"-Lei, e preterição de formulas essenciaes. 
:;""' c-~ Estes recursos lill!lbern poderão ser igualmente interpostos 

a bem da Fazenda NaciOnal. 
_>,2--

Art. 27. Haverá tnmhcm recurso : , 
t.o Das decisões dos Chefes das Hcpartiçürs Fiscaes da Côrte 

1 
e Provincia do Rio de Janeiro para o Tribunal do Thesouro, sendo 

. , \ ~a n1ateria das comprehendidas no Art. 3 § 1. o do Cap. 2. o, c para ,, 
I : ~~ 
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o Ministro da f"dzcnda em qualquer outro assumpto do conten
{~ioso administrativo; c nas de mais ProYincias para as Thesoura
rias de Fazenda. 

2." Das decisões das Thcsourarias de Fazenda, proferidas qum· \ 
em 1. • instancia, quer em gráo de recurso, para o Tribunal do .;) 
Thesouro, se wrsarem sobre as ma terias de que trata o Art. 3. o 

§ l." do Cap. :~.", e para o l\linislro da l<'azenda em qualquer 
outro assumplo do contencioso administrativo. 

Art. 28. As decisões do Tribunal do Thesouro em materia 
contenciosa poderão ser annulladas pelo Conselho de Estado a 
n~qucrimenlo da parte, ou quando o l\Jinistro da :Fazenda de
volvê-las ao seu conhecimento a bem dos interesses da Fa~enda 
Nacional, sómentc nos easos de incompetencia, excesso de poder, 
e violat_·ão de Lei, ou de fórmulas csscnciaes. 

Art. 29. As decisões administrativa em matPria contenciosa 
proferidas p.'lo Tribunal do Thesouro, ou pelos Chefes de Hepm·
tiçõcs Fiscal's, poderão ser annulladas pelo Conselho de Estado 
nos casos de iucompetencia, excesso de poder e violar,:ão da Lei, 
ou de fórmulas essenciaes, sem que todavia a Hesolução Imperial 
aproveite ás partes que pelo silencio tiverem approvado a tlccisão , ,~, 
anterior. 

Art. 30. Os negocios contenciosos decididos pelos Chef,~s 
das Hepartiçi'íes Fiscaes poderão ser devolvidos ao Conselho de 
I~stado ou o Tribunal do Thesouro, conforme as regras de com
petencia dos capítulos 1 o e 2." pelo Ministro da Fazenda, quando 
assim o entender a bem da .Fazenda Nacional. 

CAPITULO VII. 

})as nomeaçucs, licença.~, aposrntadorias e tlcncmcntos dos .Em
)JI"C!JadJs de Fa;enda. 

Art. 31. Para o lugar de Officiall\Iaior da Secretaria de 
Estado dos Negocios da Fazenda poderá ser nomeada qualquer 
pessoa, que l>ara o exercer tenha as precisas hahilitar,:õcs: os 
lugares porêm de t.o• Oillciacs da mesma Secretaria serão da_dos 
por accesso aos 2. os Ofliciaes mais habcis e zelosos pelo sel'Vl_<:O, 
preferindo-se os mais antigos em igualdade de circumstancJas. 

Art. 32. Ninguem será nomeado para os lugares de 2. o 

Olllcial da Secretaria sem ter pelo menos a idade de 21 annos 
e mostrado em concurso: t.o que tem boa letra, c conhece 
perfeitamente a grammatica c lingua nacional; 2." que redige 
com acerto e facilidade qualquer peça official; 3.0 que faila 
ou ao menos traduz, as linguas Franceza c Inglcza; á.." que 
snbe as quatro operações de arithmetica sobre numeros in
teiros e quebrados. Do conr~urso são isentos os Bachareis em 
letras pelo collegio de Pedro 2." e os Bacharcis formado5 em 
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sciencias pelas faC'uldades c escolas do Imperio, e bem assim 
os Empregados do Thesouro, que puderem ser nomeados por 
accesso c ti·verem ns habililaçüPs acima cxi::ddas. 

Art. :33. O Ministro da Faz·~ndu pód(• nomear para seus 
Officiaes de gabinPte C(Ulll'squcr Emprrgados elas HcpartiçüPs de 
J<'azcuda, ou pessoas t•stranllas a clll.ls, e arbitrar-lhes gratili
eat;ào, que será pnga pela VPrba resp(•t·tiva. 

Art. 3'k As licenças por moleslia consrrvarão aos Em
pregados de Fazenda a sua antiguidade d(• classe por intdro 
<lté seis mezcs, e por rnl'lade passando deste prazo até hum 
anno: não se levando em conta todo o kmpo que decorrer 
de Clllào em diante. 

Art. Bt>. O desconto de que trata o art. 55 do Decreto 
n." 736 de 20 de Novembro de 1850, nos cnsos de licença por 
molcstia, será de metade do vcncimPnto c sórnentc applica
vel ás liccn<;as excPdentes a seis mezPs até hum anno, findo 
o qual ccssn todo o veneimento. 

Art. 36. Üfl Empregados aposentados ctc qualquPr .:\li nis
,. ç /64"'"'N-tcrio, sendo de novo nomeados para exercer emprego ou eom
..,_ . .o; 267 missão no da .Fazenda, não aecurnularfto os 'encimcnlos do 
6/ novo emprego ou commissão com o ordenado da aposentado-

ria; porêm terão direito de fazerem opção de hum dos dous 
vrncirnentos, a que se juntará mf'lade do outro. 

Art. 37. Se os I~mprPgados de que trata o artigo anle
d(•ntc chegarem a obter dimito a nova aposentadoria, nos trrmos 
do art. 57 do Decreto n o 736 de 20 de Novembro de 1850, 
não accumularão os ordenados das duas aposPntadorias, mas 
poderão optar Pntre os dous aquclle que mais lhes conviPr. 

Art. :lR. !'liio SP conlarú para a aposentadoria o tempo ex· 
cedente u sessenta dias ('111 tada a11no, em !lliC o Empn•gado 
faltar ao serviço por moleslia. 

Art. 39. Aos l~mprrgados das Alfandegas, l\Iesas de Con
sulado e Iteccbedorias que l<n·em aposentados, e contarem 30 
annos de bons serviços, pod()fÚ o Governo augmcntat· o or
denado que lhPs competir pela aposentadoria att'~ mais 50 °/ 0 

do SCU YCIJCÍIUCt'tO fixo. 
Art. 4.0. Na aposentadoria dos Empregados de Fazenda 

poderá o Governo levar !'111 conta os serviços que os mesmos 
tenhão prestado nas lh•partiçõcs de Fazenda Provinciaes, com 
tanto que o tempo de taes serviços nào exceda a hum terço 
dc•s prestados na !te partição Gera I. 

Para este fim o Governo exigirá documentos authenticos 
que provem. 1." a ef.l'cctividade e qualidade desses serviços: 
2." que não forão ainda remunerados por a~oscntadoria ou 
ontro l>cnelicio. , 

Art. !~1. Ao Empregado de Fazenda que substituir a outro 
nas suas fi.tltas c irnpcdiutentos, 1103 easos do art. a." do Ik
erelo n." 1.995 de 1'~ de Outubro de 1837, he permillido oplur 
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f'nlre a gralifkaçi\o C i) :5. a par li~ do \ Pl1c41nPlltO do SUlJstittJÍ
<Jo, comtanto q11e o vencimento t<Jial não !'Xct·da o dc-> Em
pregado substituido ; tirando assim altemda a disposiçiio do 
~ 1. o do referido artigo. a .,. l 

Art. ld. O Governo pod1~rú conceder no EtHprrgarlo de ~.ft· 
J<azcnda qtw, eompletando :m annos de serviço, niio estiver 1 t6v 
para elle inlwbilitado, huma gralilieação annua, nflo Pxceden-
te á terça parte de seus wneimcntos, alt'• 10 annos. 

Art. 43. O numero e vencimentos dos EHtpre;.(ados do The
souro Naeioual c Thesourarias de Fazenda serüo os eonstantes 
das Talwllas A e B, que com este baixão. As gratificações 
porem ahi abonadas só são devidas prlo etreeli\0 cxen:icio dos 
.Empregados, s1.1.lvo os casos de impedimento por st~niço gn
"iuito, a que os mesmos sejão obrigndos por Ld ou ordem su
perior, cessando todas as gratilicaçüPs que se lhes abonem actu
almente por qualquer titulo que sPja. 

Art. 44. Os etn(H'egaôos de Fazenda noBH'<Hlos ou remo
vidos de huuws para outras Hepartiçües, a SI'U JWdi<lo, nll\';l,,., 
tem l1ireilo á ajuda de custo para depezas de lr<~nsporte. 

CAPITULO Ylll. 

DisposipJes geraes. 

,\rt !t5. ~a Sreretaria da Fazenda havPrá liam lino, no 
qual o Otneial-maior mnndará fazer, sob sua direeção, hum 
resumo das resoluções de consulta da Secção dll Fazenda do 
Conselho d'Estndo c das decisões do l\linistro da Fazenda e do 
Tribunal do Till'souro, com h uma exposic;üo dos motivos em 
que Sü fullllúriio Iaos tkcbões, para que possiio snvir de aresto 
em casos identieos. 

Cada huma das Directorias do Thesouro terú livro igual, 
em que se registre a parte daquelle resutuo que se referir aos 
negocias de sua competencia. . 

Art. 4G. O Ministro da Fazenda expedir:í os regulamen-tzl· -"'• 
tos necessarios para harmonisar as disposi\õ<·s deste J>ecreto/Pç .. 
com as dos de ns. 7~i(i de 20 de Novembro de 18:50 e 870 de 
22 de Novembro de 1851, c nelles prescreveriÍ: 

§ t.o A fôrma do processo em materia contenciosa admi
nistrativa em todas as instancias, á excrpt:ão da do Conse
lho de Estado, devendo a do julgamento das rontas corne<:ar 
pela citação do responsavel, sob pena de ren~lia, a fim de 
allegar o seu direito em prazo rasoavel, eom audiencia d0 pro· 
curar fiscal, c terminar pela dPcisüo, ex.trall:mlo-se as contas 
correntes. para os etl"eitos Icgaes. 

§ 2 o O modo de celebrarem-se os contrar1os co111 a admi
nistrat:ão publica para toda a classe de obr<1s ou 5cni,;os pu

t/.' (7. c! • .... .,., - ~,,;z-- /l9C, f~ 
,-:--: 
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blicos a cargo do ~linisteri~ da :Fazrnda na Côrtc, e ThP~ourarias 
de l'azenda nas l'rovincias; tomando como regra géral a cou
CUJTencia e a publicidude, e estabelecendo excepçii ·s para as 
de ponea imporlancia ou de urgenl'ia, ou de segurança do Es
tado e outras que por sua natureza pspecial não dev5.o ser feita~ 
mediante a indicada concurrencia e publicidade. 

§ 3." Os 1~asos em que se poderá ell'ectuar o pagamento das 
dividas aos herdeiros e cnssionarios de qu;wsqm·r credores do 
Estado, independente de ltabilita('ão judicial, ml'diante annuneio 
e exhibi1;ão dos docu1uentos preeisos. 

§ !~." A fÓl'ma de processo das habilitações para as pPnsües 
,. ,de meio soldo c monte-pio, e da liquidação "do veneime11to dos 

empregados inactivos. 
Art. 47. Os altestados de freqnentia, para que os empre

gados de fazenda possflo rec•·ber Ih seus vendmentos, deverão 
ser dados pelos t:hefes superiores das reparti(;ôes em que e\les 
servirem. · 

rí> ... Art. 48. O exame c liquidação das contas atrazarlas, que 
/A'·'( r.· áinda se não tomúrào até o fim tlo exercido de 1851>-1S56, 

~·r' •· poderão ser f•~itos fúra das horas do PX[H'<liPntc, por CIII(JI"Pgados 
:;, do Thesouro designados p(~lo l\l inistro da Fazenda, mediante 

gratitlcações marcadas depois de feito o mesmo trabalho. 

.. ~ ' 

Este systPmn porhmi ser tnmhem adoptado para a conclusão 
da liquidação dos proc1~ssos de dividas de exercícios tlndos, rernet
tidos ao t\H'Souro em virtude do decreto n. 0 1,177 de 17 de 
Maio de 1853. 

Art. 49. Fic5.o revogadas as disposições dos decretos n.o• 
736 de 20 de Novembro de 1850 e 870 de 22 de Novembro 
de 181>1 e IJUaesquer outras que se opponhão ás do presente De
creto. 

Frandscn de Salles Tm'I'I'S Honwnt~ do l\leu Conselho, Mi
nistro e Seeretario d'E.;tado do~ Nc·goeios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do ThPsouro .\acionai, assim lenha enten
dido c faça I'Xt'eutar. Pa laeio do ltio de Janeiro, em 29 de 
Janeiro de 181>9, 38. dJ lnoc'p•~nclcneia e do lmperio. -Com 

., .. a Hubrica de S. l\T. o hnpera(!'JI'.-Francisco de Saltes Torres 
Homem. 
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'l'altt~llu do uu11net•o e venein&en~os dos l~napre
~ndos do 'l'beso•n·o ~acionnl, n flUe se 

t•ct't~•·e o Dect•eto IL0 2.3.:&3 desta data. 

. ""' l...,.o 
IC<Q 

VJ\1\CI~IEl\TO OE CADA UIUI. 
!c;:§ ------~- ------~"- -----
==~ 
:;.;j::;:: 
:;.:;:,.. Ord. 
t~~ 
'--- ---------~-- ----
1 

4 
2 
1 

5 
1 

3 

Directores f.eraes ....... 4.800;tl 
Suhdin•eton•s das renda~ ;LG001il 
Ajudante do Procurador 

Fiscal.... . . . . . . . . . . . :J.GOO:;, 
ContadorPs.. . . . . . . . . . . . 3. 600:;p 
Oflieial 1\laior da Secre-

taria. . . . . . . . . . . . . . . . 3. 600~ 
1. •• Olficiucs chefes de 

secção.. • • • . . • • • • . . . . 2. 400~ 
6 2.•• ditos ........... ·.. 1.600:;p 
9 Chefes de secção do Thc-

souro. . . . . . . . • • . . . . . 2. 400:til 
2 Officiacs do conlcnciom. 2.1&00:;;1 

30 t.•• Eseripturarios ...... 2.000.'.\ 
:lO 2. '" 11 il os.. . . . . . . . . . . . . I . tiom; 
:10 3.os ditos .....•....•.• · 1.200~ 
35 4."' ditos.............. 800:b 
H Praticantes.. . . . • . . . . . • . 3CO:;;~ 
1 Thesoureiro Geral... . . . • 4. OüC;D 

Para quebras .............. . 
2 Fieis.. . . . . . . . . . . . . . . • . 1. GOO~ 
2 Paga dores. . . . . . . • . . . . . 2. r~ o o::;; 

Para quebras •.•.......•..... 
6 Fieis ... ~ . . . . . . . . . . . . . 1.000i\ 
1 Cartorario. . . . . . . . . . . . . 1. 6CO:t1 
1 Ajudante. • • . . . . • . • • • • • SOO!i;l 
1 Porteiro. . . . . . . . . . • . . . . 1. 20()~ 
1 Ajudante.............. 800;'; 
9 Contínuos. . . . . . . . . . . . . 6GO:til 
4 Corn·ios á cavallo.. . . . . . 1.COO~ 

Grat. Total. 

!----- ----

I . 700:ti G. 500:jf) 
1.'JCO:t~ 5.000~ 

1./iOO:;iJ 5.000~ 
1 .t. oo:r, 5. ooo~ 

1. 400~ !) . 000~ 

800~ 3.200~ 
400:;; 2.000:tfr 

800:'11 3 .200~ 
~;oo~ 3. 200;'; 
GOO~ 2. tiOO~ 
/!()().:;- '2. 00(1~ 
:mo::- 1 . 500~ 
200::~ 1.000~ 
HO~ 50G~ 
4()():;; 
ROO:;'tl 5.200~ 
4.00~ 2.000;! 
4.00;; 
tiCO;, 3. 400:;;; 
3011:;!! 1. 300~ 
400~ 2.000~ 
200~ 1.000;'; 
300~ 1. :SGO~ 
200~ 1.000;'; 
::!()()~ 800~ 
HJO:;:I 1.100!Iii 

f.:_ Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de 1R5!). -Francisco de 
' Salles Torres Hmnem. 
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.Tnbclla tio tunuet•o c vcndnat~ntos tios Ent

tn-cgados tias 'Í'be!!loau•tu•ias tle .l<'azcntla, a 
que se t•ef(wc o Dect·cto n.o 2 .a<IS desta 
data. 

Pl'imeira Ordem. 

\'El\CUIEr\TO DE CADA IIV~I. 

Ord. Grat. Total. 

------------------- -----·---
1 Inspcctor ............... 3.000:til 1.000~ 4.000~ 

1 Contador .......... .... 2. 400;')) 600~ 3.000:tP 
1 Procurador fiscal. .....• 1.800111 1.800:;;1 
4 Chefes de secção .•...... 1.800;tJ\ 400~ 2.200:$ 
8 t.o• Esc~ ri ptura rios ...... 1.WO:tll 35!l:tll 1.750:tP 

10 2."' di los .............. 1.200~ 300~ 1.500~ 

12 3. '" d i tos . . . . . . . . . . . . . . 80():; 200:/j) 1.000:til 
10 Pratieant!'s ............ :wo:;t. 100:tft '•OO~ 
1 Oflieial Maior da Secrc-

taria ................ I.GOO:;} 400~ 2. ()00~ I 

3 Officiaes da Secretaria ... 1.200:;1! ilOO~ 1· 500::Ji ' 
3 A manuenses ........... 800~ 200:;';1 1.000~ 
1 Thesourciro ............ 2.ooo~ 400~ 

Para quebras ........ ......... 800~ 3.200:/j) 
2 Fieis .................. soo~ 200~ 1.000:tjl 
1 Pagador ................ 1.200~ 300:/j) 

Para quebras .•...... ......... 400:t' 1.900~ 
1 Fiel .................. 800~ 200~ 1.000;ffi 
1 Cartorario ............. 700:jjl 200~ 900:iil 
1 Porteiro ............... 700:ti\ 200:/P 900;';1 
4 Continuas (sendo em Per-

nambuco dons sómcntc). '~O O \'lo ~1 OO;? 5oo~ I 
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Ord. G rot. Total 

±I' 

~-~-
___ __.., 

1 : 

I 4 
8 

12 
14. 
10 
1 

4 
4 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

I n'pcctor ............ . 
Contador ............. . 
Procurador lisca l. ...... . 
Chefes de Secçiío ...... . 
t.o• Escripturarios ...... . 
2. 09 ditos.. . . . . .... . 
:~."· ditos ............ .. 
Praticantes ........... . 
Oll1eial Maior da Sccre-

:3.000:;';1 
2.4-00, 
t soo, 
t ,::;,:o.:~ 
1 . !,OO::i' 
1.200~ 

800"" 
:lüO.;,'! 

ta ria. . . . . • . . . . . . . 1. GO!í~ 
Officiacs da SPcrdaria. . 1 . 200:;;. 
Amanuenses... . . . . . • . . 800~ 
Thcsoreiro.. . . . . . . . . . . . 2. OOO;;p 

Pdra quebras.. . . . . . . . . ..... 
Fiel. . . . . . . . . . . . . . . . . 8fJO~ 
Pilgador. . . . . . . . . . . . . . . 1 . 20ti~) 

Para quebras .............. . 
Fiel. .............• , . . . 8ll. :;;. 
l'ttgadot· rla pag;Hloria 

ePntral. . . . . . . . . . . . L. GOO ~ 
Para qal'bras . . . . . . ...... . 

Fiel........... . . . . . . . 8JO;; 
Pag.'lrlor da pagaào;·ia do 

Hio Gr,mrio. . . . . . . . . . 1 . :wo:;; 
Para quDl;ra~ .....•• 

Fiel. ................. . 
Carte1rario ..........•.. 
Porteiro .....•......... 
Contiuuos •....•....... 

üCO~ 
701:~ 

700~ 
WOii' 

1.000:5 4..000~ 
li OU:) :l.OOU~ 

l.oOO:til 
40Dj 2.2ü01'P 
:i~j~):_~ 1.750~ 
3 .. )1!~ 1.;$f01'P 
200:;- 1.000~ 
100:;; HIO:tJ' 

4::0) 2.000;iP 
:nc::c J .500~ 
2il0t 1.000:t:b 
í1ílW 
f!;()~ 3.200~ 
:··oo· i.OOOt; 
:1; }f,~ ... 
'1::0; t .900~ 
2JG~ t .eco~ 

4'1117,1 
1--',(Hl:Jr 2.800~ 
: OlJ:::- 1.00()..' 

~O [I;\ 
P,:lO:j 2.~00~ 
2J::~i SOOl'j 
2.10~ 900:/P 
200:; 900lii 
100:)1 500~ 

----~;;; .......... -:,;~·~~·-- ~-....,.-

'·' 

I 

J~ 
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YE\\CIMEl\TO DE CADA IIUM. 

Ord. Grat. Total. 

1 I J1tipector ......•.•..... 2.600:;} 800~ 3.400~ 
1 . Contador ......•....... 2.o::o~ 500.; 2.500:iP 
1 Ptiocurador fiscal ....... 1.600~ 1.600~ 
4. :Chefes de Secção ....... 1.600~ 400~ 2.0001'P 
6 1. o• Escripturarios ...... 1.200~ 300~ 1..5001? 
6 2. 09 ditos ..•........... LOOO!IP 2i>O~ 1.2501? 
6 3. 08 ditos .............. 700~ 200~ 900~ 
6 . Prpticantes ............. 300:;,\ 1(}0~ 400~ 
1 Otflcial Maior da Sccre-

taria ..•......•...... 1.400~ 3:JO:jj~ 1.7~0~ 
3 Otnciaes (sendo no M&ra-

nhão dous sómenté) ... LOOO:tj) 250~ t.2501'P 
3 Arnanucnses, idem ..•... 7.00~ 2()0~ 900~ 
1 ThesoUl'ciro .........•.. i.fiOO~ 1~00~ 

I,ara quebras .•..••. ........ 800:!) 2.800~ 
1 Fiel ..•...•.......•... 600:tll 200:;:. 800~ 
1 Carlorario ............. 600~ 2001ll 800:;, 
t Po'rteiro ............... tiO O~ 200~ 800~ 
2 Conti nuos ...... ....... 360~ 120~ 480~ 
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r:r:aoo U~ClME~TO DE CADA Hml. 
t:=~ 

----:---~---· ~;;:§ EM~ltEQ.QS. 
==~ totar. ~== Ord. Grat. ::;:!!=.., 
;;;;l;::l!l! 

~""" --- -----------------------
1 lnspector .............. 2.400:jjl 700:j!J ,. tóoi 
1 Contador .............. 1.600:jji 400:ti .000~' 
1 Procurador fiscal ....... 1.400:jjl .• 4()0~ 

i 3 Chefes de Secção ....... 1.400j 31:)0~ 1·7~0~ 
5 i.• Escripturarils ...... 1.000~ 250~ .250~ 
5 ~.· ditos ............. SOO:IP. 200~ :t.ooo~ 
6 $. • ditos ............. 600~ 200:tJ; sqo' 

' Praticantes ......•..... 300!jj! 100~ 400~ 
1 Üfficial Màior da Secre-

taria .....•...•...... 1.200:jp 300:tj! i.500:tf! 
2 Officiaes da Secretaria ... bOO:jp 2Q():jj! Looo' 
2 tmanuenses ...•....... 600:jjl 209~ 800~ 
1. hesourciro .••.•....... 12.00~ 300:jj> 

Para quebras ...•••. ........ 800$ !.300~ 
1 Fiel. •........•......•. 500~ 150:jjl 650~ 
1 Cartorario ....••.•.•..• 500:tf! 200:tf! 7001 
1 Porteiro ...•..........• 500:jjl 200~ 7001 
~ Contínuos .•..•.••..... 300~ 120~ 480~ 
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Segund:t Ol'deru. 

\'Sl\ClUNTO DE CADA Uni. 

-------------
Ord. Grat. Total. 

:::::-------------·---- ---- ---- ____ 1 

lnspector .............. 2. oco~ 5~0~ 2. ~;oo~ ! 
Procurador lbeal. . . . . . . 1. 100~ 1. ~00~ / 
·~l!el(~s u e bi•ceão. . . . . . . 1. 000::;> 250;:;. L. 2;~ o~ 
l.' Escriptun.lrios...... 800?' 201'~ í .OUO~ 
J." di to,;. . • . • . • • • • • • • • ~ GO:;;, 200~ !)()O :til 
'•·atir·:wl··s... . . . . • . . 300:, 100;or 401~ 

Omcial da Secretaria... . 800:til 2GU:; 1. 000~ 
\l!liH\lll'llSPS...... • • • • • 700~ 2ü0:t 900:W 
rtwsou rl'i r o . . . . . . • . . . 1 . 200~ 300;n-

Para quebras. . . . . . . ft.OO:t 
Porteiro c eartorario. . . . 600!lt! 200 
Continuo.............. 360~ 1201 

1.900~ 
800:ti> 
480:;, 
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Sergipe, .;l.ia~mas, Pat•altyba, Ceará, Goyaz 
e P~u·aD.ui. 

1 
1 
2 
2 
4 
3 

2 
1 

1 
t 

ns:·e1·.tor ....•....•.... 
Procurador fi_;cul •....... 
i~itPf'P~ de s<·q·ão ....... . 
!.' p,;cripi urur.os ..... . 
~' di:os ..•......•... 
• ;1' ira'111'S ••.•••••••.•. 

Uffi:L.t! da st>crdaria ..... 
'ill:illiiC!lSt'S ••••• 

l"hP.>oun•iro ...•.•.•... 
P.11'.t qt11·bras .....•.... 

:,o··tPiro t' <~artorurio .•... 
' :0 ll I j 1111 i) , , , , , , • , , , , 

Hii:C!.1)l\l'iTO DE CADA IILlM. 

-------·-
Q,d. 

2.COD:S 
1.1 Q.;; 

l.UOO::; 
suo, 
700;;, 
300, 
800~ 
700:):) 

1. :we;;, 

GDO:j; 
atiO:t;~ 

Grat. 

5Jü::: 

230~ 
200~ 
200~ 
100~ 
:wo, 
~OJ;t> 
:~oo:w 

400:& 
200~ 
1:20~ 

Total. 

2.500:jj\ 
1.100:!j! 
1. 2iJO~ 
1.000~ 

900:ti! 
400~ 

1.000~ 
!)00~ 

1.900~ 
80:W~ 
4b00 
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Segunda Classe. 
Santa Cathariua, Espírito Santo, llio Grande 

do l'tiot•te, Piauhy e Aanazouas. 

""" VENCIMENTO DE CADA Uml. ~o 
C! C! :tM~l\E:loOS. o< a= c;:, 
.,..~ Ord. Grat. Total. ;a=.. 
;;;J::;:! 
li"'::~ ---1--------------- ---- ---- ----

1 Inspector •.•....•...... 1.600:ffi 400~ 2.000~ 
1 Procurador fiscal. ..•.... 1.000;'; 1.000~ 
2 Chefes de secção ...•..•. 900:ffi 300~ 1.200:ffi 
2 1. • Escripturarios ..•.... 700~ 200~ 9001')1 
2 2 • Di los ....•....••.•. 600~ 2001'll 800~ 
2 Praticantes ............ 2'~0~ 160~ 400~ 
1 Official da Secrctarill •.•. 700~ 200~ 900~ 
2 Amanuenses ••....•.•.. 600~ 200:ffi 800~ 
1 Thesoureiro .......•••.. 800:ffi 200~ 

Para quebras .....•..•. 400~ 1.400~ 
j Porteiro e carlorario ..... 500:ffi 200~ 700~ 
1 Continuo ••••.•..•.••.. 300~ 100~ 400:tP 

Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro de 1859.-Francisco dt 
Saltes 1'orrcs 11 ornem. 
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DECRETO N.• 2.344- de 29 de Janeiro de 1859. 

A utorisa o credito supplementar de 259.006 ~ 84.6 para as des. 
pezas de diversas Rubricas no exercicio de 1858-1859. 

Atlendendo á insufficiencia do credito votado pelo art. 6.0 

da Lei n. o 9:39 de 26 de Setembro de 1857 para as despezaSl 
do Ministerio da Guerra, em diversas rubricas do exercício de 
1858-1859, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, c em con,.. 
formidade do § 2.0 do art. 4.• da Lei n.o n8~) de 9 de Se
wmbt·o de 1850, Hei por bem Autorisar o credito supplementar' 
de 259.006:jji8!,.6 réis, distribuído conforme a Tubclla que com1 
e~te baixa, devendo esta medida ser levada em tempo opportuno 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

José Maria da Silva Paranhos, do Meu Conselho, l\linistro 
e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros e encarregado 
interinamente dos da Guerra, o tenha assim entendido e ex
peça os despaehos necessarios. Palacio do B.io de Janeiro, em 
29 de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oi
tavo da lndepcndcncia e do Impcrio. 

Com a Uubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador . 

.José ~Maria da Silva Paranlws. 

Tabella a que se ref'ere o Decreto desta data, 
que autorisa o ere•lito supplementar de 
2õ9.008J.'M~.&8· reis, para as de~t•ezas- do 
exereieio •lc •sõs-•sõo. 

Art. 6. • Da Lei n. • 939 de 26 de Sdcmbro de 1857. 

S 5.• Instrucção Milita.-. ................ . 
§ 12 f~ratilicaçües diversas ............... . 
~.· lu J)' O E t ;y o 1Vcrs:1s espczas c ven u11es ....... . 

50.000~0f0 
62 . s:ln~S54 

H6.166:t~992. 

ns. 259. 606:t11S46· 

Palacio do Rio de Janeiro em 29 de JanPiro, de 1851)~
José Maria da Silva Paranlws. 
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DECRETO N. o 2. 345- de 29 de Jatwiro de 1859. 

Approm huma alteração no art. 6 o do til. ~. 0 dos Esta
tutos d'Associaçiio Central de Colonisariio 

Hei por bPm Approv:·a· a proposta dn A-;sorinçiio C<·ntral 
de Colonisa<;iio, quP a:tt•ra o art. li." do til. ~" do~ t•:statutos 
do t.o dn Maio do :nmo ras~;tdo, para <;lle sej:t:' n·;di.>;tda.; em 
dez prPstuçõPs igunrs em vez de cinco. 

Sergio Tl'ixeira de :\iacPdo, do l\ípu Coml'llw, ~linistro c 
Scct·<'fario d' Estado dos :"l'pwios do lrn: (•rio, us,i;n o ttnlia en
tendido, c faça executar. Palac:o do 1\io de .latH~;m, Ptll 'inte 
nove de Janeiro de mil oitotTntns dncucnta c UJYC, tri;.;csirno 
oitavo da lndependcnciu e do In qwriu. 

Com a Uubrira de Sua l\lng<'stade O lmpt·rndor. 

Sag1·o Teixeira de Macedo. 

-~D----· 

DI~CltETO ~.· 2.3'1G- de 31 de Janeiro de 1859 . 

.Abre ao 111t'nistro e Secrelan·o d' Estado dos JYrgocios da 
Justt'ça hum credito ex:raordinario drt quantin dd)S.!d 7 tt> 9~.0 
para occorrer ás despe:as com reparos nas lyrejas Paro· 
chiaes tlc .Jacarrpaguú, Irajá c (;uaratiba. 

Hcclamando o Pstado de ruína das lgrt'ja-; Parorhiaes do 
Jacarepaguá, Irajá e Cuaraliha, qtw se proeeda a vonq:tos 
reparos, a!irn de que niio fiqttPill inteirau,et.te inutilbadas, 
Hei por bl'rn, lPndo ou Yido o Consd I: o dP .\li 11isi r o,;, IB con
formidade do § 3. o do art. /1." da LPi dl' U de· S:·lc 111 hro do 
f8:.i!l, ilUto:-i~ar o Ministro e S<·erda! i o d' EsL:do dns \t'p.c dos 
da Justiça a d<'spc:HlPr eorn os lll•·ne'on;!dils i'l'P<li'Os a qUiilllin 
de 68.4!~/:iHl~O, do que dará conta ao Coq:o LP<',is:ali\O n:~ t.Ua 
proxima futura reunião. 

Jose Thomaz Nubaco de Araujo, do ?,leu ConsPlho, l\1inis!ro 
•", c Secretario d'.Estado dos r\._.~ocios da Justiça, nssim o tenha 

entendido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro, em trint.a 
c hum de Janeiro de mil oitocentos cineoenta e nove, lrigrs!mo 
oitavo da Jwl~pendencia e do lmperio. 

1•:' Com a Jtubrira ele Sna Ma(.\rsiadc o lmJ~rarlnr. 

1, 
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Demttnstt•açiio da des1,eza fJUo se tem. de iazet• 
cmn os rel)at•os das lgr·~jus :t!att•izes d6 
Jamtréiaa;;u(t, Irajá e Gtuu•atibu, or~ani
sn,da á vista, elo Ot·~~aanento R(>rcsentado pelo 
illlljor• de Engenlaeh•ns, e ftm.•it~J>s cncart•e
~ados do exame de taes I~Jt·'-"j~§. 

Com os rcpn~·?s da lgTt-ja de Jacnrépaguú ..•.. ·I 2:!.6l4::ilGOO 
Idem de IraJa ............................. ·i 2:~. JJ1:tPOOO 
Idem da Guaratiba .......................... i ~:c:. un:rt~:ao 

Palacio do Rio de Janeiro t'm :!1 de .hlH'iro d!' 18!S9. 
José Tlwma::. N a!mco de A nlii.JO. 

A.bre o credito extraordilwrio de 50.000 ~ 000 Jlora o c correr 
âs dcspezas .fá fâtas e JWr fazer com o Prr.údio de Fcr

ttando de 1\'oronha no (~:J.~crcicio de 1 RS8- -1 g,-)\1. 

Hei por bem, Tt~ndo ouvitlo o Con;,~::w de }\!iui.,tros, c 
na conformidade do § :J. • do art. 4." da LPi n." ri89 de ~ de 
Setembro de 1850, Abrir o credilo extraonlinario da quantia 
de 50. ooo:r;, para occorrel" á" dcspezas j;i feitas e por fazer com 
o P1·csidio de Fernando de T\oronhu no cxcrdeio de 1858-1859 
devendo esta medida ser levada em tempo opporluno ao co
nhecimento do Corpo J.egislativo. 

José Maria da Silva Paranhos, do ~leu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros e cnrarregado 
interinamente dos da Guerra, o tenha as~im cntt~adido c ~xpet,:a 
os despachos nccJssarios. PL1lacio do Rio de Janeiro em cinco 
de Fevereiro de mil oitocentos cincoenlll e nove, trigcsimo oi
tavo da Jndcpcndcncia e do Impcrio. 

Com a 1\ubrica de Sua l\1agl3:;tade o Imperador. 

José 1~1·aria da Silra Paranhos. 
6 
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Demonstl·ação da destJeza f(UO se tent de f'azet• 
colU os t•etJam•os das l,gl'ejns lllatrizcs de 
Jacal'éita~uã, lt•ajá e Gtm.t•ai.iba, organi
Sltda á vistlt. elo fh•ça•neuto R(Jrcscntado pelo 
Illtt,jtu• de En~enlaeil•os, c l'el!•itot51 en.cat•t•e
gados do exa.tne de taes lgll'C"j~ts. 

Com os rcpa~·?s da lgrPja de Jacarépagmí ..... ·l 2:!.6\4;;\GOO 
Idem de lraJa ............................. ·i 2:~.111~000 
Idem da Guaratiba .......................... i 2:::. (iD2~:u.o 

p,llacio do Hio de Janeiro Plll 31 de .LUH'iro d!' 18:>9. 
Jose Tlwma:::, .'Valmco de Ann~JO. 

DECRETO N." 2.3',.7- rle i) dt) Fe\Prciro de IS:m. 

Abre o credito extmordinario de 50.000 ;Til 000 Jlora occorrer 
ás dcspe:::,as .fá (t?itas ll por fazer com o Prrsidio de Fer

nando de JVoronha no (':xcrcicio de J fl:->S- -n:.)!). 

Hei por bem, Tnndo ou.-ido o Con;;~:!w de li!ini:,!I'os, e 
na conlormidade do § 3. • do art. 4. 0 da IA·i n. o f)Sn de~ de 
Setembro de 1850, Abrir o credito exlraotdinario d::J quantia 
de 50. ooo~. para oecorret• á~ despezas j;i feitas e por fazer com 
o Presídio de Fernanclo de Noronha no exerdcio de 18J8 -1859 
devendo esta medida set· levada em tempo opportuno ao co
nhecimento do Corpo J~egislutivo. 

José Maria da Silva Paranhos, do :Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios Estrangeiros e enearregado 
interinamente dos da Guerra, o tenha as~im entt~adido c ~xpcça 
os despachos nccJssarios. Pltlacio do Rio de .laneiro em cinco 
de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigcsirno oi
tavo da Jndependencia e do Imperio. 

Com a Uubrica de Sua l\1aga~;tade o Imperador. 

José Jlan'a da Silea Paranhos. 
() 
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DECRETO N. • 2. 350- de 5 de l'evereiro de 1859. 

Reforma a Secretara d'Estado dos Negocias da Justiça. 
~~

Usando da autorisação concedida ao GoYerno pela Lei n. 0 _._<!# :;_; 
781 de 1 O de Setembro de 1854, hei por bem decretar o se7 · · 
guinte: ~?f-• -

CAPITULO I. 

JJa organisação da Secretaria. 

SECÇÃO I. 

Dos Empregados. 

\rt. t.o A Seerelaria d'Estado dos Negocias da Justiça 
será composta: 

1.• De hum Director Geral. 
2. 0 De dous Consultorrs. 
3." De cinco Directorcs de secção. 
4.• J)c dow primeiros Officiaes. 
5. • De oito segundos ditos. 
6. 0 De d<'z Amanuenses. 
7. o De dez Praticantes. 
8. 0 De hum Porteiro. 
9. o De dous Ajudantes. 
10. De dous Contínuos. 
11. De seis Corrcio5. 

Rl\CÇÃO 11. 

Da divisão da Secretaria. 

Art. 2.• A Secretaria d'Estado dos Negocias da Justiça 
será dividida nas seis seguintes secções. 

§ 1.• Secção central, immediatamentc dirigida pelo Dii:'ector 
Geral. 

§ 2." Secção de justiça e estatislica. 

i 3. o SPcção de neg-ocios e beneficios ecclesiasticos. 
!t-. o Secção de policia, prisões e força publica. 
1>. o Secção do orçamento. 

§ 6. 0 Secção do archivo. 
Art. 3. o A Secção central terá a seu cargo: 

§ 1. o A Chancellaria Mó r do Imperio. . .. 
§ 2. o O processo ou preparo para a sancção das Leis e pr~ 

postas legislativas. 
§ 3. o A publicação das Leis. 
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§ r,." A cmTcsrondcncia rmn o Poder Legislativo. 
§ !)." O rclalorio nnnnal quP de\l' ser presente ú Asscmbli-a 

GNal. 
~ ti." O preparo <lo drs;>;:r1

lO lmpc:<al. 
i. ~ 7 ." Os ner;ocios re~ervat!us rom;Hdtic!n" pc:o }iin\~;lro ao 

. ··. , Dircclor Gera!. 
§ s~o O assentamento dos I~mpr<'tÓdos da Secretaria com 

as notas respectivas. 
§ 9." Os termos de juramentos dos Empregados que o devem 

prestar na Secretaria· 
~~ 10. O Monte Pio f;os srrvidores do Estado. 
§ 11. O livro do ponto dos Emp1egados. 
~ 1':!. A r1irec~·fln c rcmes;;a do expediente. 
~ 13. A !isl'alisaç:io das dPspezas da Secrt'laria. 
§ 1 '1-. A revisão da redacçüo dos actos que se devem ex-

pedir. § 1S. O r<'[,;,;tro (3:1 entrada c destino de todos os papeis 
qnc virrcm á ~errctari:l. 

§ Hi. O livro da porln. 
§ 17. A synonse c índice alplwhctico (~os negocios sobre os 

quàes he consultada a Secção de Justiça. 
§ 18. A synopsc c indice alphabetico dos pareceres da 

mesma secção, com as resoiuçõ<'s rc~pectivas. 
% 19. A synopsc e índice alphabelico das Leis relativas aos 

negocios da Jmtiçn. 
Art. rLo A segunda Seccão de Justiça e estatística com-

prehrndc. · 
§ t.o Todos os aetos relativos. 

A' Ol'f':illlisação judiciaria. 
A' conf'Pe(·fio c n•fonna dos codigos c legislação concer-

nente ao l\lin1slerio da .Justiça. 
A' administraçi"\o da justiça civil, commcrcial c criminal. 
A's qne<õ(•s snhrc 11 intel!i;.:cncia e interpretação das Leis. 
Aos contlicio~ r11' i·tri~;dit·cfío. 
Ao cxPqu::~tur ;lll~ sPnll;~ças c precatarias de jurisdicção 

cslrangdra, que deYPlll ter cxrrução no Impcrio. 
§ 2. 0 A coliPetJío nnnual de todas <JS sobreditas questões. 
§ 3. o O processo dos em bars-os oppostos á ehancellaria. 
~ lL 0 O quadro da divisão eivil c judiciaria. 
§ 5. 0 A no::1cação, rcrnoçãn, 1econducção, permuta sus

pcnc.'lo e demissão dos ma:;istrados e empregados da justiça. 
§ Ü. 0 A maLric~:la annual dos Bachnr~is formados com as 

notas prcstatias pelos Direetores das Faculdades de Direito. 
§ 7. 0 A m<1lrieula dos .luizrs l\1unicipacs c Promotores habi-

litados para .Juizes de Direito. 1 

§ 8. 0 O lino em que se devem lançar as notas relativas 
ao 1"\crcieio dos Juizes de Direito, l\Iunicipacs, c Promotores. 

§ \:1. 0 A cslalislk:1 policial, cemmercial, ch·il c criminal; 
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ussim como n c"'PPlli<,:iín da~: oniens twn'ssarius para n remessa 
das inforrna(:uPs <~ mnppas respPelivos. 

§ 10. Os mappas semanacs n mcnsans. 
Art. 5. o A t<>rcPira Sce~üo dos 11cgoc:os c benclicios cccle-

siastiros romprehcndc: 
§ 1." A diYis:lo <'rr.ie~;iastil:a. 
~ 2 • A aprescnt<ll::lo, permuta c remoção dos beneficios 

cceleswsticos, dispensas c f]Uaesq~Jer actos respectivos . 
. § 3." Conllietos de .iurisdicçüo. 
§ !~. 0 lh'cursos á Corôa. 
§ 5. o Bcncplacito ImpPrial c licenças previas flill'a as graças 

cspirituaPs que se impetrão da Santa ~é c seus Delegados. 
~ 6. o Os nngocios eom a Santa Sé on seus delegados. 
§ 7. o Os neg-orios relativos nos Seminnrios, Conventos, Ca

pei la Imperial, Calhcdraes, Parochias, Ordens terceiras, irman
dades c confrarins. 

§ 8. 0 Os ncgocios relativos aos outros cultos não cotholicos. 
Art. (i. o A quarta Secção de policia, prisões c força pu-

}Jiica compreht>nd0: 
% 1.0 A policia c s<>~urança puhiica. 
§ 2. 0 A divisão policial. 
§ 3. 0 Os tdegraphos. 
§ !~.o O trafico de A !'ri canos. 
~ 5 : A illu~n~nação publica. 
~ G. :\s pnsoes. 
% 7. o As colonias penaes. 
§ 8.• A amnistia, perdão e commutação de penas. . 
§ fi. o A organisaçfío da Guarda Nacionlll c corpo policial 

da' Côrte. 
§ 10. A nomeação, suspensão, remoção, passnge>m, reforma e 

dPmissão dos Olliei:ws da (~unrda Nacional c corpo polida! da Côrte. 
§ 11. A matricula 1ln todos os Otlkiaes 1la (~uarda Nacional 

P corpo polkiul da C<irte. 
% 12. Os quadros da forçn qualificada para o serviço activo 

e de rcsrna. 
~ 13. Os quadros da força do co:·po polic;al da Côrtc e dos 

corpos policiacs das Pmvincias. 
§ 14. Tudo que disser respeito ao sprvi<:o, armamento e 

disciplina da Guarda Nacional c corpo volieinl da Côrte. 
Art. 7. o A Quinta ~ecção de orçamento com prehende: 

§ 1." A organisação do orçauwnto. 
§ 2. • A dislribuição dos crcditos. . 
§ 3." A creação de c1·editos sup! lr·mcnlarcs e cxtraordina:n?S
~ !,..• A expedição das ordens sobre as dt'spezas do Mtms-

tcrio c a fiscalisação c!cllas. 
~ 5. 0 O balanço provisorio. 
§ 6.• Os quadros scmanaes c mcnsacs das despczas c estaâo 

dos creditos. 
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~ 7. 0 Os contratos. 
§ 8." As indemnisações. 

Art. 8." A sexta Secrão do archivo comprehcnde: 
§ 1. 0 A guarda, classifiêação e mTuma~ão dos livros e papeis 

findos ou prejudicados. 
§ 2." A hibliothcea. 
§ 3. 0 O extracto dos jornaes do Impcrio. 

Art. 9. o He commum a todas as Secções: 
§ 1." A guarda dos papeis pendentes até serem findos ou 

prl'judicados. 
§ 2. o As certidões. 
§ 3. o Os regulamentos, instrucções, decisões c quacsquer 

netos relatiYOs aos negocias da sua competencia. 
§ ~-o O registro por extracto de todos os ncgocios que cor

rerem por ellas, com indicação do processo que forem seguindo 
c dPcisões que tiverem. 

§ 5. 0 O balanço annm.l dos papeis respectivos. 
§ ti. o A expedição dos títulos dos Empregados, cuja nomeação 

se faz por cllas. 
§ 7. 0 O quadro, asseutamento ou matricula de todos os em

pregados respectivos, com as notas relatiYas ao seu exerci cio e cou
ducla. 

§ 8. 0 O livro do tombo especial de cada hum dos ramos de 
serviço que compete ás mesmas secções, contendo em resumo e 
por ordem ehronologica a Lei, l)ecrctos, Bulla, ou qualquer acto 
da sua instituição, c as alterações que têm havido até o estado 
em que se achão. 

CAPITULO li. 

Dos empregados. 

SECÇÃO I. 

,;_"fomcação, aposentadoria, licenças, rcncimentos e correcção 
dos Empregados. 

Art. 10. Ile discricionaria c independente de outra regra 
que não seja o merecimento n nomeação do Director Geral, Con
sultot·es, Directores de Secção, Porteiros, Ajudantes, Contínuos 
c Correios. 

Art. 11. Depende de accesso, mas não de antiguidade a 
nomeação dos primeiros e segundos Officiaes e Amanuenses. 

Art. 12. He sujeita a concurso prévio a nomeação dos 
Praticantes. ' 

O pogramma para o concurso, c nomeação para' os exa
minadores serão feitos pelo Millistro. 
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Os BachtU'eis formados, e os Doutore~> em qualquer Fa
culdade ficão dispensados do concurso. 

Art. 13. O accesso se dá dos Praticantes pard Amanuen
scs, destes para seg-undos officiacs, e destes para primeiros. 

Art. U. Será por Decreto Imperial a nomPaçao do Dii'cctor 
Geral, Consultores, Directores de Secção, primeiros c sPgundos Offi
ciaes; c por Portaria a dos Amanuenscs, Praticantes, Porteiro, 
seus Ajudantes, Conti nu os c Correios. 

Art. 15. Podem ser aposentados com ordcnatlo por inteiro 
os empregados que tiverem trinta annos de scrvit;o e impos
sibilidade physica ou moral. 

Serão apo~enlados com o ordenado proporcional aqucllcs que, 
tendo mais de 10 anuos, licarem impossibilitados physica ou mo
ralmente de exercer os seus empregos. 

Art. 1G. Os cmprc,:.;ados acluacs que fon~m conservados, 
ainda que tenhão o tewpo de serviço exigido no artigo antcce
dcntt>, so podNão sPr aposentados com os ordenados lixados por 
este regulamento, se tive em 3 annos de exercício depois de sua 
cxccuçüo, salvo se contarem :3;) armo:> de servit;o. 

Art. 17 No tempo de serviço necessario pam a apo5cntado
ria não se poderá contar mais dt~ hum terr;o do snni<:o prestado 
em repartição provincial ou municipal. 

Art. 18. O empregado que tiv<:r o tempo necrssario para 
aposentadoria poderá continuar a s~~rVIr, se o Governo eon,;ide1ar 
conveniente o seu prcslirno. 

Neste caso terú cllc hum augmcnto nos seus vencimentos, o 
qual será gradual ou de 5 em 5 annos, á razão de 10 por eento por 
cada vez, imputando-se ao ordenado para o caso de aposeata
doria SÓillCnte metade do clito augmento. 

Art. Hl. Quanto ás licençns, cessação ou (kSt~onlo de or
denado ou gralilica~·ão, veneimentos qw~ tem lugar no cnso de 
substituiçfw, ou nolHPação de empregado:> aposentados, ou accu
mulaçiio de a1JOSl'nLltlorias, são applicaveis aos e~npregados da 
Seerelaria d' Estado do-; Nt~:.jocios da Justiça as mesmas disposições 
do Regulamento n. o 2. 31~3 de 29 de Janeiro do anno corrente. 

Art. 20. Os vencimentos dos cmpreg:1dos da Secretaria do 
Estado dos Ncgocios da Justiça são os que consta da tabella na
nexa n. o 1. 

Art. 21. Os emolumentos regulados pela tabella annexa 
n.o 2 ficão pertencendo á receita do Impcrio, c serão arreca• 
dados na repartição competente. 

Art. 22. São causas de demissão, ainda que o empreg-ado 
tenha mais de 10 annos de serviço: 
~ 1. o A pronuncia definitiva nos crimes de peita, falsidade, 

moeda falsa, peculato, rurlo, roubo, homicídio, cstcllionato e 
irregularidade de conducta. 
~ 2. o A revelação dos segredos, a traição, e abuso de con

fiança. 
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§ 3." A impossibilidade phy~icu ou moral ue exercer o em
prego, quando não possa o empregado ser aposentado. 

Art. 23. Podem ser suspenso~ pl'lo Dircctor Geral por cinco 
a trinta dias, quando deixarem de desempenhar por negli
gencia ou outro molho culposo os trabalhos que lhes forem 
incumbidos, ou desobedecerem ús suas ordens. 

Quando a suspen~ão exceda tlc oi lo dias, dará conta ao 
1\linistro, que resolverá sobre Pila. 

Art. 2'~. O ;\lillLtro poduü suspemler corrcccioualmente 
a qualquer empregado por trn liH~zes. 

Art. 25. O c[l'eito da suspensão h e privar o empregado 
do cxc:Ticio do en:pt c:;o, d;! antiguidade, ordenado c grati
til:acão. 

·Art. 26. Além da suspensão poderá o Dircctor Geral 
admoestar c rcpn·hender os ClllJH'Pfrados . 

• \ rcprclwn~ão pódc ser publica ou particular. 

Do lJirc:·for Gcrr.f. 

Arl. 27. O Di redor Cera! h e o Chefe da Srcretaria d'Estado 
dos 1"egocios da. Justit;a, o a eíle cslfto subordinados todos os 
empregados dPlla. 

Compete-lhe o titulo do Conselho. 
Art. 28. Incumbe-lhe: 

§ 1. 0 Dirig·ir, promover e inspcccionar tmlos os trabalhos, 
especial Q immedia!amcnll' os rpw estão ti cargo da Scc(·uo ePntral. 
~ 2. 0 l\lankr a onletll I' n·guL1ri<L1d<~ do SI'I'Vir:n, actmoes

tando, reprdttndt•ndu I' suspctul• lldtl os <'llt{ll'l't'-'t..lo~. 
§ 3.0 Organisar ate o dia :H de l\larr:o, e sulnmltN á con

sideração do ~Iinistro, o relatorio que deve ser apresentado 
annuahnentc á AssemLlé<.t {;eral. 

§ 4. o Executar os trab<.tlhos qne lhe forPm commcltidos pelo 
Ministro, c prestar-lhe as inlormaçôes c pareceres que clle 
exigir. 

§ 5.° Fazer as mmmunicaçõcs de todas as nomeações, re
moções, licenças, demissõ,~s, despachos c decisões. 
'· § 6. 0 Aceusar o rrceLimento de Jlebtorios, Leis e quaes
quer outras informat,:.ões que remettrrem os Presidenlrs das Pro
víncias, c outras autoridc:dcs ou tribunues, ussnciaçõcs e par
ticulares. 

§ 7. 0 Herruisitar, em nome do :\Iinistro, a qunlqucr autori
dade, com excepr;ão súmentc das Camaras LegislativtJs, Ministros 
e Conselheiros d'Estado, Bispos c Presidentes das Províncias, as 
informações e pareceres que forem ncccssarios para instrucção 
dos ncgocios. 
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§ 8 • RcccJJrr e aLrir lolla a eorre~pondPiiCi:l ll!)iri.t), tl.n·-lbc 
dirccção e levar immcdiafarnent·~ no c·onhecitl!PIIlo do f;,JiHistro 
aqurlla que por sua impnrtaneia o mereça. 

§ \l. 0 Jkmeltr~r a quem ronviet', para sru cnnltccimcnto c 
PxecuçJo, cópia das decísüc~s do (~ovcruo e dos rc·gulamentos 
expedidos para a boa cxecuçi\o das Leis. 
~ 10. Dar licPnça ale'· ~10 dias aos empr('~ados, por motivo 

.i usto. 
§ 11. Propor ao ~Ii11islro ctll cxccnc;flo n cotno complemento 

deste regulamento as i nsl rucçü('S ncccssarias para dirccçflo, dis
tribuiçiio c economia do srrviço, marcando as obrigações dos 
Offidacs, Amanucnses, Pratieantcs, PortL•iro, .\judant\'.S, Con
tinuos e Correios. 

'§ 12. Crear os livros q1w forem necessarios para o bom e 
TPgular andanwnto do seni•:o. 

§ 1:3. Drsignar os Etnpn~gados qtw <kvcrü kr cada ~-'pcção, 
conforme a importanl:ia e afllucncia dos sPns lralwllw~. 

§ 1!~. St>rvir d(~ SPcrelario da st>ssfto dn Jit~lit:a do Conselho 
d'Estado, lavrar a neta do que oc~corrcr nas ('Otdercttni<ts, e os 
termos twcessarios nos processos que corn•rc:H JWranl.l\ dla. 

Art. 29. E111 S\'US impPdimentos servirú o Dircdc:r de 
Secção que for designado pelo l\Iinistro. "\. dl'signa':'flo se fará 
logo que este Regulamento entrar em C\('euçuo, e póde serre
vogada discricionariamente. I\os impedimentos do designado ser
virá o Director de Secção mais antigo que estiver presente. 

SECÇÃO IJI. 

Dos Comultore.ç. 

Art. 30. Incumbe aos Consultores individual ou collccti
vamente: 

§ 1. • Consultar com seu parecer sobre todos os negocios 
que o Ministro mandar. 

§ 2. 0 Organisar c preparar o relalorio c exposição de mo
tivos para as propostas Legislativas, os regulamentos P quaes
quer trabalhos que o l\linislro lhes encarregar. 

Art. 31. Ao Consultor dos negocios da justica incumbe 
especialmente dar seu parecer: · 

2. o Sobre idcmnisacões. ~ 
1.0 Sobre petições de graça. 

3. o Sobre queixas contra magistrados e empregados. 

~ 
r...o Sobre aposentadorias. 
5.0 Sobre remoção ou suspensão de Juizes de Direito. 
6. o Sobre suspensão de magistrados c empregados. 
7. • Sobre duvidas suscitadas a respeito du execução de 

Leis e Regulamentos. 
7 
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DECI\ETO N. 0 2.3~8- de 5 de Fevereiro de 1859. 

Declara de 1. a Entrancia a Comarca de Ragé, creada na 
Provincia de S. Pedro. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Fica declarada de primeira Entrancia a Comarca de Bagé 

creada na Província de S. Pedro pela Lei da respecti\·a As~ 
sembléa Legislativa numero quatrocentos e vinte tres de vinte 
dous de Dezembro ultimo. 

José Thomaz Ni.lbuco dL~ Aranjo, do :\leu Conselho, Mi
nistro e Secrdi.lrio d'Estado dos Nl'~~:ocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faca executar. Palacio do lU o de Janeiro 
em cinco de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e nove, 
trigesimo oitavo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua :\lagestade o Imperador. 

José 1'/wma:; Nabuco de Araujo. 

---
' 

DECRETO N. 2,8MJ -de o de :Fevereiro de 18!:>U. 

Marca o ordenado do Promot01· Publico da Cornarca de Bagé 
creatla na Provincia de S. Pedro. 

Hei por bem Dccrelur o seguinlP: 
O Promotor Publico da Comarca de Bag{', crcada na Pro

víncia de S. Pedro terá o ordenado annual de duzentos mil 
réis. 

J osc Thomaz Nabuco de Araujo, do .Meu Conselho, 1\li~ 
nistro e Secretario d' Estado dos Negocios d:> Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em cinco de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e nove, tri~ 
gesimo oitavo dn lndet;endencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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§ 8. 0 Sobm apresamentos de navios empregados no trafico 
o questões relativas a fiun,:as. 

§ 9. 0 Sobre contlietos. 
~ 10. Sobre cmuargos oppostos ua ehanccllaria. 
~ 11. Sohn· os contratos. 
~ H. Sobre todos os negoGios de jurisdic~ão contenciosa do 

Conselho d' Estado. 
Art. 32. Compele e:-;peeialmente ao Consultor dos ncgocios 

ecclcsiasticos dar seu parecer: 
§ 1. o Sobre abusos das autoridades ccclesiasticas. 
~ 2. 0 Sobre bcncplacilos. 
~ 3 o Sobre compromissos. 
§ 4. o Sobre a ayaliat;ilo c venda dos bens das ordens regu-

lares. 
§ 5. o Sobre embargos oppostos na ehancclharia. 
~ G o Sobre du-:idas suscitadas a respeito da execução das 

Leis, Regulamentos, bulias o breves pontificios, c concordatas 
com a Santa S<'~. 

§ 7." Sobre confliclos. 
~ 8. o Sobre questões relativas ás leis de amortização. 
§ 9. 0 Sobre ('Ongruas. 
~ 10. Sobre todos os nt~gocios dcjurisdicção contenciosa do 

Conselho d'Estado. 
Art. 33. Os Consullorcs lambem terão o titulo do con-

selho. 

SECÇ10 IV. 

Do.~ Din:ctorcs úc Secçiio. 

Art. ~H.. Aos DirPclon·s tle Secçiw incnnllHl: 
§ t.o Executar com zelo c ponlualilladc os trabalhos de que 

trata o art. 9. o 

§ 2." Ter em dia o n•gistro de sua sccçi"ies. 
~ :J. 0 Jkpr<~:;(~nlar ao llircctor Geral quando os empregados 

forem insutnci,~utt~s pan• o scrvit:o, ou quando não cumprir seus 
dcvcrt~s, c deixarem de executar suas ordens. 

§ 4. o Dirigir, Pxaminar, lisealisar c promover todos os tra
balhos que se íizerem em suas st·cçCícs, e cntn·gal-os ao Dircctor 
Geral. 

§ 5. 0 Prnslnr o requisitar dos outros Dircelorcs todas as infor
m<H;õcs que forem neccssarias para que os trabalhos das secções 
sPjão pm·rcitos. 
~ 6. o Apresentar ao Director Geral no 1. o de ~I arco o rclatorio 
,'\) • I 

dos negoeios que correrem 11or snas secções, para se, fazer o 
relato rio geral da Bcparlit:ão. 

§ 7.° Communicar aos outros llircctores o que se houver 
feito c tcnhu relação com os negocias quu lhes estão incumbidos. 
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§ 8.0 Examinar os ncgocios que esteja o findos ou prPjudicndos, 
e remettet· os papeis ao J)ireetor Geral com as no(as l'f'spnclivas. 

Art. 35. Serão substitui dos em seu imprdim0nto pelos pÍ'i
meiros officiacs, pelos scgundos ou pelos amanucnscs da secção, 
por cathegoria e antiguidade. 

CAPITULO UI. 

Da on[em, tempo e processo 1lo sett'Í(?O. 

Art. 36. Os trabalhos da Sccrctarin começarão todos os dias 
que pão forem de guarda ou feriados, <ls 9 horas da manhã. 

· Para este fim o porteiro abri rú ús porlus da ea:>a ás 8 horas 
e meia. 

Art. 37. ::\os dias de p1arda e l'criadus, qmmdo a amucncia 
·\ dos ncgocios ou st•rvir;o publico o c.'{\gir, o tn;L:alilo come1.:ará 

para todos ou p:ua alguns eu~~·r:.-gados ü h1m1 d(•:;:g;;;\<!a pe:o Di
rectot· Geral, o qnnl munrlará <: ,i:;~10· úr~:;('l:t·s cr;:J dc·Yúo eom
parccor. 

Art. 38. Dar-sc-hfío pm findos os trn'Jdbos (;uando o Di
rcctor Geral drspedir os empr:·;;<tdos, n;_;w_:a poré:n ~mtrs de duds 
horas da tarde. 

Art. 39. Os J~mpregados da Secretaria, menos o Directoi' 
Gemi, os Consultores, os Emrregados do ~~nb\neh', e os Cori·eios 
que não cslivem de seniço, assip;nariío logo qne mtrem o livi"b 
do ponto, que estar;\ para esse fim sobre a mesa do Porteird. 
Ns 9 horas c meia será cncPtTado o IJonto, P o livro guar
dado pelo J>orteiro pam sPr pn·sPnlt~ ao Hin•t·lor (;t>ral. 

O l,orleiro, Ajwlaules, Cu;,!inuns t' Con<':m; d .. ~:t·ni<:o <kv<~lii 
estar presentes ús S hnras e uwia da lllan!la. 

Art. !~O. Os EmprPgados uue li.!! ::n·:'m e n:w iu:;tillt;n rem 
a falta perderão o ordm~ado c' a gTa[i[je;l<,:iio t:n ti' ia. 

Os que faltarem e jnstifie;: re'!l a falta i '!ldf' ·üu ;; gratifi(·ai:ãn. 
Os que cntrur<ml dPpois ci.~ (•;:r:;·r:·u;o o I'll:·t(), P ,\asljti

carcm a demora, perderão :·ii1n:·n\(~ a f!Ji\Li::~·;,r;::;•. 
Art . .H. o Diredor Genll p:Jckní jH1i"<!!' jr::;!ifkndas as 

faltas até trcs dias ~:m cad:t Wt'?, •~:~ qw~ c:ret:iio só s<'rão jus .. 
tificadas com nttcstnc:o c~:l m:diro, :t jn:w th ~Ji1n:tor Geral.. 

Art. :\.2. 1\o !im do mcz stT<: o Evro do po:r(o, <·om as 
obscrvaçõr:s do ])irl'c.tor {icral, re:ueW!;o :.n LiL·dor da ~!.'eçi:\o 
do orçamento, o lJU"i liqnidad ns L'lta~; c;e en<h iwm Empre
gado, e passará o altcstaílo <iu freqtwnda pnru s;:r assignado 
pelo Director (lcral e remetlido ao Thesomo. 

Art. 4.3. ]~m geral, Ll. l'úrma do proce:;so dos ncgocios he 
a seguinte: 

Nenhum papel suhirú ú p!"csen~:a do l\linistro: 
1.0 Sem nota ou sig-nal do n'gi,;tro de entrnda. 



2. o Sem inform;u;ão r1o PrP~iilt·ltlP tla Prmincla, PrC'sidcnte 
do Tribunal, .Juiz (~U EmprPt;<Hln, por cujo intnrmrdio ou com 
cuja infonn:l~~lO dn'a o nr•t:odo sf'r rPnwltido ú ::ll'crl'taria. 

:3. o Sem resposia ou auüiPucia do Empn·~ado a qul'm se 
referir o ncgocto, sP for quei'i.a, accusa~ão ou rqH'escntação. 

fJ .• o Sem c:xtraeto e i ní"orm:Jção da secçüo a que pertença o 
ncgocin, re!"rrinrlD os precPdt'nlcs havidos, o estylo da Hcpar
tição e ajuntando os p;1peis rcsprdivos, ou que forem impor
tantes, cOtwenientes P aualogos 11ara a decisão. 

5. 0 Sem o vi,,to do J)in~ctor Cera!, que á margem do rxtracto 
e informação da SL•et;ilo dirCl o ttue wais comirr, dando tambem 

o seu parecer. 
6. o Sem parecer dos Con:mltorcs nos casos de que tratão os 

arts. 31 e 32. 

CAPITULO IV. 

Disposições Geraes. 

Art. 44. O Ministro poderú nomear para o seu gabinete 
hum ou mais Empregados da Secr..tnria de qualquer cathe
goria que sl'jão, os quaes teri:o, n!t\m do seu vencimento, huma 
gratilieaçüo que n:to cxcederit de :!.lt-00~. He livre ao Ministro 
chamar para este cxPn~rio llllma ou duas prssoas estranhas, 
as quaes terão tawbem hum a grni.ílicação cxtraordinaria, que 
não exceda ao vencimento marcado para os Consultores. 

Art. r~:>. O actual Oaicial :Maior da Secretaria, sendo no
meado ])in·r·.t.ot· f~t·ral, terit. l'tll lu~ar da gratilieação mar
eatla 11a lalwlla i111114'\a 11." I. a tk :LtiOO~, lt•rttw IIH··tlio dos Pmo-

lumcnlos que hora VI'IICt'. 
Art. ~G. As primeirns nornNições dos ·Empregados da Se-

cretaria serão discriciouarias c sem depPtHlencia llas regras esta
belecidas neste Regulamento. 

Art. 4 7. .Ficüo n~Yog:tda~ as disposições em contrario. 
José Thomaz l\almeo dl' Araujo, do Mru Couselho, Mi

nistro c Secretario d' Estado <los ~;egocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faç.a executar. 

Palacio do Hio de Janeiro, Plll 5 dP l<'evcrciro de 1859, 
trigesimo oitavo da imkpendPtH.:ia c uo ltuperio. 

Com a Hubrica de Sua l\iagestatlc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco, de Araujo. 
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Vencimentos dos Empregados ~3 Secretada tl'Es· 
bulo dos Negocios ~~a Justiça. 

matF~F-, ·F.J c rr~' I* X HY.!J . Ón O r do Grato rnu: o TOTAl,. 

-------------------
Director (;era!. o .•.•. 5.00üj 2.200:rP 7.:20U-;;\ 7.200:t\ 

2 Consultores ..... '~. 000) 2°000;jjl lioOOG;n, u.ooo~ . 
5 Dircctores de Secção. '~. OOO:p l.ODG:i? ;j .OOW.I 21).000~ 

12 Primeiros Oillciaes. 3.oomii 1.000·) !LODO;) 480 OOO:tll 

8 Segundos Ditos .••. 2.600-li\ tO O~ :3. !~00;1 27.200~ 

10 Amanuenseso. o •.. 1.4.00::)l GOO:;ll 20ooo:;;, 20.000:jj! 

10 Praticantes ...••.• 600~ 3GO:;!I ~~co.~ !).600:tfi 

I. Porteiro .....•..•. l.(iOO~ HOO:;;, 2.'dltl:rf> :~. !~OO:t/1 

2 .\judantes .•.•....• i.OOO;Ji L\00~ l.HHJ:;:I 2.800:jj! 

2 Continuos .•.••.•. o t. 000~~ '20:Y:? 1 . ~~co~, 2o400:tJ> 

6 Correios ....•....• 1.000;;:, li.OO::;i t .40J;tii 80-iOO:ti> 

--- ·A- -,..~;;;;;.~.-i> .. ;.-~.-:;:;;;;.;;-;:;~ ... ~---

Os correios teem mais 25001 p~ll" rli:1 rllt:nl)q · S!'rvirem, c 
l50:til090 por illlllll para cava!loo · 
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TABELLA N· 0 2· 

Emolumentos •11m se tlcn~m i)et'ecbcr (lClos actos 
expedidos 1~c!a Secretaria ti' Estado dos Nego

dos tla ,~!~su~a. 

Arcebispo ........................•....•.... 
Bispo ...................•.....•....... · .•. 
Dito Titular ...•........................... 
1\Ionsenltor.. . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . 
Conego da Capclla Imperial................ . 
Pregador da mesrna ........................ . 
Dignidade das Cat hcdraes ...•.............•.. 
Conegos das meslllas ....................... . 
tlenitieiados .............•...•.......•...•. 
Vigarios ...•.•............................. 

Honras de Monsenlwr, de Con<'gos, de Pregador 
da Cape lia Imperial, c de ConPgo das Catherdacs, 
o me.~mo que das 110UU'rtçiir8 para a e/ft'Ctividadc 
tf'!'S.~t'S 11/l',qJIOS I'IIIJll'l'fiiiS. 

Presidente de Tribunal. .........•.....•..... 
Ministro do Supremo Trilm11al de Justiça ..... . 
Desembargador da Relaçf\o .....•.......•.... 
Passagem ue h uma para outra He!ação ........ . 
Procurador da Conia na Côrtc ............... . 
Dito nas Provineias ........................ . 
Chef(l de Policia na Cl)rte.. . . . . . . . . . • . .•.... 
Dito nas Prmincias ........................ . 
Juizes de Hirf'ito, dos FP!tos da Fazenda, Auditor 1 

tlc CuctTa oa :'ll<trinh''· .....•...•.......... 
Dito das C<tpilaf's das Pr.ninc:a" em que a vara 

dos Fcitc8 tb Far.cnda lhe fl~tiycr annexa ..... 
Passagem de hum a para outra Comarca •..••. " . 

150:tll000 
120:t\OOO 

SO:tl\000 
50:t~J000 
40:t\OOO 
20~000 
32;jji000 
25:tb000 
20~000 
32:tll000 

25~000 
!~O:iPOOO 
32:tJiOOO 
20:ti\OOO 
40:tl000 
35:tJiOOO 
40:ti~OOO 
25:t~OOO 

30:;,000 

35~000 
20~000 
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Juiz Mnnieipal ou de Orphãos conjuncta on sr-
paradnnJente.. . . . . • . • . . . . . . . ............ . 

PassagPm de hum para outro Termo. . . .... . 
J)elegado de Jlo]icia ............... , .......•. 
SulHlegado. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..•......... 
Secretario do Supremo Tribunal dr Justiça ..... 
Dito das lklat,:õrs ....•...................... 
Oflicios de Justiça na ct,rte ...•............... 
Ditos nas Capitaes das Jlrovineias ............ . 
Dito nas outras cidades c villas ............. . 
Confirmação de scrventuario dos ditos officios .. 

Guai"da Nacional. 

Commandante Suprrior na Ctn·tc .....•.•...... 
·Dito nas províncias •...•..................•. 
Tenente Cpronel. . • . . . . . • . . . . . .........•... 
1\fajor. • . . . . . •......•........•.....•...... 
Capitão .•............•.•...•.............. 
Tenente •..............•....•.. , .....•..... 
Alferes .•..•..•...••..•.•.•....•..•........ 

(';ol"po Policial. 

CommaiHiante t:Nal ........................ . 
l\fajor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Capitão ................................... . 
Tenente ................................... . 
Alferes ................................... . 

Concedida l0mporariamcnlc a Empregado com 
vencimento de ordenado ou gratificação nnuual, 
em todo_ ou em parte por e:Jda mcz de licença, 
sendo o vcneilllento annual concedido de mC'nos 
i. 000;rl000 n:'iS ••....•...••....•.......•... 

Sendo de 1. 000::? róis para cima ató 2. 000~ .... 
Sendo de 2. OOO:tP réis para cima ..•••......... 
Licença sem vencimento por cada mez ........ . 

1o:tPr.oo 
6~000 
6~000 
4'~000 

30:t;l000 
~!)~000 
3!:i~Oü0 
30::-iOOO 
2ti~OOO 
::o~ooo 

:16!t~OOO 
:lü:t~OOO 
28~8{)0 
25~200 
18:pOOO 
12:t~600 
10:j)l800 

r.o~ooo 
30~000 
2G~Oü0 
S!O:trOOO 
16~000 

2~000 
~!t;\500 
3~000 
1:tPOOO 
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Dita para impetrar breve Apostolico cada indi
viduo e objecto ..................•.•....... 
N. B. Sendo para dispensa de impedimento ma

trimonial, não se pagará mais do que a dita quan
tia de ~~réis, ainda que a dispensa seja para mais 
de hum impedimento, c não obstante duas as pes
soas que a requerem. 
Beneplacito c nrevc de Confirmação de Arce-
bispo .................................... . 

Dito de dito de Bispo .....................•.. 
Dito de dito de dito Titular ................ . 
Dito adito de sccularisnção, trnnsilação, dispensa 
de rcsidcncia, reducção c composição de en-
cargo .................... o ••••••.•••••• • 

Dito a dito de habito rctento, Notario, Protono
tario, privilegio inquocumque, para herdar P 

testar, habclitação para beneficios, erecção de 
confraria, dispensa de constituição, oratorios e 
outros semelhantes ......•.................. 

Dito a dito de Esporão .....•................ 
Dito a dito de Prelado domestico de Sua Sun-
tidade •..•..•........•.•.••.......•. o • •.•• 

Dito a dito de habito llrclaticioa Prelados Hc-
gulares ........•...•...................... 

Dito a dito de dito para o impetrante c seus 
successores ............................... . 

Usos de cintos e meias roxas, cada indhiduo .. 
Outra qualquer licença ou Bencplacito aqui não 

especificado .............•......••.......... 

Outt•os oltjectos. 

Feitio de Alvará ou Carta Imperial. .•........ 
Passaportes ou Portarias para viajar o mesmo que 

está marcado para a Secretaria d' Estado dos N e
gocios Estrangeit·os. 
Avisos ou Portarias em bPneticio de partes .•.. 
Diplomas com salva ou 2. as vias de Avisos metade 

do que se paga pelo soriginaes ... •••......••.. 
Cada verba em Carta, Alvará ou Portaria •.... 
Certidão por cada lauda ....••...•..•.••..•.. 
Busca-O mesmo que leva o Cartorario do The-
souro, em virtude do art. 41 da Lei de 4 de 
Outubro de 1831 ..... .. , ......... · · ·. · ·. · · · 

4~000 

50~000 
40~000 
32~000 

10~000 

20~000 
30:ti000 

60~000 

60~000 

180~000 
20~000 

6~000 

6~000 

4:jji000 

~ 
H! OOO 
j~OOO 
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Transito de Cltancellaria. 

De Sentenças... . . . . . . . . . . . . . . . ......•... 
De Cartas de Títulos mais 25 o f o do que actualmentc 
De Ditas de P1·evilegios, de Consoles, Yigarios, 
Ministros do Supremo Tribunal de Justiça, De
zembargador , e outros de igual natureza- o 
mesmo que pagão actualmente •. .••........... 

Todos os mais Títulos que transitarem- metade 
•do feitio que tiverem pago nas Repartições por 
onde se expedirão ...•.•••.....••........... 

Etnpregos que não vão aqui 
especificados. 

Concessão de ordenado, Aposentadoria, Ueforma 
e Gratificação annual. 

Até .•.......•..... 100:tl\OOO Inclusive .... 
» ............... 200Ji~OOO Dito ........ 
)) . . ..... . ..... 300:til000 Dito .....•.. 
)) ... . . . . . . . . . . 400:jjl000 Dito .....••. 
)) .............. 500:t~OOO Dilo .. . .... 
» .............. 750:til000 l~xclusive .... 
)) .............. 1.000:ti\OOO })i to ........ 
)) .............. 1.500:jjl000 Dito ........ 
)) .............. 2.000:/POOO ])ito ........ 
» .............. Dito •....... 3.000~000 

D'ahi para cima ••.........•............. 

1~000 
:til 

n:t~ooo 
10~000 
tn:tl'ooo 
20:tft000 
25:tl000 
30:t~OOO 
35:tl000 
37:ti~OOO 
4-0:r~!OOO 
45:ttJOOO 
50:t~OOO 

Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de 1859.
Josê Thomaz Nabuco de Araujo. 
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DECRETO N. 2.351- de 5 de Fevereiro de 1859. 

Fixa definitiramrnte as gratificw:i!es, que, a titulo de ord~
nados, dcvrrn perceber os E111JlTPgados da Secretan·a 
do Tribunal do Commerào da J>rorincia da Bahia. 

Conl'orman<lo-me com a Cm1~ulla do Tribunal do Com
mcrcio da l'rm inda da J!ahia, datada <k dcscsde de Setembro 
de mil oitoePnto' c cinC<wnta c sete, c ú vista do artigo 'intc 
oito do Titqlo unico da V•i nunwro quinltcntos 0 concoenta e 
seis de vinil' cinco de Junho rle mil citoccntos c c.incoenta: Hei 
por bem fixar difiniliYnmente as ~ratificaçfírs, que, a titulo qc 
ordenados, devem perceber os 1\mpregatlos dn Secretaria do 
mesmo Tribnnal, conrormt~ n Tahciln. quP com este baixa, as
signada por Jost: Thomaz l\nbm·o de Arapjo, do fllf'u Conselho, 
Ministro c Serrf'tario d'J~stado dos 1\rgocios da .lu~ti~·a, que assim 
o tenha entendido e faça r:xecutar. Palacio do Rio de Janeiro, 
em cinco de :Fevereiro de mil oitocentos e cincoenta e nove, 
trigesimo oitavo da lndepcnd<'n<·ia P do Imp('l'io. 

Com a Rubrica de Sua MagPslndc o Imperador. 

Josl; Thomaz lVabuco de Araujo. 

Tal•ella dns A'I'atili<•ações_. •ru••, a Otulo tle OJ:'
d••nados _. são dt·ll'nHhatut~n~e Fxadas nos 
J~:JIIIH't~;.:·udo~ du ~«.·t•J•t•üu·in do 'l'••ihuunl do 
C)onnu••••t•io dn l"a·o, iiJU'in tVa Uuhin, «h• «tu·~ 
tt·ntu o ltt•ct·o.·-.o n." ~~::lã I dt·~tn data. 

Empregados. Gratificações. 

---------------------------
Official Maior .......................... . 
l~scl'iplmarios (cada lmlli) ............... . 
Anwnurnses (cnda hum) ................. . 
Porteiro ...................•........... : 
Ajudunte do mesmo .........•............ 

2.400~000 
1.(i00:rt000 
1.200$000 
1.000~000 

()00~000 

Palacio doHio<leJnnciro rm 5 de frvcrciro de 181)9.-José 
Thomaz lV abuco de ArauJo. 
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DECRETO N. o 2. 352 - de 5 de Fevereiro de 1859. 

Adopta provisoriamente algumas providencias tendente$ a 
reprimir o contrabando de mercadorias no porto de Uru.
guayana, e augmenta o numero e vencimentos dos Em .. 
pregados da Al(andega respectiva. 

Convindo tomar proYitlPneia~, no sentido dt> rqwumr o 
contrabando de mercadorias sujeitas a <lirl'itos (I<' consumo, 
que em grande escala se faz pelo porto da Yilla de Uruguayana, 
na Provincia de S. Pedro, com grave prcjuizo para a Fazenda 
Nacional; Hei por bem , Usando da autorisação eonccdida no 
arL29 da I"ei n.o 369 de 18 de Setembro de 18!~5 c no art. 
46 da l .. ci n." 514 d;) 28 de Outubro de 184.8, Ordenar que 
na Alfandega c Mesa do Consulado estabelecida na referida 
Villa se observem provisoriamente as seguintes disposições : 

Art. 1.0 O Inspeetor da Alfandcga de Uruguayana, na exe
cução dos arts. 28!~ a 292 do Hegularnento ele 22 de .Junho 
de 1836, poderá ri'JHettcr, quando o julgar nccPssario, á Re
partição Fiscal mais proxima, a fim de ahi proccd<~r-se ao lcilãQ 
de que trata o art. 288, quaesquer mercadorias que srjão apre
hendidas pelos J~mpregados da mesma Alfamlega em acto de 
contrabando. 

Art. 2. o Fi cão prohibidos na referida Alfandega os despa
chos de reexportação de mercadorias para qualquer outro, 
porto. 

Art. 3. o O numero e vencimentos dos Empregados da. 
Alfandcga, de que so trata, serão os constantes da Tabella que 
rom este baixa. 

Art. r,.o Fieão n~vogadas as disposiçii('S nm conl.r<ll'io. 
l•'rancisco 1\e ~alies Torres Homem, do Meu Consdho, Mi

nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda c Presi
dente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim tenha enten
dido e faç~ executar. Palacio do Rio de .Janeiro em cinco 
Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c nove, trigesimo oitavo 
da lndcpendcncia c do Impcrío. 

Com a Rubrica de Sua .M:agestade o Imperador. 

Fancisco de Salles Torres Homem: 
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ALFANDEGA DE URUGUATANA. 

:I..S por 0
/ 0 da ventla divitlidos em :1.~0 quotas. 

f - I 

I "à 
'\r enebuentos. 

I~ Entttregos. ,.-------~ 

l=- Ord. Grat. Quotas. 

~-- ~-~------------ -------- ----
I 1 Inspector .............. 1.000;;:, 500;:\ 18 
' 

1 Escrivão ..... · ......... 800;tl 400:;;. u 

1 1.0 Escripturario ....... 700:tb 350:j} 8 
: 
I 1 2.0 dito .... .......... 600, 300:t/l 6 

I 2 All1i.lllUCOSCS .••......•. I 400:ti 200:;, 6 

1 Thesoureiro ............ I 800~ 400~ 6 

2 Feitores Confercntrs .... j 700:t/l 350:tb 12 

1 llo rtei r o .............. · 400~ 200:tb 8 

1 Correio ............. << 
I 

~li():jjl IOO:ffi ........ 
' 4 Guardas de 1. a Classe .... 300:P 100:tb 3 

{j Ditos de 2. a Classe ...... 260~ 100~ 2 
I 

Rio de Janeiro em 5 de Fevereiro de 181>\l.- Francisco 
de Saltes Torres llomll'ln. 
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DECRETO N." 2.353- d~ J t d~ Ft~vPrcko de 18:59. 

Abre hum credito snpplementar de ltOO.OOO ~ para a verba 
«Obras )) do illinisterio da Fazenda, no cxercicio de 

1858 ---1859. 

Não sendo suficiente a quantia votada no art. 7. o da tci 
n.o 9:~9 de 2G de Setembro de 1857 para as despPzas da verba 
«Obras)) do 'Minisü·rio da Fazenda, no e.<ercicio de 1R5H-59; 
Hei por bem, na conformidade do ~ 2. 0 do art. ~." da Lei 
D. 0 589 de 9 de Sdembro de 1850, e Tendo ouvido o Conselho 
de l\linistros, Antorisar o credito supplementar de quatrocentos 
contos de réis, o qual será distribuído conforme a Taibella an
nex<l, e levado em tempo competente ao conhecimento da A.~
sembléa Geral tegislath.:. 

Francisco de SaBes Torres Homem, do l\Icu Conselho, Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda c Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o lenha en
tendido e faç.a executar. Palacio do Rio de Janeiro em onze 
de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oi
tavo da lndependencia e do Imperio, 

Com a Rubrica de Sua ;\lagestade o Imperador. 

Francisco de Salles Torres Ilomem. 

DECHETO ;'\l." 2.:15'~-de lü de Fevereiro de 185'J. 

Mandando olJservar as Instrucções sobre a liquidação e co
brança da divida activa. 

Attendcndo á necessidade de promover-se níio só amigavel, 
como judicialmente, a entrada da reePita publica no decurso 
do exercicio, a que pertencer, a fim de se evitarem vexames 
aos colletados e ao Thcsonro os pn~juizos que resnltão já do 
fallimento dos deverlon~s da J<'azenda, jú das dnvidas suscitadas 
entre a administrctr:ão e os contribuintes pelo retardamento 
da cobranç.a executiva; Hei por bem, Usando da autorisação 
da primeira parte do art. 75 do Decreto n. 0 73G de 20 de No
vembro de 1850, que nas estações fiscaes arrecadadoras de im
postos e nas do Thesouro c Thesourarias, a que compete a li
quidação da divida activa do l~stado, se observem as lps--: 



( U2} 

trucçl'ies, que com este baixão, assignadas por Francisco de Saltes 
Torres Homem, do 1\Ieu Conselho, Ministro c Secretario d'Es
tado dos Negocios da Fazenda, c Presidl:'nte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, !{Ue assim o tenha entendido e faça executar. 
Palacio do lHo de Janeiro em dt'zeseis de Fevereiro de mil oito
centos cincoenta c nove, trigcsimo oitavo da Indcpendcncia c 
do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Francüco de Salles Torres Homem. 

lhstt•ttccões a tjue s~~ refere o Deereto n. o 2 .:J5.t 
desta "•tatu ~oht•e a lit_guidação e coJn•anrn 

c~n didda a«:•H.'f.-&a. 

Art. 1. o ,\s disposi~õcs do art. L o aU' o B. o das lnstrueções 
de 28 df' Abri! de 1856, c hem assim as do Decreto n. o 2. 039 
de 19 de Dezembro 1857, serão exPcnladas nas Hccebcdorias 
das rendas interuas das cidades da J;ahia e Pernambuco, com 
as alterações seguintes: 

t.a .Os recebedores das referidas Hecehedorias, cujo numero 
não excederá de 6, serão nomeados pelos Inspectores das Thc
sourarias de Fazenda. 

2. a As fianças dos rccebcdof('S serão prestadas nas Thesourarias 
de Fazenda. 

3.a A divisão dos Munidpios (~lll di~Iridos para a cobrança 
dos impostos no domicilio dos contribuiniPs ticaní dPpcn
dentc da ap[il'o\lu;ão dos lnspt't'lorcs !las Tlw~omari;ts !k Fa
zenda. 

4.a .\ ~~ratlfica:'fio diari:l u:;i'a r:lvalg~Hlura~; será nrbilrada 
pelos rel'cridos Inspee!on's. ' 

Art. 2. o Logq que i:mLli' ·:n r;~; rr:;·~q~; llli1fL:C.os IlLlS dis
posições em Yi':'or para a pcrcT~·i'o f:os impostos á boca dos 
Cofres publicoj, nromow!'-SP-ÍI:t a cciJr:m,~a !iO llmnieilio dos 
contribuintes durante os trrs IW';:es ~l';:llint,~~;, na fúrnw do 
Decreto n. o 2. 059 e lnstruccõt·~; eiLHias, nus Cidades do Rio 
i:le Janeiro, Bahia c Pnrnamhllco prl:!s í:t'c::bcdc·rias das n'ndas 
internas, e nas Cnpitaes das Fnn in ti;:~ ontl<' llão as hourer, 
pelas estoções que tem cargo de arrecadar as referidas rendas. 

Art. 3. 0 Terminado o lri•lw;lre flP que falia o artido ante
cedente, o Director (~eral da Contabilidade na Côrte, c os lns
pcctores das Thesourarias nas Provincias, designarão logo de 
entre os empregados das est;u;õt~s contpetcntes ·do Thesouro e 
Thesourarias os que deverão ser enenTegados da liquidação da 
divida. activa, a qual se e!l'cctuará pelos mesmos empregados e 
soh a inspecção de seus Chefes nas estações arrecadadoras aciíila 
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meneionadns, á vista dos livros de Iançlm~'nto r1n<: impostos 
de talão e de rsrriptura!;ão dos valores dados ans I'Prrbcdores. 

Art. '•··" A' propon:ã ortw~ se forem liqnitlalldo as clividas 
dos contribuitll(:s e cxtrahinüo as rPS{Wdiras cl'rlir!ües organi
sar-se-ha huma rchH,:ão por onit-m alpltabetica roiltt•tulo o nu
mero da divida, o nome do dcvmlor, a natureza e quota do 
imposto, a importancia da multa quando a houver, com os claros 
precisos p;wa se fazerem ulteriormente na IIIPS:tta relação áS 
observações nccessarias. 

Art. 5. 0 Liquidadas as dividas proveniente de cada im
posto, serão entregues ao Direclor l~eral da Contabilidade na 
Côrte, c aos I nspPetorcs das Thesour::n·ias nas Províncias não 
s~ a relação de que trata o artigo anleccdenle, como as cer
tidões a que ellc se referir, a fim de que as mesmas certidões 
scjão immcdiatamcnte rcmcttidas para o .Juizo dos Feitos, na 
torma das disposiçües r·m yigor, depois de assignadas pelos Chefes 
das estações. 

§ unico. Os l~mprcgados incumbidos da liquidação deverão 
dar .conta de quasquer irregularidades que t•neonlrarem nas 
estações arrecadadoras. 

Art. 6. 0 Os conhecimentos em ser, entregues pelos re~ 
cebedorcs no fim do prazo marcado para a cobrança no domi
cilio dos contribuintes, serão collados aos respectivos talões, con
tinuando sob a guarda dos empregados das estações arrecadadoras 
encarregados da escripturação dos impostos, e recolhendo-se ás 
repartições competentes nos prazos lcgacs depois de encerrado 
o exercício. 

Art. 7. o Durante o processo da liquidação a que se refe
rem os arts. 3. 0 n 1 .. ", quando os dt~vedorcs ~~ompareecrcm pai"n 
ciTeduàr o pagaul!mlo dos impostos 1'111 1livida, niío se exp1~dirão 
nas eslaçúes arrer<Hladoras os collh!'t'.illlenlos dl~ talão st•não me
diante guia dos empn•g;ulos do Thesouro e Tlwsourarias encar
regados da liquidaçüo da divida acliva, a qual st·rá averbada na 
relação mencionada do art. 5.", inutilisando-se a t:crtidão que se 
tiver por ventura cxirahido do respectivo tkvedor. 

Art. 8." Depois de remcLLitlas ao Tlwsouro e Thesourarias 
as certidões de dividJs mencionadas no art. 5." pmhlrá ainda rca
lisar-sc amigavelmente no decurso do exercício ~~ s<~mestre addi
~ional o pagamento dos impostos em di vida, mas só mente á vista 
de guia passada pela~ estações cmupltcntes no:; it·mws das Ins
hticçõcs de 27 de Março, G c 10 de Dt~zr~mbro tle 1851. 

~ unico. A receita arrecadada no decurso do exercício 
c sci'í"Icstre addicional , por meio (l<~ guias, tanlo no caso 
deste artigo, como no antecedente, serii levada aos titulos dos res
pectivos impostos, nos livros do mesmo ex.urcicio c nilo ao titulo 
de divida activa. 

Art. O.o As guias de que trat~~u os arls. 7G c 80 serão men
salmente l'cmettidas ao 1hesouro c Tltcsourarias, avcrbandb-'Ye 
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na relação tneudonada no art. 5.0 os pagamentos feitos no de
4 

curso do exercício e semestre addicional, depois que as certidões 
forem entregtws nas estações ~.:ompdentes pelos empregados en-

carregados da liquidação. 
Art. 10. Etu~<~rrado o C'{Ncido, abrir-sc-hüo nos livros 

competentes do Thesouro e Tlwsourarias, á vista da rclaç?o de 
que trata o artigo precedente, as contas correntes dos que ale essa 
epocha não tiverem pa;.\O os impostos em divida. 

Art. 11. No caso dt• pre~umpçiio de fallimenlo dos contri-
buintes, c outros senH'Ihant<~:.;, ou quando por qualquer circum
stancia se tiver de liquidar a di\'ida activa do Estado, depois do 
encerramento do pxerdcio, procedf'r-sc-ha nos termos das lns
trueções de 27 de l\larço, () e 10 de Dezembro de 1851 e mais 

disposit.:õcs em vigor. 
Art. 12. Os Chefes das estações arr<~eadadoras de impostos, 

atem de annHnciar<'lll a t'poeha 1la ~-.olH'atH:a á boca do cofre, fa
rão constar por l'<lil;ws publicados nos perio<lkos de maior eir
eui:J.ção o prazo de mhrauc;a no d0111 icilio dos devedores, incum
bindo o mPsmo aos das l'SLH:{ii'S liseaes da liquidação pelo que 
resp<·ila á n·nH'ssa das l'l'rlidCli'S para o Juizo 1\os Feitos. 

Ar. 13. Da somma prov(•ni<~ntl~ das n•tHlas do cxcreido, 
cobradas por dil ig<~neias do .1 uizo dos Feitos, no decurso do 
mesmo exercício e semestre addieional, abonar-se-lia a seus em
pregados, na fúrma das disposições em vigor, a porcentagem 
actualmcntc cstubelccida, sem pr<'juizo da que competir aos em
pregados das esta(;ões fiscacs. 

Art. 14. .Ficão supprimidos do t.o de Junho proximo fu 4 

turo em diante n<~S Hcccbedorias das Rendas internas os livros 
de receita dos impostos de lançamento. 

Rio de Janeiro em Hi de .Frwereiro de 1859. -Francisco 
de Salles 1'orres llomcm. 

DECHETO N. e '2. 355- de 16 de Fevereiro de 1859. 

Restabelece o uso das cartas de guia das mercadorias estran
geiras nat,egadas por cabotagem e dos despachos dos generos 
de producção nacional annexos aos manifestos dos navios 
de cabotagem. 

Attendendo aos inconvenientes, que r~sultão: de muitas 
vezes não poderem ser incluídas nos manifestos dos navios de 
cabotagem, corn as necessarias especificações, as mercadorias 
já despachadas para consumo e os generos de produe<;llo e ma-



r•, 

( 04 ~-

na relação t'teudonada no art. !J.• os pagamentos feitos no do
4 

curso do exercido e semestre addicional, depois que as certidões 
forem entregues nas estações competentes pelos empregados en-

carregados da liquidação. 
Art. 10. E11ec~rrado o exPt-cic~io, abrir-se-hão nos livros 

competentes do Thcsouro e Thesourarias, á vista da relação de 
que trata o artigo precedente, as contas correntes dos que até essa 
cpocha não tiverem pag-o os impostos em divida. 

Art. 11. No caso dt• pre~umpção de l'allimcnlo düs contri-
buintes, c outros serndhante:.;, ou quanclo por qualquer circum
staneia se tiver de liquidar <l di·dda activa do Estado, depois do 
encerramento do I'XPrcício, procc<lPr-sc-ha nos termos das lns
trueções de 27 de 1\larço, 6 e tO de ])ezcmbro de 1851 e mais 

disposic:õcs em vigor. 
Art. 12. Os Chefes uns estações arrecadadoras de impostos, 

alem de~ anmtnriatTIII a Ppoclla da c·.obran<:a á boca do cofre, fa
rão constar por ec!ilaes puhli('aclos nos pNio!licos de maior eir
cul:.lção o prazo de ('.ohrmH:a no dOlllicilio dos devedores, incum
bindo o mPsmo aos elas c·st:H:ii!'S lisc.;a!'S da liquidação pelo qne 
respeila á l'Pillt'SSa tlas rPrtidl-wS para o Juizo cios Feitos. 

Ar. 13. Da somma provt~niPntc~ das n·ndas do Pxcrddo, 
cobradas por di! igc~neias do Juizo dos Feitos, no decurso do 
mesmo exercício ~~ semestre addicional, abonar-se-ha a seus em
pregados, na fórma das disposições em vigor, a porcentagem 
actualmcntc estalwlceida, se111 pn•juizo da que competir aos em-
pregados das estações fiscacs. 

Art. H. Ficão supprimidos do t.o de Junho proximo fu-
turo em diante nHS Hccebedorias das Rendas internas os livros 
de receita dos impostos de lançamento. 

Rio de Janeiro em Hi de Fevereiro de 1859. -Francisco 
de Salles 1'orres llomem. 

DECHETO N. e ~. 3~5- de 16 de Fevereiro de 1859. 

Restabelece o uso das cartas de guia das mercadorias estran
geiras nm,egadas por calwtagern e dos despachos dos generos 
de producção nacional annexos aos manifestos dos navios 
de cabotagem. 

Attendendo aos inconvenientes, que r~sultão: de muitas 
vezes não poderem ser incluidns nos manifestos dos navios de 
cabotagem, com as necessarias especificnções, as mercadorias 
já despachadas para con&urno c os generos de produ~no e ma-



nufactura nacional : Hei r:or hem, Usando da aulorisaçJo con' 
dida pelo art. 2H tia Lei n." HG9 de 18 de Setembro de 1 ~ 
e art. 46 da V"i n." 514 de 28 de Outubro de 18'18, Ordenar: 

Art. f." São restabeleci das as cartas de guia das nwrca
dorias cstmngt>iras navegadas por cabotagem c cujos direitos de 
l'Onsumo já houverem sido pagos c tawbem os despachos dos 
generos de produet;ão e manul~1ctura nacional annexos aos ma
nifestos dos QaYios de cabotogem, ficando rPYogado o art. 2:l 
do D<>creto n:- 1.385 de 26 de Abril de 185L 

Art. 2." L\a organisaçào dos manifestos a cargo das ~Tesas 
dP Consulado se observará restridamento o que se adta dbposto 
a respeito dos ditos despachos na 2.• parte do a:t. 2. 0 do H.e
gulanwnto n." 710 de 16 de Outubro de 1~50, c nas ordPr.s do 
Thei.ouro n." 148 de 9 de Junho de 11)52 c n." 3:27 de 27 de 
Outubros de 1855. 

Art. 3." O pagamento dos direitos de cnrhllmo, de que 
trata o art. 2:3 do supracitado Decreto de 2G de Abril de 
185í, sú t1~rá lugar quando os volumes das merTadorias l'\tran
~eiras,, transportados em emban:açül"S de cahot<1;!t'H1, nüo Psti
verem co111prehendidos nem no manifesto nem na carta de 
!ZUia. 

Art. 4." Fi cão revogadas as disposições em contrario, 
Francisco de SallPs Torres Homem, do ~Jeu Conselho ~Hnistro 

e Secretario d' Estado dos Negocios da FazPnda, e PrPsidente 
tio Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tPnha Pntendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em desescis de Fe
-vereiro de mil oitocentos eiucocnta e nore, trigesimo oitavo da 
lndependencia e do lrnperio 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Impr'rador. 

Francisco de Salles Torres· llomem. 

DECRETO N." 2.356 de 16 de Fevereiro de 185~). 

Alanda observar o Regulamento para o serviço das CapatrJz1'as 
da.~ Alf'andegas, quando adminútradas por conta da 

Fazenda Nacional. 

Usando da autorisaçiio concedida no art. 29 da L ri n. o 369 
de 18 de Setembro de 1S45 e art. 46 da Lei n. o 5U de 28 
de Outubro de 1848: llf'i por bem mandar que nas A lfandegas 
oo Imperio se observe o Hegulamento para o serviço das Capa-

9 
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nufáclura nacional : HPi ror bem, Usando da aulorisac;iío COJll 

dida pelo art. 2~) da Lei n." 3ti9 de 18 de Setcmuro de 1t 
e art. 46 da tri 11." 5H de 28 de Outubro de 18it8, Ordenar: 

Art. 1." São restabeleci das as cartas de guia das nwrea
dOI'ias cstmngeiras navrgadas por cabotagem c cujos direitos de 
consumo já houverem sido pagos e tambem os despachos dos 
gl'ncros de producção c manufactura nacional atlllf'Xos aos ma
nifestos dos ~ayios de cabotogcrn, ficando rt'Yogado o art. 2:1 
tio Drcreto n." 1.385 de 26 de Abril de 18;)í. 

Art. 2." ~a organisaçào dos manifestos a cargo das 'Tesas 
dP Consulado se observará restridamcnto o que se adta disposto 
a re:>pcito dos ditos despachos na 2.• parte do a:t. 2." do l{e
~-:ulamento n. 0 ítO de 16 de Outubro de 1!<50, e nas ordens do 
Thei.ouro n. 0 H:{ de 9 de Junho de 1~52 c 11. 0 :E!.I de 2í de 
Outubros de 1855. 

Art. 3. 0 O pagamento dos direitos de cotblllllO, de que 
·' trata o art. 2:J do supraeitado Derreto de 2G de "\bril de 

185'i, só tt~rá lugar quando os 'olumes das mercadorias c\.tran
geiras,, transportados em embarcações de cabotai-!t'lll, ni\o e~ti
vercrn comprehendidos nem no manifesto nem na carta de 
{luia. 

Art. 4." Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Francisco de Salles Torres Homem, do )Jeu Conselho :\Hnistro 

I' Secretario d' Estado dos Negocias da Fazenda, e l1 residente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha Pntendido e 
faça executar·. Palacio do Rio de Janeiro, em desescis de Fe
vereiro de mil oitocentos eiucoenta e noYe, trigesimo oitavo da 
lndepcndencia e do lmperio 

Com a Rubrica de Sua .Magcstadc o JmpPrador. 

Fraucisco de Salles Torres· llomem. 

DECRETO N." 2.35G de 1G de Feycrciro de 185~). 

Jlanda observar o Regulamento para o serviço das CapattJ.zias 
das Al{andegas, quando administmdas por conta da 

Fazenda Nacional. 

Usando da autorisaçiio concedida no art. 2() da Ld n. o 369 
de 18 de Setembro de 1S45 e art. 46 da Lei n. 0 5U de 28 
de Outubro de 1848: IIf'i por bem mandar que nas Alfandegas 
de Imperio se observe o llegulamento para o seni~·o das Capa-

9 
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tnzias, qne com rslc baixa, assignado por Francisco dr ~allf's 
Torres Homem, do men Conselho, :\Jinistro e Secretario d'E~
tado dos :\egocios da fazenda e Prcsi<lenlP do Tribunal do 
Thesomo Nacional, que assim o lcn ha entendido c faç.a ('X<'t:Uiill'. 

Pulado llo Hio de Jarwiro em drscsPis de Fen·reiro d1} 

mil oitocentos eincoenla c non~, trigrsin1o oilaYo da lndqwn
deucia do ltnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Ingcstade o ImpPrador. 

Francisco de Salles Torres Ilomrm 

llc~ubu:n{'n.~o pat•a as 'Cntuatuzius datoi .t\.U~n•
th•,::;u~~ •l•uuuio adn&ini!>itll.•adn~ JUn' t•ontu du 
Ji'u;;,;tnndu ~a<t•ionnl~ a f!liiiC liiiC l'4.~fca•e O neel'cto 
n." ~.~51'S d-t~~ült dt~t,-ll. 

Art. 1 o o SP!'Yic:o das Car·ntazias das c\lfandcgas, quando 
não fôr eonlratado ou nrrematado, ficará a cargo de hum .\d
ministrador, AjudantPs, c Fieis de Armazcns. 

% 1. 0 l\a Alfandt·ga da Côrtc haYerá hum Administrador, 
trPs 1\judantcs e tantos Fieis quantos forem os Armazens. 

§ 2. 0 Nas da Hnhia e l'ernamhuco, hum Administrador, 
dous Ajudantes, e Fit>is em llllnwro igual ao dos An11azrns. 

§ 3. 0 l\as do Parú, Maranhão e Hio t~randc de S. Pedro do 
~ul, hum Administrador, hum Ajudante, e o mesmo numero 
tio Fiei;; que de Anuazens. 

§ 4.. 0 Nas dP uwis Alfandega5, hum .\dministrador, e Fieis 
em IH1mero igual ao dos ArmazPns. 

Art. 2." Todos os rn1pn•gados, llr qur trata o artigo anlt'l'C
dent(', ser;io IIOilll'<Hios 1wlo (;o\tTllo lnqwrial, l'\I'I'J>Io os A.ill· 
danlc,; ôe Administrador e Fiets de ,\ rmazeus das At:"andcgas 
tias rrov ineias' que o SCl'fiO p·los respectivos Presidentes, sob 
TH"OJ~Osta dos luspt:ctores das "\lf<nHkgas e inforntn~ão dos das 
Thesourarias, com dependPncia de appnn·a<:iío do TIKiiouro. 

Art. :l. o Os vencimentos do Admin tslrador das Capalnzias 
serão iguaes aos de hum Ft·itor Conl<~rcnte; os dos Ajmlanlrs 
dos Adwinistradore;; das Cnpataz:as (.~os dos Fieis do Annazens 
aos dos Amnnuenses, eonformc as Alliwd!'fWS a que twrtencerem. 

Art. 4. o Antes de entrarem em exercício deverão estes 
empregados prestar fiança por h·nno em livro proprio e a juizo 
do lnspector, a saber: 

§ 1. o Ka Alfandega da Côrle: 

O Adminh;trador de ................•.... 
Os Ajudantes de ...•...................•..... 
0:; Fieis de ................................ . 

6.000:r}000 
3.000;tfl000 
3.000;:püOO 



§ 2. o Nas da Bahia c Pernamlmeo: 

O Administrador de .............•............ 
I b .\judantes de ..•.......................... 
I ls Fieis de.. . . . .............•.............. 

5.00tlj000 
2. :)00:jjl00U 
2.500;}00~ 

~ :t" Nas do Parú, Maranhão cHio(~ rande rlc S. Pecl r o rio Sul: . 
( l .\dministrauor de ....•..•...........•..... 
1) .\juclanttl dil .••••••..••••••••••.••..•.•••• 

Os Fieis de .•..•....•.••.•..•••..•........... 

~as demais Al!'andq;as: 

Cl Administrador de .•.•••••••...••.•..•••...• 
o~ Fieis de ..............................•.. 

fr .. 000:':10t)0 
2.000;1>000 
2.000~000 

2.000:i;\OOO 
800::1'00õ 

Art. 5. 0 Ah\111 rlos r·mprPgnrlos, de que trali\o os .\rligos 
ilnkcr'C.Icnles hanlr<Í ~elflJH'<' os IIH'IH"ÍOIHHlns 110 Art. ;)!i do lte
~nlartH'Jllo de :!2 (k .Junho <IP ·u~:w, para condw·t::lo c arru
JIIaciio das mer,·adorias, os <III<IeS ~cn1o de norrH•ar;iío do Admi
nistrador das CapaL1zias, qtw podrlr<Í Pxigir-lhes flanr:a, excepto 
nos S<'t'\PiltPs, de aceonlo com o lnspeclor quanto ao Yalor da 
IIII'Silla lianç·a . 

. \rl .. H. 0 O nnmPro dos Pmpregados IIH'lll'ÍOII<Hlos no Artigo 
anlr•cedPn\e, SPJ"Ú lixarlo pelo TIH'S(IUJ'O na Ct"11·te e pelas Tlwsou
rarit\s nas Prmint·ia:;: o dos senentl•s para o Lrahalllo hra~:al 
st•rá lixado 110 maximo, qnc poderiÍ ser admiltido, kndo--se 
uttençiio iÍs JH'Cl's~idadcs do serviço e <W promplo wqH~dienle 
1la I:Ppnrtit:flo. 

A ri. I." ().; '<'III'ittwnlos dos r•JJrprt·~~.IHIDs til' llilllii'<H:;-to 
o Atllllin i~lrador d:1s Capaltniafoi ~~ 03 do~ SI'I'H'Ilir's, serflo 
clesip;nndas pl'!o ThPsouro na Ctirle, <' lWlas Thesourarias nas 
Prmineias, onvirlo o lnspector da Atrandcga re~pr•cliYa. 

Art. 8. 0 i\a !'alta ou irnp1'11i.nll'nlo do Admiuislrador, farü 
as suas Y<'Z<'S o 1\judanhl, que o lnsp<'l~tor d1~ignar, nas ,\Jfim
de!o\'as qw~ tiYen~m nrais dr• hu;n, e I1US que núo tiverenr Aju
dan!P, o Fid qtw o l!ISI;I'dor nonwar: nas dos Fit•is, o l\lml
dadOJ" ou CouferPnlc que os mesmos Fi~·is in<liran·m ao Admi
nis(rador, tirando por dles n~nponsaYPis. l\Pstas suhslituir:ües 
pPru~br~rflo tnes Plllpregados, alem dos yencimi~Hins do Sl'll res
pt•rtivo luf~;Jr, a gratiticat;flo que competir ao Íl:lp<'drllo. 

Art. 9." Todos os empregados das Capatazias sflo imme
diat.:uncnte subordinados ao ,\dministrador, o qual fl:ldt•ni <lt~s
peclir os que fore111 de sua nonwat:ão, quando o enlenrler eonw
Jrienle, p;n"tii·.ipan<io-o ao lnsp<~clor, ou quando por P:,le llw for 
onlmrado no fúrma do .\l'l. G:! do Hq;ulauJctlto ele ~2 de Junho 
<11· u;:w. 
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Art. 10. Os Ajudantes do AdministnJdor o co:HljuYnl'ãd 
no cxereicio de suas obrigaçürs, segundo us lnstrucções quedclle 
receberem, approvadas pelo lnspcctor. 

Art. 11. r\ l<'m das obrigaç.üt•s impostas no enpitulo 3. o do 
negnlamcnto fk 2-2 de .Junho de tS:Jtl ao Administrador da~ 
Capatazias c Fieis dos annawns para a boa guarda, nmducçiio 
e conservnção das mercadorias, e o prompto expediente do ser
Vi\O dns Capatazias, tlcão lambem a cargo do Administrador as 
funcçüPs de que tratao os §§ 2. o e :3. o do art. 38 do supraci
tado Regulamento. 

Art. 12. Sobre a responsabilidade dos diYersos Empregados 
das C:apatazias se obsPnarão as sq;uintcs regras: 

São responsaveis: 
~ 1.0 O Adrmnistrador: 

Pelas faltas, avarias, dnmnos c quaesq UPI' prej ll!ZOS qul:l 
snffrcrem as mcl'CiHiorias, dPsde o Sl'll d<~scmbarque nas pont(•S 
ou caes da Alliu<dega at{~ a cn trada no ar111azem a que forem 
destinadas, e da snhida do arm<tzcm, devidamente despaehadas 
até a conferencia final do dPspacho e saltida da 1\lfandega, pro
nndo-se que a falta, aYaria, ~\T c., ftira oreasiouada por 1·.ulpa 
ou twgligeneia do Adm in istradur, ou por 1:ausa que elle po
deria ter cYitado. 

§ 2. 0 Os ,\judantes do Administrador: 
Jlela IIH'SIIta fórrna do para~rapho antcccdcnlP quanto ás 

faltas, av;uias, &e., que se verificarem nas pontes, pnteos, te
] heiros e coxias confiadas exelusivamcnte a seu cuidado e fisea· 
lisaf;ão pelo Administrador. 
~ 3." Os Fieis: 

Pelo rncsrno modo do ~ 1.", (ksde que as mercadorias en· 
lran·m at{~ sahin~m de seus n~spcdivos armazcns. 

A ri. 1:l. . \ n:pil ra~:iio ou i ndeu1nisa~· <i o dos da mnos ou 
extravios sení feita pelo causador e responsavel, reconheddo 
por dncisão do lnspec!or, em processo surnrnario, guardarias as 
disposições do Hegularnen lo n. o 5fJU da 27 de F e' c rei r o de 
18~9, quanto ao facto do danwo ou cx.lrênio, e do seu causador 

on respou,avel: ficando Iilllitado o juizo arbitral de que trata 
o art. 59 do lkgulamento de 22 de Junho de 18:~6 ao julgJ
lllcnto do Yalor da inckmnisação, quando se der contestação a :~ 
Pste respeito entre o reclamante c o responsavd reconhecido 
pelo lnspector. 

Ar!. a. Da d!!risão do Inspeetor sobre o reconhceimcnto 
ou não do danmo e do seu causador, e do responsayel pP!as 
faltas c extravios, havení recurso para o Thesouro na Côrte, c 
para as Thesonrarias nas P1·<n indas. })a decisão arbitral sobre 
o valor da indcmnisac;ão niio havcd reeurso. , 

Art. 15. A liquida1;i\o da indumnisação far-se-ha nn fórma 
1l•~lerrninada nos arts. J4 e 15 do Hegulamcnto n.o 590 rle 27 
f!p Fn-ereiro de 18'•~ e ordl'm• do Thesouro a c~tc respeito. 
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Art. 16. Os danlllos e cxtrmios por que foi'Plll n~spon
~aveis os HmprPgados c serwntes dl' nolllP<H,:iío dn Adminis
trador não eximBm a este, nem aos ojudantcs e fiPis, se occor
ridos nos limites de sua responsabilidade, segundo f'oi dP.,ignado 
nos §§ do art. il, lirando·llws porÔ111 f;;tlvo o direito de re
•tuerer a•) lnspedor a retenção dos venduwntos do eausador, 
ou das faltas para seu pagamento, se não f,>r elos aliançados, 
~~ de usal' dos IIH~ios que a Lt•i eoncedc, lJara havm· a sua iu
dPmnisar~o. 

Art: 17. Fúra dos rasos previstos e determinados no pre
!'enle Regulamento, quae~q uer outras indernnisa<:ões qun sejão 
devidas ficarão a ea1·go dos eof'res da Allillldega, e assim tambem 
lodas as dcspezas eom o seniço dHs Capatazias. 

Art. 18. Ficào relogadas todas as disposi~ücs em con
trario do prrscnte HP~ulamento. 

Rio de Janeiro, 1G de Fevereiro de 1850.-Francisco de 
~ Sallcs Torres llumem. 

---
JIECRETO ~." 2.337-dc 16 de Fevereiro de 1859. 

JlUt01·isa o contracto celebmdo com Antonio JYu1u>s de Souza !'h 
Companhia para a limpeza das ruas, praças e praias 

dc~ta Cidade. 

H ri por brm A pprovar o !'.ontrado ef'!Plmtdo rm datn do 
H> do corrente lllPZ co111 Antouio l'\U1ws de Souza &: Con1panhia, 
pelo qual se obrigão a fazer o serviço da limpeza das rtlas. praças 
e praias, assim eorno das valias, da Cidade do lHo de Janeiro, 
segundo as condicçi'ícs que com este haixfío, assignadas pelu 
Conselheiro Sergio Teixeira de Macedo, Ministro e Secretario 
d'Estado dos Negoeios do lrnperio, que assim o h•nlw entendido 
e faç.a executar. Palacio do 1\io de Janeiro em dezcscis de 
l<'evcreiro de mil oitocentos cincocnta e nove, trigesirno oitavo 
da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Mngestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Alacedo. 
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Art. 16. Os dam11os e extrmios pot' que liJrmn respon· 
1'avcis os Emprt~gados c s:~l'\t~ntes <IP nouJea<:fío do Adminis
trador nllo exinwm a este, nem aos ajudantes e !kis, se occor
ridos nos limites de sua responsabilidade, segundo foi dP~i~mado 
nos ~§ do art. 1t, ficando-lht~s pon\111 ~;alvo o dirdto de re
tpwrer UI) lnspeclol' a retenção dos veneiuwntos elo causador, 
ou das faltas para seu pagamento, se n<lo for rins afiançados, 
~~ dr usal' dos meios que a Lt•i concedP, para han•r a sua in
dt·m nisarrio. 

Art: 17. Fúra dos rasos previstos e determinados no prc
~ente Hf'gulamento, qnac~quer outras indernnisar:õl's que scjão 
devidas ficar<lo a ca1'go dos eofres da A llimdega, e a~sim lambem 
todas as despezas eom o seniço das Capat;~zias. 

Art. 18. Ficão re\ogadas todas as disposiçiícs em con
trario do presente Hrgulamenlo. 

Rio de Janeiro, 1G de Fevereiro de 1830.-Prancisco de 
Saltes Torres llomem. 

--
llECHETO ~." 2.357- de 16 de FeV!'I'eiro de 1859. 

A utorisa o contracto celebrado com Antonio JYunr.s de Souza 'b 
Companhia para a limpez'l das ntas, praças e zJraias 

de~ta Cidade. 

Hei por hf'm Approvar o 1~ontrado ePkhrar!o rm data de 
H) do ~~orrt~nle IIH'Z eo111 Antollio Nuut~s de Souza &: Cou1pnnhia, 
pelo qual se obrigão a fazer o serviço da limpeza das ruas, pmt:.us 
e praias, assim eomo das valias, da Cidade do Hio de Janeiro, 
segundo as condicçi'íes que com este haixfio, assignadas pelo 
Conselheiro Sergio Teixeira de Macedo, Ministro e Seerctario 
d'Estado dos Negocios do lrnpcrio, que assim o t!•nha entendido 
e faça exceutar. Palacio do Hio de Janeiro em dezcscis de 
:Fevereiro de mil oitocentos cincocnta e nove, trigesirno oitavo 
da Indepcndencia e uo lrnperio. 

Com a llubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Alacedo. 
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Conta•acto }Ku.•a a limt.eza das ruas, ])Ntias 
e tn-aças, at•p••o,'ado t•elo Dccr•eto ele :IG 

do cot•t•ente. 

O srni~o da limpeza da Cidade do Rio de Janeiro cotn
prchende todas us ruas, largos, c praçns (entre ns qmH's o Campo 
d' .\celamação), praias, morros, e Yias dl' communicaçuo das 
Frcguezias de fóra, e Ilha dus Cobras, e bem usslm todas as 
sargelas, valias c riiJCIJOs de esgolo das agnas. O serviço (la 
l11upeza da Cidade consiste na remo1:ão de todas as materias 
organicas e inorganicas susc<'pthcis de se corromperem, c de 
\'iriarem o ar ambiente pela exlwl<H;5o de rniasmas, ou de in
eornrnodan•m as pl'ssoas que transitüo, ou de obstruirem ns 
\ias de communicoçiio, c de imrwdin•m o transito publito, eotno 
poeira, pequenas pedras, tijolos e telhas quebradas, terras Sl>ltas, 
lamas, anirnaes mortos, restos de \'cgetacs e de animaes, 
<~guas estagnadas, c tudo que se comprehcndc na palavl'a
immundicia.-

2.• 

As mas rontirlns no drculo traçado na condirti'io 10.• scrno 
\'arridas pelo menos tres Vl:ws por semana, c o Úxo rcmo\'ido 
irnmediatamente; e as mais ruas serão \llJ'rirlns c o lixo remo
vido ao menos duas vezes por semana dentro dns horas mat'
cadas naquella condieç,ão. As f'slrnclas qtt(' não formiío at'l'tta
nwnto continuado de casas serão consenarlns etn conwnit•nte 
<'slado dt~ a:o>Hl'Ío. As sargl'las, vallas, rial'hos ou l'anos de 
t~~golo Sl~l'i-10 l'rt'fllll'll(t\tll<'llt(' Visitados, I'OIISI'I'\'illlOS Plll I'S(acln 

de corrcn!.I'Za constante das agttas, e d<•sohst rui elos todas as VPZt'S 

que as chuvus, a vegctaçüo ou outros uccidcntes, os obstruirem. 

:J .• 

O crnprr·sario receberá Pm suas ran·o~ns o lixo resultado 
tlc Yat'l'edura que lhe apresentarem as casas, quinlacs, e patPos, 
e se incun.tirú de remover mesmo do interior ílelles o lixo, restos 
de vcgetaes, e outras nwterias sujeitas á putrcfa!'çlio. Fari\ gra
tuitamente este seniç.o nas easas occupadas por pcs~oas indi
gentes; e, nas das pessoas que puderem contribui!' mediante 
hum preço lllcnsal, que será de quinhentos n;is por casa atú 
dez pessoas, podendo se1· elevado a mil réis nas que forem ha
híladas por maior numero. Quanto porem aos holcis, hospe
rlarias, açougues, cortiços, o!Iici nas e tabernas, d preço será 
livremrnle estipulaclo. O lnspector Geral da limpeza, á vista 
das informM:ões ofiiciacs dos respecli,·os Parochos, Subdele
gados, c lnsrcdores de Quarteirão, rorlllará c entregará ao e1u-
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prl'snrio huma lista das casas J)obrcs, nns quars não pndí'm 
ser eornprelt~ndidos os chamados- Cortiços -que para todas 
as <pH'stüPs desta ordem são equiparados ü hospedarias, em que 
os (!L-veres munfcipaes e policiaes licão ü cargo dos propri<'larios. 
O empresario poderú requerer a elimina{'ão de casas, que julj.\ar 
itHic\idamenle it1scriptas na lista dos pobres. 

O cn.prf's<nio porlrr;í cmpreg::tr no scnit;o ilS carro<;as e 
outros \elliculo:-;, qtw já ro,;stll', fazendo port'-111 twlles os con
Cf:'l tos flU tnelhnr"'mentos que indicar o lnspcctor I;Pral da lim-
1 Pia rara P\itar ns inrqnwnie;Jtes que nprt·~ent··m. PJra c,;le 
tiT~>ito far.í huma dedaraçiio do mülerial qn•· .h po~-u~~. e o 
sujt·ihní a t'\cHtle. .\11-rn de~'-~', porem. nü•.• l' •(h·:·ú adquirir 
ou fazer fabricar para t>,;te eml•H'I.:O \ehiculc,-.. qm• nüu St>jão 
approY<Ido,; pelo lnspector da limpeza publica. As catTot;as 
destinada para a remoção dos líquidos serão feitas, de modo 
que a tracção os não faça derramar pelas rucs e lugares, por 
onde passarem. 

O emprcsario terá o direito de emprf'gar quaesquPr appa
relhos, que eeonomisem braços ou tempo, comtanto que r:ão 
sejão pelo lnspector (;era! da limpeza, ouvida a Cornmissão 
de H~'giene Publica, dPclarados nocivos á saude publica, ou 
ao com modo e socego da Cidade, para o que antes de os adoptar, 
sujeitará a exame os competentes desenhos, ou modl'los. 

G.• 

O material do empresa rio será pelo menos de oitenta carro-:as 
ou outws vehieulos em estado de prestarem activo serviço. O 
lnspector da limpeza publica marcará dentro desta base o numero 
de carroças para a remoção de liquidos e de solidos ou mixtos. 

7 .a 

As materias não susceptíveis de corrupção, taes como-terras, 
arêas, caliças, &e.-serao empregadas como aterro nos lugares 
designados pela lllm.• Camara Municipal. que não poderá in
dicar lugares, que distem mais de duas milhas daquelle, donde 
tiverem sido removidas, antes deverá sempre combinar quanto 
for possível, as vantagens do publico com as facilidades que deve 
ter o empresario. 
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Os objectos sujeitos ;í corrupçilo-como restos de animaes, 
lamas pntridas, &. . , voderão ser levados l'ara deposites de 
<~slrumes, que o e·uq~n·sario errar, sujeitos üs regras que para 
isto estabeleceu a l:atuara l\lunicipal, ou para os dcpo~itos l;er
lenccntPs ao empresario dos despejos de materias lecaes. Este 
tení o dir{'ito de os requisitar para a sua Clli!JI't:'Sa, entendendo-se 
com o empresano da limpeza, e em caso de diverg-encia, sujPi
tando-SP ú decisão do lnspector (~Nal da limpeza publica, quanto 
a indemnisação, lugar do deposito, & c. 

O lnspector Geral da limpeza publica estabelecerá regras, 
mediante as quaaes Sl'rá pennittido ao empresnrio o enterra111ento 
de animaes q Ut~ appareção em lugares, donde for di i cultosa 
a remoção, comtanto que niio infrinjtJ as PosturJs l\JunicilJaes, 
que a cova tenha a profundidade conveniente para evitJr a 
<'xhalução de miasmas, e que o ~1nimul seja coberto com hum 
oitavo do seu peso, pouco mais ou menos, de cal ordinaria. 

:S. O • a 

O serviço das ruas e praças comprelwndidas dentro da 
linha traçuda pela rua de S. Lurenço, l:ampo da Acclamação 
do lado da Camara Municipal, ruas dos lnvalidos, l\Iatacavallos 
e l\I;;nguriras, Largo da Lapa, rua e largo do Passeio, praia 
de Santa Luzia, largo de Moura, Ctíes do Pharoux, praia do 
l'Pixe e dos Mineiros, Prainha, \'alongo, nns da Imperatriz 
e da PriucPza, até a de S. LourmH;o, dt~vPní estar tPrntinado 
até as nove hor;:;s da manhã, e nas demais ruas, praias e pra~;as 
até as dez horas da manhã. 

Qualquer immundicia, como-animal morto ou outra deste 
genPro, que sobrevenha, depois de feito o serviço ordinario, 
será immediatamente removida, nos lugares acima marcados 
dentro de duas horas depois de avisado o empresario, e nas 
mais ruas e praças dentro de quatro horas. 

:tt.• 

Os avisos relativos a estes objectos, e quaesquer outros do 
serviço da limpeza, serão levados a hum cscriptorio ou ponto 
qualquel' que o emvrcsario deverá ter, c que !'erá annunciado 
pelas gazt>tas, marcado com hum letreiro na frcnt~ do edifício 
e collocado dentro do circulo traçado na condição. 1.• 

As moradas ou escriptorios do lnspector da limpeza e seus 
delegados terão igual letreiro. .!'lo escriptorio do empresario 
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lwv~rá hum livro f'm branco rubricado pr·lo ftl:;ppcior CPral ua 
limpPza, que será franqueado a quem for denuneiar a exis
tencia de alguma immundicia, afim de nplle lançar dia e hora 
em que dá essa denuncia ou aviso. 

·~-" 
O cmpresnrio da limpeza terá o direito dr~ requerl'l' pelos 

meios competentes contra as pessoas que em seu prejuízo in
fringirem as Posturas municipaes, a imposição das resp('elivas 
penas, e bem assim de haver indernnisação de perdas e clamnos 
contra as pessoas que de proposito ou por nrgli:.wneia lançarem 
immundieias nas ruas, praças, prains, valias ou riadws, c niio 
sú augmentarem Sf'm razão o volume das quf' ordinariamente 
se retirão, mas obrigarem ao serviço extnwnlinario, <k que 
trata o final da condição 10." 

.:1." 

O emprcsario não hc obrigado a remover o estrume das 
cocheiras, e eavallariças, quer publicas, quer parlieulares, nem 
os resíduos de fabricas, como de charutos n outra~, que os 
não poderão depositar nas ruas, nem levar ás carro1:ns do em
presario. Este; porem, poderá contractar aqHPiles sPrviços 
com as pessoas a quem interesse, mediante ajuste particular. 

:I.S,.' 

O serviço da limpPza publica cnmPçaní nas ruas n praças 
fomprt~lwndidas no circulo da cmulicção 10." qual'l'llla t' oito 
horas depois de assignado este contraeto; e nos ou I ros I ugares, 
einco dias depois do da assignatura. l'los primeiros 30 dias 
as multas em que incorrer o empresario só serão cobradas 
por metade, perdoada a outra, em attcnç:lo ao tirocínio. 

:l~.a 

Se o serviço não estiver começado no dia lllareado na con
dieção 14. a, o cmpresario paganí h uma multa dn vinte contos 
de réis, e terá mais quinze dias de espera. Se ao cabo desses 
não estiver começado, pngará o dobro dessa multa, c ficará 
rcsciso este contracto. 

Se tiver começado o serviço nas ruas comprehendidas 110 

circulo mareado na condição 10.•, c não nos outros lugarrs, 
a multa será de hum terço sómentc do ücima <'Siipulado, ella 
será porêm de dous terços, se nrsse c i rrulo lte qtw Pll<' Hão 
I Í\'t'l' t'OlllCÇfldO. • 

10 
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Na:; mesmas multas c na rrwsma pt'lla t!P rrst'l<;an tlo t·on
traclo incorrerá o empresario, se a qualquer tempo o sPrvio:;o 
for interrompido por quinze dias, de modo que pelos primeiros 
quinze dias de interrupção pagará a primeira multa, c, pas
sados outro quinze, pagará a multa augmcntada c liearú res
ciso o contracto. 

O cmpresario ofl(·n·ce, como gnrantia do pagamento dPstas 
multas, os dous fiadores abaixo ass:g11ados João Braz da Cunha, 
morador na rua de S. Pedro ll. 0 3:!l, c Yicenlu HodriguPs, 
morador na rua do Bom .lardin1 11. 0 2, o predio n. 0 89, que 
possue na rua da Prim:eza, e todo o trem com que trabalhar 
na limpeza publica. 

Lo~o que o lnsprctor Geral (]a linq.rzn, on qnnlquer de 
seus delegados, souber ou livPr denuncia da existeneia, depois 
do decorrido o prazo do final da condiçao 10.", dt) alr-:uma 
immundicia ern qualquer ponto da Cidade ou de falta lias ope
rações neccssarias para o asseio, ou de as executar fóra das 
horas marcadas, ou do emprrgo clr vehiculos dill'erentes dos 
autorisatlos para aquclle serviço, depois de passado o tempo 
que para a confecção delles tiver sido mareado pelo Jnspector, 
ou de vehiculos arruinallos, ou d1~ infracção das ordr.ns relativas 
á cnlerramcnto de cadaveres de animaes, ou de qualquer in
rracçiio dos deveres minuciosos do empresdrio, fará redigir hum 
processo 'erbal, que assignará com duns testemunhas moradoras 
no lugar, Pspecilkantlo drcumstanriat!anwnte o easo, mandar;í 
chamar dentro de vint.e quatro horas li sua pn•stm~·a o ~~~~~
presario, ou o seu proposto ou tklq;ado naquelle districto, 
declarando o objecto a que o cha111a, c sem mais formalidade 
do que a audição do que t~ste alle;rar em sua defcza, c da prova 
que produzir dentro do prazo que lhe marcar, imporá huma 
multa de dous a trinta mil réis, segundo a natureza da falta, e 
segundo a classificação que o l\linistro do lmpcrio fizer em con
veniente Hegulamenlo. 

:ts.• 

O pagamento desta multa não isenta o empresa rio de outrm 
penas em que possa incorrer por infracção de Posturas muni
dpaes, por damno de particulares, L\ c. 

:19.a 

Das decisões do Inspector geral da limpeza ou seus dcl€ 
gados poderá o cmpresario recorrer por escripto, dentro d 
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trcs dias depois de intimado, para o Ministro do lmperio, o 
qual deddirá por si a questão, ou dará delegação para isto, 
especial ou permanente ao Chefe de Polida da Côrtc. 

Tornada irrcvogavel a imposição da multa, o Ministro do 
lrnpcrio olliciará ao Thesouro, afim de ser clla deduzida no 
proximo pagamento mensal, que tiver de fazer ao cmprcsario. 

O cmprcsario receberá por este serviço a somma annual 
de cento c trinta c tres contos e duzentos mil róis, em prestações 
mcnsaes, pagas no lim de cada JIIPZ no Tltcsouro Publico, em 
vista da ccrtidiio do lnspector t~cral da limpeza, na qual men
cionará asi multas incorridas c a deduzir no pagamento. 

Se dentro de dous mezes seguidos o empresario incorrer 
em tantas multas que absorvão hum terço de lmma prestação 
mensal, o l\linistro do lmperio poderá, rescindir o presente 
contracto. 

~!J ." 

Salvo os casos de n•scisão, o presente contracto durará 
quatro annos. Se porêrn, antes desse prazo for estaiJelr•cida a 
t•mprt•za eontradaua a \'inln rinro IIP Abril de 111il oiloeentos 
cineoenta c sde com Joaquim Pereira \'ianua dt~ Lima, e João 
Frederico Husscll, cessarão ipsofarto üS obrigaçües deste con
traclo, na parte em que alf\Uin serviç.o do mesmo genNo per
tencer úquella em preza, e se irão fazendo na som ma estipulada 
na condicção . 21. • as deducç.Cíes correspondentrs ilO serviço de 
que for sendo dispensado o empresario da limpeza. 

No caso de desaccordo entre o emprcsario c o Governo 
sobre a avaliação desse serviço c reducção correspondente, será 
a questão submettida á juizo arbitrnl. Se ambas as partes con
cordarem no mesmo arbitro, este decidirá a questüo; se não 
concordarem, cada lnuna das partes nomeará o seu arhitro, e 
estes reunidos a decidirão; se estes não poderem vir a hum 
accordo, nomearão a terceiro arbitro ou louvado, se não po-. 
derem concordar na escolha deste, cada hum designará dous 
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nomes, e a sorte decidirá entre os quatro assim designados 
aquelle que deve ser o arbitro ou louvado. O juizo arbitral 
pronunciado será executado sem appellação. 

Em fó do que se lanou o pre~enle eonlraclo que he as-
~ignado pelo \11111." e Exm. o Sr. Consl'lheiro Sergio Teixeira 
de Macedo, Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do 
lmperio, pelo empresario e seus fiadores, c pelas testemunhas 
.Estacio l\laia da Costa c Abreo, c .losé Luiz de Almeida. 

Secretaria d'l~stado dos Ncgocios do lmpcrio em quinze de 
Fevereiro de mil oitoecntos eincocnta c noYe.- Sergio Teixeira 
de l\Jacedo. - Antonio Nunes de Souza & Comp.a -Como 
fiadores do Sr. Souza, c Vicente Hodrigucs. - João Braz da 

Cunha. 

---
DECHETO N. 0 2.358- de 19 de Fevereiro de 1859. 

Beoryanisa a Secretaria d' Estado dos 1\'eyocios Estrangeiros. 

Hei por bem , em conformidade da autorisac;ão concedida 
ao Goyerno pela Lei n. 0 781 de 10 de Setembro de 1854·, llc-
rrctar o seguinte : 

'l'I'I'ULO I. 

nn ol·~nnisau•uo tln. s~·t~t·t>:.an·iu, ~(., .. ttcs~mtl c 
· nUt·ihnic:õt•s. 

C.\l'lTULO I. 

])o 11CSíWllf. 

Art. 1." A Secretaria d'Estado dos Negocios I~stnmgeiros 
compor-se-ha tlos seguintes empregados, alêm do Consultor: 

§ 1. 0 Hum ])irectorf;cral. 
~ 2. 0 Quatro Directores de Sceç.ão. 
% 3.0 Dez Primeiros Offici<H'S. 
§ 4. 0 Seis SPgundos Offieiacs. 
~ t). 0 Quatro Antamlen,.cs. 
§ G. o Hum Tradu elo r - Compilador. 
~ 7. 0 Hum PortPiro. 
~ 8. 0 ])ous Conlinuos, uos qnaes hum scrviril de' Ajudante 

do Porteiro. 
§ \).° Cinco Correios 
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nomes, e a sorle decidirú entre os quatro assim designados 
aquellc que deve ser o arbitro ou louvado. O juizo arbitral 
pronunciado será executado sem appella~ão. 

Em fó do que se lanou o pre~cnte eontrado que hc as-
si;.;nado pelo \IIm." e Exm . o Sr. Const'l hei r o Sergio Teixeira 
de .Mil cedo, Ministro c Secretario d. Estado dos Negocios do 
lmperio, pelo empresario e seus fiadores, c pelas testemunhas 
_Estacio l\laia da Costa c Abreo, c Josó Luiz de Almeida. 

Secretaria d' Estado dos Negocios do Imperio em quinze de 
Fevereiro de mil oitocentos cincornta c nme.- Sergio Teixeira 
de ~]acedo. -Antonio Nunes de Souza & Comp.•- Como 
fiadores do Sr. Souza, c Vicente ltodrigues. - João Braz da 

Cunha. 

----
DECBETO N. 0 2.358- de 19 de :Fevereiro de 1859. 

Beoryanisa a Secretaria d' Estado dos Neyocios Estrangeiros. 

Hei por bem , em conformidade da autorisação concedida 
ao Governo pela Lei n.• 781 de 10 de Setembro de 1854-, llc-
erctar o seguinte : 

'I'I'I'IJLO I. 

nu ol·~nuisn~·U.n tln, ~t·t~•·t~iln•iu, 1'!1(., .. ··t.~s~md e 
ni••·ihuit,"õ«·~-

C.\ l'lT U LO I. 

])o JlCSSOllf. 

Art. 1." A Secretaria d'Estado dos Ncgocios Estrangeiros 
compor-sc-ha tlos seguintes empregados, alêm do Consultor~ 

§ 1. 0 Hum Dircetor (~cral. 
~ 2. 0 Quatro l)irectores de Sceção. 
~ 3.0 Dez Primeiros Offici<ws. 
§ 4 ." Seis Segundos Olfieiaes. 
~ 5." Quatro AtHanucn~.es. 
§ ü.• Hum Traduetor- Compilador. 
~ 7." Hum Portdro. ~ 8." Uous Conlinuos, dos qnaes hum servirCI de' Ajudante 

do Porteiro. 
§ 9.° Cinco Correios 
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C.\l'llTLO 11. 

Da dicisãu da Secretaria. 

Art. 2." A Seaetaria cl'Eslatlo dos NP~odos l•:strangdros 
cmnprehendcrú, alem tio Gabinete úo Ministro, as s('plinlcs 
Secções: 

~ 1. o St>cção Central, inunediatamenlt· dirigida pt'lo H i rl'dor 
l;eral. 
~ 2. 0 Primeira Secção, dos ~cgoeios politicos c do Conten-

cioso. 
~ 3.o 

suJares. 
~ 4.0 
~ 5.0 

Segunda Secção, dos Ncgocios Commcrciaes c Con-

Terceira Secção, da Chancellaria e Archivo. 
Quarta Secção, da Contabilidade. 

CAPITULO lll. 

lJo Gabinete do Ministro. 

Art. 3." O l\linistro poderá chamar para os trabalhos do seu 
Gabinete hum ou mais empregados da Secretaria, de qualquer ca
tegoria, e alêm destes h uma pPssoa estranha á mesma lkpartição. 

Art. 4. o Incumbe aos Empregados do Gabinete: 
§ 1. o A recepção e abertura da correspondencia que for re

cebida no gabinete. 
§ 2. o O protocolo da entrada e destino dos papeis que forem 

presentes ao l\linistro. 
~ 3. o A expedição da correspondencia urgente, 
% 1." Os potlidos de <'.onli~rPnda. 
~ :)." 1\uxiliar o l\linislro uos Lrahalll()s qw· t•slt~ resPrvar 

para si. 
§ 6. o A transmissão das ordens que não possão ser commu-

nkada~ direetamentc pelo l\Iinislro ao Director Gcrnl. . 

C.\ l'lTU LO l \'. 

Da .Secçiiu Central. 

Art. ti. 0 A SPt~çiin Central comprchendc: 
~ 1. 0 As Propostas Legislativas. 
~ 2. 0 A Sanet;iio das Leis. 
~ :Jo As Hatificações. 
~ !L" As Cartas de gabinete. 
~ 5. o As condccoraçücs a ~oberanos ou Chefes de E~ lado, 

l'rinl'ipcs, e quaesqucr Estrangeiros de distineção. 
~ (j." As credcnciaes, cartas rcvoealorias c pleno-; poderes. 
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§ 7. o A concspondcncia com o Podl'f LegblntiYo. 
~ 8. o A eorrespondencia com o Consultor. 
§ 9. 0 As lnstrucçõcs aos Agentes Diplonwtieos. . 
§ 10. Os ncgocios cactos rcserYudos Wllllm~tlidos pdo ~~~-

nistro ao Dircctor Geral. 
§ 11. A distribuição do expediente pelas diiTerentes Secções. 
§ 12. A reyisão dos trabalhos feito~, antes de subirem á 

presença do 1\linislro ou de serem expedidos. 
% 13. A remessa do expt~dientc ao Mini~lro. 
§ 14-. O protocolo de lodos os papeis entrados e sabidos da 

Secretaria. § 15. Os termos de juramento dos empregados que o deüio 

prestar na Secretaria. % 1G. O Helalorio annual que dcYc ser presente á .\ssr m-

bléa Geral. § 17. A synopsc c índice alphabeliro dos tll'gocios sobre que 
fôr ouvida a Scct:ão de Estrangeiros do Conselho d' Estado, ou o 
Consultor. 

§ 18. A synopse e índice olphabetico dos pareceres da mesma 
Secção com os resoluções respectivos. 

§ 19. A synopse c indicc alphabdico das decisões do (~o-
vcrno Imperial, que estabclcção principio ou preceJcnte. 

§ 20. O eeremonial c privilcgios diplomalicos. 

C.\l'lTULO Y. 

Da primeira Sccçiio. 

Art. G. 0 A Secção dos Nq~ocios Politlcos c do Conlf'ncioso 

com pn~he 1Hl ~~: ~ 1." A rorrt·spondt>lll"ia dt' t·a r a ri t•r pol il ir o (t•xn·ptuada a 
que compete á Secção Central) co111 os Agenlt~s Brasikiros no 
exterior. c com as missões cslr:lllgeiras na Cürlc. 

§ 2. 0 As negociações de tratados, wnvençücs, accôrdos, dc-
claraçücs, c outros ajustes intcrnacionaf's que não versarem es
pecialmente sobre negoeios comn~t•rdacs c consularf's. 
~ 3. 0 A intclligcncia c cxccu~ão dos sobreditos aclos intcr-

naciouacs. § 4. 0 As qucstües de limites, c as relativas á repressão do 

trafico de africanos. 
§ 5.0 As reclamat,.·ões de P:xlradil;ão. 
~ 6. 0 As reclamações de (~mcmo a Gmerno. 
§ 7. 0 As reclamações em geral, de interesse particular, tanto 

de subditos do lmpcrio contra Governos Estrangeiro~, como do 
subditos estrangeiros contra o Governo Imperial. 

§ 8. 0 As cartas rogatorias. 



( 7!) ) 

C\PITI:LO YI. 

Da segunda Secçiio. 

Art. 7." .\ Seeção dos Negocios Commcrciacs e Consulares 
COlllpi'Chl'IHle: 

§ I " A corresrondencia com os Agentes Diplomaticos P Con-
sulares sobre a~sumplos que digão respeito aos inlerresses com
merciaes e marítimos do lmpcrio. 
~ 2." A n<'gociação de tratados, convPn<:õcs, c quaesquer 

outros ajustes concernentes aos sobreditos assumplos, inclusi
YalltPnte os dP Corn~ios. 

% :Lo A intelligcncia c execução dos mesmos netos inter
nacionaes. 

§ r.,. o A proteceflo da navegação e commercio BrasilPiro em 
paizes estrangeiros, c o exame das reelanw(:õcs do commercio 
estrangeiro no lmpcrio. 
~ 5. 0 As attribuiçõcs, isPnções cprivilcgios dos Agentes Con

sulares Brasileiros, e dos Estrangeiros no lmpPrio. 
~ ü.• A expedição das cartas patentes, exequatur e benc

placitos consulares. 
% 7. 0 A arrecadação das heranças de nacionaes em paizes 

est.rang-l'iro:;, e de estrangeiros no lmpcrio. 
§ 8. o Toda a corn~spondencia que corrPr pPlo ~Jinisterio de 

Estrangeiros ácerca da colonisação e cmigra~ão. 

C.\ l'ITULO YII. 

na lt'/"l'l'i/"11. St'l'{'iiO. 

Art. 8 o A Secção da Chancellaria e Archivo comprehende: 
~ L" A promuls-a<.:ão das Leis, Tratados e Convenções. 
% 2.• A synopsn e indice alphabctico das Leis c Regulamen

tos peculiares ao Ministcrio dos Ncgocios Estrangeiros, c das dis
poslç.ões que lbe SPjfio n~lati v as, e se conten hão nas Leis c Hcgu
lanwntos d!~ outros 1\linistcrios. 

§ :Lo A coll!'c~·ão e indicc dos tratados, convenções c quacs
quer acct,rdos c!•l(·brados ou subsistentes rntrc o lmpcrio c as 
demais l\ações. 

§ 4." O registro da corrr~spondeneia finda que não for espe~ 
cialmcnte reservado para as outras Secções. 

§ 5. o A cxpedi!:ão e vistos de passaportes, os quacs serão as
signados pelo illinistro, c, no seu impedimento, pelo Director 
Geral, ou quem suas vezes fizer. 

§ 6. o As certidões cxtrahidas dos registros c documentos exis~ 
tentes na Secretaria. 



( HO ) 

~ 1." Toda a cMrespond;~ncia nüo (~omprehrndida nos t ra
ballws dns outras See•·üPs. 
~ 8." ü fechallH~nt'o e expcdi~üo da correspondencia ;nu\s!l 

c das malas. ~ \l." A n'Htessa das gazetas c impressos ús Legações c Con-

sui;Hlos do lmperio. 
§ 10. A ;,;-nanla, cla~sifie:1ç.ão, arr<1njo c consrrvaçilo da cor-

l"t'~lHmtleneia, dncumetlto~ e mappas (jUC compuzcrem o Archi\o 
(\a ~~·rr!'laria. § lI. A gu:1rda, arranjo e conservação da RibliolhPra. 
~ 12. .\ procnra r entrega dos papeis c livros precisos para 

os ú.1halh<h das Secçürs. 
~ 1 :L .\ f;H·mação do Indico geral do Archivo, do Catalogo 

da nib\iothPca, e do especial relativo aos mappas, memorias 
c rlocum<'nlos sobre os \emites do lmnNio. 

§ 14. A r.obrança dos cmnhunentos que ficarem ú cargo 
da ~kerdaria d' Estado dos illegoeios Estrangeiros. 

C\PITL:LO Y!ll. 

])a quarta SN-riio . 

. \ rL !)." A Secção de f.ontabilidnde romprPhcndc: 
§ 1. o A crração c suppressão de empregos, as nomeações, 

licenças, vcncin;ento:-, retiradas, rcmoçõt>s e disponibilidade dos 
empregados do :\linisterio dos Ncgocios Estrangeiros. 
~ 2. 0 A matrieula dos mesmos empregados, feita sob as vistas 

ümncdiatas do Dircctor Geral. 
~ 3.0 O balanç.o e orçamento da despcza c creditas do 1\Ii-

nisterio dos Ncgoeio Estrangeiros. 
~ lk" A dislrihuh:iio dos rrt•ditos vola!los, e a ereação dos 

supplemenlares e exlraordinarios . 
. § 5.0 Os balancetes do estudo dos crcditos no lim de cada 
quartel, e sempre que o l\linistro o exigir. 

§ 6. o A fiscalisação das dcspezas feilas pelas Legações c Con-

suJados. § 7. o A correspondencia com a I.egaçilo em Londres, c com 
todas as outras Legaçües c Consulados, não só sobre a despcza 
c sua fiscalisação, mas tambcm no que ft)r relatiYo aos demais 
assnmptos da sua compctencia. % 8. 0 A correspondcneia do mesmo carncler com os demais 
~linisterios, Presidentes das Proyincias c <JUacsquer outros l~m-
pregados. 
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CAPITUJ.O lX. 

Do Consultor. 

Árt. 10. O Consultor hc destinado a auxiliar d Miilish'd 
tom o seu exame c parecer em todos os ncgocios sobre que 
fOr ouvido. 

Compete-lhe o titulo do Conselho. 
Art. 11. Incumbe especialmente ao Consultor dar pa

recer: 
~ 1. o Sobre a negociação de qualquer ajuste internacionaL 
~ 2·o Sobre os actos internacionaes qnc forem submettidos 

á Approvação ou Ratificação Imperial. 
§ 3. 0 Sobre a intelligencia c execução dos tratados, conven

ções, accórdos, declarações, e quaesquer obrigações interna
cionacs. 

§ 4. o Sobre as indemnisações que sejüo reclamadas diplo
maticamente. 

§ 5. o Sobre as contestações de direito internacional publico 
ou privado. 
. § 6. o Sobre propostas Legislativas ~ Regulamentos que se 
tenhão de apresentar ou expedir pelo Ministerio dos Ncgocios 
Estrangeiros. 

Art. 12. O Consultor não he obrigado a comparecer dia
riamente na Secretaria, e corresponder-se-ha dircctamente com 
o Ministro; ou com o Dircctor Geral, a quem incumbe pres
tar-lhe todos os dados e esclarecimentos de que careça para o 
desempenho do seu cargo. 
, A1t. 13. Será auxiliado no exerticio de suas funcções por 
hum ou mais empregados da Secretmia que forem d<•signados 
pelo Ministro. 

CAPITULO X. 

Disposições comíliuns. 

Art. Ü. He commum a todas as Secções: 
§ 1.0 A- guarda dos papeis pendentes até serem lindos oti 

prejudicados. 
§ 2. o Os Hegulamcntos; instrucções, decisões, c quacsquer 

actos que Tersarcm sobre os negocios da sua competencia. 
~ 3. o A synopse de todos os negocios que correrem por 

ellas, co111 indicação da marcha que tiverem e sua solução. 
§ 4. o !O balanço ammal dos papeis respectivos. 

· ~ 5. u, !O índice geral dos mesmos assumptos, sendo estes 
subdivididos do modo o mais facil para a sua procura. 

§ 6. o A synopse das Leis; Regulamentos e decisões do Governo 
na parte que ~isser respeito ás especialidades de cada hurna das 
mcs1nas SPc~ões. 

H 
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CAPITL'I.O :XL 

Do JJireclur Geral. 

Art. 15. O Director Geral he o Chefe da Secretaria d'Estado 
dos Negocios Estrangeiros, c a elle es!üo subordinados lodos os 
respeclhos Empregados, excepto o Consultor. 

Compete-lhe o titulo do Conselho. 
Art. iü. Incumbe ao Director (~era!: 
~ 1. o Dirigir, promover c inspcccionar todos os trabalhos da 

Sect•ctaria, especial c immediatamcntc os que estão a cargo da 
SecÇão Central. 

%. 2. o l\Iantcr a ordem c regularidade do serviço. 
§ 3. o Organisar ató ao dia 31 de Março, e submctter á 

consideração do Ministro, o relatorio que deve ser apresentado 
annualrncntc á Asscmbléa Geral. 

§ 4. o Executar os trabalhos que lhe forem commettidos 
pelo l\Iinislro, c prestar-lhe as informações e pareceres que cllc 
exigir. 

§ 5. o Preparar ou fazer preparar, e instruir com os nccessa
rios documentos c informaçü1~s, todos os n1•gocios que dcvão su
bir ao conheci rncnto c decisão do Ministro. 

§ ü. o Corresponder-se dircctamentc, de ordem do Ministro, 
co!l1 as Autoridades do lmpcrio (exccptuados os l\linistros, Se
crctarios dasCamaras Lcgislathas, Conselheiros d'Estado, Bispos 
e Pn•sidentcs das Províncias) sobre objectos de mero expediente, 
ou in formaçõt•s tendentes á intrucção dos ncgocios. 
~ 7." Heceber c abrir toda a eorrcspondencia official, dar· 

lhll direcção, e levar immcdiat'lmentc ao conhecimento do l\Ii
nis!lro aqtwlla qtw por sua importan1~ia o mereça. 
~ H." t;uanlar soh sua l'l'sponsahilid:Hk OIS eil'ras c n eor

reS!pomlenda rcscrvatla que por sua natureza n;io tenha d•~ passar 
ás Secções. 

§ fi." Fazer prolocnlisar n cntrnda c sahida de toda a cor~ 
respondcnci" que lôr expedida ou recebida pelo l\linistcrio 
dos Negocios Estrangeiros. 

§ 10. Dar licL~nça até 30 dias aos empregados, por motivo 
j u:,~to. 
~ 11. Propô r ao Ministro, para execução complementar deste 

Hcgulamento, as inslruçücs adequ"das á direcção, distribuição e 
cc(momica do SPrviço. 
~ 12. Crear os linos necessarios para o registro da Secro

talia. 
$ t 3. Chamm· extraordinariamente ao serviço de qualquer 

da$ Secções os Empre!:\·ado~ tias outras, quando a affiuencia dos 
tr<1ballws c sua urgencia a,;sim o e:xij;io. ~ 

§ H. S:)rvir de Secretario ela Secção dos Ncgocios Estran~ 
gciros t~o C:msLJlho d'E>tildü. 
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Art. 17. Em S(IUS impedimentos servirá o Direelor d~ 
Secção quo fôr designado pelo Ministro. No imp<'dimcnto 
do designado, servirá o Direetor mais antigo que estiver pre
sente. 

L\l'lTULO :\..11. 

Dos Directores de Secção. 

Art. 18. Aos Directores de Sel'ção incumb<': 
§ 1. o Executar com zelo o pontualidade os trabalhos de que 

trata o art. 14. 
~ 2.0 Ter em dia os registros de suas Sec<:ões. 
§ a. o Dirigir c examinar' {ist;a(isar e {JJ'Oillm'Cr todos os 

trabalhos que competirem ás suas Secções, c entrega-los ao 
Director ~eral com a exposição e documentos ncecssarios. 
~ 4. 0 Prestar e requisitar aos outros Dircctorcs as infor

mações ncccssarias para que os trabalhos da Secção S<'juo per
feitos. 

§ 5. 0 Apreslmtar ao Director (~era! no t.o de Março o rcla
torio dos negocios que corn~n~m por suas Sec<:ü~~,;, <"Oill os n·s
pcclivos annews, para se fazer o relatorio geral da ltPra rlição. 

§ 6.° Communicar aos outros Dircctores o que se houver 
fdto e tenha dcpendcncia com os negocios que lhes estão in
curnbidos. 

§ 7. 0 Submetter á apprm'ação do Dircclor Geral, antes de 
as mandar pas-sar a limpo, as minutas dos desrachos que ti
verem de ser expt~didos. 
~ 8. o Promover o melhor andamento dos negocias perten

centes ii r~specliva Secção, propondo ao Dircclor (~<'fal as pro
vhkndas do qn1.1 haja misiPr, assim sobn~ a onl<'lll e 1111'1 hodo 
dos trabalhos, enmo sobn· a insullkiPnda do pessoal, ou lillta 
de execução no cumprimento dos seus deveres. 
~ 9. 0 Le~alisar os docunwntos expedidos pelas suas Sccc;ões, 

quando lllão possão ser pelo Direetor ticral. 
§ 10. Ter convenientcmcntt~ classifirados, e snh a sua guarda, 

os papeis pertencentes aos negocios das suas Secções, edre~:;ando 
aquelles cujos assumptos estejão findos, ou prejudicados, w Di
reclor do Archivo c Cl:anec!laria, que lhcs d;mí o divido dPstino 
com as notas necessatias para esclarecimento do Ard1!Yistn, 
ficando na Secção o registro dessa cntrrga. 

Art. 1!). Os Direetorcs de Sccs·ão serão substituidos, em 
seus impedimentos, sobre proposta do Director Gc·rul, pelos. 
Otnciacs c Amanuenses, respeitada a categoria. 
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t:Al'ITt:tO XIII. 

Do Traductor-C ompilador. 

Art. 20. Incumbe ao Traductor-Compilador: 
§ t. o l<'azcr as traducçües que lhe forem incumbidas pelo 

Direclor Geral, tanto dos idiomas estrangeiros para o nacional 
como deste para aq uelles. 
~ 2." Extractar dos tratados, documentos e periodicos es

trang~eiros, com as observações e confrontações convenientes, o 
que possa interessar ao Ministcrio dos Negocios I<:~trangeiros, c 
o que lhe fôr designadamente detorminado pelo Director Geral. 

§ 3." CoordGnar os mtilsmos tratados, doeu mento~ c pcriodi
cos, para serem convenientemente arcllivados, indicando as la
cunas que devão ser preeachidas. 

§ 4. o Executar qualquer outro trabalho proprio da sua es
pecialidade c l1abilitações, que lhe for commcttido por ordem 
do Ministro ou do Direct()f Geral. 

Art. 21. O 'fraductor-Compilador terá a categoria c van
tagens de primeiro omcial. 

CAPITULO XIY. 

Da ordem, tempo e processo do .serv1ço. 

Art. 22. Haverá trabalho na Secretaria todos os dias quo 
não forem de guarda ou feriados, começando ás 9 horas da 
Jllillllhã. 

Art. 2:1. Nos tlias d~ guanla ou I'Priaclos, quando a alllu
cncia dos nl'goeios ou o serviço publico o exigir, o trahalho eo
meçará, para todos ou para alguns Empl'cgados, á hora designada 
pelo Director Geral, o quo.! mandani avisar aquollcs que dcvão 
comparecer, 

Art. 24. Dar-sti!-hão por findos os trabalhos quando o Di
rcctor Geral despedir os Empregados; nunca, porem, antes das 
2 horas da tarde. 

Art. 25. Os Empregados que devem comparecer diaria
mente na ~ecretaria, menos o Dircctor Geral c os Correios que 
oão estiverem de serviço, assignarão, logo que entrem, o livro 
do ponto, que ficará á cargo do J)irector da 4.a Secção. 

A's 9 + horas será encerrado o ponto c presente ao Di
rector Geral. 

Art. 2li. O Porteiro, seu Ajudante, Continuos c Correios 
do serviço devem estar presentes ás 8 horas da manl~ii, ou antes 
se fôr preciso. 

Art. 27. Os Empregados qne faltarem e não justificare ui 
fl falta perderiio o ordenado e a gratillea~:i"\o do diu. 
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Os que fallar<~m c justificarem a falla perderão a grali
tlcação. 

Os que entrarem drpois de encerrar-se o ponto, e justifl~ 
carem a demora, perderão sómPnte a g-ratiflcaçilo. 

Art. 28. O Director Gnral poderá julgar justiliradas as 
faltas até 3 dias em hum mez, iÍ vista das simpliees all(•g-a<;(lPS 
do Empregado. As faltas que excederem a tres dias só po
derilo ser justifjcadas com attestados de l\ledieo, a juizo do Di
reetor Geral .. 

Art. 29. No fim do mez liqnidar~se-hiio as li1llas de cada 
Empregado, e remett(~r-se-ha ao Ihesouro huma rel:lção de fre
quencia de todos elles, assignada pelo Diredor Geral. para que 
se fação os devidos descontos em conformidade dos artigos an~ 
teriores, 

'l''l'iiJLO 11. 

C.\l'ITl:tO XV. 

Das nomeoçiics. 

Art. 30. O ])jredol' Geral, o Consultor, os Dircelorr~s de 
Secção, os Primeiros e Segundos Offieia<'s, incluindo o Tra
ductor-Cornpilador, ser~ o nornPados por lkrrelo. 

Todos os outms Empregados serão nomeados prlo Ministro. 
Art. 31. Os Empregados de nomeação Imperial, antes 

do cntrnr<'m Prn cxPrcie.io, prestarão juramento 11as mãos do 
Ministro, ou do ])in·<·.tor (;Nal, d(• lH'111 r11111prin•1n os seus 
d(~veres. 

Art. 32. As nomeações do Consultor, Dircctor l.cml, J)i
rcctorcs de Secção e Traduetor~C:ompilador H'rfio da liH<~ es
colha do (;overno. 

A1·t. 33. As nomcaç<lc:; dos Prinwiros e :;;('i.!Hndos Officiaes 
são sujeitas a accesso, mas não dependem dr antiguidade, rxcepto 
em caso de igualdade de nwrecimcnlo. 

Art. 34.. O Porteiro, seu Ajudante, Conlinuos c Correios 
serão tambem nomeados por livre esenlha do Ministro. 

Art. 35. He sujeita a concurso ou exan1t~ a nonwnção dos 
Amanuenses. conforme o programma que estalwlf'cer o l\linistro. 

Não serão, porêm, sujeitos a rslc exame os harhan•is for
mados em direito pelas faculdades do lmpcrio, e cs graduados 
ern cursos analogos de academias ou uni \'ersirble:; ('Sl r:mgci r~s. 



( 86 ) 

CAPlTL'LO XVI. 

Dos vencimentos. 

Art. 3fi. Os vcncirnrntos dos Empregados da Secretaria 
d'Estado dos Negocios Estrangeiros constarüo de ordenado e 

gratificação. 
Art. 37. Os ditos vencimentos são os fixados na tabclla 

annexa ao presente npgulamento, e serüo percebidos conlormo 
o que nella se declara c prescrevem os artigos antecedentes. 

Art. 38. Os Empregados do Gabinete do l\1 inistro perce
berão, alem dos rcsprcti\os vendmentos, huma gratificação que 

não exceda de 1.800~. 
O que não pertencer á Secretaria poderá ter vencimento 

igual ao de hum 1." Ollicial IHl mesnt3 confmissão. 
Art. 39. O Empregldo que tiver o tempo nccessario para 

a aposentadoria póde continuar a servir, se o Governo julgar 

conveniente o seu prcstimo. 
Neste caso terá cllc hum augmento em seus vcncimrntos, 

que será gradual de cinco em cinco annos, na razão de hum 

decimo por cada vez. 
Art. 40. Os Empregados aposentados de qualquer Minis-

terio, sendo nomeados para exercer emprego na Secretaria d'Es
tado dos NPgocios l~strangeiros. nfw accumularão os venci
mentos do novo emprego com o ordenado da nposentadoria, 
pm•em terão direito á opção de hum dos dous vencimentos, 

c mais metade do outro. 
Art 41. O Empregado que substituir ao Dircctor (~eral, 

ou a algum dos lliredon~s de Secção nos seus impedimentos, 
JIPI't:PIH~ní a quinta par\.(~ (\os VPrH~imenlos do substituído, ou a 
respeeliva gralilleaçào, comlanlo q1w o vendnwnto lolal não 

exceda ao do substituido. 

C.\l'HTLO XSll. 

Dns licenças. 

Art. fd. Aos EmprC'~ados da SPcrdaria dos Negncios Es
trangeiros que tiverem licença por mais <In seis m:~zcs, ainda 
que seja por motivo de molestia, se fará hum desconto de me
tade dos respectivos vencimentos , os qnaes cessarão inteira
mente se a licença prolongar-se por mai~ de hum anuo. 

Art. 43. O tempo das licenças reformadas ou de t.wvo 
concedidas dentro de hum anno serú junto ao das antec!)dentes 
pnra fazPr-se o d!~seont>l de mda(\e do YeneimerHo desde o 
primeiro dia que ex(~e<ll~l' ao vraw cl!~ ~;:•is mezes. 

:\rt. 44. O tempo das lieença~ por mo\cstia s~rú coalado 
para antiguidaue de e\a5st~ por iutdro at!~ seis mczes, c por me· 
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tndc passando este prazo até hum anno; não se lcYando em conta 
todo o tempo que decorn~r de então em diante. 

Art. 4:S. Nenhum Empregado poderá obter licen~a antes 
de haver e;Jtrado no elleclivo exercício do seu cargo. 

CAPITCLO XSIH. 

Das aposenlatforias. 

Art. 4G. Podem ser aposentados com o ordPnado por in
teiro os Empregados que tiverem trinta anDos de seryjco e im
possibilidade physica ou moral. 

Serão aposentados eom o ordenado prnporeionnl aquclles 
que, tendo mais de dez annos de servi\·o, lical"<'lrt impossibili
tados physica ou moralmente de exercer os seus elllpregos. 

Art. t, 7. Os 1~111 pn~gados actuaes que l'on~m conservados, 
ainda que tenhão a antiguidade exigida no artigo antecedente, 
só poderão ser aposentados com o ordenado fixado por este 
Regulamento depois de mais tres annos de exercício, salro se 
já contarem trinta c cinco annos de serviço. 

Art. /1-8. No tempo de serviço necessario para a.; aposen
tadorias não se poderá eontar mais de hum terço do serviço 
prestado em Hepal'tição Provineial ou l\Iunieipal. 

Art. lt.9. O Empregado que se achar comprehendido no 
caso do art. 3~ contará para o ordenado de sua aposentadoria 
metad;e do aecrcscimo do vencimento que concede o dito artigo. 

Art. 50. O Empregado da Secretaria dLS Negocios Es
trangeiros qur, já tiv<'r sido aposer1tado por este ou por outro 
l\Jinisterio não podrrá allegar para segunda aposentadoria o 
tc111 po do set'\' iço mm pu lado na prime i r a , nem podcril accu
mulat' os \'t'tu·.inu•ntos de duas <IIHJSenladorias, 111as lt•rú direito 
iÍ opção entre hlltll<l e outra. 

Art. 51. Só se abonarão para o prazo da aposentadoria 
as faltas por molcstia que não cxccdão a GO di:ls em cada anno. 

Das demissões c medidas disciplinares. 

Art. 52. O DircciM Geral póde, independent.emrnlc de or
dem do Ministro, advcrt.it· os Empn~gados que lhe são subordi
nados, quando deixem de desempenhar, por negligencia ou outro 
motivo nãojustificavcl, os trabalhos que lhes forem incumbidos, 
ou dt~ qualrpwr modo faltem aos seus slrietos deveres. 

A advcrtencia será publica ou partieular, Sl'gUtHlo a gra
vidade do caso. 

Art. 53. Poderá tambcm o Director Geral suspender por cinco 
a trinta dias os mPsmos J~mprcgndos; mas, quando a suspensão 
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t~xecdeí' a oito dias, deverá dar conta immediatamcntc ao .ti[i
nistro, que rPsol verá sobre ella. 

Art. 5't-. O Ministro poderá suspender correccionalmente :i 
qua hjtlt?r dos sobreditos Empregados por tclhpo qne não cxced<l 
a ires uwzes. 

:\ rt. 5:i. O eiTdto da suspensão h e privar o I~mpn'g-ado do 
exereido do Emprego, da antiguidadP, ordcnano c gratificação.· 

"' rt. :.io. São causas de liemi~~ão, ainda li ue o Empregado· 
tenha mais de dez annos de serviço ctl'ectho na Secretaria: 

§ 1.0 A perpetração de qualquer crime gravé. 
§ 2." A reve~ação de segredos. 
§ 3." A traição, o abuso de confiança, a insubordinação

grõ~vo ou repetida, c a irregularidade de conducta. 

'l'l'l'lli.O lU. 

C\PITL!t.O XX. 

};rt. 57. N<J Hcgimento interno da Secretaria, que deverá ser· 
proposto pel-o Dircctor tieral, em conformidade do art. 16, serão 
desenvolvidas c completada.s as disposições deste Hegulomento. 

Art. 58. .Fica supprimida a classe dos Praticantes da Secre
tat·ia d' Estado dos l\rgodes Estrangeiros~ 

Os aciuaes, porém, que não tiverem aéccsso poderão ser' 
conservados emquanto bem servirem. 

Art. 59. Se•·ão dispensadas as regras de· accesso gradual e 
oonoorso nas primeiras nomeações que se tizercm em execução 
do presente nc~gulamento. 
. Art.. la~. O M inisl ro podet·á J'emovnr dé h umas para outras 
Secções os respectivos JJirectorl's, l'Xccplo o JHredor (ieral, se-
gu-ndo convier ao serviço• 
• A1:t. GL Os emolumentos quc~ se eobrão pelos trabalhos l'l' 

nomeações da Secretaria d' Estado dos Ncgocios Estrangeiros 
ticão pertencendo li receita do lmperio, e serão arrecadados 
conforme a tabella aetual, ou a ljUC de novo se estabelecer, na 
Repartição competente, com e~cepção daqlielles que, no inte
resse do serYico publico, c para commodidade das partes, dc\ão· 
cotinuar a ser arreeadadog na mesma Secretaria. 

Art. 62. A expedição dos passaportes, que compete á Se:.. 
crctaria ct'Estado dos Ncgocios Estrangeiros, será regulada 1 em_, 
quanto outra cousa se não·dispuzev; pelas instrucçõcs actualmente 
em vigor. 

Art. o:3. Hum dos Segundos Officiaes empregados no Archi
vo deverá residir no edilicio <la Secretaria, e terá a s~u cargo a 
guarda, asseio e economia intema, sendo neste SGrviço coadjn-· 
vado por hum dos Continuos; 
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Art. 64. Os Empregados diplo•_naticos em disponibilidade 
poderão pcrceb1~r, al1)rn dos seus respectivos vencimentos, huma 
gratificação arbitrada segundo a importancia dos trabalhos que 
lhes forem incumbidos na Secretaria. 

Art. 65. Fica revogado o Hegulamcnto n. o 35:J de 20 de Abril 
de 18~4. e quaesquer outras disposiçües em contral'io. 

José l\Iaria da Silva Paranhos, do l\Ieu Conselho, Ministro 
e Seeretario d'Estado dos Negocios E'trangeiros, assim o tenha 
entendido e faça e\.ecutar, expedindo os despachos necessarios. 
Palacio do lHo de Janeiro, em 19 de Fevereiro de 1859, tri-· 
gesimo ?itavo da lndependencia c do Impcrio. 

Com a rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

José Maria áa Silva Paranlw!. 

Tabella dos Ordenados e Gra~ificaeões dos Em
Jn-egados da Seca•ettU"ia d~Estado dos Nego
cios Estrangeb•os, a que se t•efere o Art. 37 
do $egulameuto n.o 2.3ãS de :19 de J?everei
t•o lle t.S59. 

I Empregos. Oráenado. Gratificação. 

-------------------- ------

Dircclor Geral ............... 5.000~000 4.600:tji000 
I c??sult?r ...... : ............. 4.000:tji000 2.000:P000 

Dn cct01 de Secçao ....•....... 3.600;Jjl000 1.400~000 
ll'rimciro Official •............ 3.000:tJ!OOO 1.000:tJiOOO 

Segnnllo Onidal. ..........•.. 2. tiOO:tjiOOO ROO:t\000 
A mau1wnse .................. 1.5UO:tJiOOO 500:tJiOOO 
Traduetor compilador ......... 3.000~000 1.000:tji000 
Porteiro .•.•...........••.... 1.600~000 800:tJ!OOO 
Continuo .................... 1.000~000 400:tp000 
Correio ...................... 1.000~000 t.OO:niOOO 

- -

Observações. 

t.a Os Empregados do Gabinete do Ministro percebem os Ycn
cimentos que lhe competirem por esta Labella e pelo artigo 38 
do regulamento acima mencionado. 

2. a Os Correios terão, além dos vencimentos que ficão mar
cados, 1~000 por dia de serviço que fizerem, e huma gratificação 
annual, que não excederá de 150:tJ!, para cavalgadura c arreios. 

Palncio do Hio de Janeiro, em 19 de Fevereiro de 1859.-
.J o sé lJ1 aria da Silva Paranlws: 

12 
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Reforma a Secretaria d'Estado dos Negocias dft _1larinha. 

llei por ben1, tbando da autorisa<:fín roneNlidn pelo art. 12 
da Lei n.o 87~, de 23 de Agosto de 185ü, decretar a seguinte 
reforma da Secretaria d'Estado (\()S :'\egodos da \lariuha. 

C.\.PI'I'IJI,O I. 

/Ju numero dos Empregados. 

Art. 1." A Secretaria d'Estado dos l\'l•.godos da :\Iarinha 

será composta: 
§ 1. 0 ))e um Director Gcrul. 
§ 2. 0 De tres Directorcs de Sccçrto. 
~ 3.0 De quatro Primeiros Officiaes. 
~ 4. 0 De quatro Segundos Ofliciacs. 
~ 5. 0 l)c quatro 1\tnanucnses. 
~ 6.0 De um Ollicial Archivista. 
~ 7. 0 De um Ajudautc do Archivista. 
~ 8.0 ne um Porteiro. 
§ ~.0 nc um Ajudante do Porteiro. 
~ 10." Hc um Continuo. 
~ 11. 0 lk quatro Corn·ios a ca\a\lo. 

SECÇÃO li. 

Da divisão da Secretaria. 

Art. 2." A Secretaria comprchmderú, além do Gabinete 

do Ministro, as seguintes Sceçõc;;. 
§ 1.

0 
SccçflO Central, immcdiatamcale dirigida pelo Di-

rcclor Geral. 
§ 2.0 1.", 2.", c 3." Secções . 

. Art. 3.° Compete á Secção Central: 
§ i.o O processo, ou preparo, para a sancção e promul-

gação das Leis c proposlas Legislativas. 
§ 2. o A correspondencia com as Camaras Lcgislrtivas. 
~ 3.o O relatorio anuual, que dcY'l ser presente. á Assem-

blea Geral. 
§ 4.0 O prrparo do lkspacl;o ImperiaL 
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§ 5." Os negocios reservados, commeltidos pelo ~Iinistro 
ao Dircetor (;eral. 

§ G." O assPntamculo dos EmprPgados da S:'~retaria com 
,1s notas n~spPclivas. 

% 7 ." Os lt~rmos de juramt•tllo <1os Empr('~~:Hlos, que o dc
H'rt'lll prt$l:tr na Serrdaria. 
~ 8." O JH"Pparo dos passapor!Ps dos navins, r• os rcspe-

d i ms passrs. 
~ ~)." O livro do ponlo dos Emprcgatlos. 
§ to. o A distribuit:flo, din•cç:io ,, remessa do P'(pcdirn!P. 
~ 11. o A tisealisaç;lo elas dt'Sl>P:r.a:> dn ~eneln ria. 
~ 12. 0 A reYisiio da n•dar:r:flo dos aetos, qnn srHlcvcrn cxprdir. 
§ t:{. 0 O rPgislro da entrada, e destino dt• lodos os papPis, 

(JlW rinrem á Seerdaria. 
~ H-. 0 O livro da poria. 
~ 1[).• A synopst~ e iurlicP nlphabcliro rlos tH'gor:ios, sobm 

os quaes r.lr consultada a SeerJio de :\Jarinha do Conselho de 
]~stMlo. 

§ 16. o li synopse c indiec alphahclico dos pareceres da 
Hh!Srna SP<:í;fío f"nm as n'soluções n•spcetivas. 
~ 17. 0 A Synopsn e índice alphabetil:o das Lcif, relativas 

aos l'r~oeios da l\larinlw. 
A;:t. 11. 0 A' 1." Secção compete: 

§ llnico. Tudo que lür relativo: 
Ao Quartel General. 
AudHoritt. 
l~ibliotheca. 
Corpo de Saudc. 
Corpo Ecclcsiastieo. 
Offieiaes de Nantkn. 
Hospitaes e Enfermarias. 
Força naval, inclusive os mnios de ·lransporlr' o desar~ 

madus. 
13atalhão naval. 
Corro de Irnperiaes Marinheiros, c Companhias de Apren-

dizes. 
Recrutamento e engajamento. 
Companhia de Invalidos. 
Asylo de Invalidos. 
Art. 5." A' 2.a Secção compete: 

§ Unico. Tudo quanto fôr relativo : 
Ao Conselho Supremo Militar. 
Conselho Naval. 
Conselho de compras. 
l~seola de Marinha. 
Contadoria. 
lntendencias e ::tccessorias. 
Corpo de Offieiaes de Fazenda. 
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Prezas. 
Capitanias de Portos. 
Melhoramentos de Portos. 
Diques. 
Jlraticagens de narras. 
I'baróes. 
Art. 6." A' 3.3 Sec<:ão compele: 

§ Unico. Tudo o que fôr relativo: 
A Arsenaes. 
Córte de madeiras. 
Obras diversas. 
Corpo de Officiaes Marinheiros. 
Corpo de 1\lachinistas. 
Companhia de Artífices, c de menores. 
Quaesquer outros trabalhos, que não forem da competcncia 

da 1. • e 2. a Secrões. 
Art. 7. 0 A. distribuiç.üo, estabelecida nos arts. 3. 0

, 4. 0
, 

5. o e 6. ", poderá ser alterada pelo Director Geral, com auto
risação por escripto do Ministro', quando a cxperiencia o 
mostro.r nccessario. 

SECÇÃO UI. 

Das obrigat;1ics communs ás Secções da Secretaria. 

Art. 8. 0 E' eomrnum ás Seeçõcs: 
~ f.o A guarda dos papeis pendentes, até serem findos, 

ou prejudicados. 
§ 2. 0 As certidões. 
~ 3. 0 Os Heg-ulamentos, instrneçõPs, tkrisõcs, e quacsqucr 

ados n·lalivos aos tu•g-oeios tla sua rolll)Wlt•llria. 
§ i. 0 O registro, por extracto, de todos os ncgocios que 

corr&em por ellas, com indicação do processo r1ue forem se
guindo, e das decisões que tiverem. 
~ 5. • O balanço annual dos papeis respectivos. 
§ 6.<> A expedição dos títulos de nomeação, que n'ellas se 

passarem. 
§ 7. o O quadro, assentamento e matricula de todos os 

Empregados respectivos, com as notas relativas ao seu exer
cício e conducta. 

§ 8. 0 O livro do tombo especial de cada hum dos ramos 
de serviço, que compete ás mesmas Secções, contendo em re
sumo, e por ordem chronologica as Leis , Decretos, Avisos, ou 
qualiquer acto de sua instituição, e as alterações, que tem ha-
vido até o estado, em que se achão. • 
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SECÇÃO IV. 

Do Gltbinete do Ministro. 

Art. !l." O :\Jinistrll poden1 chamar para os trabalhos do 
seu Gabinete hum, ou mais Empregados da Secretaria, de qual
quer cathegoria que sejão. 

Art. 10. Incumbe aos Empregados do G'lbinelc: 
~ 1. o A reePpção, c abertura· da eorrespondeneia, que fôr 

ll'vada ao Gabinete. 
§ 2. o O protocollo da entrada, e destino dos papeis rece

bidos no Gabinete. 
§ 3. 0 A expedição da correspondencia urgente. 
§ 4. o Auxiliar o Ministro nos trabalhos, q uc este reservar 

para si. 
~ 5. o A transmissão das ordens, que não possão ser com

municadas directamentc pelo l\Iinistro ao Director Geral. 

SECÇ.\0 V. 

Dlt nomeaçüo, demissüo e aposentadoria dos Empregados. 

Art. 11. Por occasião de executar-se o presente Decreto, o 
lioverno nomearú, para os lugan's da Secretaria, as pessoas que 
julgar idoneas, aproveitando os Em pregados actuaes, que esti
verem nas condic;ües de continuar a servir. 

Art. 12. Depois de reorganisada a Secretaria, serão os lu
gares de Amanuenses providos por concurso, c de conlormidad~~ 
com as instrucçües que o regularem, e forem expedidas pclo?·
l\linislro, preli~rindo-se na nsmlha, em igualdade dt~ eireums
taueias, os conetiiTt>nlt's lJl!e servirem em alguma das ll<'par
tiçücs do l\Iiuisterio da 1\larinha. 

Os nachareis em Letras, e os formados em qualquer Fa
culdade não serão sujeitos a concurso. 

Art. 13. As nomeações do Director Geral, c dos Dircctores 
de Secção dependem da livre escolha do Governo. 

Art. 14. As nomeações dos Primeiros c Segundos Officiaes 
são sujeitas a acccsso, mas não a antiguidade, excepto em caso 
de igualdade de merecimento. 

Art. 15. O Porteiro, e o Ajudante d'estc, c do Archivista, 
serão tambcm nomeado~ por livre escolha do Governo. 

Art. 16. As nomeações de Director Geral, Dircctorcs de 
Secção, Officiaes, Oficial Archivista c Porteiro serão feitas por 
Decreto Imperial. 

As dos Amanucnscs, Ajudantes do Archivista c do Porteiro 
serão feitas por Portaria do Ministro, assim como as do Con-, 
tinuo, c dos Correios. 



Art. 1í. Aos adut~rs A<ldidos da Secretaria, que forem 
eonlcrnpl:ldos na primeira organisação, contar-se-ha o tempo 
de serviço, que tiverem como taes. 

Art. 18. Os Empregados da Secretaria, antes de entrarem 
em exercido, prestarão nas mãos do Ministro, ou do Direclor 
Geral juramento de bem servir. 

Art. 19. Süo causas de demissão, ainda que o Emprrgado 
conte dez annos d1~ efr~ctho serviço 11a Secretaria: 
~ 1. o A perpetração de qualquer crime grave. 
§ 2. o A revelação de srg;redos, a traiçüo, Q abuso de con

fiança, a insubordinação gran~ ou repetida, c a irregularidade 
de conducta. 

Art. 20. Os Emprega1los 1la Sr·crf'laria só porlPrão sPr 
aposenta1los, no caso de se acharei li inlwhililn1los, rara o drsrm
pcnho de seus deveres, por avançnda idadP, on molestia,ou quando 
o bem do serviço o exigir, ohscrYando-~e as seguintes regras: 
~ 1. o Sení a posr~ntado com o ordenado por intdro o Em

pregado, que eonlar ::o, ou Ill<Ais annos de servir;o, c eom onlP
nado proporcional aos annos o quP tiver menos de 30, <'mais 
de 10, levando-se-lhe em conia o tempo de scni(:o, prPstaflo 
em outros Empre~os de no:mw:fío do l~on~rno, c eslipendiailo:; 
pelo Thesouro. 
~ '2. o 1\'Pnhum Empregar lo sr•rá aposentado, tendo menos dé 

dPz annos de senico. 
§ ~1." O Emprr•gado será aposPntado no ultimo lugar, que 

senir, com!anto qun tl·nha Ires annos ele clfPcliYo exercido 
n'ellc; c, cmquanto os mio completar, sú o poderá ser com o 

, ordenado do lu~ar, lfllP tinha antcriornwnte Ol'cupaclo, con
, forme a disposil:fw do~ 1. 0

, saln1 :-;e contar :15 annos de seniço. 
§ 11." o.~ Entprcgado~; iiJHhl'tllallo~ dr~ l(llalqtwr ;\linislPrio, 

sr~m\o de 11ovo nollwados, para r·\r·rr.r•r r•mpn·~·n na Sr·r-rl'laria, 
não accumnlarão os ven~.:imPntos do IIO\O emprego com o on.le
nado da aposentadona; porr'·m, terão direito de fazer opção de 
lmm dos dous n~ncimentos, a que se juntará metade do outro. 

§. !). 0 Se os Empreg-ados, dt! que trata o parngrapho nntP
cedente, ehr·garem a obter direito ;í nova aposentadoria, para a 
qual não se lhes levará em conta o tempo, que servirão no 
emprego, em que cstavão aposentados, não accumularão os 
ordenados das duas aposentadorias, mas poderão optar entre os 
dons, a que \I c que ma i:; lhes comicr. 

§ 6. o Não se contará, para a aposentadoria, o tempo exce
dente a 60 dii1s em cada anno, em que o Empr<'gado fallar ao 
serviço, ainda que seja por molcstia. 

$ 7. o Ao Empregado ela Secretaria, que substituir a outro 
nas suas faltas, c impedimentos, é pl'rmittido optall entre a 
gratificação, c a quinta parte do vencimento do substituido, 
comtanto que o vencimento total não exceda o do Empregado 
substituido. 
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~ 8. o O Governo poderá conceder ao Emprrgado, que , com
pletando 30 annos de serviço, nüo estiver inllabilitado, lmm 
dUgmento nos seus vencimentos, o qual seriÍ gradual, ou de 
cinco em cinco annos, na razão de 1 O "/o por cada vez, impu
tando-se ao ordenado, pilra o caso de aposentadoria, súmente 
metade do dito iHJg·mento. 

Art. 21. Os :Empregados actuaes, IJUC contarem 35 annos 
de serviço, c não rorcm apron•itados na presente reforma, scriio 
aposentados com o ordenado 111areado na tahdla, que acom
panha este Decreto. 

SECÇ.\0 YI. 

flas [ i('em;as. 

Art. 22. As licenças por molestia conserrar.-ío aos Empre
gados da Scc.retaria a sua antig-uidad1~ por inteiro, até seis mczcs, 
e por metade, passando d'cste prazo até hum anno, não se le
vando em eonta todo o tempo, que dccorn~r de então em diante. 

Art. 2:3. Aos Empregados, que oiJtivaem licença, ainda 
fJUf~ seja por motivo de molestia, Lu·-se-ha nos vencimentos 
ljUe perceberem, hum dcsconto, que SCI'J J'f'~lllado reJa ma- \' 
nei r a Sl'gu in Le : 

§ 1." · O desconto será de metade do vencimento, se as li-· ·· 
cenças excederem a seis mezes ató hum anno, lindo o qual ~ 
poderá ces:>ar todo o veneimento. 

§ 2. 0 O vencimento lambem poderá cessar, ainda que o 
Empregado não requeira mais licença, findo que seja o anno, 
dilndo apenas parte de doente. 

Art. 2'1.. O tempo das diversas Jicencas, concedidas dentro 
de hum anuo, qualquer que knlta sido o prazo dP f'ada hmna 
1i'ellas, reunir-sf•-lta, para se pnu·t·dt'l' ao dt'.'f'Oillo, 111~ IJlW 

trata o arligLl anlcct~dcnk. 
Art. 25. ~enhum ]~mpregado poderú obter licença, antes 

de haver entrado no ell'cctivo exercício do SPU PmprPgo. 

sECt,;Io YII. 

Da.~ Jlcnas, a que finlo sujeitos os Empregados. 

Art. 26. Todos os Empregados da Secretaria são respon
saveis pelas faltas, que commetterem no exerci cio de suas 
attribuições. 

Art. 27. Podem ser suspensos pelo Di redor Geral por 5 
a 30 dias, t}uando deixarem de desempenhar, por negligencia, 
ou por motivo não justilicavel, os trabalhos, que lhes forem 
incumbidos, ou de qualquer modo faltarem aos seus estrictos 
deveres. Quando a suspensão exceder a 8 dias, o lJirector Geral 
dará couta ao Ministro, que resohrrá sobre ella. 
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Art. 28. O Ministro poder:í pelos mesmos motiY05 sus
pender a qualquer Em pregado até trez mezes. 

Art. '19. O eiTeito da suspensão é privar o Empregado, 
pelo tempo correspondente, do exercício do Emprego, da anti
guidade, ordenado, c gratificação. , 

Art. 30. Além da suspensão, o Director Geral podPra 
admoestar c advertir os EmprPgados, sPttdo a advertencia pu
blica, ou particular. O Ministro tem igual direito, c po
dcl-o-ha exercer verbalmente, ou por cseripto. 

SECÇÃO Ylii. 

Dos vencimentos. 

Art. 31. Os yencimcntos dos Empregados da Secretaria 
constarão de ordenado c gratificação, d.~ conformidade com a 
tabella anncxa a est<~ Decreto. 

Art. 32. Além dos ordenados c gratificações, de que trata 
este lkcrcto, nenhuma ontra dcspcza se fará com a retribuição 
de scrvicos ordinarios da Secretaria. 

/ Art: 3~l. Os emolumentos, que se cobrão na Srcrctaria, 
~ 1 ficão pertencendo á receita geral do lmpcrio, c serão arreca-
._.~ ;!f/•oados na Hepartição competente, e provisoriamente na Secre
~/#/,;. taria da Marinha, se a~sim fôr indispensaYel, remcttendo-sc 

: / para o Thesouro, de qumze em quinze dias. 

Das 

CAPI'I'tJI~O 111. 

attt·ibuieões dos dh'ersos Emt,regados 
· da S(•(•;·t~tnr·ia. 

~mcç\o 1. 

Do Dircctm· Geral. 

Art. 34. O Director Geral ó o Chefe da Secretaria, c a 
elle estão subordinados todos os Empregados d'ella. 

Compete-lhe o titulo de Conselho. 
Art. 35. Incumbe-lhe: 

§ 1. o Dirigir, promover e inspeecionar todos os trabalhos, 
especial c immediatamente os que estão a cargo da Secção 
Central. 

§ 2.0 Manter a ordem e a regularidade do set·viço, admoes-
tando, advertindo e suspendendo os Empregados, na fórma 
estabelecida n'este Decreto. 

§ 3. 0 Organisar até o dia 31 de :Março, c subrqetter á 
consideração do Ministro o relatorio, que deve ser npresentado 
annualmente á Assembléa Geral Legislativa. 
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~ 1
LD Executar os trabalhos, que lhe forem commettidos 

pelo Ministro, c prestar-lhe as infonuações c ran'Cf'!'('S, que elle 
exigir. 

:~ 5. D I<'azcr as rommunira~{íPs d•~ todas as nomeaçiiPs, li
cenças, dembslícs, despachos e dPeisõc~s. 

§ G. 0 Aeeu~ar o reeebimcnlo de re!atorios, IP:s, f' quaesqurr 
outras infonnaç.Cícs, que f<'lll<'ll<'l"l'lll os PrPsideniPs das ProYin
eias, e outras Aulorid;ulc:-;, ou Tribuu;w>, a~sociar;õc . .; c parti
culares. 
~ 7." H<'(lUisitar, em nome do Ministro, a CJI:nlqurr Auto

ridade, eorn cxeepção da:; Carnaras Ll"g-islcti\';!s, }linistros c 
Cousclhciros d'E.;tado, Bispos, l'residenlPs do Prm in:·ias c outras, 
qur~ o Ministro n~scnar, us inrorm<H:Cws (~ p;~n~l"':·;'-'• ()t!C forem 
necPssarios, par a i ntPII i:JI'Ilcia dos Hegocios. · 
~ 8. 0 Jt,~cdwr P <illl'ir toda a eorrespondcn<:i:t otncial, e, com 

auloris:1çào do ;\linistro, a eonlideneial e n~sPn'<Hh, dar-lhe di
recção, e levar inmwdiutamcntc <JO conllccimeuto do Ministro 

1 
aquelln, que pela sua i111portuncia o mr'l"erer. 

§ !1.• lt('llletter a quem eonvin, para Si'll conhecimento c 
execuçfío, copia d;;s deeisües do ~;on:rrw, n dos !~1·guk.unentos 
C\pi~didos, para a boa PXP<:ução das L(•is. 

§ 10." Dar licen(,'as aos Empregados, por motim justo, ató 
30 dias em e a da a n no. 

§ 11. o Propor ao l\Iinistro, em execução, c como cornple
mento d' este Decreto, as instrue(,'ões neecssariJs <i hoa direcção, 
distribuição c economia do seniço. 

§ 12. u Crcar os livros que forem ncePssnrios, para o bom 
andamento do serviço, c regular c vigiar a sua eseripturaçào. 

§ 13. 0 Ter dPbaixo de sua insper\'ãO os dinheiros qne se 
J'('e()bül'<'lll, para as despPzns da SPr'l'daria, fazendo-(ls cserip-turm· 
•~~ lll V()ll i( 'll: (~ 11 ll'llll'. 

§ 14.• Conscnar debaixo de sua guarda o iun•nlario de 
toda a mobilia exist1•nte na Seerelaria. 

§ 15." Sl'l'vir de Secretario da Secção de l\larinl!a do Con
selho de Estado, quilnclo sPja preciso, e laHar a acta do que 
oceorrer nas eonfercneL1s. 

§ 16. o Inspcccionar o ponto dos Empregados. 
~ 17. o Assignar todos os t'Ístos dos passaportes dos n:1vios, 

os respectivos passes, as folhas das despezas c annuneios ofliciacs 
da Secretaria. 

§ 18.• Autenticar os papeis, que se expedin~tll pela Secre
ria, c exig-i rem esta forma! idade. 

S) 19." To:uar nota em Ulll livro r,roprio do que as partes 
tiverem dL~ dizer, ou requerer verbalmente ao Ministro, quando 
este não comparecer üs aucliencias, levando tudo ao seu co
nhecimento. 

§ 20.• Nos seus impedimrnlos scnir;í o Direclor, que fd:
llcsignado pelo l\linis(ro. 

1 :J 
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Art. 36. i\os impl"uimentos do dtsignado serv1ra o IJi
rcctor de Sen;iio n1ais antigo, que f'~tin~r presr'ntc. 

~ECÇ!.O ll. 

L' o 1 JJ irccto rcs de Se c ;·ilo. 

Art. :n. Aos Dircetore' de ~eo;fto i :1cumbc: 
§ J ." Executar com zelo, e poi'ltnlidat!e o~ trabalhos de 

quo trata o art. fl.o 
~ 2." Tt•r em dia o registro da sua St·cçiio. 
§ 3. 0 l'.epresentat' ao Dircctor (~~~ral, quatH.lo os Eatprcgados 

não cumprirem os seus deveres, e deixaretil de t•xecutar as suas 

ordens. % 4." Dirig-ir, examinar, fiscalisar e promon~r todos os tm-
balhos, qun st~ lizen~lll em suas Sert;ücs, e eutrcr;al-os ao Di-
rector (ieraL 

§ 5." Prestar e requisitar dos outros Directores todas as 
inlorma1;üP:>, que forem ncces:iõll'ias, para que os trabalhos das 
SeeçüPs sl'jiio pcrfeilos. 

§ G." :\preseutar ao Hirector {;era\ nn l." de 1\Iarço o re-
latorio <los nc~ocio;, que eorrPrem por suas Secções, para fa
zer-sP o n~lalorio ~l'ral da Hl'pnrtiçuo. 

§ 7." Co:nlllunicar ao~ outro:.; Direrlon•s o qtH' se houver feito, 
e tenha relaçün C\Hil os nq~ucius que lltes eslüo incumbidos. 

% 8." Examinar os negocios, que este_j;to !lndos, ou prejudi
cados, e remetter o:; lJL~peis ao lJircctur Cera\ com as notas 

n-spccthas. 
;\ rt. :18. o~ Di redores de St>cçiio serão su bstilu idos em seus 

inqu~tlillll'lliOi relos l'rinwiro:; Ollleiaes' 011 rl'los Segundos, na 

1~\lla d'aqmlk:;. 

Dos Officir:cs r .lnwnucnscs. 

Art. 3!J. As obrigaçücs dos Olllciacs e Amanuenses con
sistem em fazer o SPJ'VÍÇO, qtw lhes mr distribuído pelo Di
rector da rPspcctiya Sceção. 

SECÇ.\0 lY. 

Do Archicista c sw ,1judr:nte. 

Art. !~O. Ao Archivista incumbe: 
§ 1." Manter na mclhA ordem e asseio todo b Archivo, 

classificando e guardando, pela llHlllf~ir 1 mais convenil~nte, todos 
os livros c papeis findos da Hcpa:tiçfío, para !'aeilitnr qualquer 
trabalho. 



( 99 ) 

§ 2. 0 Ter um catalogG completo, c bem detalhado dos livros, 
ma ppas c dommcntos, que houver no A rchi \'0; devendo d'esse 
entalogo existir sempre uma cópia autentica em poder do Di
rcctor Geral. 

§ :L• .1\linlstrar os documentos, livros, ou mappas, que forem 
exigidos pelo llin·etor (it~ral, e J)irt•don~s de Ser:·üo, unicos 
que podeut solicilal-os, l'nra o seniçtl dentro da Secretaria, nüo 
fazendo a 0ntrega, se111 n~sponsabilidadc cscript;1, que deverá 
licar em SI~U poder. 

Por qualquer falta, que sobre este assumpto ~~~der, por sua 
culpa, ou negligencia, St~r;í o Arehivista reSiJons<nPI. 

Art. U. O Ajudante do Archivista é o legitimo substi
tuto d'este, em qualquer falta, ou impedimento, e o auxiliará 
em todo o serviço do ArchiYo. 

SECÇÃO ,-. 

Do Porteiro c seus subordinados. 

Art. 4.2. Ao Porteiro da Secretaria incumbe: 
§ 1.• Scllar as patentes, diplomas, ou titulos, segundo as 

leis, ou ordens crn vigor. 
§ 2. o Satisfazer ao que lhe fôr ordenado pelo Dir0ctor Geral, 

ou seu substituto, e pelos Directores de Secção, para objecto 
de serviço. 

§ 3. • Distribuir e vigiar o ~erviço do sru Ajudante, do 
Continuo, c dos Correios, participando em t1~mpo opportuno 
ao Direetor Geral, ou ao seu substituto as faltas, ou abusos, 
que qualquer dos ditos Empregados commetter. 

§ !~.· Cuidar na conservação dos moveis ~~ mais objectos 
pcrt<•nwnlt·s iÍ ~<'ITt'laria. 

Art. 4:3. O Ajudante do Porteiro, o Continuo e os Correios 
são subordinados ao Porteiro, no que respeita ao serviço da 
Hepartiçüo. 

Art. 44.. O Ajudante do Porteiro é o immediato substituto 
d'este nas suas faltas e impedimentos, c o auxiliará no desem
penho das obrigações a seu cargo. 

Art. 45. Tanto o Porteiro, como seu Ajudante, o Continuo 
') os Correios devem comparecer na Secretaria meia hora antes 
da designada, para o começo de seus trabalhos. · 

Art. 4G. O Continuo c os Correios trem por obrig;;~ção 
cumprir todns as ordens do Direetor Geral, e as do Porteiro, 
como seu superior immediato, sendo em negocio de serviço. 

Art. 47. Os Correios responderão ao Director Geral pela 
pmrnpta c llel entrega dos pap~is, de que fort:>rn incumbidos. 
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Art. 4.8. Os trabalhos da Secretaria come!·arão todos os 
dias, que niio forem de gtwrda, ou feriados, <Ís 9 h<;r,:s da 111anhã. 
Para este lim o Porteiro iibrir;í as portas da tilsa ús 8 horas 
c meia. 

Art. 49. Nos dias deguanla c feriados, quando a affinencia 
dos negocios, ou o s~niço publico o Pxi;.;ir, o trabalho comcçar'i 
para todos, ou pura alguns Empn·gados ú hora designada pelo 
Director Cera!, o qual lll<HHbrá a•.isur áltUclles, 411c fdcyiio 
comparecer. 

Art. 50. Dar-se-hão ror findos os trabalhos, quando o Di
rec.tor Gera I despPdi r os Elllprcg;ldos, mmeu porei H ;mtes das 
3 horas da tarde. 

Art. 51. Os E111prrgac!os da S·~crrtaria, menos o Di
rector Ger,d, os Empr<·g-udos no (;abinelc, e os Correios, que 
não estiverem de serviço, assignariio, logo que <'IItl'<'lll, o Ji\'fo 
do ponto, que estarú para e:;:;e !im sobre a Jm•sa do Dircülor 
Geral. A's 9 hor3s e meia será <·nrcrrado o ponto. 

Art. 52. Os Enq:..rega<los, CJUC faltarem, e não justificarem 
a falta, perderão o ordenado, c· a ~ratifica<;ão do dia. 

Os que faltarem e juslilican•m a falta, perderão a gra
tificaç.ão. 

Os que entrarem, depois de encerrado o ponto, e justifi
carem a demora, perderão so111enle a gratificação. 

Art. 53. O Director Geral poderá julgar justificadas as 
faltas nt{~ trPs dias em cada mez. As que excederem este tempo 
só sorão juslilkaclas r.o111 atkstallos tln l\tc~di<'o, a juiso elo Oi
rcctor Geral. 

Art. 54. No fim de cada mez o J)ireclor Geral rcrnetterá 
ao l'IIiHistro uma copia do ponto, extra h ida do respectivo livro, 
com as observaçücs que entender convenientes, c ao Thesouro 
o attestado de rrcquencia dos l~mprcgados, para ter lugar o pa
gam cnto de sens vencimen los. 

Art. 55. Haverá na Secn•taria, em lugar accessivel aos 
pretendentes, urna caixa, para n'ella lançarem os requerimentos, 
representaçücs, mcmoriaes, c quaesquer papeis, que quizcrem 
por este meio dirigir ao Ministro. 1Ma caixa abrirse-ha todos os 
dias em presença do Dircctor Geral, ou de seu substituto, em 
cujo poder deverá estar a chave. 

Art. 56. .Em geral, a fórma do processo dos negocios é 
a seguinte: , 

Nenhum papel subirá á presença do Ministro: 
t.o Sem nota, ou signal do registro de entrada. 
2. o Sem informações do Presidente da Provincia, ou qual-
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quer outi·a Autoridade, por quem deva o m•gocio ser remcttido 
á Secretaria. 

3. o Sem rPsposta, ou audiencia do EmprPgado, a quem 
se referir o negocio, se fôr queixa, accusa<_:ão, ou repre
sentacão. 

4. o· Sem extracto c informaçfio da SPcçfio, a que p<'riJ~ncer 
o nt>gocio, referindo os preced!'nles havidos, o nstylo da Bc
partição, e ajnnland1) os papeis respt>clivos, ou que forem 
imporlautes, couH•niPnles c analogos á decisih··. 

5." Sem o visto do Director Geral, que á rnargPm do 
extracto, e infornwção da Secção dirá o <JHC wnis convier, 
dando ta.mbem o seu parecer. 

Art. 57. Será feita prlo ;\Tinistm a dPsignar1ío das SPcções, 
em que dPv<~m servir os DireetorPs, os qua<~s podem ser remo
vidos d<~ urnas para outras, corno mais convi<~r. 

Exceptna-sP d'Pstu disposição o llirector Ceral. 
Art. 58. O HirPctor (~cral proporú, quanto antPs, o regi

mento interno da SPtTPtaria, no qual serão clrsPnvolvidns as 
disposições d'este D<'<Telo, relatiYas ao s<'l'viço inlt·rno, e ú eco
nomia e policia da SecrPtaria. 

Art 59. Ficão revogadas as disposiçõPs do ltPgnlarrwnto 
de 20 de Abril de 18H, e qmwsqucr outras 1'111 contrario. 

O Visconde de :\baeté, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do ConSiClho de 1\linistros, l\linistro c Secwtario d'Estado dos 
NPgodos da 1\larinlla, o lt'nha assin1 Pnl<'ndi<lo ~~ fa<:a <'\<'CIIlar. 

Palncio do Hio de Janeiro, em dt•wnove de Ft•\l•n•iro de 
mil oitocentos eincoenta e nove, trigesimo oitavo da lndepen
dcncia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc O Imperador. 

Visconde de Abaeté. 
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'l'abella dos ot•tlt~nados e ~~·uiUtcuçües dos 
I~IIRJtn·c~ados da Sec.-••etariu d'i~stado do!íil ~e
~ocios da ~larinl~a, n 'tne se t•efea·c o Decreto 
tl'estu d.ata. 

E'IPREGOS. 

Dirt>ctnr C.•!ral • • . . . . . . . . . . . . 
Directores de Scccão ......... . 
Primeiros Officiacs ........... . 
Segundos OITiciacs.. . . . . . . . . •. 
,\ manuenscs ........... , ..... . 
Ol'lic:ial Archivi,ta ............ . 
Ajudante do Archivista ........ . 
Porleiro .................... . 
Ajudante do Porteiro ......... . 
Continuo ................... . 
Correios .................... . 

I Ordenados. G1·a tificaçücs.: 

5.000;?000 
3.GOO;r00() 
:1. O :lO:iPO 00 
:l. íiOO;j\000 
1.5ü0::'000 
3. OCOiJ0:10 
1 . 2:)(),000 
1.noot>nno 
1.000t'OOO 
1.00()j()()0 
1.000;;:i000 

2.200"'000 
1 . r, OOjOOO 
1.000;;1000 

HOO;;:iOOO 
500~000 

t.ooo:::-ooo 
(illO:':'OüO 
soo::,ooo 
(iOO:tii!IOO 
400:tfl000 
400~000 

(Jbse 1-racõrs. 

1." O Empregado, que srrvir no l.nbinrte do Ministro, 
perreb('rá, além de todos os yencinwntos marendos. ro111o em 
etf!wtivo rx<·rcit·.io na :-;Prrelai"ia, mais uma ~ratiiicJção, que 
nün l'\.l'<'<kr;í a I .1'\00:;:\ n'·is :\111\llalnl<'ill!'. 

2." Us Corrl'ios ll'r:lo, ;l\!,'111 dos :-;t'll~; \ !'ll!'illl<'lllOS, I$ rt'·is 
por cada dia dP sen·i<:o que liZl'I'PHI, c uma t'rali!k;u;fto aunual, 
que não excederá a 150:til r{•is, para (·.aval;.:adum r arreios. 

Palacio do Hio de Janeiro em 19 de FcYCrciro de 185!).-
Visconde de Abarté. ' 



DECRETO ~.· 2.360 -de 22 de Fevereiro de 1839. 

Autorisa o credito supplementar da quantia de :171.!d í,U, 100 
réis, para occorrer as despe:as 110 exercício de JSSS-1859 
com as Verbas mencionadas 1w Tabella, que mm este baixa. 

Tendo Ouvido o :\leu Const>lho de :\Jinistros. Hr~i por bem 
ll:l confonnidadP do paragrapho segundo do <Jrtigo quarto da 
Lei numero quinhenlo~ c oitenta e nove de no1e de Setembro 
de mil oitocentos e cineor~nta, Anlorisar pela Rep;o~·ti~·ão dos 
Nc;iocios da Justiça o credito sllpplcmentar da quantia de tre
zentos e setenta c lmm contos quatrocento:; c quatorze mil c 
cem r{~is, para oeeorrer as dc:>pezas, uo eorren(c anno financeiro 
de mil oitocentos c cincoenta e oito á rui! oitocentos e cincoenta 
e nove, das verbas eonstantes da Tabella, rrue com r~ste baixa, 
fazendo-~c a distrihuir.~;io na forma da mesma Tabella, c devendo 
esta mc~clida no tempo competente ser Ievad::t ao conheeirncnto 
do Corpo LPg-islativo. 

José Thomaz Nabu(~O dr~ Araujo, do :\Jpu Con:;el!ro, Ministro 
e S1~erdario d'Est:Jdo tios N<~goeios da Justi<;a, assim o tenha 
entendido e faça exeentar. Palacio do Hio de Janeiro, vinte e 
dous de Fevereiro de mil oitoeentos e eincoenta e nove, trige
simo oitavo dt1 lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Hnbriea de Sua Magcstade o Imperador. 

José Thoma-:. Nabuco de ArauJo. 

'l'u!u•!ln dl~~a·ihufh·u do t•a•t•tU(o I'OIIfttltlt•nu•utau• 
uutot•isndo JUU' Uect•eto desta dutn, tuu•a t]) 

cot•rente anuo financeh•o de :I§SS--:1§59. 

§ 12. 
~ 18. 
~ 19. 

Pessoal da Policia •......•.........• 
Bispos, Cathedrues, Helação Metropo

litana, Parochos, Vigarios Geraes e 
Provisores ....................... . 

TribunaPs do Cornmereio .......... . 
Casa de Correcção e reparos de Cadeas. 
Conducção c sustento de presos .... 

8'~. 8ij!)~608 

112 . 148~:100 
2.700~00 

115.210~276 
5G. 48ti~7t 6 

-----

Palaeio do Hio de Janeiro, 22 de FeverPiro de 18:)9.
.José Tlwma:; JYabw:o de Araujo. 



( 10i } 

DECRETO N.• 2.361.- de 2G de Fevereiro de 1859. 

Estabelece penas para os que, em contravenção ao art. 182 
do Regulamento de 22 de Junho de 1836, introduzirem 

nas A l (andegas geHeros in flammaveis. 

Usando da autorisa;:fío conferida pelo art. Mi da Lei n. 514 
de 28 de Outubro de JtHS; Hei por bem Decretar: 

Art. 1. • Todo o Capitão de embarcação que conduzir para 
Portos do lmperio geuero~ inflammaveis dos mPneionados no 
art. 182 do Hegulamenlo de 22 dP .Junho de 18iW e Tabella a 
11. 232 da Tarifà em vigor, ou outros semelhantes, deverá espe
cifica-los em seu manifesto, ou rkelara-Jos por escripto dentro de 
(}Uarenta e oito horas depois da ~.na entrada na Alfandcga, sob 
pena de ser multado de ':W:;;> a l 00~ por volume, ou de 10 
a :50 por cento do valor dos gt'neros, a juizo do lnspector. 

Art. 2.• Na mesma multa incorrerá o dono ou consigna
tario do volume em que forem encontrados tacs gcneros , e 
que tenhão sido descarregados para a Alfandcga com decla
ração de conterem mercadorir.s dilh'n~ntes; e neste caso cobrar
se-lia Pm dobro a armazenagem contada do dia da descarga. 

Não terá lugar, porêm a multa, se anles da descarga o 
dono ou consignatario dos volumes tiver feito a deelaração 
compciente por escripto ao Escrivão d;l descarga. 

Art. 3. 0 Quando as mercadorias, de que trata o art. 1.•, 
vierem manifestadas com direcção á ordem, e até o pcnultirno 
dia da dcst~arga da emhnrca\·fio se não tiver apresentado na 
Alfani!Pga pPs~oa rompl'l<~nlP par<.~ o <lespa!'.ho na l()rrna do 
c~itado arl. 1/H do JkguiHIIIt'lllo d·~ ~:! 1k .Junho de Jttlli, o 
Inspeelor as I!Hllldar;í aiTelllillar Plll pra1.~a pn'et·dentlo cdil<ws 
de trcs dias. publicados pelo menos na folha Ollieial, c, dedu
zidos os direitos e mais rcnd i mentos devidos, o liquido será le
vado a deposito para ser entrC'guc a quem pcrtcncl'r. 

Arl. &.o Antes de eotueçar a descarga da embarcação, o 
Escrivão da descarga faril C\.lrahir huma relação dos volumes 
ou mercadorias de que se trata, c a remcttcrá ao J\dministrador 
das Capatazias, para que não \enhão entrada na Alfandega. Ao 
Guarda encarregado da descarga tambem se dará huma relacão 
igual para que não desembarque taes volumes sem ordem ex
pressa do Escrivão da descarga. 

Art. 5.0 Verificuda a exisleneia nos Armazcns da Alfan-
dega, ou Depositos Nacionaes, de qualquer volume de gcneros 
semelhantes, será intimado o dono ou consignatario, se for 
conhecido, para dentro de 24. horas despacha-lo c reLira-Io; 
e não o fazcnrlo, o a não sendo con hr~cillo o dono ou consi
gnat:ll"io, proeeller-s~- h a á venda em h:1sla publica, como fica dc
tcrminarlo, colll a <liiTer('nt:a qu:~ nl',;Lt~ oso o prazo da <IITC-
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matação será de 2'~ horas e se cobrará a multa e annazenagem 
na fórma do art. 2." 

Art. ti." Se o Capitão, dono ou consigrwlurio das nwrcadorias 
houver feito em termos a sua declaração, c não obstante a merca
doria for descarregada para a Allimdega, far-se-hadfecliva a multa 
ao empregado por cuja omissão a mercadoriaentrouna Alfandega. 

Art. 7. o Os Consules do lmpcrio quando lf'galisarem os 
manifrstos das etnktrcnçCiPs, dariío couhn:imcnto lla disposição 
do art. 1.• aos resp:;etiYos Capi!fíe,;, c assilll o deelararão nos 
mesmos manifestos. 

Art. 8. o Fieüo 1'!'\'ogadas as disposiçõf's f'm eontral'io. 
Franciseo d<' ~alles Torres Homem, do Meu Conselho, Mi

nistro e Secretario d Estado dos l\egocios da Fazenda c Presi
dente do Tribunal do Thesouro 1\'acional, assim o tenha enten
dido e faça exPcut.ar. Palado do lHo de Janeiro, em vinte seis 
de Fevereiro de tnil oitoerntos eincoenta c nove, trigt'simo oitavo 
da lndependenciu e do 1111 per i o. 

f:orn a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador . 

. Francisco de Salles Torres Homem. 

DECRETO N.o 2.362- de 26 de Fevereiro de 1859. 

Eleva o numero de Feitores da .illeza do Consulado da Côrte, 
e altera os vencimentos dos Arqueadores e Guardas 

da mesma Jlf eza. 

Usando da aulori:-;açiío <~OIH~t·dida 110 art. :lO da L<·i n." 
!lG9 dn J H de Selt•tniJro de 18~!), e nos arls. 2il e 16 da LPi n. o 

oH de 28 de OuluLro de 1818; Hei por Lem Ordenar o seguinte: 
Ari. t.o Fica elevado a seis o numero dos Feitores Con· 

fereutes da MPza do Consulado da Corte. 
Art. 2 o O vencimento dos Arqueadores da nwsma l\Jeza 

fica igualado ao dos Fhtores Conferentes) e o dos Guardas, 
que não forem Agentes de trapiche, elevado a setecentos mil 
réis annuaes, sendo tresentos mil réis como gratificação, devida 
somente pelo efTeclivo exercício. 

Franciseo de Salles Torres Homem, do l\reu Conselho, Mi· 
nistm e Secretario d'Estado dos Negocias da Fazenda e Pre
sidente do Tribun:ll do Thcsout"O Nacional, assim o tenha:en
tendido e faça exeeutar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte 
seis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo 
oitavo da Indcpcndcncia e do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua .Magestade o Imperador. 

Fran~isoo de Salles Torres JltJmam, 
H 
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matação será de 2'~ horns e se cobrará a multa e annazenugem 
na fói·ma do art. 2." 

Art. ü. o Se o Capitão, dono ou consigrwlario das mercadorias 
houver feito em termos a sua declaração, e não obstante a merca
doria for descarregada p~tra a Alfandega, far-sc-ha PlTectiva a multa 
ao ClllJH'egado por cuja omissüo a mercadoriaeutrou na Alfandega. 

Art. 7. o Os Consules do Impcrio quando lPgulisarem os 
manif"rstos das clllbarcaçcws, darJo contweimento da disposição 
do art. 1.• aos respectivo:; CapilfíP,;, e assiHJ o declararão nos 
mesmos manifestos. 

Art. 8. o Ficüo n•vogadtts as disposiçõf'S Pm contra do. 
Franciseo dP Salles Torres Hontem, do .Meu Consdlw, Mi

nistro e .Secretario d EstGdo dos !\ egodos da Fazenda c Presi
dente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha enten
dido e (itca c.:wcutar. Palacio elo Hio de Janeiro, em vinte seis 
de Fevcrei.ro de 111il oito1~entos eincoenla c nove, trigesimo oitavo 
da lndependencia e do Jmperio. 

C:orri a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador . 

. Francisco de Salles Torres Homem. 

J)ECRETO N. o 2. 362- de 26 de Fevereiro à e 1859. 

Eleva o numero de Feitores da 1llcza do Consulado da Curte, 
e altera os vencimentos dos Arqueadores e Guardas 

da mesma Jll cza. 

Usan1lo da autorisa~·fío ~~otH~t>dida no art. :lO da L1•i n." 
!J(i9 dn 1H de Sell~llluro de 18~;), e nos arts. 2il e lr6 da Ld n. o 

oi!~ de 28 de Outuuro de HH8; Hei por bem Ordenar o seguinte: 
Ari. 1.° Fica elevado a seis o numero dos Feitores Con

ferentes da I\Jpza do Consulado da Corte. 
Art. 2 o O vencimento dos Arqueadores da mesma l\Icza 

fica igualado ao dos Feitores Conferentes, e o dos Guardas, 
que não forem Agentes do trapiche, elevado a setecentos mil 
réis annuaes, sendo tresentos mil réis como gratificação, devida 
somente pelo efft>clivo exercício. 

Francisco de Salles Torres Homem, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario d' Estado dos Ncgocios da Fazenda e Pre
sidente do Trihun:ll do Thcsouro Nacional, assim o tenha:en
tendido e faça exec~utar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte 
seis de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c nove, trigesimo 
oitavo da lndcpcndcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua .Magestadc o Imperador. 

Fran~isoo de Salles Torres JltJmem, 
H 
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DECRETO N.0 2.363 -de 26 de Fevereiro dc1859. 

Cria no Termo das Dores, Provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, o Lugar de .Tniz llfunicipal que acumulará 
as (uncções de Juiz de Orphilos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Haver<i no Termo das Dores, na Província 

de S. Pedro do Rio Grande do Sul, hum Juiz Municipal, que 
acumulará as funcções de .I uiz de Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, :Ministro 
c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
seis de Fevereiro de mil oitocentos e cincoenta c nove, trigesimo 
oitavo da Jndcpcndcncia c do Jmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua .i\'Iagestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N.0 2.364-de 2ü de Fevereiro de 1859. 

Crea no Termo de Itaquy na Provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, o Lugar de .ltáz .J}bmicipal que accu

mulaní as {uw:çõcs de ./ui.:. de ÜiJJhãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. Haverá no l'ermo de Itaquy, da Província 

de S. Pedro do H.io t;ranuc do Sul, hum Juiz Municipal, que 
accumulará as runcções de Juiz ue Orphãos. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do i\leu Conselho, Ministro 
e Secretario d'.Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Pala cio do lHo de Janeiro em vinte 
seis de Fevereiro de mil oitocentos c cincoenta e nove, trige
simo oitavo da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de sua Magestade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco d'i Arauj,o. 
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DECRETO l'i . 0 :!..:1\i~) A- dt~ :!•~ de Ji'e\l'TPiro de 18;}9. 

Autorisa hum credito supplementar da importancia de 
111.296 ~ 100, para occorrcr, no exercicio de 1858 a 
1859, pela rubrica-lnstrucçilo primaria e secundaria
ás despezas do Imperial Collegio de Pedro JI. 

Hei 1•or bem, Temlo í )tnido o ConsPlho de Ministros, de 
conformidade eom o ~~ 2. o uo urt. 4 " da Lei n. o 589 de g 
de Setembro de 1851/, .\utorisar o credito supplemcntar de 
111. 2\lG:tili UO para oecorrer llll exPrcieio de 185S a lt-559, pela 
rubrica -lnslrue~;ão primaria c secundaria- ás despczas do 
Imperial Co!legio de Pedro ll, devendo ser esta medida, em 
tempo opportuno, \(~V<Hla ao ccnheeimenlo da Assembléa Geral 

Legisla ti v a. Sergio Teixeira dl' ~~~acc(lo, do l\leu Conselho, Ministro e 
Secretario d'Estado dos I\t·gucios do lmperio, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do 1\io de Janeiro, em vinte seis 
d? Fevereiro de mil oitocentos e cincoenta e nove, trigesimo 

Oitavo da Independencia e do impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcsladc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

Autorisa o JJJinistt·o dos Negocias Rstrange'iros a despender 
no e.xerctcío finallceiro de 1 S58--18;)U, aliim do credito 
votado nas verbali dali §§ 2. 0

, .Lo c 5.
0 

do art. 4.
0 

da 
Lei n. o 9:39 de 26 de Setembro de 1857, mais a quantia 
de 203.658 ~ 5í7 réis na fôrma da 1'abclla que com este 

bai:xa. 
Não seAdo sutndcnle para satisfazer as dt~spezas do l\Ii

ni~terio dos Negocios I~strangciros atl~ o iim do corrente anno 
financeiro, as quantias ''otadas para as verbas dos paragraphos 
segundo, quarto c quinto do arli;,::o qu<Jrto da Ld numero no
vecentos e trinta c uovc de vinte seis de Setembro de mil 
oitocentos cincoenta c sele. Hd por hmn, T<'ndo ~ouvido o 
Conselho de Ministros c em conformidade do paragrapho se
gl!lndo do artig;o quarto da Ld numero quinhentos oitenta e nove 
de nove de• ~etem.\;lro. de mil oitocentos c cincocnta, Autorisur 
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o credito supplementar de duzentos e tres contos seiscentos 
e cincoenta e oito mil quinhr:ntos c quarenta e sete réis, para 
occorrer ás despezas das sobreditas ycrbas no corrente exercício, 
distribuído segundo a Tabella que com este baixa, assignado 
por Josó 1\Inria da Silva Jlaranhos do l\Icu Conselho, 1\Iinistro 
c Secretario d'Estado dos Ncgocios l~strangeiros, devendo este 
credito ser opportunmnentc induido na Proposta que houver 
de ser levada ao Corpo L1~gislatiw, para ditinitira approvar,ão. 
O mesmo 1\linistro e Secretario d'Esln!lo assin1 o lenha en
tendido e fa<'a execular. ralaeio do Hio tlc Janeiro em vinte 
seis de Fevrreiro de mil oitocentos cin('ocnla r now, trigesimo 
oitaYo da Indrpcndcncia c do I 111 perio. 

Com a Hubrica do Sua :'llagr·stndr~ o J mpera1lor. 

Josrf A! a ria i/a Silra Paranhos. 

Tnbella da~ tznanHn~ Jmno, a!" 'H":li'l~u~'> abaixo 
dt"Hi~uadal'i n e8Ql!E.~ ~<".'li~ ~·ot~f••a•t' o f.li~<~rcto 

d41.·1i~a '~~1 '::~. 

Legnçõcs I' Consulados ;w rnmbio de ':!7 
dinheiros rsterlino~ por tuil n',i;; .....• 

Extr<1ord innrias no extPrior, idem ..... . 
Idem no interior, morda do paiz ...... . 

1t2. 702:til554 
10:1.23!1~593 

f)J .7H:~tt.OO 

203.658~547 

ralado do J{io de Janl'iro 1'111 2(i de Jiewreiro dí~ 18;)9.
José Alaria da Silva Paranlw.~. 

-~~---

DECBETO N.o 2.3()7 --lll~ :.W de F;'wreiro 1k lS:í\1. 

Autorisa a Ú1corporação, e approva o!? Estatutos da Com
panhia- Posta Balu"ana. -

Attcndendo ao que Me reqtH~rf~rão os Diredorrs da Com
panhia cn·ada na Jlrovinria da Hnhia, sob a fknominaçuo de
Posta nahiana,- para o lr<111S\lO!'!P de 1lê1SSi1'!!'ÍI'tlS {' ohjectDS 
para qHalquer dos pontos d;• Carital 1'n mt>sllHI f'rovincin, por 
meio de vehirulos proprios !' rwr prPços ! azo:neis, n ti<' con
formidade com a 1\finha immcdiata H<>solnr.uo de 22 de De
zembro ultimo, tomada sobrt> p<~rcerr da See\·ào dos Nt>gocios 
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DÉCRETO N. o 2. 3G5- lk 26 dP Fevrrei r o dP 18:)0. 

lieslt'ga do CoJ]JO de Cavallaria HWHero de:escte, e do Bafà
lluio de Infantaria nwnero dous da rescJTa, qw· ficão re
dusidos a quatro Companhú~s cada hmna forra da Guarda 
Naáonal qualificada no Municipio d((, Conceiçüo do Arroio 
da Província do S. Pedro do Wo Grande do Sul, e crea 
n'aquelle AJunicipio hum E,quadrao avulso, e hwna SecçãlJ 
de Batalhão da reserva do mesma Guarda. 

Attendendo a proposta do Presi<.knte da Pnnincia de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, lJPi por bem DPCl'i'laroseguinte: 

Art. 1.° FicG d:-sli;rada do Corpo d<' Cna!laria numero 
dezescte, c do spgundo B;tlallluo d<~ In;'unl<'ria da n•s<.•rva, que 
serão formados dn quatro CoHtpanilias cada l!unt, a l()rça <juali
ficada no Município da Cont;eiz:iio <lo Arroio da Pr<nincia de S. 
Pedro do Hio (;raHde do Sul 

Art. 2. o Fieilo en;ados no jluni('ipio acima n~f(;rido hum 
Esquadrão avulso eor11 a de:;igna;:iio do quinto, c lnuna Secção· 
de Batalhão de lnl'anleria dt) <l<ws Cumpanltias, com a nume
ração de decima sctima do scníço da !'<'serva. Estes Corpos terão 
as suas paradas nos lugares qnc JIH's forem marcados pelo Pre
sidente da Provincia na lúnHa da Lei. 

José Thomaz Nabueo de Araujo, do :HPu Consdho, .Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da .lustíça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte 
seis de FevereiJo de mil oitocentos (~ eincocnta e nove, trigesimo 
oitavo da Independencia c do Impcrio. 

José Thomaz Nabuco de Aral.fio 
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o credito supplcmentar de duzentos e tres contos seiscentos 
e cincoenta e oito mil quinh~ntos e quarenta c sete réis, para 
occorrer ás despczas das sobreditas verbas no corrente exercício, 
distribuído segundo a Tabella que com este baixa, assignado 
por .losó 1\Inria !la Silva Paranhos do l\leu Conselho, l\Iinistm 
c Secretario d'Eslado dos Negocios Estrangeiros, devendo este 
credito ser opporlunamente incluído na Proposta que lwuver 
de ser levada ao Corpo Lcgislali\0, para !liliuitira approvar:ão. 
O nwsmo l\!ini~tro o Secretario d'J~slado nssinr o lenha en
tendido e fa('a cxecular. Palaeio do Hio tlfl .laneiro em vinte 
scis de Fevereiro dn mil oiloePnlns cincocnta P non·, trigesimo 
oitavo da Indqwndcneia c do I rn pPrio. 

Com a Hubrica tln Sua :\la~;('stadc~ o IHt[H~I'<Hlor. 

José Afaria da S1'!ra Paranlws. 

Tabella da~ •avuuaHc:~ J~an~ as ·n~ll·hllil'l abaixo 
d~lliiA"tUDdas n ~~~u~ ~:l!" l'fi•f••a•r o lrl!l<r·<~t·eto 

6~\\'ritn G~a~:nt. 

§ !, .• o 

§ 5. o 

Legnçõcs P Consulados êlO cmnbio de '!7 
dinheiros f'S!erlinos por llli! n'-i:.; ....•• 

Extraordinarias no extPrior, idem ..... . 
Idem no interior, moPda do paiz ...... . 

112. 702:tP554 
100.23!.l:til593 
1.i1.71t::t~r..oo 

203.658:tP547 

Palaeio do Rio de Janl'iro Pm 2G de l'errrf'iro de 18G9.
José Alan·a da Silva Paranlws. 

DECHETO ~.o 2.3G7-de ':Ui tle FPYereirn <k lSfi\1. 

Autorúa a incorporação, e approva og Estatutos da Com
panlu'a- Posta Bahiana.-

Attendcndo ao que :MP rcqncrt)rflo os Directorcs da Com
panhia cn·ada na Provinria da Bahia, sob a rlenominação de
Posta Hahiann,- para o trnnslJOr!P de pnssê~.!Jriros P objectDs 
para qualquer dos pontos dn Curifal l'a ttwsrnn Provincia, por 
meio de VPhiculos proprios e fl('r prPços 1 ilzoaveis, n df' con
formidade com a 1\linha ímmcdiata HPsolnr.ilo de 22 de De-
zembro ultimo, tornada sobrt• pareePr da See<_'êlO dos NPgocios 
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do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 18 
qe Novembro antecedente: Hei por brm Autorisar a incorpo
ração da mesma Companhia, c Approvar os respectivos Esta
tutos, que com este baixão. 

Sergio Teixrira de 1\lacedo, do Meu Conselho, l\linist.ro 
.<l Secretario d'Estado dos J'\l'g:oeios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. l)alacio do Hio de Janeiro, em vinte 
seis 4e Fevereiro de mil oitocentos eincoenta e nove, trigesimo 
ojtav41> da lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

~.stafutos da Cmnpaubia- Posta IJabiana. -

Da organisação e capital social da Companhia. 

Art. 1. o Fica estabelecida nesta Cidade hum a Companhia 
denominada- Posta Uahiana- com o fundo de 600. 000~000, 
que poderá ser elevado aló 1. 000. 000~000 por deliberação da 
assernbléa geral com approvm:ão do Gon·rno Imperial, divi
didos em 6. COO cH'(:iit's de 100~000 cada h uma, c durará por 
CfipaÇo de Yintc mtno,;, a contL!r tla data em que for approvada 
pelo Governo. 

Art. 2. o Os accionistas só são rcsponsaveis pelo valor de 
suas acções, c estas serão transferíveis, depois de sclla.das, c 
dtl n~alisncla a sPgttntla entrada, por termo t'lll livro compe
tent.o, 110 qual a~si~nar;'to o wnck<lor e <~otnprador, fazendo-se 
no verso do lil11lo annola<J1o do nome <lo IHno possuidor. 

c\rt. 3." \o 11m dos Yinte annos poder<\ a Companhia 
ser prorog-ada por clclibt~rn<;fio fLt assentbl(•a geral dos accio
nistas e com nova appnnação do t;overno, mas poderá ser 
dissolvida em qualqLwr tempo, so por perdas for<'m absorvidos 
30 por cento do capital, e se a~sim o entender a assernbléa 
geral. 

Art. 4. o O e;1pital serit rcalisavPl em pre3tações de 1 O por 
cento do valor das ac1;(\c:-, sendo a primeira a Yi~ta, c as mais 
quatl<lo as necl':isidadcs o t xigirem, devnndo a segunda e mais 
chamada, ~:~r anlluuciauas pn·yiamente oito dias pelos pcrio
dicos, l!ll\rr<utdo-:;(• o pr<tzo de :30 dias para pagamento. 

Art. 5." As preslaçüt~s que não !'orem realisada, nos 3Q 
dias aBmmdntlo~ , podniío ~el-o at(• i:S dias depois com o 
aupncnlo de ':!. pol' cPnlo do valnr das lllt'SlllUS pr~)stações, c 
li n<la Psla proro;.:;<u:.üo o ardonisl a i lllJHHtlua I perderá, em bc
nelicio gcr.tl da Com panltia, Lotlas as prestações com que já 
tiver entrado. 
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Dos fins da Companhia e meios de olitel-os. 

Art. 6. o Esta Companhia tem por fim estabelecer em gfap® 
escala nesta Capital o serviço de conducção de pessoas o de 
outros objectos para qualquer dos pontos da Cidade por JDeio 
de vehiculos proprios e preços razoavcis, conforme a classe dos 
vehiculos e a natureza dos objectos, para o que ha,,erá huma 
tabeBa. Outrosim se cucarrel"ará do aceio e limpeza da Cidade 
mediante contracto com o Governo ou com a Camara Mu,.. 
nicipal. 

§ Unico. Sendo convenknte entrar srm demora a funccionar, 
será applicada parte do capital f'rn cfJrnpra dos carros, gondolas, 
officina, materiaf's dPsta, aninwes d<' eonducçfio, Psn;nos, libréi, 
& c, que constituem o estabelecimento de Rafael Ariani, po
dendo tamb1·m mais para adiante reunir os outros estabele .. 
cimentos do HH'smo genero já existentes por meio de compl'J, 
ou admittindo os proprietnrios;· como accionistas de todo ·ou 
parte do valor de seu material. 

Art. 7. o Tndo qnanto a Companhia houver por compra, 
ou por associnção dos o(·.tuaes l'slabeleçimcnlos, será a vista do 
inventario apresentnclo pPios proprietarios, com declaração do 
numero, classe, e Pslimação de c<Jda hum dos objectos, e dewis 
de examinados e avaliados por huma commissão de peritos, 
nomeada pela administração. 

Art. 8. o Realisada a compra do estabelecimento de Rafael 
Ariani, será este obrigado a inscrever-se por si e seus filhos 
com hum numero de acções nunca inferior a cinco por cento 
do fundo actual da Companhia, sujeitando-se alt'·m disso a obri~ 
gação de auxiliar por si, ou por pessoa ou JWssoas suas e da 
<~onlhnu,:a da Companhia, os trabalhos da IIIPSUia por PSpaço 
de dous annos, JH'rcdwndo hu111a razoavel retribuição, que será 
marc~da pela administração. 

Art. 9. o O serviço será organisado de modo qcc preste Di\ 
mais ampla escala toda a commodidade pos~ivcl ao publico, Q 
estabelecendo-se linhas de condtH·ção <'fll todas ilS din•cções da 
Cidade e seus suburhios por carros, gondolas, e carroças adaptada~; 
á cada huma das linhas, segundo suas neeessidades, estabele
cendo-se para isso coeheiras ou estações em lugares apropriados, 
guardadas todas as leis hygienicas e de salubridade publica Q 

particular. 
Art. 10. Para bom desempenho da Companhin deverá esta: 

% 1. o Comprar ou fazer construir em sua oflicina toda a 
sorte de carros, carroças, ou de quaesquer outros objectos cor
respondentes a natureza do serviço a que forem destinados, tendo 
para isso o pessoal rwcPssario dP sua propriedade, ou assalariado. 

§ 2.° Comprar, arrendar, ou alorar terrenos ou proprie
dades para nellas estabelecer as cavallariças, cocheiras, estações 
e moradas dos respectivos empregados. 
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§ 3.• Comprar ou arrendar perto da Cidade huma roça ou 
fazenda para plantação de capim, milho, & c. para sustento 
dos animaes, convindo procurar obter de outras Províncias se
mentes de melhor capim e mais brando do que o de Angola 
geralmente aqui cultivado. 

§ 4. • Comprar ou arrendar fóra da Cidade em situação e 
dis~ancia conveniente huma fazenda que sirva de pastagem e solta 
para os animacs que para ali irão refazer-se no fim de cada 
tres mezes de trabalho, sendo substituídos por outros animacs 
que ali cstejão de reserva c vigorosos, 

~ 5. • Comprar ou fazer construir as barcas necessarias para 
receberem todo o lixo Pxccdentc ao necessario para Pstrumar 
as plantações da Companhia c outras dos snburbios da Cidade, 
as quaes barcas deverão ir deitai-o fora em lugar que não pre
judique o fundo do porto; ou depositai-o em lugar que a Com
palilhia o possa vender aos lavradores. 
~ 6.• Prover-se de pontes 6u cáes, onde facilmente atraquem 

as 'barcas para receberem o lixo. 
~ 7.• Comprar escravos, contratar e at6 mn.ndar engajar 

f6ra ou dentro do Irnperio operarios, f'<'ilores, ah'eitares, e 
trabalhadores para o serviço de diversas condtH't:õrs. 
~ 8.• Mandar comprar na Província dP São Paulo, a preços 

mais com modos, bestas muares escolhidas pnra evitar os animaes 
de refugo de que em grande parte se compüc as manadas quando 
chegão á esta Província. 

$ 9.• Montar tenda de ferrador, se a experirncia most-·ar que 
assim a Companhia póde economisar, c ter melhor material e 
mais duradouro para calçar os animais. 

Art. 11. A asscmbléa será e01nposta dos aeeionistas que 
possuírem 10 ou mais acçõPs averbadas nos respectivos livros 
60 dias antes da reunião, salvo no caso de transfercncia po1· 
herança no qual o novo aecionista gosará de todas as pcrroga
tivas immediatamcnte ao averbamento. 

Art. 12. A votaçiio sPrá contaria pela maneira spguint-e: 
Por 10 acções 1 voto, por 50 aeçõPs 2 votos, por 100 acções 
3 votos, por 150 aeções 4 votos, por 2::o acçõPs, 1> votos quer 
por si, quer como procurador de outro accinnista. 

As procurações serão confiadas somente á accionistas. 
Art. 13. Não haverá sessão da asscmbl{·a ordinaria sem 

que se achem presentes 25 accionistas, que por si, ou por seus 
procuradores representem hum terço das acções da Com-

h
. I 

pan ta. . 
Art. U. A assemblf.a se reunirá ordinariamente no dia 15 

de Fevereiro de cada anno, e extraordinarianwnte quando a 
mesma assembléa o tiver determinado em sessão anterior, quando 
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a Directoria jul~ar conveniente convocai-a ou quando for re
querida a convoca~ão por hum numero dE' accionistas que repre
sentem 1.000 acções. 

Art. 15. As convocações ordinarias serão feitas por meio 
de 3 annuncios nos periodicos, c as extraordinarias por meio 
de 8 annuncios, declarando o objecto que occasionar a convo-
cação cx:traordinaria. .. 

Art. 16. Se por falta de numero não poder a assembléa 
funccionar quer ordinaria, quer extraordinariamente no dia de
signado para sua reunião, far-se-ha nova convocação com as 
formalidades do artigo antecedente, e nesta segnnda reunião 
serão validas as deliberações tornadas com qualquer numero de 
accionistas presentes, ou representados. 

Art. 17 Nas reuniões extraordinarias serão somente dis
cutidos os obj ectos da convocação, podendo ser recebidas outras 
indicações para se resolverem na primeira rl'llnião que se 
seguir. 

Art. 18. He da primitiva altribuição da assPillbl[.a geral: 
§ 1. 0 Alterar, ou rdonnar os estatutos em rr·tmião em que 

esteja representada mais de metad~ das acções, por dous terços 
de votos eoncordes. 

§ 2. o Eleger l\Ieza, Directoria, e Com missão de exame de 
contas. 
~ 3.• Approvar e desapproYar as contas e ,relatorios apre

sentados pela Administração e Com missão de contas, assim corno 
os ordenados que a Administração arbitrar aos empregados. 

§ 4.• Autorisar as despezas extraordinarias c os contractos 
onerosos quer com o Governo quer com particulares. 
~ 5. 0 Autorisar a elevação do fundo capital, angmcntando 

o nunwm das acr.1íPs. 
§ G. o Vigiar s"ohre a ohs1~rvancia dos <'.onl rados, <~ dos prL'

~entes estatutos, c tornar quaesquer medidas que forem a bem 
da Companhia, e não estiverem prevenidas nos mesmos esta
tutos. 

Art. 19. Compete ao Presidente da meza: 
§ to Abrir, encerrar, e suspender as sessões. 
§ 2 • Manter a ordem e regulamento dos trabalhos. 
§ 3. o Assignar as a elas qu~ devão ser expedidas em nome 

da assembléa geral. 
Art.· 20. Compete aos Secreta rios: 

§ 1.• Fazer a chamada, c verificar o numero dos accio· 
nistai. 

§ 2.• Conferir se está cxacto o numero dos votos declarado 
na cedula de cada accionista; declarando-o naquellas que não 
a atrouxerern. · 

§ 3. o Ler o expediente, apurar os votos, redigir as actas, 
<' escrever a correspondencia, que será assignada pelo Presidente 
e por hum dos ditos Secretarias. 

15 
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Art. 21. Nenhum accionista poderá fallar mais de duas 
yezes sobre qualquer materia, com excepção dos membros da 
administração e da commissão de contas, que tiverem de dar 
explicação de seus actos. 

Da Commissão de exames. 

Art. 22. A Com missão de exames será composta de 3 
accionistas possuidores de õ acçõcs c d'ahi para cima, para o 
fim de examinar toda a escripturação ua Compunhi~, c syndicar 
dos actos da administraçno, fuzcndo de tudo hum relatorio que 
apresentará a assembléa geral, no qual poderá tambem apre
sentar as reformas ou melhoramentos que entender necessarios 
á prosperidade da Companhia. 

Suas funcções terão lugar precedendo convite da Directoria, 
acompanhado das contas que tem de serisubmettidas á assembléa 
geral. 

Da Administração. 

Art. 23. A direcção dos negodos da Companhia fica con
fiada a huma administração composta de hum Prl'sidentc, hum 
Secretario, hum Caixa, além de hum Chtfe de Estação Central, 
de hum Gerente, e de mais empregados, que serão da nomeação 
da Directoria. 

Art. 24. A llirectoria const"rá dP hum Presidente, do 
Secretario e do Caixa, escolhido d'entre os accionistas, que pos
suirelm 50 acçõcs, por escrutínio secreto c por maioria absoluta 
de votos; a eleição do Caixa será feita em separado. 

A prinl<'ira Dirt•c.loria durar;í por dous annos, ~~ as que se 
seguirem serão dt'ilas auuualliH'llle. 

Art. 25. O Chefe da l~stação Central será o accionista 
Rafael Ariani por espaço de dous ann0s, c os que o substi· 
tuirdm, findo este prazo, serão da nomeação da Directoria. 

Art. 26. No impedimento do Caixa servirá interinamente 
o Sacretario, mas se o impedimento for de mais de hum mcz 
a Directoria convocará immedialamentc a asscmhléa geral. 

Art. 27. No i.o e 15.0 dias de cada mez a Directoria se 
reunirá ordinariamente para deliberar sobre o ordem e marcha 
dos trabalhos, e cxtraordiuariamente sempre que os oegocios 
a tratar exigirem prompto expediente. 

Art. 28. Compete a Directoria: 
§ 1. o A nomeação do Gerente, do Chefe da Estação Central 

na fôrma do art. 23, c a dos caixeiros e administradores das 
diversas cstaçõt>s c oflicinas da Companhia, prefcrintlo os accio
nistas que sejão aptos e possuão de 5 acções para· cima. 

§ 2.° Fazer as compras, ou arrendamentos das casas, terras 
e barcos de que precisar a Companhia, contractar as construcções 
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necessarias, apresentar ao Governo proposta encarregando a Com
panhia da limpeza da cidade, mandar engajar os operarios e 
trabalhadores, fazer encommenda de animaes e do n1aterial de 
que precisar a Companhia, podendo para a passagem de fundos 
empregar as operações de credito que julgar mais convenientes 
.e seguras. 

§ 3. o Procurar obter do Governo a arrematação dos serviços 
.de alguns africanos libertos, se julgar conveniente. 

§ 4. o Arbitrar os ordenados dos empregados e exigir fianças 
pecuniarias, ou de bom comportamento dos mc~mos, demittil-os 
quando forem ineptos, ou incorrigíveis, submeltendo tars actos 
a ap.pro'\1ação da assembléa, quando disserem re~;pcito ao Gerente, 
Chefes das estações, guarda-livros e cobrador. 

§ 5. o Defender em juizo, ou fóra delle os direitos da Com
panhia, e rcsponsabilisar perante os tribunaes os empregados 
que malversarem. 

§ 6. o Autorisar os pagamentos, tomar contas ao Caixa, c de~ 
terminar o systema da cscripturação. 

§ 7. o Fazer de accordo com o Gerente e Chefe da Estação 
Central o regulamento interno por onde se reguh'm as obri
gações dos diversos Pmpregados c a ordem dos trabalhos das 
diversas estações. 

§ 8. o Fazer cumprir os estatutos e deliben:çõ('S da assembléa, 
convocal•a ordinaria ou extraordinariarnmte, e ordenar as me
didas que forem a bem da economia da Companhia, c melhor 
desempcmho de seus Iins. 

§ 9.0 Apresentar semestralmente á assembléa geral o balan~ 
e a conta geral, receita e despeza, acompanhada de hum de
monstrativo de cada verba de receita e dcspeza, e de hu !11 rela
torio de tudo quanto houver occorrldo, iniciando lodns os mc
lhontml'nlos t' n~f'ormas qiiP julgar dt~ lll't'essidadt' t' utilidade. 

Art. 2!). Ao J)ircelor-eaixa eou1pdt~ especialmente: 
§ 1. o Arrecadar as entradas dos accionislas e toda a mais 

receita Q!JC entrar por intermcdio do Gerente, fazeudo depositar 
na Caixa Filial, Banco da Bahia, ou Caixa Comrnercial,. em conta 
corrente, ou a juros sobre letra as quantias maiores conservando 
a que for indispensavel para os gastos miudos. 

§ 2. o Fazer os pagamentos determinados pela Dircctoria, e 
as folhas mcnsacs ou scmarwes dos ordenados e jornaes, assignadas 
pelos administradores das estações, e com o-eonformc-do 
Gerente. 

§ 3. 0 Apresentar em sessão no 1." de cada mez hum balança 
ou hum balancete detalhado, a fim de que se cnn heça o estado 
dos fundos da Companhia. 

§ 4. o Dar parte a Directoria das faltas (jUe tcnhão com
mettido os accionistas no pagamento de suas prestações, a fim 
de lhes serem applicadas as penas do art. 5. o 
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Do Gerente . 

.Art. 30. He da nttribuição privatiYa do Gerente: 
§ 1. 0 Inspeedonnr duas ,-(~zcs em cada snmana pdo mrnos, 

e em dias variawis as diversas estações da Companhia, exami
nando por si, se os cmpn'Fndos c escravos são assíduos Plll suas 
obri~<Jiçiics, sn tts rasas estão asst~iac'as, e o nwtcrial da Com
pünhi,tt Plll bom estado, (~xigindo dos administradon~s respectivos 
infornHH;õcs circumslaneiadas, e recebendo as notas por dle 
assig-naclas, reclamando aquillo de que a estação tenha ncccs·· 
sidark, assim corno as folhas dos salarios. 

§ 2. 0 J<'ornecm· a cada estação hum exemplar do regulamento 
interno approvado rda Directoria. 

§ 3." Contractar os traballladrc~ e operarias, empregando 
as di~igcncias para evitar a ad1nissão de vadios, chrins, cri-
minosos, &c. 

~ li,," Curnr do sus!Pnto, wstnariu, e tratamento das rno-
lestias dos escravos, e opNario~, para com quem a Companhia 
esteja em taes obrig-ações, fazcnuo-os tratar particnlarmcntc nos 
casos de ligeiros incommodos, c nos casos graves, fazendo-os 
recolher em algum hospital acreditado. 

§ 5." Plir o seu-confom<c-nLis folhas tlc despezas para 
serem pagas pdo Caixa. e fazer cntrep;a a este das quantias que 
arrecadar directamentc elas tli 1 nrsas estacõt•s. 

§ 6. 0 Exp('(lir para as diversas estaç6es os pedidos de car
ruagens, e carroças, designando uns bilhet~s a dassP, hora, 
lugar do destino, nome da pessoa qu<~ faz o pedido, & c, a fim 
de nas estações não haver em bar aços ou enganos. 

§ 7 .• Apresentar em cada reunião' or<linaria da Directoria 
huma n·la(:.fío do Pslado das ('Sl.:u:(1<•s, do pessoal das lJI'l'Cisücs 
dP mula huma ddlas, dos opPrarios n lraballwdon's <JlH' tivPr 
contract.ado, c dos que livPI' rkspedido, <los aHillJa('S que esti
verem doentes, ou dos que inutris <·onv<·nha V(~ndcr-se em leilão, 
do perigo que correm os carros pelo máo estado de alguma rua, 
a fil!n da Directoria pedir ao Gov<'rno providencias. 

§ 8. o Assignar a corrcspunde11cia, lransmittindo as ordens 
da Directoria a todas as eslu<'Õ<'S. 

Art. 31. Na auscncia d<~ Gen nlr snrflo os pedidos mgentcs 
assignados pelo guarda-li\ r os do <'se ri ptorio. 

Art. 32. O gerente, para dPscmpenho de snas funcções 
terá conducç.ão prestada pela Companhia. 

Do Çhe(e da estação central e das mais estações. 

Art. 33. Competr ao Chcft> cksla rstnçlío: 
§ 1. o Satisfazer aos pedidos, que lhes forem feitos dirccta

mente, de vehiculo, e receber o preço do aluguel, segundo a 
tabella que lhe será fornecida pela Directoria. 
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~ 2. ~ l\landar postar nas outn1s rslaçõcs os vehicu!os de que 
ellas tiverem predsuo e cujo deposito seja na cc•ntral. 

§ 3." l•'orneccr ás outras (~sta~,"Ü!'S os animaPs e utensilios de 
que precisarem, por ordem do ~!'r<'lliP, e dando depois parte a 
este, se a cxpediçflo tiver sido Hrg"!'Iltc. • ·• 

§ r,. o Yigiar sobre a assiduidade e comportamento do pessoal 
sob sua direeção, sobre o asseio d:.J cavallariça, sobre o trata
TlH'Illo dos anim;ws, não consentindo qtw entrem em serviço Of 
que cstivrrem fracos, ou doentes. 

§ 5. 0 Yigiar soure o asseio do;, vehiculos, c utensílios, fa
zendo reparar logo as avarias, a lirn de evitar sinistros durante 
as conducçües, reclamar do gN!•nte tudo aquilln que for preciso 
para o bom andanH•nto do :o-er.-iço; dar parte das failas, com
mettidas pelos SPIIS subordinados, & c. 

§ 6. 0 Substituir o gr:· :nte no seu impedimento, visitando as 
outras cstac:ôl's, rara o que a Companhia lhe fll'cstará a com
petente conducção. 

§ 7.• Arrecadar a receita que lhe couber, fazendo entrega ao 
gerente, ou cobrador antorisado por este, acompanhada de re
lação assignada, declarando especificadamentc cada parcella e 
sua natureza. 

Art. 34.. Crear-sc-ha conforme for preciso outras parciaes 
estações, cujos chefes terão as mesmas attribuições economicas 
que o da estação central, na parte que lhe for applicavel. 

Disposições geraes. 

Art. 35. Em cada semestre deduzir-sc-ha elo lucro liquido 
da Companhia ;s pot· cento pal'a fundo de reserva. 

Art. 3G. Do rr·nclimcnlo liquido de cada semestre deduzir
~c-ha G por cento, dos quars metnrle sertí para o Pn·sidPntn e 
St·t~rt'tario, t' a outra mdad!~ para o Caixa, pod!•ndo st~r all!•rado 
pela assPutLil·a g<'i'al. 

Art. 37. A CoHlpanhia entrará r~m opera::·ões, logo que 
estejão subscriptas dons terços das acçõc~s e realisada a primeira 
prestação. O terço q tw faltar seriÍ disposto como a Directoria 
entender mais cottveni•·nte, tendo prefcrencia ao par os accio
nistas que jtí existirem. 

Art. 38. A qualquer dos aceionistas será patente o estado 
da cscriptmração da Companhia. 

"\rt. 3!). A Directoria fka autorisada pelos presentes esta
tutos á dcfunder em juizo <' fóra dclle os direitos da Companhia, 
podPndo pan este fim demandar e ser demandada; á requerer 
ás autoridudcs competentes o reparo das nws c estradas, cujo 
transito se torne perigoso, a contractar a empr{',za do asseio da 
cidade, c finalmente a solicitar dm poderes geraes do Estado a 
approvação dos presentes estatutos. 

Gonçalo de Amarantc Costa-Francisco Justiniano q~ Castro 
RebeliQ-thcanio Ferraz da Motta. 
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DECRETO N.o 2.368 -de 5 de Março de 1859. 

Reorganisa a Secretaria d' Estado dos Negocias do lmperio. 

-lf'-1" _,;/~ Hei por hem, em conformida!lr da anlorisa<:ão concrdida 
/ ao Governo pela Lei n.o 7tH de 10 de Selembl"o de 1854, De

• 2, r~ f' ereta r a seguinte refonna da Secretaria d' Estado dos N egocios 

.n/ do lmperio. 
CAPITULO I. 

Do numero dos empregados. 

Art. 1. o A Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio 
terá, alêrn de hum Consultor, os Empregados seguintes: 

1- Secrl'tario GNal. 
8 Primeiros Ullidaes Chefes de Secção. 
4 Primeiros Otllciaes. 

16 Segundos Olllciaes. 
9 Amanuenses. 
6 Praticantes. 
1 Porteiro. 
1 Ajudante do Porteiro. 
4 Contínuos. 
i Correios. 

C.\l'ITULO H. 

Da divisão da Secretaria. 

Art. 2. 0 A Srerdaria d'Eslado dos NPgocios do Irnperio 
he dividida Ptll novt~ ~eet;fH's: 

1. a St•r.(:~lO Cl·IILI'al' Ílllllll'tliaL\Illl'll!e diri~itla pelo ~ecrc-
tario Geral. 

2.a Secção dos negotios da Casa Imperial, de Mercês c 1.e 
alguns negocios da administra<:ão geral. 

3. a Secção dos ncgocios da udministraçüo geral. 
4. a Secção de lnstrucção Publica e Sciencias, Letras e 

BeBas-Artes. 
5... Secção de Saude Publica, dos Estabelecimentos de Be-

noficcncia c de Soccorros Publicos. 
6.a Secção de Agricultura, Commcrcio e Industria. 
7. a Secção das Obras Publicas, dos Correios c de Navegação. 
8. a Secção de Contabilidade. 
9. a Seccão do Archivo. 

Art. 3'.o A Secção Central comprehende: 
1. o O registro da entrada de todos os papeis, ~ a direcçã'o 

do expediente. 
2. o A expedição da correspondencia e a publicação dos des-

pachos no liuo da porta, e das decisões pela imprensa, 
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3." A impressão, -publicação e distribuição das Leis e dos 
actos do Poder Executivo. 

4. o Os negocios reservados commettidos pelo Ministro ao 
Secretario Geral. 

5. o A synopse e indice alphabctico dos negocias sobre os 
quaes for consultada a Secção dos NPgocios do lmperio do Con
selho d' Esta do . 

li. o A synopsc c índice alphabetico dos pareceres da mesma 
Secção, c das respectivas resoluções. 

7. o A synopse e índice alphabetico das decisões do Governo 
Imperial pelo l\linisterio do Imperio. 

8. • A synopse e indice alphabetico das Leis relativas aos 
negocios do dito l\linisterio. 

9.
0 

O termos de juramentos e de posse de Empregados. 
10. O livro do ponto dos Empregados. 
11. As despezas da Secretaria. 

Art. 4.. o A segunda Secção (dos negocios da Casa Im
perial, de Mercês, c de alguns negocios da administração geral}· 
comprehende : 

1. o Os assumptos relativos á Casa Imperial, qne são expe~ 
didos por acto ministerial . 

2. o Os actos da Côrtc e seu cercmonial. 
3. o As Festas N acionaes. 
4. o A nomeação de Officiaes-móres e menores, c de todos 

os Criados de Honra da Casa Imperial, desde os Moços da 
Camaru e Açul'atas. 

5. o Os Títulos, Condecorações, Honras e Distincções. 
6. o As Mercês peeuniarias. 
7. o A Sancção das Leis. 
8. o A eorrPspondt~ncia com as Camaras LPgisla1ivas. 
!) . " A ctmvoea<_"iH> ~~xlraonlinaria, a proroga~·üo ~~ o atlia

mcnlo da Assembll·a <_;era!. 
10. A dissolução e convocação da Camara dos Depu

tados. 
11. A nomeação dos Conselheiros d'Estado. 
12. As dos Presidentes e Vice-Presidentes das Províncias, 

, • e dos seus Secretarias. 
•, 13. As dos Empregados da Secretaria. 

14. As naturalisaçües. 
15. Os Pala cios dos Presidentes das Províncias. 

Pertence-lhe tambem : 
16. Organisar o quadro dos empregados de todas as Re

partições sujeitas ao .Ministerio do lmperio. 
Art. 5.

0 A' terceira Secção (dos negocios de adminis
tração geral) pertencem: 

1. o A correspondencia com os Presidentes das Províncias 
e outras Autoridades, sobre assumptos que não estejão ineum .. 
bidos especialmente ás outras Secções. 
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2. 0 As Leis das Asscmbléas Provinciaes, e os negocios n·la
tivos ás mesmas Assnrnbléas c ás Camaras ~Iunicipacs. 

3. o Eleições. 
t.._ o Conllietos de jurisdirção entre Autoridades, cujas func-

ções scjão objeclos dP SPrç.C:t>s divNsa~. 
5. o A divisão administrativa do lmperio. 
6. o A estatística geral dn população do Imperio e quacsquer 

outros trabalho~ Pstatisticos. 
7. o O Archivo J1nbliro. 
8. o Loterias. 
9 o Dcsapropria,:õcs. 

Art. 6. 0 A quarta Seeçuo (da Instrucção Publica, de Sci-
encias, IJetras c Bel las :\rks) eomprt~hende: 

1. o A lnstrucção primaria t' sprumlaria do ~lnnidpio 1la Côrtr. 
2. o A lnstrur<:flo superior. 
3. 0 O Instituto Comawrcial do lUo de Jancit•o e quaPsqum· 

estabelecimentos rk ensino mediu, romml·rcial c industriJI. 
4." O lmpNial Instituto dos llll'llinos rt•gos, c o Instituto 

dos surdos-mudos. 
5. o O Instituto Historico e Geographico Brasileiro, o Museu 

Nacional, Bibliothecas, Conservatorio Dramatieo, e quaes
quer outros estahel~cimentos, instituições, commissões e so
ciedades que se dediquem ás letras e sciencias. 

6.0 A Academia das beBas artes, a de musica, e quaesquer 
outros estabelecimentos e instituições nos quaes se cultivem as 
bellas artes. 

7. o Os theatros e estabelecimentos de recreio publico. 
Art. 7. 0 A qninta SPcçào (de saude publica, dos estabe~ 

lecimentos dn beni!ienncia , c de soceorros publicos) compre~ 
hcndr: 

1." Os IIP~ocios roiiCt'l'llt'nlns no 1'\t~r~·.ieio da mc!lieina , lÍS 
epidemias, ao senit:o ~auit:trio do~ portos, ;i llygierw publica 
e policia sanitnria, n <Í va1~dna. 

2. o A Aeade111ia J mpcrial de l\leclicina. 
3. 0 A Junta Central de Hygienc Publica, e os Inspectores 

de Saude das Provincias. 
4.. o As Provedorias de Saude dos Portos. 
5.0 Os Lazaretos. 
6.0 Os Ccmitcrios. 
7. o O Instituto vaccinico. 
8. o Os Hospitaes. 
9. o Os Hospicios de alienados. 
10. As Casas de e\postos. 
11. Os Hecolhimentos de (lrphãos. 
12. Quacsqucr estabelecimentos de bcnificencia, 1 

f3. Os Soccorros publioos. . 
Art. 8. 0 A sexta Secção (da agricultura, commercio e in~ 

dustria) comprehendg: 
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1. 0 Tutlo quanto li\r relali\o ao í'Oii:!I'<'Jt'io, na ratte que 
não estiver a car~o do :\linislt'rio da Fazenda. 

2. 0 O que lúr concf'rn<·n!c ;:o dcst:avoh imcn[o dos diversos 
ramos da industria, e ao sru cr:sino rrofbsional pratico. 

3. 0 
Os estabclt•dmcntos ilHithil'itl('S, a:;ricol:u n de horti

cultura. 
4. o A collecção e exposição de productos agrícolas e ind ustriacs. 
5. 0 A intro<luc(:iio e Hlclho:·amen!o <:1' r<H.\L' <!;~ animacs, e 

as escolas veterinarias. 
6. 0 Os Jardins Botanicos. 
7.

0 

A Sociedade Auxiliador:J da In<luslria Nacional, e quaes
quer outras que se propon ilão aos weslllOS fins. 

8." A minerarão. 
9. 0 A appnrvaÇão de estatutos de companlli<~s ou soeit•dadcs 

relativas aos ramos rnenciomHlos. 
10. A concessão de patentí•s dn ínvPnçf\o, ou dn intro

ducção de novos rroductos, n:achinis:uc:; ou proct'c;so:;, c a de 
premios c privi11·g:os. 

11. A divisão e limites das Províncias. 
12. A Repartição Geral da Terras Publicas, cnrarr1~gada da 

colonisação, cater.:hcsc e civiliscu;ão dos indio:-;, e r.:ulonias 
militares. 

Art. 9. o A sctima Secção (das Obras Publicas, dos Cor
reios, e de navegação) cornprelwndc 

t.• As obras publicGs g-eraes no "'lunit:ipio da 0\rl<' e nas 
Provincins, c as H<•1mrUçücs enra:·n·g;Hl;~s de sua execução e 
inspecção. 

2.0 As obras Provinciaes e ~hmiripncs an"i!Lldas pelos 
cofres geracs. 

3. o As estradas de f1~1To. 
4. o QuaPS<JlWI' ohras suh\ enrionada~; )IP!o Estado. 
5. 0 A Hirerloria l;<'ral dos Co:Tí'ios l<·rr<·.;lr<•s ~~ 111arililllos. 
6. o A navegaçflo por vapor. 
7. 0 Os passaportes qll<) pl'l'tetH~<'m a Pste Minisk!'io. 

Art. 10. A oitava Secçüo (de conta!Jilitlittk) l<)lll a sut cargo: 
1.• A organisação do Orç;wH·nto. 
2. • As propostas c abertura dos 1awlitus supplelllcntarcs e 

extraordinarins. 
3.• A distribuirão dos l'fl~dilos. 
4. o A cscriptnr~lção dn todas as d<'SfH'Zrts ordt'li<Hla~, c a de

monstração do estado dr) todos os en·ditos. 
5. o A fisealisaçfio (}(~ todas as <lcspezas. 
6. o O exame do orçamento da 111 rn. a Camara lH anieipal , e 

das contas que esta apresentar ao ~Hnisterio do lmpcrio. 
7. o A organisação do quadro dos Yeneimcntos de todos os 

empregados pcrteneentes ao mesmo Ministcrio. 
8. o O assentamento dos predios naeionacs oeeupados em 

serviço do Ministerio. 
16 
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9.0 A correspondencia relativa á contabilidade geral. 
10. O inventario dos movl'is c mais objcctos tla Secretaria. 

Art. 11. A nona Sect,~ão (do Archivo) lcrn a seu cargo: 
1.0 A classifica~ão, escripturação c guarda dos livros e pa

peis sobre ncgodos findos. 
2. • Passar e~rl idões do que dclles consta r. 
3.0 A remessa dos papeis e documentos, que deverem ser 

recolhidos ól.O Archivo Publico 
4. • A BibliolhPca da Secretaria. 

Art. 12. He commum tis Secções: 
1. o A guarda dos papeis pendentes. 
2. o As eerlidões que destes se dcYão passar. 
3. o Os Regulamentos, lnstrucções, Decisücs, c qnacsquer 

actos relativos aos negocios de sua compelcncia. 
ft.. o O registro por extracto de todos esses nPgocios, com in

dicação do processo que forem seguindo, e das decisões que 
tiverem. 

5." O quadro dos empt'Pgados respectivos, com as notas 
relativas ao seu cxereicio e cu11duda. 

6. o O Livro do to111bo de cada hulll dos ramos do sPrviço 
que lhes corn pele, eontendo ~~m rPsumo e por ordem chro
nologica a Lei, Decreto, ou qualttuer aclo de sua instituição, 
e as alterações que tenhão havido. 

7.• A expedição dos titulos dos empregados, cuja nomeação 
se faz por ellas. 

CAPITULO Ill. 

Das nomeações c sttbstúuiçõcs. 

Art. 13. São uonwados por DPI't'do Imperial c por livre 
escolha, não siÍ o Consultor, mais tamuem o Secretario Geral 
e os Primeiros c Segundos Olliciacs. 

E por Portaria do l\linistro: 
o_, Amanu1~nses c Praticantes, precedendo exame ou 

concurso; o Porteiro c o seu Ajudante, os Contínuos c os 
Correios. 

Art. 14. O Serl'ctario Geral c os Primciro5 c Se~undos 
Officiaes, se tiverem mais de dez annos de eiTectivo serviço na 
Secretaria, só poderão ser demitlidos no caso de perpetração 
de qualquer crime gmve, de nwclação de segredos, de traição, 
abuso de confiança, insubordinacão grave ou repetida, c irre-
gularidade de eonducta. · 

Art. 15. Os Chefes de Secção serão designados })OI' Por
taria do Ministro, podendo ser mudados de humas pafa outras 
&~ções, ·OU dispensados do cxercicio deste cargo quando assim 
convier ao serviço. 
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Serão tirados d'Pnti·e os primeiros Offir.ines. 
Art. H>. Serão dispensados do exame de que trata ·o ar.t. 

13, para provimento nos lugarrs de Amanuenses e Praticantes 
os Dachareis em letras, os formados em qur.lquer litcuJdade, 
e os qtH' tiverem o curso comrli'to do Instituto ColllmeToiaL 

Art. 1'7. O Consultor S!'l'Ú substituido <'lll suas faltas pela 
pessoa que o 1\Iinisiro d1•signar. 

A rl. 18. Se;·ão subst itnidos em suas lilitas ou i mpcdimcntos: 
1.• O Secretario ;:·era! por IlUDi Prinwiro Oflll'ial Chefe de 

Seeção dPsigniido (Wlo ,\li;,btro; t~ no irnpedinwnlo do designad0 
servirá o Chc!'e flp Sect::1o rnais antrgo que l'o>tiver presente. 

2.
0 

Os Chefes de S.:e(:ão lJ('lt!S de outras, uu por primeiros 
e SPgundos OflkiaPs desipwdos pdo Secretario g('ral ; não po
derá pon·m lnuna Secção tt·r por chel{~ hum Segundo OfficiaJ, 
ainda interinanrente, quando nella lwja !rum priruciro OfflciaL 

CAPITULO IV. 

Dos vencimentos, licenças e aposentadorias. 

Art. 1!J. Conlpdenl aos En!preg;:do:; da Secretaria os ven
cimentos constantP..; da Tabdla ju:rta. 

Ao Ellrp:·eg,l1lo da ~ietTdüria qtw substituir a outro nas 
' suas faltas P irnp;~dii!lcnlos lle pcrmittido optar entre a grati

lkaçuo e a quinta parle do wneinre11to do substituido, com~ 
tanto qtw o Yendmcnto tu!al não cx.ccda ao do Emprcg~·llo 
substituído. 

Os emolumentos que nctualmente são pagos na SccPetaria 
serão arrecadado . .; no Tiw,;ouro colHo renda publica, segundo 
a Talwlla qtw St' t•sLdwlPct·r. 

,\ri. :!O. ,\s Lr:·1~t;as )1111' nwiPslia const·narilo aos empre
gados da Secretaria a sua unti;~uidade por inteiro a!t·~ seis n1czes, 
e !JOI' ruetadc passando deste pr<Jzo até !rum anno, não se :l,e
vando em conta lodo o te111po qut~ deetJ!'l'cr d(' t•nUlo Plll diante. 

Art. :21. Aos Empre;.;aclos tll!t~ obtivt~rem iicent,;a, ainda 
que seja por moti\0 de mo!estia, l'at·-sc-iJa nos veneimen:tos 
que perceberem hum dPseunto, que su·ü regulado lJCla maneira 
seguinte: 

S) 1.
0 

O rk;;conto ser;i de mcL!de do ''cncimt~uto se as li· 
ccnças exen!crem a s1•is ll!PZí~S até IIurn anno, flwlo o quat 
pouc•rá eess;~r todo o H~tu:imento. 
~ 2." O \enci::;e:J(o lilllllJL'líl poderá CPssar, ainda que o 

Empregado não rqaeira 1nais licetr~·;:;, findo ({Ue seja o anno 
dando ap1•nas p;:rt;; de do:·nt<• . 

. \rL 2:2. O li·J;rpo das diversas liccnt~as concedidas dentro 
de hum anuo, qualquer que terllw sido o 'prazo de cada hunra. 
dellas, reunir-se-1m para se proceder ao desconto de que trata 
o arti{io antecedente. 
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Art. 23. Nt•nlnun emprP~::-ado porkr:í ohtPr licença antes 
de haver entrado PO Pifrcti\o t'\('ITil'io 110 SPII l'lllfll'C'go. 

Art. 21-. (h Empl'l'(.(ê~dos <,a ~:;·rn•l,H·ia só poilPrào ser 
aposentados no caso rle se acl:ai'<'lll inliabilitallos !'ara o desem
p~n h o de seus <11'\ PIT~, por a nm~·:H!a idadP, on molrstia, ou 
quando o hem do st~n i~o o Psigir, olJserYando-se as se3uintes 
regras: 

§ 1. o Será a;;ost>nlndo com o ort~cnafl{) por int!'iro o Plll
pregado que contar t!·in[a cu mai:; annos dP serviço, c com 
ordenado proporcional ilOS ;umo:-; o que livt'f menos de tl'inta 
e mais de dez; \eyando-se-lhPs em conta o tempo de serviço 
prestado em out;·os .Empregos de nomeação do Coverno, e es
tipcndiados p<•ío Tilesourn. 

§ 2." Nenhum elllprcgado st:rh aposentado t<'ndo menos de 
dez annos de Sl'niço. 

§ 3." O emprPgndo sPrú apo~l'n\ado 110 nllimo lugar que 
servir, com tanlo que knlla lres anllos tlt• dTPdivo exercício 
nelle; e em quanto os não complelar f'Ó o poderá ser com o or· 
denado do lugar que tinha anteriormente oceupado, conforme 
a disposição o o § 1. o saho se co;Itar :15 annos de serviço. 

$ 4." Os elllpretjndos ;tpose~1L1dos de qualquer :\Iinisterio, 
sendo de novo nomt>ad()s rdra e'..:Pn·er emprego na Secretaria, 
não accumubrão os wnciB1entos do nonl emprego com o or
denado da aposentadoria, porr·m terão dirrito dn fazer opção 
de hum dos dons wneimcntus, a que se junturá metade do 
oU!tro. 

§ 5." Se os emprrgados c1c qlle trata o parugrapho ante
cedente chegarem a obter tlin·ito a nova aruscnladoria, para 
a qual não fie llt•,• lr•var<Í <'111 conta o l<~tupo que servirão no 
Ptn pi'I'I~O 1'111 q til' t':il il\ iio il posi'I\Ltdos, não at'('.\lllllllarüo os or
denados das duas al'ost•ttl;ulori:::;, tn;:s podt•rito optar I' UI re os 
dous aquelle tjlte tw;is llu~ rom it•r. 

§ G." Nüo st' ron tad1 r:: r a :1 q)()S<'nl ndoria o tPmpo exce
dente a GO dias ~'IH r;:da <<mw, P!ll qu'' o <'!llprf'gado faltar 
ao st•rviço, ainda q1w ~(jil por n:(~!e<ia, 

§ 7. 0 O (;o,:·tTo pot1t r:í !'O!H:1·<ier ao PB:prqmdo que, com
pletando 30 annos (;,. ~~ervic;o, nf\0 e~tinT inlwbilítado, hum 
attgmento nos seus \enrimcnlc~, o qual sm·á gradual, ou de 
cinco em cinco anuos, na l'iizão de 10 "/o por eada YCZ, im
putando-se ao orde1:atlo, para o cnso de aposentadoria, sómente 
metade do dito augmcnto. 

Art. 25. No tempo de serviço neeessario para a aposen
tadoria poder-se-hão contar os serviços que o empregado tiver 
prestado em Repartições Provindaes, comtanto que o tempo 
destes não exceda a hum terço dos prestados em 'Reparticão 
geral. · ' 
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CAPITULO V. 

Das penas a qne ficilo suJeitos os empregados. 

Art. 26. Todos os empregados da Sccn·taria siio rrspon
saveís pelas fallas que coHtiJWiten·m 110 ex<·rckio de suas at
tribuiçõcs. 

Art. 27. O Secretario Gr•ral podení: 
Admoestar <m n'prcltPtHlr~r e11t parlku'ar ou !'uh!icamcnte 

os empregados da Sct;n•taria, que lhe são subordinados, e sus
pende-los por cinco a trinta dias qnanflo deixlln·m de desem
penhar por neg!i;.wncia, ou outro moliYo cn!poso, os trabalhos 
que lhes forem in<~nmbirlos, ou desohNh~ct~rcm ;ís suas ordens, 
ou de qualquer· lllOflo litllnrcm aos d<m·res que lhPs ineumbe, 
dando o Se~;relario (;erul conta uo Ministro, quando a suspensão 
exceder a oito dias, para resolver sobre ella. 

O Ministro poderá suspender, pelos mesmos motivos, a 
qualquer empregado até tres mezes. 

Art. 28. O effcito da suspensão hc privar o empregado, 
pelo tempo correspondnnte, do exercido tio emprPgo, da an
tiguidade c do ordenado e grati~i~;ação. 

CAPITULO YI. 

Das fimcçõcs do Consultor. 

Art. 29. O Consultor ter;í o titulo de Conselho, será au
xiliado em suas fune\,'ües por hum ou mais empregados da 
Secretaria, que rPquisitar do Minbtro. 

ArL :w. lnrurllhe-11.11': 
1." Consn!lar r0111 S!'ll pan·rN, tlo nte:,IIJO 111odo qtw con

sulta o Prnr.\lrado!' da Con\a, :;obrt· IJIWPSqLH'r twt:-ocios que 
correrem 1wlo :u:nislcrio do l:nperio, todas as vczrs que o Mi
nistro Ih o onknar, P sobn~ IJ11il<'~;qurr qn:•slõ\~S Plll que hou
ven~m pontos d1~ direito, ou lLvidJs <Ít:e;·ca de i:tlellis·encia 
de disposi~<1:·s dP L<•i. 

2." Orgalli..;ar e prcp;~;·M o itda!.or:o e cxposiç.nes e mo
tivos para Propnstlls Lt~gisl:ltiva~, o~ l\<·gn!nmnntos, e quacs
quer trabalhos dn que o ~.~inistro o cneurregar, ou l'lle julgar 
convenienie ao s 'n·ir:o pHlJl~''.o. 

Art. 3J. O ,~onsuilor nfio hP obrigado a compamcer na 
Secretaria s;•nfío a ellamado do Ministro; sú a <'StP lle subor
dinado, e pode S!T demiltido !'OI" Dt·,~rdo Jmp:-ri<\1, lo.~o quo 
isso convenha ao scrvi<:o pub!icn. 
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CAPfl'ULO Vll. 

Das (wncções do Secl'etario Geral. 

Art. 32. O Serrdario f.e;·al b·rú o titulo 11t• Conselho. 
Jllie o Chefe da Seerdaria de E~tado dos Nrgocios do lmperio, 
e, com a tmica cxrept:fio do CoPsullor, sfío-\lw subordinados 
todos os empregados desta. 

Art. 33. Compntn-lhe: 
1. 0 Dirigir e inspeceionar todos os trabalhos a cargo da 

Seeretaria. 
2. 0 ~lanter a ordem c regnlarida:le do serviço, impondo 

as penas correccionaes declaradas no art. 27. 
3·. o Receber e abrir toda a corresponcl<~ncia offidal, e dar-

lhe direcção. 
4.0 Mandar passar certidües, c aulhentica-las. 
5. o Deferi r jura mcntos. 
6.• Mandar lavrar os termos de posse de emprrgados. 
'7. 0 Assignar toda a eorrespondencia que conslar de com

municações e accusação de recebimrnlos, "a que versar sobre 
simples execução de ordens ou dcci,ões, c ~obre remessas. 

8. o Requisitar em nonw do :Ministro a qualquer autoridade, 
com excepção dos Ministros e SecretHrios de Estado, Conse
lheiros de Estado, Secretarias das (amaras Lrgislath·as, "Bispos 
e Presidentes de Provi·lll.cia, as informaçüPs e pareceres que forem 
necessarios para instruc<:ão e decisão dos negocios. 

91.0 Organisar e submetter á consideração do Ministro, até 
O· dia 34 de Março o relatorio fliH' deve ser apresentado an
nualnwni.P Íl Assl'lllhlt'•a t~Nal Lt·r..d•laliva. 

10. lksi~nar os Plllpn•gatlo~ q11e clP\I'l'<Í IPI' ('.ada St'l'l:ão, 
c@nformc a importaneia e alllucneia de st·us trabalhos, podendo 
11~mo;ve-lüs de humas para oulras SPcções, quando o exigir o 
hem d@: serviço, ou encarrP; .. wl-os de qnacsquer trabalhos, ainda 
q:tte em Secção diiTen~nte daqnPII<ls a qnc pertenrPr(~m. 

11. Propor ao :\Iinis\rn, para Pxer·uçiio con1 i kmentar deste 
regulamento, as instrueçües ncc:ssarias para dirceção, distri
]w;irão e economia do servico. 

12. Dar licenca a seus subordinados nté 30 rlia-.. 
13. Executar Ós trabalhos de que o incumbir o l\Iinistro. 

CAPITULO YIU. 

Dos Chefes de Secçã.o. 

Art. 3'h Ao Chr,fe dr, Se;:ção incumbe: 
1." Executar e fazPr cxeent<1r os trabalhos de que trata o 

art. 12 deste regulamento. 
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2.0 Ter em dia o registro de suas Secções. 
3. o Representar ao Secretario Geral quando os Empregados 

das reS[.rdivas Seq·ürs não cumprirem os seus deveres, ou 
deixarem do oxecutar suas ordens. 

!L" Prrstar c requisitar dos outros Chefes todns as informa
ções, que forem ncccssarins para os trabalhos a cnrgo de suas 

Secções. 
5. 0 Apresrntar ao Secretario Geral no t.o de Março o r~ 

lntorio dos nqrocios que correrem pelas resprctivas Secções, 
para servin•rn para a orl-ianisação do rclatorio geral. 

().o Comn1Unicar aos outros Cll<'fPs de Srcr:flo os traha.
lhos que ti~Tl'I'IIJ rdação com os ncgocios que lhes estão in .. 
cumbidos. 

C\ PITUHI TX. 

Da ordem, tempo e procrsso de sermço. 

Art. 35. Todos os dias ~(·!':lo de trabalho na Repartição, 
á excepção dos dias de guarda c feriados, devendo começar 
ás 9 horas c findar ás 3. 

Este tempo será porêm prorogado pelo Secretario Geral 
quando o serviço o cxi~ir. 

Art. 36. Havendo urg<'ncia -ou amuencia do negocios, se
rão obrigados a comparccrr na F<'cretnria nos rlias dr guarda 
e feriados e fóra das horas oo trabalho os <'mprcgados que 
para rsh~ fim o Secretario f.Pral nwndar avisar. 

Art.. :l7. Os l'lllfli"Pgados qtH' faltarem I' nf1o juslificar~m 
falta JWrdcrão o ordrn:1do e a gratificação do dia. 

Os que f<tltarPm c justificarem a falta perderão a grati
ficação. 

Os que cntrarrm drpois de f'ncciTarlo o ponto, c justifi
carem a drmora, pcrderfio sómPntr a gratificação. 

Art. 88. O SPfTI'tario {~eral pofl<'ril julgar justificadas, 
sem attcstado, as faltas at/~ 3, dentro de 30 dias. 

As que Pxccderem a Pstc tnnpo só serão justificadas com 
attPstado de medico, a juizo do Sccn·tario Geral. 

Art. 39. .!'las inslrucçõPs a qu<' se rl'fPre o art. 33 ~ 11 
se cstabelecorá tudo quanto for r<'latilo á fórma do processo 
dos ncgocios, e convier a bem da direcção, distribui~·ão e eco
nomia do serviço da Secretaria. 
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CAP!Tl'LO X. 

Do Ga7Jinete do lJfinistro. 

Art. ~0. O i'\l i:listro po(lnrit nomear para servir no seu 
Gabinete hnm ou mais t•mpn•gados da Secretaria, de qualquer 
catlwgoria que scj:io, o~ qwu's !PI'i\o, alôm de s,•ns vencimentos, 
bnma gratifica1:ão qtw ni\o t•xr,•da de 1.800:1:1 annuaes. 

Alôm destes podcr:í cltamnr lambem para o dito exercicio 
h uma pessoa estranha ú Secrdaria, que mereça a sua con
fiança, á qual serú dada lmrna grntifiea~ão cxtraordinaria, 
que não exceda o •. cncimento marcado para hum Chefe de 
Secção. 

Art. !~1. Incmnbc aos empregados do Gabinete, na ordem 
que cstabclrcer o :Ministro: 

1.0 O rceebinwn\o c abertura de toda a corrcscondcncia 
que for entregue Jl'l (~abincte. · 

2. 0 O protocolo <l<l entrada c destino dos papeis que forem 
presentes ao Ministro. 

3. 0 Executar as ordens directas do Ministro. 

C.\PlTULO XI. 

Disposi çiies transi toria s. 

Art. ld. Os t•mprcg;Hlos aduans, que, tendo 35 annos de 
sNvi<;o, l'nn•nt apo:it'll!ados por tH'l'itSii-tO du dar-sP execução 
il prl'~tml•~ rt'l'om:a, !t•r;'ltl dirt•ilo ans onlrwulos marrados na 
TahPIIa l]IH' <H'Oilll'illlÍ~<l t'·;k P:·rrl'lo, st'JHio para tal !im con
siderados co1no Jll'inH·iros O ::riat·~ os adu:1es Ul~idaPs, e como 
Segundos Olliciili~~; os <ll'l\l:H'S ,\ llliiiHH'I1~;(•,;. 

Art. /;.:1. ( ):; que fnlTl\1 !'OllSí'I'Y<H1os não podt~rão ser apo-
sentado;; com c~; ortlt•\•ados fixados na l'i'ferida Tabdla antes 
de contarem t ;·es an no~; de t'\.Preicio dqJOi:; da cxPcução da 
rerorma, colll t•xcept;fio sÓHlente !\o,; que tiY:~r··m eomplet::~do 35 
annos rll' senko. 

Art. '•4. Aos ac\:l::(~S addiflo . .; ú Secrdaria, que forem con-
templados na sua 11m a o; :.;<t:li~açfw, se contará o ten1po que 
já tiverem sPnido uí'!la. 

Aos qiH' o nflt~ fúrem, ou que, sendo-o, tiverem de ser 
aposl'l' liulos illitt·.' d<.' I t'!'t'ill o~ t r e~ am1os ck servi co exigidos. 
no art. te:), St~riin t't:l;l:!do~ t't>:!IO orcknado clous ter<;os dos ven-
cinwntos tpH' l<~lll lP'I'~t·itlt'!!Jt'llk. 

1 

Art .. t~:). A:; priult'iras nolnPaçi)l'S de A111anuenses e Pra· 
tieantes, que (()!'(~111 feitas em execu~ão deste Decreto, serão in
dependentes do exame e concurso de que trata o art. 13. 
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Art. 46. Ficão re-vogadas as disposições do Regulamento 
de 30 de Março de 18ft4, e quacsquer outras em contrario. 

Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretaria d'Estado dos Neg-ocios do Imperio, o trnha assim 
entendido, e faç.a executar. Palaeio do Hio de .lmwiro em dnco 
de .Março de mil oitocentos cinrot>nta e novP, trigesimv oitavo 
da lndcpendcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o IBl{ICraclor. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

Tabella dos vcnc&nnento~ do (~on~uHor c etu
J•regados ((n Se(•retnt•ia d'l~~üulo d~b~ ~(~~o

cios (lo ln•t•er•io. 

--

i 
Empregados. Ordooados. Gratifica- Vencimento 

çiics. total de cada 
empregado. 

---------------------------
1 Secretario geral .... 5.000~ 2.200~ 7.200jjl 
1 Consultor ... ...... 4.000:iji 2.000:;:i 6.000~ 
8 1. o• Olliciacs Chefes 

de Secção ......... 4.000~ 1.COO~ :S.OOO:il\ 
4 1. o• Oflic.iat·s ....... :uwo~ 1 .OOO:til '• • ()()():tj! 

!li 2."' di los .......... 2.HOO:tii ~00::;- :~ . r. OO:jj) 
!I AmantH'IISl'S ..• .... I. ()00~ ()1!0 ~.OOO:jjl 
G Prat icanlcs ........ UGO:i' !HiO:tP 
1 Porteiro ........... 1 .(i00:t)l HOO;; 2.400:t> 
1 Ajudante • o •••••• t.ooc:r~~ tiO O;, J.COO~ 
4 Contínuos ......... 1 .I:Oü;jl 400:); I.H}O:til 
4 c . ") orrcws l ........ f . 000;? .i O O ;;i 1.'.00~ 

- - -- '· 

(•) Os Correios terão m:Jis J50~ por armo para r·rnalgadura 
e arreios, e os que estivt:rem de seni~o 1::; ror di<~. 

Sergio Tei:uira de .Macedo. 

17 
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numero oito , e da reserva numero sete, terão por Distrletos os 
Municípios de Quarahim, e Sant' Anna do Livramento, os Corpos 
numero trinta e quatro, de quatro Companhias, trinta e cinco, 
e trinta c seis de seis Companhias cada hum, a Companhia 
avulsa l!lumero st'le, no Batalhao (]e re~Prva, ele quatro Compa
nhias eompri'IH'JHlcrao todo o J:istrido <1<1 Cidade fie Alegrete: 
o Corpo numero trinta e sete, de seis Companhias, a Companhia 
avulsa numero JHJYe, c a SPeção d<' natalhao <la n·sena, de duas 
Companhias, terfto por Di~tricto o Município dP Uruguny;ma. 

1\rt. 3." Os rPfcridos Corpos kriio as suas paradas nos lu
gares que lhrs fort'lll marcados, pelo Presidente da província 
de conformidad<' com a Lei. 

José Thomaz i\'aburo de Araujo, do l\J<•u Conselho, Ministro 
c SPcrrtario d'l\stado dos J'lpgoeios da .lusliç.a, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em cinco 
de Março de mil oitocentos c cincocnta c now, lrigesimo oitavo 
da lndependcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua I\lagcstadc o Imperador. 

Jogé 11wmaz Nabuco de Araui9~. 

DECRETO N.o 2.371-de 5 de Março de 1859. 

Dá noua organúação á Guarda Narional dos Munirip1"os de 
S. llorJa, f' Jllissii1~s da f>rollilll:ia d1! S. P1!dro do nio 

Grande do Sul. 

Attcn(lcndo á proposta do Presidrnte da provimia de S. 
Pedro do Hio (irande do Sul; Hei por bem ])errrtar o sc~uinte: 

Art. 1." Fi!'a cn•ado nos Munieipios dr S. Borja. e Missões 
da província de S. Pedro do Hio (~raPdr do Snl. hum Commando 
Superior de Gnardas Nacion;ws, formado de dous Corpos de Ca
vallarin, com as d(•signa(:õrs de trinta c oito e trinta e nove, 
h uma Scct;fio de Bata! hão de Infantaria, eom a nun1Nação d6 
terceira da aetiva, e hum Bal<ilhão de Innmtaria eom a designa
ção de nono do serviço da reserva. 

Art. 2. o O Corpo dC' Cavallaria numero trinta e oito, com• 
posto de oito Companhias, terá por Districto o Munieipio de 
Missões; o Corpo numero trinta c nove tambem de oito Compa
nh·ias compr<'hC'Hdcní a Frr~,tuPzia dC' Itaqui; a Secr.üo de Batalhão 
numero tres, de duas Companhias terá por Distrieto a Frrguezia 
acima mencionada, e a de S. Borja; e o Batalhão da reserva, de 
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quatro Companhias, comprehenderá todo o territorio das Fre
guezias de Itaqui c S. Rorjn, c o :mtigo :!,Iunicipio de Missões. 

Art. 3. o Os referidos Corpos terão ns snas paradas nos lu-
gart>s flUe lhe'i fon•m marcados na fórma da Lei. 

José Thomar. Nabuco de Araujo, do l\leu Conselho, :\Iinislro 
e Srcn·tario tl'Estado dos NPgodos da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Jla\acio do Rio de Janeiro em cinco 
de l\1an;.o de mil oitocentos e cincoenta e nov<', trigesimo oitavo 
da Independencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mag<~stadc o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N." 2.372-de 5 de ·Março de tS:l). 

Vrêa hum Batalhão de Infantaria do serviço activo e huma 
Secção de Batalhão da reserva no Jllnnicipio de Pão de 

Assucar da Provincia das Alagoas. 

Atttmdendo ú propostu do Pn~sidentc da provinda das Ala
goas; H ri por bem Du~retar o st·g·ui:,te: 

Art. 1.° Fieão erParlos no ;.lunie:pin de Pão d'Assucar da 
provinl'ia tLts .\'a~~·o;••:, t' :;:1bordin:Hh~ no Co:llmiindantn Supe
rior da l;uanla N;11:ional dn l'odo da Folha, ~~ !\laia l~rande 
da mesma provinda hlllll BaLtllrlo dt~ lnl'.lltlatü tk sPis l_:om
panhias com a dc·si~;na':flo dt• vinit• ll'•'S do sPnit:o aetivo e huma 
Serçãll dt~ Bal<•~l,:lo, rlc du:1s C:ll>lp:m:,ias <"t)~n a numeração de 
primeira da n~s:'t'P.: 

.\ :·t. 2." Os rderid:1s Corpr~:- krfu as s~w:; par:H1as nos lu-
gares que lht's foret:l m;~rc:,,dos pdo Pre~·itlenle da provincia 
na coaformidadn da Lei. 

José Thomnz r·;;~bul'O ele ;\:';\ujo. do ~l;:u ConsPII!o jlinistro 
c Secr<~lario d'E~tndo dDs ?~t·~ociu . .; da Jus:.i<;a, nssim o tenha 
entendido e l'ac:a t'Xcrular. l';ducio do H.io de Janeiro em cinco 
de Março dr~ mil oiloeento~ t) ('.iEco:•!\\<1 e noVt), trigt·simo oitavo 
dil Indcpendenc!a e do lmp,)rio. 

Com a Rubrica de :-:.ua ~lngest\\dn o lmpNador. I 

José 1'/wrnaz JYabuco' de Araujo; 
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DECRETO N.o 2·369-de 5 de Março de 1859. 

Pro 'Videncia sobre o numero das Delegacias do Municipir 
da Côrte. 

Hei por bem Decretar o seguintl': 
Ficão redusidas a duas com a dPnominnção de primeira e 

segunda as Delegacias dl' Policia da Côrtc, as quacs serf10 cu~ 
mulativas, c terão por Dislricto o ~I unieipio da C1!rte. 

Cada hnma das Delegarias tcrá hum Escrivão c Escrevcnti', 
servindo p<>nmt1~ o primeiro Dl'lcga!lo os ;lctuaes Escriyüo e E"~
crevente da Policia. 

José Thomaz Nabuco de Arnujo, do ~f<>u ConsPlho, ~Iinistr'll 
e Secretario d'Estado dos .l\Pgoeios da .Justiça, assim o tenh"~ 
entendido e faça exrcutnr. Palncio cto Hio de J nneiro em cinco 
de Março de mil oitocentos c cincocnta e noH·, trigesimo oitavo(\ 
da Independencia c do lmpPrio. 

Com a Rubrica de Sua MagPstadc o Imperador. 

José Thomaz 1\'abuco de Araujo. 

DECHETO N.o ~.~70-dc ;) de l\brço r~r 1859. 

Dú not•a orgauúaçi'to á Durmla Nacio11al do.ç JJitwit·ipio.ç dr• 
Quarahim, Sant' Anna do Livramento, .11legrete, e Ur1

'" 

guayana da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul-

Attcndcnclo á proposta do Prcsidt•ntc da província de S. Pc·· 
dro do Hio Grande do E'ul; Hei por hem Dccn·tnr o Sl'gnintc · 

Art. 1. o Fica crcado nos :\lnnicipios de Quarahim, Sant' A nn<'l 
do Livramento, Alc~n~te, e l}ru~uayarw da provincia de S. Pedn~ 
d<l> Hio Grande do Sul, hum Conlmando SupPrior de (;uardM 
Nocionaes, formado de cinco Corpos de Cunllaria com as dcsig·· 
nações de trinta e tres a trinta c sete, tres Companhias avulsa·.J 
de Infantaria com a numeração dt~ sl'lima c oitaya, e nona do 
serviço activo; hum Batalhão de Infantaria, com a designação 
de oitavo da reserva, h uma Secção de natalháo com a jmmeração 
de decima e sexta, tambPm da r(•sen a, c hmua Companh;a ayulsa 
com a designação de setima do mesmo scniço. 

Art. 2. o O Corpo de Cavallaria numero trinta e tres, com
posto de oito Companhias, a Companhia avulsa de Infantaria 
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numero. oito , e da reserva numero sete, terão por Distrletos os 
Municípios de Quarahim, e Sant' Anna do Livramento, os Corpos 
numero trinta e quatro, de quatro Companhias, trinta e cinco, 
e trinta e seis de seis Companhias cada hum, a Companhia 
avulsa numi'I'o sele, c o Batalhfto de re~Prvn, tle quatro Compa
nhias comprelwnderão todo o J:islrido dg Cidade dt\ Alegrete: 
o Corpo numero trinta c sPle, (]p seis Cornpanltias, a Companhia 
avulsa numero noYP, c a SPcção de na talhão da resena, de duas 
Colllpanhias, lenio por Di~tricto o :\lunieipio d1\ Uru;nta)ana. 

Art. 3." Os rPfcridos Corpos tnão as suas pararias nos lu
gares que lhes l'on·m marcados, pelo Presidente da província 
de conformidadr com a Lei. 

Josí~ Thomaz i\'abuco de Araujo, do l\T<•u Consdho, Ministro 
c SPcret<Jrio d'Estado dos Nrgnrios da .lusli<;a, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio rlo Hio de Janeiro em cinco 
de Março de mil oitocentos e eincoenta c nove, trigesimo oitavo 
da lndependcncia c do lrnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagcstadc o Imperador. 

José 11wmaz Nabuco de Araujo,~ 

DECRETO N.• 2.371-de 5 de l\larço de 1859. 

Dá nm'a organisação á Guarda Narioual dos Jluniript'os de 
S. IJ01:ja, f' Jllisslif~S drt Pnwi~~t:ia df~ S. Pedro do J:io 

Grande do Sul. 

Attrmlcndo ú proposta do PrcsidPnle da provintia de S. 
Pedro do lHo (;rande do Sul; Hei por b(~m DccrPtflr o seguinte: 

Art. t.o Fil'a rrP<Hlo nos Municipios dP S. Borja, c .Missões 
da província rk S. Pedro do Hio f.raPde do Snl. hum Commando 
Superior de Guardas Naciona('~, formado de dons Corpos de Ca
valla r in , com as dPsigna(:ücs r!P trinta c oi to e trinta e nove, 
huma Secc;ão de Batalhão de Infantaria, com a nurnNação de 
terceira da aeliva, e hum Batalhão de Infimtaria com a designa
ção de nono do serviço da resPrva. 

1\rt. 2.0 O Corpo dcCavallaria numero trinta c oito, com
posto de oito Companhias, terá por Districto o Munieipio de 
Missões; o Corpo numero trinta c nove tarnbern de oito Compa
nh·ias comprchendPt ú a Frcguczia de Itaqui; a Secf:ão de Batalhão 
numero tres, de duas Companhias terá por Districto a Freguczia 
acima mencionada, e a de S. Bü!ja; e o Batalhão da reserva, de 
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quatro Companhias, comprehendcrá todo o territorio das Fre
guezias de Itaqui c S. J1orja, c o r,ntigo ::,Iunicipio de Missões. 

Art. 3. o Os referidos Corpos terão as suas paradas nos lu-
gan"S f!UC lhe<; forem marcados na fórrna da Lei. 

José Thomar. Nabuco de Araujo, do :Mm1 Conselho, ~Iinislro 
e S~cn•tario rl' Esta do dos Nt•goeios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em cinco 
de 1\Iar:;:o de mil oitocentos c c.ineocnta e noYc, trigesimo oitavo 
da Indcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mages!ade o Imperador. 

José Thomaz Nabuco de Araujo. 

DECRETO N. 0 2.372-de 5 de Mar~o de ts;,!). 

Créa hum Batalhão de Infantaria do serviço activo e huma 
Secção de Batalhão da reserva rw Mnnicipio de Pão de 

Assucar da Prorincia das "!lagoas. 

AttPndendo á proposta do Presidente da província das Ala
goas; Hei por brm Dt:crctar o spg·ui:lte: 

Art. I .° Fieão crt'ilrlos no ~.Iunie:pio de Püo d'Assucar da 
provirw.ia d:1~; .\'ago:1•;, t• ~;:1hon!inath~ ao Co:Jinwndante Slipe
rior da l;nartla Naólllal dP l'wlu tla Folha, n Mala l~randt~ 
da mesma província hum Bala\kw dt~ lnL1nlarü tk snis Com
panhias com a (h;i~;·na':fto de vin:t• tn·s do st•nit:o adivo e huma 
Serçã1> <k Bata:l,:to, de du:1:> CtH::[>:m:lias ro!n a numeração de 

pr·imcira da rPsPl'\:l: 
.LL. 2." Os rderilbs Corpn~ tPri\·J as sCILJS para(1as nos lu-

gares que llws l'ofc\:l HHil'c:CiUOS rdo Prc~itlcnle da provinda 
na coaformidadP da Lei. 

José Thomaz r~e~hil<'O de .\:·a;:jo, do ~l•'H Cons:•lho :\!inistro 
c Secretario d'Estndo d,Js \1·;~üc:u . .; da Jusli<;a, <!Ssita o tenha 
entendido e l'ar:a .-xcrular. Pa!al'io <lu 1.\io de Janeiro em cinco 
de Março de mil oituePnto~ t~ ciEt.:n:•n\<l c nove, tri;.wsimo oitavo 
drt lndopendcneia e do liliFrin. 

Com a Rubrica de Sua l\lagesta<le o lmprrador. 
' 

.José Tlwmaz Nabuco' de Araujo; 
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DECRETO ~. 0 2.3i3- de !) de :Harço de 1859. 

Autorisa a incorporação, e approva os Estatutos da Com
panhia Jlpfina.çií.o e Dístillaçilo Sergipense. 

Atten!lendo ao que ::\Te requereo Horacio Urpia, c de con
formidade com a l\liuha itnnl('diala Heso!ucão de 2G de l;e
vereiro ultimo, tomada sobre pan'cet· da ~P·cção dos ~0gocios 
do Imperio do ConsPlho (]'Estudo, cx<Jrado em Consulta de 17 
de Jeneiro antecedente: Hei por bem Autorisar a incorporação 
da Companhia, que elle organisou na Capital da Província de 
Sergipe, sob a denominação de-Companhia de Hcfinação e 
Distillaçào Sergipense,- e Approvar os respectivos Estatutos, 
que com este b:1ixão. 

Sergio Teix1~ira de ~.-acedo, do l\Ieu Conselho, i\íinistro e 
Secmtario d'Estado dos i'lcgocios do Jmperio, assim o tt~nha 
entendido, e faça exccutnr. Palaeio do Hio de Janeiro em 
cinco de Março de mil oitocentos cincocnta e nove, trigesimo 
oitayo da lndepcndcncia e do lmpcrio. 

Com a Huhrica de Sua. :\Iagcstudc o lmpera.lor. 

Sergio Teixeira de ilfacedo. 

Estatutos c~a 'CtHl~JNnthin, tlt~-nenna~ão e Dis
Hha~ã~P ~e~·~Eltera~c. 

Art. 1." J<'ica ipcorporar!a lJUma Companhia anonima 
I'Orn a dt~nomina1:.ao d(~- Companhia dt• 1\din;u:iio f' Pistililt,:ão 
SPrgipcn~:·, -a qual 1i•n1 por lirn a rl'lina~·iío l' dislila~·;·w em 
gNal, na Cidatk dl' Arac;1j1Í. tudo e;11 grande escala, com ma
chinas modernas, movidas por npor. 

Art. 2." O fundo capital da Companhia ser;í dP duzentos 
contos de~ rds, repn'sPnlados por duas wil acçüPs do valor de 
eern mil n;is cada :11:n:a, qw: podniio sPr transfr~riveis ú von
tade do possuidor, ilJPdiante o compcl1~ntc ten:w de averbação 
no livro rl'spectin>, sem o que não terá vigor a crssão. . 

Art. 3." A Com p<m h ia durará JW!o k111 po de vinte annos 
contados da data da upprovaçfio d~~~t<'s Estatutos: findo este 
prazo podení elle sn prorogaclo pelo telllpo q<w se resolver 
em assembléa geral dos aceioni,;tas (:orn maio"ia ahsolula de 
votos, que reprPsPillPm lll~lis de metade do capital. 

Art.. !L" Julgar-se-Ita constituída a Companhia lo;.w que 
se achem inscriptas duas terças partes dns acç<1es, e se psderá 
pedir ao Goyemo lrnrerial a approvação destes Estatutos. 

Art. 5." A Companhia dará ao seu incorporador Horacio 
Urpia a gratificação annual de cinco por cento dos lucro~ u .. 
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quidoe que houverem, isto durante os vinte annos da sua du
ração, em compensal:ão da ecssfío por ellc fl'ila á Companhia 
das isenções que lhe ((J;·ào concedida:>, e dos esforços que em
pregou para realisação desta emprt'za: !lndo este prazo, e no 
caso de prorogação não terá din·ito a continuar a perceber a 
gratif1eação de que trota este artigo. 

Art. 6. 0 Esta grali(icação ser-lhe-ha paga senwstralmrntc 
e na occasião em que os aeeionistas receberem os seus divi
dendos. I~m caso de fallecinH'nto l'i.JFl!r-sc ll<J aos scus legítimos 
herdeiros até se conduirem os vinte tJnnos, sem que sob pre
texto algum lhes possa ser negado tal pagtJ111ento. 

Art. 7. 0 O incorporador da Companhia ou seus herdeiros 
legítimos não terão gratilicação mais alguma, que a do artigo 
antecedente, quacsqucr que sejão os serviços que pn~starem á 
Companhia. 

Art 8. o As Pntradas das acçõ\'s serão rcalisadas segundo 
as necessidades da Companhia. A Dircctoria annunriará com 
anteccdeneia de trinta oias, pelos jornaes diarios, c Circulares 
o dia em que se de,·c111 eiicetuar. 

O accionista que deixar de faze-las com pontualidade, sem 
causa justificada perante a Direcloria perderá em beneficio da 
Companhia a entrada, ou entradas que tiver feito, c se po
derá dispôr de suas ac-ções. 

Da Assembléa geral. 

Art. 9." A asscmLléa gPral dos accionistas rcunir-se-ha 
buma vez annualrncnte no dia trinta e hum dr· .1 ulho, na Ci
dade de Araeaj1í: o anno lina1weiro ela Sociedade lie de trinta 
de .!unho a i;~ual dia do a1111o s<·guinlt•. 

Art. 1 O. ( }s soei o:' n·.,itlt'!l :es fora d 'essa loca !idade ou os 
que n'lo comparecNPill ús rcuniilt•s, serüo n·pn~scntados por 
seus proeuradores, que deverüo ser H(·,cim:istas. 

Art. 11. O dia de qualquer reuiiião exlr<.JOrdinaria será 
designado pela Dirpcloria , pn•ccdendo ;mnuncios antecipados 
pelo uwnos trinta dias, colll deelarat:üo do llnt da eonvocaçüo. 

Art. 12. .lulg.tr-se-ha eonsti!uida a ;JsSPlllhlt~a !.!era! dos 
accionistas, achilndo-se rPunidP:; ~oeios que r<'pl't'S:'n,lem 111Uis 
de hu111 quarto do capital. s,:. terilo Yolo tklib:~rativo os ac
cionistas de cinro ou 111ais ar,;õt'S posS(!itbs st'is wczPs antes 
da convocacão da assembk•J. 

A ord,;m da vol<tçüo s1~riÍ de hum Yolo att~ cinco accües 
dons atú quiPZ!', tn's i\l(' ,::1!\.' c cinco, qnntro até sess~nta' 
e (.,·nro d·· ,,, .,,I'.Jl:t Tl'.'l 1·> ,., ' ~- ~'-- ~~ . . i l . . . . ''. ' 

Art. 1:3. São att riim i<;:ües da <b3elliD!l~a geral: 
§ 1. o Nomear a Dirccloria. 
~ 2.0 NomGar a Commissão para examinar os balanços e 
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rt!latorios apresentados pela Directoria, e proyocar decisões d' as-
3>~mbléa geral conccnwntt-s aos interesses da Companhi.1. 

Art. f'l.. r'a primeira re•mião do:; :1ccionistas os socios 
presentes nomearão d'entre si quem a deve presidit', e bem 
assim nomearão hum SeiTctario, e rlous Escrutador1•s para vc
rH!carem os votos dados para Directorcs. 

Art. 15. Se por tres vezes eonvocados os accionistas não 
~~ reunirem em nuHH'ro que rrpn•sentc lllais de hum quarto 
do Cupital (art. 12) terão lugar na reunião S~'guinte as dcli
beraçõcs da Sociedade com o nunH'ro que comparecer, inse
rindo-se esta CCildicção nos respectivos annuncios. 

Da Admú~istração d(l Companlâa. 

Art. Hi. Haverú hurnn Directoria composta de tres mem
bros, hum dos quaf's residiní no Aracaj1í, e será o gerente da 
Associação, percPIJendo a gratificação annual de tres contos de 
reis: os rm:is r r:(' r: i:'l l':'f.:dir fóra r)o _\r;wnjlÍ' e perceberão 
a![)enas a gratiHcação de dous contos de r{•is cada huut. 

Art. 17. Os Diredores sr'l terão direito ás gratificações 
d~ que trata o artigo an!Pccdl·ntP, desde o dia em que começar 
a funccionar a fubriea, e ató então somente perceberão a quantia 
de lwm eouto c duzt•nlos mil róis annuaes, cada hum, 

Art. 18. No raso da eleicão rrcnhir sobre tres nccionistas 
rcsidmtes nesta Capital, o c;crutinio declarará qual será o 
f~erente. 

Art. Hl. Os Supplentcs substituirão os Directores nos seus 
impedimentos. 

Art. S!O. Só pod('rá ser Din~ctor o accionista qne possuir 
C:nrot•nta acr,õl's, ns qn:H•s st'r{J ohri;<·ado a I'Onserrar durantn 
o lr•mpo qut• t'\Prn·r :tquPJIP rargo 

,\ri. :!I. Os Din•rtor,·:; senirão pelo IPmpo dl' dous annos, 
e podt•rão Sf'l' rl'elr•itos. 

Art. 22 Será PrPsidl'ntf' da Assernblt;a (;l'ral o Din~r~tor 
r('sidentc na Capital, o qual no acto das reuniões noml'ar;i 
d'cntre os socios o que dt~\e exercer as func1:ões dl' Secretario. 

Art. 23. O Caixa da Companhia SPrú o Din•rtr.r n~si
d{;nle no Arac:1jlÍ, o qual só gLwrdar:í o dinhl'iro lHI'eiso para 
as transacções, S('ndo o exc<'dPn!P, quando o hoHvPr, recolhido 
a hum cstabelt•eirnenlo baneario em ronla eorn·ntc de juros. 

Art. 2r,-. Compele á Din•eloria: 
§ f.o Dirigir todas as operações cornmcreiaes que se dJ'c. 

d:Jarem n~sla ProYincin, e fr'n1 della. 
~ ~-o Convocar a ass''!llLU•;J g<'rilf dos nccior.is!as todns as 

ve;ées que .lu~:;<or ncr('~:;ario, ou ü L·qu~~i~·:to de !:üill numero 
d(; socios que representem huma quarta parte do capital. 

§ 3. o Organisar regulamentos internos para os Empregados. 
~ 4. o Nomear Empregados e marcar-lhes ordinados. 



'· 

( 1~6 ) 

§ 5. o I nspcccionar que a c~l:riplnração srja feita com re
gularidade, e esteja sempre em dia. 

§ G. o Nomear os Cnrrespondcnt<'s ou Agentes da Compa
nhia nos difien·ntes pontos para onde wnha a ter relações 
commcrciaes. 

§ 7. o Marcar os divitlnndos n !l'l semestralmente se tiverem 
de' fazer, d?vem1o deixar sempr',) Pm caixa hnma reserva de 
dez por ecnto dos lucros liq11it!os para se ot:correr a qualquer 
neCf'SSidnde. 

% 8.° Faci!itnr aos aceionistns todos os eselarecirncntos, apre
sentando sempre qne se lhe exigir os livros, c documentos 
para serem examinados dentro do Estabelecimento, d'onde 
não poderão ser retirados. 

Artigos additit:os. 

Art. 2i..í. ;\enimrna clwmada de acçõcs será feita, nem 
será exigido qtwl(pwr sacri fie i o pceu n:ario nem de outro ge
ne r o aos accior~istns an!Ps de ser publicado o Hclatorio, e es
tudos de pessoa pro!'es~iorwl, escolhida pf)la Directoria, sobre 
a praticabilidade do estabdccitncnto de refinação no Aracajú, 
e o on:amento das tlespPzas pn·cisas para a edificação e costeio 
da fabrica. Para este llm poderú a Directoda despender até 
cinco contos de r{·is, que lhe serão levados em conta logo que 
difinitívamentc estiVl'r funccionando a fabriea. 

Art. 2fi. A J)!r·pftoria tlca autorisada a abrir crrditos em 
quaesquer Estabf'\1•cimentos bancnrios que ministrem á Com
panhia os fundos se forem precisos, alêm do fundo capital, para 
as OJWraçõcs (\a Empresa: <~ss<~s er!'dito~, porêm, nunca poderão 
exccdN ;Í quantia !k t'(~fll rontos dl) n'·is. 

Art. 21. ~~eriio pr!':·l~ridos nas eo111pras dos assucares na 
Província dP Scr!-(i[A~, os proprictarios que forem accionistas, 
dispc·nsando-se-q•<'s as caixas, (' rara a conducção do assucar 
lhes pres!aní a Companhia saccos proprios. 

Art. 28. O Eneorporador· Hora cio lí r pia fica autorisado 
· ·ü requerer ao !;overno Imperial a approvação destes estatutos, 

e fazel-os n·gistn'r na Conservatoria do Commercío na Cidade 
do Aracaj!'1, pois que os alwixo assignados os dão por appro
vados, e só sujeitos ás alternf;tJ('S que a experiencia mostrar 
deverem ter na parte administrativa da Companhia. 

AracajlÍ 1 ." de Novembro de 1858.- Francisco Pinto 
Lobão.- Lcanclro Broom l\Ionteiro.-Horacio Urpia. 
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llECHELO N.• 2.37'•-dc 5 de 1\fnrço dn 1859. 

Weva a vinte e qttatro o numero dos Feitores Conferentes da 
Al(andega da Cúrte. 

Usando dn autorisnção concedida pelo art. 30 da J,ei n. o 

:16!) de 1~ Setembro de 1845 c art. 46 da Lei n." 5H de 28 
de Outubro de H\'~8, c Tendo em vista o que reprcsnntou o 
lnspector interino da Alfandega da Côrtc em Officio n." 822 
d1~ 2!~ de Fevereiro do corrente anno: Hei por bem Elevar a vinte 
e quatro o numero dos Feitores Conferentes da mesma Alfan-
dega. 

Francisco de Sallcs Torres Homem, do Meu Conselho, 1\li-
mslro e Secrf'tario d'Estado dos Ncgocios da Fazenda e Presi
dlmte do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido 
c faça executar. Palacio do Rio Janeiro em cinco de Março de mil 
oitocentos e cincoenta c nove, trigesimo oitavo da lndependencia 
c do l111perio. 

C:om a fiubrica de Sua l\'lagestade o Imperador. 

Francico de Salles Torres JTomem. 

-
DECHETO N.- 2.3'15 de 5 de l\Iarço de 1859 

:Afarca os casos ern que os réos condemnados podem cumprir .J( ~~ 
se1~tcnça no Prisidio de Fernando de Noronha. 1/1.( . ~J. 

Tcnflo Ouvido o Conselho Supremo Militar ue Justita:' ,4 // ~ 
Hei por bem Determinar que para o Presidio dn Fernando de /I'V 
Noronha, SIÍ sn possuo rr,mctter, a fim uc nelle cumprirem sen-
tença, o$ róos que se acharem nos seguintes casos: 1. o os Mi-
litares comlcmnados a seis ou mais annos de trabalhos publicos 
ou de fOrtificação: 2." os róos l\lilitarcs condcrnnados a mais 
de dous arinos de gal{!s, e aquclles, a quem se referem os 
arti~os oi to n nove da Lei uc 3 de Outubro de 1833 : 3. o os 
eondcmrtado~ a degredo: 4. 0 finalmente, os condemnados a 
prisão, quando no lugar, em que se deva exccntar a sentença, 
não haja prisão segura , precedendo neste caso , ordem do Go-
vemo. 18 
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l\lanoel Felizardo de Souza e Mello, do Meu Conselho, 
Senador do lmpcrio, Ministro e Secretario de Estado tios l\e
gocios da Guerra, o tenha assim entendido e fa~;a t'XPtular 
com os despachos neccssarios. Palacio do Hio de .latwiro nn 
cinco de Março de mil oitocPntos cincoenta e now, trigcsimo 

oitavo da lndcpcndenda e do Imrerio. 

Com a Hubrica de Sua MagesladP o Imperador. 

ll'lanoel felizardo de Souza c lllello. 

-·-
DECIUUO N. 0 2.3i6- de 12 de Março de 1859. 

Altera o segundo uniforme dos Ofliciaes da Guarda .1\'acional 
do .Município da Côrte 

.. 

Altcndcndo ao que me rcpn•sentou o nri;!<Hlriro Cemman
dante Superior da t;naroa Naei01:al do Muniripio da Corte~ 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.• Os Olficiaes dos Corpos ela etwnla T\acinnnl do 
1\Iunicipio da Côrte, usarão em pequt~IIO uniforme de bouds á 
eavaignac destingnindo-se as di versa~ armas, pela n\r dos frisos 
que bordão os mesmos honcts, sendo nmarello pnra a arma de 
Cavi:lllaria; carmizim para a d' Ariilharia, t·scarlate ou hranca 
para a dP fuzildros, e wrde ou mescla \i{ll'U a de Caçadores. 

Art. 2.'' Os Ollit'iaes dos Corpos <lt> Ca\nllaria, Artilharia, 
t~ Fuzileiros usarão nos ditos Lonels de g·alllo tk (,uro, yirola 
de metal amarelhl nâ palia do mt•smo bonl'l, e o nunu•ro do 
respectivo Corpo honlado a ouro: os de Caçadores porém terão 
galão de vano ou ''clwlo prelo, \t'rde ou mescla, sem virola, 
e com o tllliiWro do Corpo tle nwlal bronzeado . 
. oi\ Art. 3." Fica derogado n'esta porte o Decreto mmwro nove
centos e cincot>nta e sele, de desoilo de Abril de mil oitocentos 
e cincoenta e dous, que marca os uniformes dos Corpos da 

()uarda Nacional <lo lmpNio. 
Jose Thomaz Nabueo de Ara11jo, do Meu Conselho, Ministro 

n Secretario d'Estado tios :Negoeios da Justiça, assim o tenha 
entendido e faça executar. ll,\)aeio do Hio de Janeiro, em doze 
de Março de mil oitocentos cincoenta e nove, triges:mo oitavo 

da Intlependencia c do lmpcrio. I 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestadc O 1 mperador. 

José Thomaz N ab11co de A raujw 



' 

( 138 ) 

l\lanoel Felizardo de Souza e l\lello, do 1\Icu Conselho, 
Senador do lmperio, Ministro e Secretario de l~stado dos J.\e
gocios da Guerra, o tenha assim cntemlido e fa<;a ·~xt•cutar 
com os despachos nccessarios. Palacio do Hio de .latwiro em 
cinco de Março de mil oitoecntos eincocnta c now, trigcsimo 
oitavo tia lndependenda e do Imrcrio. 

Com a l\ubrica de Sua l\lagcslatle o Imperador. 

.~.tlanoel Feli;zanlo de Souza c Mello. 

-·-
DECHETO N.o 2.3í6- de H de l\Iar~o de 185g. 

A ltem o segundo uniforme dos Of!iciaes da Guarda 1\'acional 
do j}]unicipio da Côrle 

Attendendo ao que me reprPscntou o nri~lHlriro Ccmman
dante Superior da t_;nan1a Naeim:al do ~.Iunicipio da Corte~ 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." Os Ofllciaes dos Corpos da Guarda Nacional tio 
Município da Côrt(', usarão em pequPtiO unifornw de bouds á 
ea•vaignac destinguindo-se as diversa~ armas, pela et'ir dos frisos 
que bordão os mesmos honets, sendo nmarPllo pura a arma de 
Cavallaria; carrnizim para a d'Aríilharia, t·scarlate ou branca 
ptra a de fuzileiros, c verde ou lltPsda 1:ura a de Caçadort•s. 

Art. 2." Os Ollit'iaes dos Corpos dP Cav aliaria, Artill:nria, 
e Fuzikiros usarfto tiOS ditos lwiH~Is dt~ galiHl tle (,uro, virola 
de metal amarello tHI palia do mesmo ho11d, e o ttU !IH' r o do 
respectivo Corpo honlado a ouro: os de Caçadores porém terão 
gulão de pano ou veludo prelo, n~rde ou mesda, sem virola, 
e 1;om o mtnwro <lo Corpo de 11wlal bronzeado . 
. ~\ Art. :3." Fiea derogado n'esta porte o Decreto llllllli'I"O nove
centos e cineoenta e sele, de desoilo de Abril de mil oitocentos 
e cincoenta e dous, que m<nea os uniformes dos Corpos da 
Guarda Nacional <lo Imp1~rio. 

José Thomaz Nabuco de Araujo, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negoeios da Justiça, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em doze 
de Março de mil oitocentos cincoenla c noYe, triges:mo oitavo 
da Indepcndencia c do lmpcrio. 

I 

Com a Hubrica de Sua Magestade O Jmpcrador. 

José Thomaz IV ab11co de Araujo-
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A brc ao J.l! inistro c Secretario d' Estado dos Xl'yJcios da Jus
tiça hum cn>:dito .supplemcntar da quanlia de 119. 010-'i:'; HO 
para occorrcr ao dcficit verificado no corrente etrcrcicio de 
1858 a 18:)9 nas 1•crbas constantes da Tafidla que com 
este baixa. 

Tenrlo ouvi<lo o :\leu Conselho de 1\finislros, Ht•i por hem, 
na conformidadn do § 2." do art. 4." da Lei n." 5~H d<l 9 de 
Sctcmbm de 18:SO, Autorisar, pela gppartição dos NPgndos <la 
Justiça, o cr<~dito supplcmentar da quantia de 119.010::11140, 
para occorrer <Ís despezas no exercício de 1~:Sli a 18:i\l das 
verbas conslantcs da Tabella que com este baixa, fawndo-st~ 
a dist.ribuiçfio na fórma da mesma Tnbclla, e dPYPIHlo esta 
rnerli!la em lPmpo competente sN levada ao c:mhecillicnlo do 
Corpo Legislativo. 

Jo~é Thomaz l\abnco de Arnujo, do l\ku Conselho, Mi
nistro El SPcrctario d' Estado dos N"<~gocios do .I nsti1;a, assim 
o tenha entendido, ~l faça exeeutar. Pulamo do Hio de Janeiro 
em onz~ de Março de mil oitocentos cmcoenta e nove, lrigesimo 
oitavo de Independcncia e do l111pcrio. 

Com a Rubrica de S11a Ungcstadc o Jmp;~rador. 

José Thomaz Nabuco de ArauJo. 

TnSu~na dis1i•ibuti·nl qio m·~:lUo snHtiPiem.-ntln
t~o•llt•t"':~lido 1un• Ut·t~t·t•i,n dt~~tn dntu 1un•n. o 

t•xt•t•t"it•io de i§dS -1Sd9. 

~ 1." Secretaria d'Estndo ................... . 
§ 5." Policia c segurança publica .......•.... 

!)0. O I 0~140 
GO.OOO:jjiUOO 

Rs ..• 119.010~140 

Palaeio do Hio de .Janeiro em t1 de fllar<;o de ts:~9. -
José Tlwma-:. Nabttco de Araujo. 
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Senhor. -Tendo-se au~rncntado os vencimentos do pessoal 
da Secretaria d' Estado dos NPgocios da 1\Jarinha, com a nova 
organisa~·ão que se lhe deu pelo ])('ereto n. o 2. 35!), de 1\.l de 
l•'evereiro proximo prct.erito, para cumprimento do art. H da 
Lei n.o 871~, de 2:3 de Agosto de 1836, torna-se indispensavel 
hum m·cdito supplementar, afim de occorrer a este accrescimo 
de despeza no presente exercício, por não ser sufficiente a 
quantia de trinta c trcs contos de r(~is, consignada para taes 
vcndmcntos no paragrapho 1. 0 do art. 5. 0 da Lei n.• 939, de 
26 de Setembro de 1857, corno se vc da inclusa demons
tração, organi:>tHla na Contadoria da Marinha; c por isso tenha 
a honra de submelter á Alta Consideração de Vossa MagPstadn 
Imperial, o Decreto, tambem junto, autorisando u rel't-rido 
credito, na imporlancia de dezenove contos oitocentos e de
zeseis mil seiscentos e sessenta c seis réis. ))c Vossa l\lagcstade 
Imperial, subdito reverente c fiel criado- Visconde de ALueté. 

Rio de Janeiro, em 26 de l\Iarço de 1859. 

DECRETO N.o 2.378- de 26 de Março de 1859. 

A ulonsa o credito supplementar de dezenove contos oitocentos 
e dezeseis mil seiscentos e sessenta e seis réis, para as 
despezas com o pessoal da Secretaria d' Estado dos Ne
gocias da .!J'larinha, no presente exerct'cio. 

Não sendo sutnciente, em conscqucncia da nova organi
sação que se deu á Secretaria d' Estado dos Negocios da '\la
rinha, pelo Decreto n. o 2. 359, de 1!) de Fevereiro proxi mo 
preterito, a quantia de trinta e tres contos de rds, eon
sigmula no paragrapho 1. o do art. 5. • da Ld n. o 93!), de 2o 
tlt~ Sdt•mhro llt~ 1R57, pam os VPneillwnlo~ do pPsstHII da 
JIIPSIIIa Seerelaria, Hei por lwm, tle eonliH'IIlidadt~ t·oul o dis
posto no paragrapho 2. o do art. .i, o <lu Lei n." tl8!J, de \J de 
Setembro de 1850, c Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, 
.Autorisar o credito snpplenwntar d1~ dPzenoY<~ wntos oitocentos 
e dezeseis mil seiscentos e ses:><~nla e seis réis, para occoJTt~r ao 
pagamento dos n~leridos vencimento,; no prcscntu ex('rdeio; 
devendo dar-se conta 11' esta medida tÍ Assem bka li era! Lc;..:blati v a, 
em tempo opportuno, afim de ser tlclinitivanH~nte appr:nada. 

O Visconde de Abaeté, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de ~linistros, Ministro e Secretario d' Estado dos 
Negocios da l\larinha, assim o tenha entendido, e fnç.a exeeu(ar. 
])alacio do Hio de .Janeiro, em vinte seis de l\Jarço lle util 
oilocenlos c cincoenta e nove, trigcsimo oitavo d<t l:>dcpen
denda c do Imperio. 

Com a Hubrica 
I 

de Sua l\b:;rstutk O lmperi\llor. 
VIsconde de Abact~:. 
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Senhor.- Tendo-se augmcntado os vcncinwntos do pessoal 
da Secretaria d'Estado dos NPgocios da Marinha, com a 11ova 
organisação que se lhe deu pelo Decreto n. 0 2. 35!), de 19 de 
l•'evereiro proximo prcterilo, para cumprimento do art. n <la 
L!~i n." 871~, de 2:3 de Agosto de 18:lü, torna-se indispensavd 
hum credito supplementar, afim dn occorrer a este accrescimo 
de despeza no presente exereicio, por não ser sufficiente a 
quantia de trinta e tres contos de rí~is. consignada para taes 
veneimentos no paragrapho t.o do art. 5. 0 da tci n.• 93!), de 
26 de Setembro de 1857, como se vê da inclusa demons
truçiiiO, organi:oada na Contadoria da l\Iarinha; c por isso tenha 
a honra de submelter á Alta Consideração de Vossa :MagPstade 
lmparial, o Decreto, tambem junto, autorisando 4l rcl'erillo 
credito, na importancia de dezenove contos oitocentos c de
zeseis mil seiscentos e sessenta e seis réis. De Vossa l\lagcstade 
Imp~rial, subdito reverente c fiel criado- Visconde de Auaelé. 

Rio de Janeiro, em 2G de l\larço de 1859. 

DEt~RETO N.o 2.378- de 2G de l\larço de 1859. 

A utonsa o credito supplementar de dezenove contos oitocentus 
e dezeseis mil seiscentos e $CSsenta e seis réis, para as 
llespczas com o pessoal da Secretaria d' Estado dos Ne
gocias da Marinha, no presente exerácio. 

Não sendo su!Iiciente, em consequencia da nova organi
sação que se deu á Secretaria d' Estado dos Negocios da :\fa
rinha, pelo Decreto n." 2.359, de Hl de Fevereiro proximo 
pretcrito, a quantia de trinta e tn~s contos de rt'·is, eon
signada no paragmpho 1. o do nrt. 5. • rla Ld n. o 93\l, de 26 
dt~ St'lt•mhro tlt~ 1S57, para os VPndnu·nto~ do pt•ssoal da 
lllt~~ma Secretaria, Hei por hem, tk eonfonuidatln ro111 o tlis
pnsto no paragrapho 2.0 do art. .i." <lu Lei 11." 58!), de !) de 
Setembro de 1850, e Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, 
Autiorisar o credito snpplenwutar de dt•zenove contos oitocentos 
e dczeseis mil seiscentos e sesst~nla e seh réis, para occorn~r <10 

pagamento dos rderidos vencimentos no presente exPrt:ido; 
devendo dar-se conta tl'csta medida iÍ :\ssembl(•a li era! Legblaliva, 
em tempo opportuno, afim de ser dclinitivamcnte appr:nada. 

O Visconde de Abaeté, Conselheiro d'Estado, Presidente 
do Conselho de :\Iinislros, l\Iinisl ro e Secretario d' E~ ta do dos 
Negocios da Marinha, assim o tenha entendido, c faça executar. 
Palaeio do lHo de .Janeiro, em vinle seis de l\Iarço de 111il 
oitocentos e cincocnta c nove, trigesimo oitavo da lt>tlepen
deneia c do Imperio. 

Com a llubrica 
I 

de Sua I\I:J:;Psta!l(~ O l111pcratlor. 

Visconde de Abaclé. 
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1858-1859, para occorr~r ás d~spPzas das obras do calçamento 
da rua do AtNrado desd~ a embocadura do Hocio PPqueno at~ 
a ponte do .Mangue: dPv<'mlo ser Psta medida levada opportu
namente ao conhecimento da Ass(•mbh'·a Geral Legislativa. 

Sergio Teixeira de Macedo, elo Meu Conselho, Ministro c 
Secrdario d'Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o tenha en
tcn<llido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte 
seis de Março de mil oitocentos cincocnla c nove, trigcsimo 
oitavo da lndepcndenciu e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

SP.rg1'o Teixeira de jJfacedo. 

))ECHETO N.o 2.3::1.- de 30 de Março de 1858. 

Approva os Estatutos e Regulamento do Atheneo Artístico do 
Rio de Janeiro. 

Atlendendo ao que Me representou Manoel de Araujo Porto 
A'cgre, e de conformidade com a Minha immcdiata Resolução 
<111 ':W <k Fnvereiro proxirno passado, tornada sobre par~cer da 
~<fC'.'iio dos NPgo<~ios do lnlJH~rio <lo ConsPlllfl d'Estado, exarado 
em consulla de 1:> d<' .Janeiro ultimo: lki por bem .\pprovar· 
os l~statutos, ~ Hl'gulnnwoto do AthenPo Artístico do H10 de 
Jillneiro, que com este baixão. Sergio Teixeira de l\laccdo, do 
l\len Conselho, l\linislro e Secreta no d Estado dos Negocios do 
lmperio, assim o lenho cntPudido c faça executar. 

Palacio do Rio de Janriro. em trinta de Março de mil 
oito centos c cincoenla e novP, trigPsimo oitavo tia lndcpendencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ?ilagcstade o Imp~rador. 

Sergio Teixeira de lllacedo. 
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ESTATUTOS DO ATIII~NEO AltTISTICO. 

'I'I'I'U.lLO I. 

lta. itistUui~ão, seus fins e t'C(~Iwsos. 

Art. L" O Atheneo Arlistico tent por fim promover o pro
~resso e dt~scnvolvimenlo de todas as artes ult~is, cuidar do 
futuro dos artistas seus membros, da educação lit<~raria e 
artislica dos filhos destes; e principalmente crear hum meio 
de subsislencia para as familias de seus Soei os que fallc
cerem. 

Art. 2. 0 Para conseg-uir este desideratum empregará os 
seguintes nwios na proporção de suas rendas. 
~ 1. o Cuidará da educação artistiea dos filhos de seus Soei os, 

que della precisarem, ou quizerem aproveitfl.r-se, facillitando·lhes 
primeiro a sua educação primaria apropriada ü arlt~ a que se 
desli na rem. 
~ 2. 0 Prestará a todos os SPUS membros os soccorros, de que 

carecerem, ri fim de segurar-lhes a subsistencia, c tornar-lhes 
agmdaYel a vida arlisliea. 
~ :~.o Proverá no futuro sobre a subsistenc:ia das famílias 

dos Socios que falleccrem, c mesmo destes durante sua ''ida, 
quando se intabilitarem para o trabalho. 

§ 4." Promo\erá o gosto pelas artes, a emHia<:iio e amor 
da gloria, propagando pela imprensa as doutrinas necessarias 
ao progn•sso, t'lll <lrl.igos n IIH~IIHlrias l'nJH'.<'f'IWIIIt~s ;í dt'IIIOJis!rar 

a ••\cellnnria o ui i lidado do trabalho arlisl i1~o. 
~ 5.° Creará l~slahelt'cinwntos Pios, e de educaçiío, segundo 

permittircm os seus reemsos c a possibilidade de suas rendas c 
donativos. 
. Art. 3." () Alheneo Artisliso será composto de lrcs classes 
de Socios, a saber: Em~etivos Correspondentes, e llonorarios. 
~ 1. o Serão Soei os EII'ccli vos os artistas de tod:Js as profissões, 

st~ja qual lôr a sua nacionalidade. 
§ :!. o Pertencerão ;í classe dos Soei os Corrcsponden Les 

<~quelles que porlorem eoneorrer de alguma fórma pllra qulllquer 
dos fins utilitarios do Athenco Artístico. 
~ 3. o A' classe dos Socios Honorarios pertencerão aquelles 

que, sendo ou não nrtistas, fizerem algum rcllwante seniço <i 
Associação, ou á algnma arte, ou linalmenlc prestarem ao 
.\theneG algum donativo irnporta11te. 
~ r,.. o O uumcro de Socios de qualquer das trcs classes hc 

illirnilado, mas a classe de Honorario serú só mente conferida como 
grande distinc<,'ào. 
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A r L 5. o () fundo do A t hPili'O A rt istieo .será formado do 
produelo das joias e annuidades dos Socios EITPctivos, da capi
talisação destas rendas, c bem assim de outros e quacsqrwr 
au:xilios, ou donativos que lhe forem feitos. 

Art. 5." Para ser admittido ao grcmio do AllH·neo Artís
tico prccedcní proposta de qunlquer Socio ctHlcreçada ao Prrsi
dente da Associaçlio, na qual se declaraní o nome. idade, liliac;iío, 
natura !idade, estado c residencia do proposto, devendo a pro
posta ser acompanhnda de hnma ('Xposição assignada pelo can
didato em que d<~dure a nrte que exerce, Ira quanto tempo, e 
o seu vencimento diario, quando trabalha. 

Art. G. o O Presidente, logo que receber a proposta, no
mrarú tres Socios (isoladamente) para sindicarem sobre o candi
dato, e os resultados das sindicancias serão enviados pelos com
missionados, ern reservado e directamentc ao Presidente dentro 
do prazo de oito dias. 

Art. 7. 0 A sindicancia, de que trata o artigo antrccdente, 
será sobre a capaciJadc arti:;tica do candiclato, e bem assim 
sobre o scn procedimento moral e social. c as informações obtidas 
serão apt·eciadas pelo Presidente; e se entender que o proposto está 
no raso de ser admittido ao grenlio do ,\thcneo Artistieo, as 
apresentará em Sessão do Conselho Geral, ál1m de ser ou não 
npprovado Soeio pela votação symbolica dos Conselheiros pre
st·lllcs, <loei<lintlo a maioria d<~ votos. 

Arl. H. o Sl'tHlo approva<lo o t~andidato propo~to, se I !to 
farú aviso verbal para que trate de tirar o SPU tliplotna, e vir 
tomar posse, a qual se reduzirá a assignar o seu nome no grande 
livro da Sociedade, no qual estarão registrados os presentes 
Estatutos. A assignatura do Socio neste livro importa a sua 
declaracão exr.ressn e formal de l·lcna obedicncia ás Leis que 
regem o Athcneo Artislico, c o exaeto cumprimento dos deveres 
que ellas impoem a todos os Socios. 

Art. 9. 0 Não se expedirü o diploma a nenhum Socio em)c
tivo sem que primeiramente elle apresente a declaração do 
respectivo Thesoureiro de ter recebido a primeira prcstaçiio da 
sua joia, c o primeiro semestre de suas futuras mensalidades, 
sendo a joia calculada sobre o seu vencimento diario. 

ArL 10. Todo o Socio dT~~ctiro, excepto os installadores, 
pagarú huma j0ia, que será igual de dez Y<'zes o :~eu wnci
m<~nto dinrio, devendo esta joia ser paga em prestações adian
tarias semanalrncntc, isto he, dando hum dia de seu vencimento 
em cada semana. 



1\ rt. 11. A lúrn da joia de que trata"'' ar ligo an tc;cdcnte, 
pngarüo todos os Socios e!Tectivos :.t mensalidude de llllm mil 
r{~is, paga em semestres adiantados. 

Art. 12. Os Socios, que demorarem por mais de trinta 
dias a entrega de suas contribuiçücs, pagarão mais hurna multa 
sobre a somma devida na razão de 20 por 0 /o ao mez pPlo tempo 
do retardamento. 

Art. 1:1. O Socio, que não f'stivet· em dia com a Sociedade, 
a não ser isso devido a causas de molestias, nf10 !crú direito 
ás bendicf'ncias que garante o Athenco 

Art. H. Nenhum Socio tem direito aos beneficios cauxilios 
da Sociedade senão depois de completar o pagamento de sua 
joia, e slÍ quando decoJ'I'idos seis mczcs da data de sua admissão. 

Art. J:J. Os fllhos dos Socios do Athcnco Artístico, que 
estudarem nas escolas estabelecidas por esta Assoei:1ção, serão 
isento!; de pngar joia alguma, quando forem admittidos, como 
Socio" ao gremio tio mesmo Atheneo. Tanto para estes, como 
para outros quaesquct· Socios etrectivos, se rcc!ucr a idade de 
1'J. aunos eom;Jletos para serem admittidos. 

TITIJI_,.O 111. 

Da .. ~tlministraciio e fiscalisat"ão. . . 
Art. JG. O Athcneo Artístico será regido c administrado pot· 

hnm Presidente c hum Conselho Geral composto de sessenta mem .. 
bros denominado5 Conselheiros. Este Conselho se subdivirá em 
mais dous Conselhos Administrativos, porém qu;mdo rrunidos 
conslitnir~o a Assemblóa gt'ral do Atheneo. 

At·t. 17. O Consl'lho geral scní eomposto 1k IIU!il Pre
sidente, hum Yicé-Presidcnte, hum Secretario e dos sessenta 
membros ácima declarados, menos os que forem d(\:;ignados para 
gerirem nos Conselhos Administrativos por eleiçi\o do mesmo 
Conselho geral. Os membros deste Conselho pela primeira 
vez serão eleitos por todos os Socios presentes á S<'ssão de inau
guração do A thenco A rtistico. 

Art. 18. De quatro em quatro annos a Asscmbléa geral 
clegení o Presidente, e Vice-Presidente do Athcnco por maioria 
absoluta de votação, c procederá á eleição de hum terço dos 
Conselheiros que tem de ser substituídos. 

Art. 19. A eleição do Presidente, Vice-Presidente, e mais 
membros do Conselho geral pódo recahir em qualquer dos Socios 
cffeclivos, ou honorarios do Atheneo, devendo porém quatrien
nalmcntc ser drsignados pela sorte os Conselheiros que devem 
sm· substituídos, podendo novamente ser reeleitos, sem obrigação 
de aecilar o cargo. 

19 
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Art. iO. Ao Col1sdho geral l'olllp<'k: 
§ 1." Constituir-se em Assemblt.'•a gcral reunindo os Conselhos 

Administrativos do Athenco, c l\lontc llio Artístico. 
§ 2. o Nomear por votação os seus Couselhciros que elevem 

fonnar· o Conselho Admirlifitrativo do Allwnco, o qual Sl'l'Yirá 
110r tclllpo de dous annos, e prestará contas annuacs. 

~ 3." Eleger por tempo de quatro annos os seus Conselheiros 
qun devem compor o Conselho Administrativo do :\lontc Pio 
Arlistico, sendo porém eleitos por tempo indeterminado o Con
sellteil'o Secretario guarda livros deste Estaheh-eimcnto, c hem 
assim o Conselheiro Thesourciro, os quaes servirão rsles lugares 
Pmqnanto merecerem a ph•na conllança da Associnção. 

§ 4." Designar os dous Conselheiros que dewm presidir ús 
Scssõos dos Conselhos Administrativos. 

§ 5. 0 Hcliberar com a terça parte de seus membros sobre 
todos os actos fiscaes e administrativos, menos nos que tenderem 
á reformas organicas da Associação. 
~ ü. o Impor a pena de exclusão aos Soei os que a merecerem, 

c conhecer em gráo de recurso de suas reclamações contra as 
decistlrs dos Conselhos Administrativos. 

§ 7. 0 Decidir sobre as consultas que lhe forem dirigidas pelos 
Conselhos Administrativos sobre os casos graves, ou omissões 
dos Estl\tutos, c ltegulamentos da ~ocirdadc. 

§ 8. 0 Mandar executar as reformas que forem decretadas pela 
Asscmhl(~a geral depois de approvadas pelo Governo Imperial. 

§ 9. o V c lar sobre a. boa ordem c h a rrnon ia dos Soei os, c !isca
lisa r todos os interessrs da Sociedade, inspecdonando os seus 
Estabelecimentos, e tomando-lhes conta; c approvando, ou dcmit
tindo os empregados da Sociedade, aos qua<'S lhe compete marcar 
onlenatlos e gratificações na proporção dos serviços que pres
tarem. 

§ 10. E finalmente, cumpre-lhes n•unir-sc onlinarianwnle 
hurnu vez por mez para exercer os actos de sua superior admi
nistração, e extmordinariamenlc todas as vezes que for convocado 
pelo Presidente para tratar dos interesses da Associação. 

Art. 21. O Conselho Administrativo do Athenco será com
posto de nove Conselheiros nomeados dentre os membros do 
Conselho geral, servindo, o que fôr designado, de Presidente de 
suas Sessões, outro de Secretario, c outro de Thcsoureiro, e os 
mais de Conselheiros adjuntos. 

Art. 22. Ao Conselho Administrativo do Atheneo compete 
as seguintes attrihuições c deveres : 

§ t.o Administrar c gerir sobre a rcccitn c despeza do Athc
neo Artístico, na fórma destes Estatutos, e seus Hcgulamentos. 

§ 2. o Dclibemr administrativamente sobre os ncgocios a seu 
cargo, quando pelo menos se achem reunidos quatJ'o de seus 
membros, fazendo huma Sessão ordinaria por semana. 

§ 3. o Propor ao Conselho geral os empregados indispensaveis 
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para a perfeita cx<'CIH;üo dos encargos de sua administração, 
prel'erindo para os Cllllll'('gos, em igualdade de circumslancias, 
os Socios ell'edi\os do Alhenco; c bem assim indicando os ho
norarios que devem ven~.:er. 

§ !Lo Impor penas aos Socios que infringirem as Leis Sociaes, 
dentro dos limites nellas mart:tHlos. 
~ 5.0 Organisar em fórma clara c mcthodica a contabilidade 

da receita c despcza a sru cargo, c fiscalisar sobro a arrecadação 
e disll'ibuic,~ão de huma c outra cspecie. 

§ 6. 0 E, finalmente, apresentar mensalmente ao Conselho 
geral o nalancete da rceeila c dPspcza do mez findo, e Orçament(l 
resumido do mcz corrente: devendo no fim do anno extrahir o 
Balanço gPral do toda a receita e despeza para em Janeiro prestar 
as contas de sua responsabilidade; c tambem deve apresentar o 
Orçamento da receita e despeza do anno futuro. 

Art. 23. No impedimento por mais de hum mez de algum 
de seus membros, o Conselho Administrativo representará ao 
Conselho geral para providenciar. 

'I'I'I'ULO IV. 

Da nnbnB~üo das At•tes, enuala~üo e tledica~iio 
ao tt·aballlo RI"Hsti~o. 

Art. 2i. O Athenco Artístico promoverá o gosto pelas artes, 
a emulação c amor da gloria artística, por meio de prcmios 
honoriHcos, c para conscguit· este fim, fará de dons em dous 
;tnno5 huma exposi~iio arlistica industrial. 

Art. 2:>. Todos os Sol:ios ~erão obrigados a 1:oncorrer para 
esta exposição, com hum trabalho seu, o qual será depois vendido 
em leilão (se seus authores o consentirem), e entregue o producto 
a quem pertencer, deduzindo-se poróm desse valor 20 por 0 /o 
em beneficio do cofre do Athenco, a cujo cargo ficão as des
pezas do leilão. 

Art. 2G. Aquclles Socios, cujas profissões se não prestarem 
á concorrer para a exposição artística de que trata o artigo an
tecedente, contribuirão no acto da mesma exposição artística 
e industrial com o valor de hum dia de seu vencimento para 
o cofre do Atheneo Artístico. 

Art. 2i. Aberta a Exposição, a classe de musica darü dous 
concertos, sendo o primeiro no dia da abertura da exposição 
artística, para o qual serão convidadas SS. 1\IM. H., c o 2. 0 em 
hum dia previamente annunciado, e para ambos os concertos 
ser.ão distribuídos cartões por todos os que quizcrem concorrer, 
mediante a 0sportula que fôr arbitrada. 



1ll't. 28. A entrada da exposi\;ão arlislit.;a serú franca a 
todos quantos a ella quizeretr. concorrer, mediante a apresentação 
do respectivo cartão, o qual será fornecido gratis aos Socios ex
positores, e aos que tiverem concorrido com hum dia de seu 
veneinwnto; porém todos os outros que concorrerem pagarão 
a esportula que rôr arbitrada. 

Art. 29. Do producto liquido dos concertos será deduzida 
huma quarta parte para a gratificação dos instrumentistas acom
panhantes, que a quizerem receber, o restante será reco\hitlo 
ao corre do Atheneo Artístico. 

Art. 30. Logo que findar a exposição artística serão ven
didos em leilão todos os objectos expostos, exceptuando aquclles 
que seus authores não quizerem que se vendão, e os que forão 
doados á Associação, e destes sómente os que forem mandados 
reservar pelo Presidente do Athcneo, e de tudo quanto fôr ven
dido se deduzirão 20 por 0/o para o cofre do Atheneo, sendo o 
restante entregue a quem de direito pertencer. 

Art. 3l. A exposiç.ão artística será feita no mez de Junho, 
sendo a primeira no anno de 1860, e hum mez depois de fechada 
a Exposição se fará a distribuição dos premios pelos expositores 
<~OIW1tTentes, em Sessão solemne da Assembléa geral, fazendo-se 
convita para mais abrilhantar este acto. 

Art. 32. Os premios constarão de medalhas de ouro, prata, 
e bronze, as qnaes terão na face hum cabeça de Apollo com o 
distico :-J t !wneo Artistico, e no reverso :-Ao Mcritu, c o dislico 
lmperio do Drasil. 

Art. 33. As medalhas serão entregues pelo PresidPn1e aos 
premiados com hum diploma assignado pelo mesmo Presidente, 
e pelo Secretario do Conselho geral, no qual se declarará o nome 
do pn·miado e porqwl o roi, c em que anno da exposiçüo ar
tística; sctHio primdramonln rt>~islra<lo t'lll hum livro para llSSe 

tirn l'reado, o qual scrú ard1ivauo no Con~elho geral. 

'I'J'I't:t,O , .. 

Da~ bcnU"ie~·ucial't. 

Art. 3í. Todos os Soeios etTcdivos tecm igual direito ;Í:Y 
beneticencias do Atheneo Artistko, c estas consistirão nos seguintes 
a u xilios: 
~ 1." Na edue;H;ii.o gratuita. dos filhos dos Socios, quer 

legítimos ou reconhecidos 11elos pacs por dcclarat;ão feila ao 
Conselho geral do Atheneo, comtanto que se dediquefn á vida 
artistica, c queirão utilisar-se desta vantagem. ' 
~ 2." No tratamento graluilo dos ~odos em suas moles lias, 



fnrtH'Gendo-sc-lhes Medico, dieta, c remedios, cmquanto não hou
verem fundos sullich~nles para fundar-se hum coBJIIIOdo hospital. 
~ 3." No empn~stimo de dous á einco mil n;Is diarios pelo 

espaço de trinta dias, l't'gu!anclo-sc estes emprestimos cn1 relação 
ús joias pagas pelos soccorridos, por quanto nessa proporção 
devem indemnisar os emprcslimos, quanllo compll'tanwnlP resla
belecidos de suas enfermidades; isto he, paganuo h11111 dia por 
semana de seus vencimentos. 

§ ~.· Estes cmprestimos poderão ser continuados ainda pot' 
lllais tempo, se assim fôr resolvido pelo Conselho gcr"l, o qual 
terá muito em attenção as circtuustancias do Socio ~:nn:nrrido 
e os meios pe<'uniarios do cofre do Atltcneo, mas H<':it;~ caso, 
a indemnisaçiio será feita pelo Socio soccorrido dando doas dias 
por semana do seu vendwento, quando poder trahalltar. 

§ 5.• Coneorrerá para o estabelecimento dos Socio,; rlc con
ducta illibada, e que relevantes serviços tenhão pn·stndo á 
Associação, fornecendo-lhes para este fim os necessarios fundos, 
mediante caução prestada a juizo do Conselho geral. 

§ 6.• E, finulmente, fundando meios de subsistentin para as 
famílias dos Socios que fullecerem, ou se impossibili!<ll'Cill para 
o trabalho tolalnwntf~. 

Art. 35. Os Socios que se quizerem utilisar da hendir•·ncia 
garantida no artigo 31. §§ 2.• e 3.•, mandarão chamar. o l\ledico 
de partido do A tlteneo, para que csle lhe atteste o Sl~U estado 
de sümle, e enm nste attestado rPquererão ao Prl'sidente da 
Sneiedade o supprinwnto d<~ que eareccn'lll, o qual expediní ao 
Tliesoureiro as convenientes ordens á!im de ser feito o uet:essario 
em presti mo. 

ArL :JG. Os Sodosqnr rcePbPrnm os soceorros dt~ que trt~tão 
os~§2:', !L• e't." do art. 3'•·, e não salisliwrnm oss<'IIS eompro
nti~sos na fúnna ddPI'Illinada, quando nflo haja hnnta l'on:a lllaior 
ll'l!' diiso os intpnssi!Ji!ik, a tpt<d St'I'Ú :11aliada )H'lo Conselho 
~·Tal, sl'r;1o t'OIIl(Jt'llidos á indtJinnisaç.ào judidalllll'ille c ex
pulsos da tioeiPdadt', perdtmdo todos e quaesquer direitos adqui
ridos na lllcsma, c se111 <[LW possüo reclamar a indentuisação das 
~omrnus com quP l<~nltiio entrado pnra os cofres do Atheneo: 
exct•ptua-se tamlwm o easo OI' mort<), no qual se observará o 
que se dispõe a respeito do l~cgulamento do l\lonte Pio Artístico. __,. 

'I' I 'I'ULO VI. 

Do lllonte Pio At•tistico. 

"'\rt. ~n. O .\.tllcneo Ar!islico desempenhará o disposto no 
titulo 1.• art. 2." § 3.•, po1· meio de hum Monte Pio que será 
formado com as joias e annuidades com que derem contribuir 
os Socios ellcctiws, cuja idade não exceder de GO an11os. 
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Art. 38. Hc condit;ão essencial para ser Socio rlfoctívo 
do Atheneo Artisiico o inscrever-se no seu Monte Pio; excep
tuão-se porém os Socios maiores de 60 annos, os quaes poderão 
ser ell'cctivos, mas sem direito algum ás vantagens c bcnclicios 
do Monte Pio Arlistico. 

Art. 3!). Logo que fôr admittido qualquer artista para Socio 
elfectivo do Athenco, tratará de inscrever-se neste 1\Ionte Pio, e 
assim que tiver concluído o pagamento da sua joia de Socio, 
eomeç.ará a fazer as entradas pam o Monte Pio Artístico; he por{·m 
permittido ao Socio inscrever-se desde logo, e pagar ambas, se 
isso lhe convier. 

Art. /~0. As entradas para o l\lonte Pio Arlistko serão cal
culadas segut~do as idades dos contribuintes, e conforme as pensões 
com que se inscreverem, sendo porém rcalisadas em preslat;ões 
mensacs, conforme se determina no respectivo Uegulamcnto. 

Art. 41. O Socio eflectivo menor de 60 annos, que recusar 
inscrever-se no Monte Pio Artístico, deixará de pertencet· a(} 
Atheneo, c perderá o direito ás beneficencias que garante L"Sta 
Associação, bem como ao reembolso das sommas com que tive•· 
entrado para o cofre do Athenco. · 

Art. 42. O Monte Pio Artístico terá huma Administração 
e cofre inteiramente distincto do Atheneo, bem como h uma 
contabilidade especial, e será rcgído na conformidade de seu 
respectivo Hegulamento. 

Art. 43. A administração do Monto Pio Artístico será in
cumbida á hum Conselho administrativo composto de seis Con
selheiros membros e eleitos pelo Conselho geral quatrienalrnente 
na fôrma do titulo 3. o art. 20 ~§ 3. o e 4. o dos presentes Estatutos; 
&endo cstipendiado os Conselheiros que servirem os lugares de 
Secretario Guarda livros, c o de Thesoureiro. 

Art. t.J~-. Quando qualr(UPI' Soeio deixar d1~ pagar as pwsla
ções a que hn obrigado pelos lkl{ulanwnlo~ Soeiar~s, o cofre do 
Athenco fará recolher ao Monte Pio a somma devida como 
adiantamento feito ao Socio devedor: se porém não houvet• 
fundos no cofre do Atheneo se procederá para com o Socio retar
datario pela fórma determinada no Regulamento do l\fonte Pio 
Artístico. 

Art. 45. O Socio, que der causa ao procedimento previsto 
no artigo antecedente, pagará ao cofre do Alheneo com a somrna 
por elle adiantada mais o juro de 2 por 0 /o ao mez pela de
mora; e no caso de reincidencia, antes de tet' imlcmnisado a 
quantia devida e seus interesses, não sendo isso obstado por 
motivo de rnolestia, que o impossibilite de trabalhar, pet'derá 
o direito ás som mas com que houver entrado para os cofres da 
Sociedade, c será della excluído, se não contar mais de dez annos 
de Socio, e subscriptor do Monte Pio ; porque neste caso b Con
selho administrativo do Monte Pio c o Conselho geral tómarão 
huma deliberação administrativa que julgarem de justiça. 
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Art. 4.6. O Socio, porém, que provar a impossibilidade Pm 
que se achou para realisar os seus compromissos, poderá ser attcn
dido pelo Conselho administrativo do ·Monte Pio, c admit!ido a 
embolsar a quantia devida na fórma determinada no respectivo 
negulamento. 

Art. J.7. Se falleccr algum Socio antes de ter completado 
o p(lgamcnto da sun joia do Monte Pio, c não t<>nrlo ronlribuido 
com as dez annuidadcs, o cofre do Atheneo prccnchení o que fhltar 
para o completo dessa som ma, mais os seus juros eornpostos 
na razão de 6 por •;. ao anno, áfirn de que os herdeiros instituídos 
possão fruir a pensão que lhes couber. 

Art. 48. O adiantamento de que Lrata o artigo antecedente, 
hem como qualquet· outra somma devida ao cofre do Athcneo 
pelo Socio que falleccr, será indcmnisada ti esse cofre por hum a 
modica deducção feita mensalmente na pensão dos herdeiros ató 
final solvimento do debito, quando essa pensão ftlr maior de 
2 )~000 mensaes, porque sendo igual ou meno1· nada se deduzirá 

Art. 49. O B.egulamento do Monte Pio Artislico serâ or
ganisado de conformidade com as presentes bases, e depois de 
apfJI"OVado pelo Governo Imperial será considerado como parte 
integrante destes Estatutos. 

Disposições ge .. aes. 

Art. 50. O Athcneo Artístico solicitará de S. 1\f. O. Impe
rador a Gra~~a de ser seu Proteclor Pcr·pctuo, bertt como dcprc
catá dos poderes do Estado todo o auxilio e protccção, áfim de 
que este moral e util Estabelecimento possa ptogredir, e con
solidar-se no paiz. 

Art. 51. Os Socios installadoresdo Atheneo Artistico terão 
o titulo perpetuo de Conselheiros Beneficentes, e terão assento e 
voto na Assemhléa geral sempre que a ella concorrerem, embora 
não SPjão membros do Conselho geral. 

Art. 52. O procedimento dos Socios, ou como artistas, ou 
simplesmente como homens sociacs deverá ser honesto c mora
lisado, c todo aquclle Socio que se apartar desta linha de con
ducta, cornmettendo actos ou crimes ignominiosos, será elimi
nado do gremio do Atheneo, e perderá o direito á sua bcneficencia. 

Art. 53. Nenhum Socio poderá recusar o cargo para que 
f6r nomeado, ou eleito, salvo o caso de inhabilitação para exercei-o 
ou quando fôr novamente reeleito sem ao menos mediar dous 
annos, ou finalmente quando o emprego para que fôr designado, 
lhe privar de exercer a sua profissão: aquelle porém em quem 
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l>ECHETO N.• 2.3í9-de 2G tlc ~Jar~,~o de JS!S\.1. 

A ulorisa o Ministro e S!•cretario d' 1!-'stado dos lVrgon'os E.s
trangáros a d1!spender 110 preseute exercicio de J S:'-JS- 59 , 
além da quantia consignada no § 1.• do art. I,.• da Lei 
11. • n~m de 26 de Setembro de 1857 , mais a de réis 
:.H 9$3.tJl3:l8. 

Tendo ÜuYido o ~leu Conselho de l\linistro~, Jlei por hem; 
na eon forrnidade do § 2." do art. 4-." da Lei n. • 5~\.1 de 9 de 
Setembro de 1830, Autorisar pela Hcp;ll'tit:iio do3 ;\leg-odo~ E-; 
trilngeiros o credito supplementar da quantia de l!'inta c quatro 
eontos novecentos oitenta e tres mil lrest~nlos e vinte oito réis, 
para oeoorn~r ás despezas da V<'rba- Secretaria <l' Estado- no 
presente cxcrcieio de 1858-39, devendo esta medida ser oppor
tunameutc levada ao conhcdBJCllto da .\ssmllbka Geral Legis
lativa . 

. José l\laria da Silva Paranhos, do !\leu Consdho, l\llllistro 
e Secretario d' Estado dos Nt~goeius Estrangeiros, o ten!w assim 
entcndid,o c faça CXI'eutar l'Xpedindo os dPsparhos nert·~saqos. 
J'ala<,io do Hio de Jaueiro em vintP e seis de :\lureo <k mil oito
<:entos r~i!llt:oeuta e nove, trigcsimo oitavo da lndPJ;endencia e do 
lmpcrio. 

Com a Uubriea de Sua l\lageslade o Imperador. 

José .Maria da Silva Paranlws. 

Dl<JCHETO N. 0 2 380- de 23 de ~l.m;o l:t~ 183!1. 

Auturi.m hum ~~n·dito st,pplemen!ar da t.;IIJ!O/'la11cia de 
117.l!OO;tll000 râs á verba Obras l'ub!iws do iJlunicl}n'o 
da C11rtc, no e:x:ercicio de 1 ~58-1 B3!), J!lll'll occuJTer ús 
dl'SJie;::,as das obras do calçamento da nta do A terra do 
dl'srle a embocadura do Rocio Pequeno até a ponte do 
.~langue. 

Hei por bem, Tendo ouvido o Conselho de Ministros, de 
conlúrmidudn eoJll o % 2. o do art. ,L" da LI' i ll." ti8() de !J de 
Sdembro (]p HJ:_iO, ,\ulorisar o rrcdi!o wppknH•n!:lr da iHlpor-
1aneia dr~ l'l'll!o r~ deze~;eft~ eontos e (jltalrocculos 111il róis á 
\erba Obras l'ublieas do !\1uuieipio da Cürte, no exercido de 
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1858-1859, para occorrcr ás dcsprzas das obras do calçamento 
da rua do AtNrado desde a embocadura do Hocio Pequeno at0 
a ponte do 1\langue: drvrndo ser esta medida lrvada opportu
namente ao conhecimento da Assembl•'•a Geral Legislativa. 

Sergio Teixrira de Maeedo, do i\ku Comelho, l\linistro c 
Sccrdario d'Estado dos Ncgocios do lmp(~rio, assim o tenha en
tendido, e faça executar. Palacio do Hio de .Janeiro, em vinte 
seis de l\larço de mil oitocentos cincocnta c nove, trigesimo 
oitavo da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a Rubriea de Sua ~Jagestade o Imperador. 

SP.rgio Teixeira de ][acedo. 

DECHETO N.o 2.3::1- de 30 de l\Iarço de 18il8. 

Approw os Estatutos e Regulamento do Atheneo Artístico do 
Rio de Janeiro. 

Attendcndo ao que Me representou Manoel de Araujo Porto 
Alegn), e de conformidade com a Minha immcdiata Hesolução 
de 2fi de Fnvereiro proximo pas,.ado, tornada sobre parecer da 
~l't'.'iío dos NPgo1~ios do lnqu~rio do ConsPIItfl d'Est.ado, exarado 
em consulla de t:) d•~ .landro ultinw: lll'i por bem ,\pprova1· 
os Estatutos, c }lpgulnmento do AthcnPo Artislieo do Hw de 
Janeiro, que com este baixão. Sergio Teixeira de l\laccdo, do 
Men Conselho, ~Jinist ro e Secreta no d Estado dos Negocios do 
Irnperio, assim o tenho entendido c faça executor. 

Palacio do Hio de .lnneiro, em trinta de Março de mil 
oito centos c cincoenta e nove, trigcsimo oitavo r:la lndepcndencia 

c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~lagestade o Imperador. 

Sergio J'ei:reira de 111 acedo. 



não concorrer estas circumstaneias e s•~ recusar, pagan1 huma 
mnl!a :;!' 1·dY:HL p:'lo ~~n·,·w!lw administndiYo do .\lhcnco, C!ljO 

m:t\imn nPtl''i1, F\l'•·d:•t"<-, i\ hUJ11:: ,;n:nnn ic·;;:tl Íl 'llil joia de 
e~d;·adot pi1.L! Hl\'tH\q·~, d:~ ~p:•i••iL1di•, 

.~: t. :;r1~ '!'c.l1q•:, o~ ,:::)·~\O' :L~ .1:-.~~.:~:ci,~e,·<o l[d~\ ÍllliHl~\·dbili

llH'Cí:l ;·t;idiuHi!!-!;ut:cniP (l:~ ~.o~·.io~ dt~ ~;p Pnt~·P.~~11't'ill ao ·('Xereic'o 
de s:t;t; tn•íi,,!; ·~. ~:~:·;!o c·slipí•rdiaflo~ com o producto das rendas 
elo AtlH•nco, lwvencln poró111 a mais seyera economia na dislri
huição dos honorarios, e na creação de empregados. 

Art. 55. 0,; membros do Conselho geral, e administrativo 
são ohri(l;ados a concorrerem tís Sessões orcliuarins P extraordi
nariaB para quP forem convocados, bem como ás AsSI'IIl blúas geraes, 
c aqnclles que deixarem de cumprir este dever por causa não 
justilieada a juizo de sens respectivos Conselhos, ~crão multados 
para o col"rc do Atlwneo em huma quantia igual a metade ele 
seu vencimento diario 

Art. ti(). Os presentes Estslutos d<'pois de approvados pelo 
(~overno J mp•~rial vigorarão como Lei da Sociedade do AthenPo 
Artístico, c não poderão ser alterados, senão depois de decorridos 
dons annos conlaclos do dia da inaur.mração da Sodcdade, e siÍ 
prec~dendo proposta assignada por 20 ou rnais Conselheiros da As
smnbléa geral. As reformas propostas serão dadas para ordem do 
dia na primeira Sessão que se segui!· da Assembléa geral, poróm só 
serãO discutidas na Sessão seguinte, c vot:1das na Sessão immediata; 
e a ,que flir vencida será submettida á approvação do Governo 
Imperial, só ao depois do que se converterá em Lei da Sociedade. 

Art. 57. Serão desde já nomeados os membros que devem 
formar o Conselho geral provisorio, o qual se comporá de hum 
Pn~síidentc, hum Secretario, hum Thesoureiro, c trcs Conselheiros 
mlj1Uilos1 eleitos loclos polos adtwPs Soeios installadm·ps. Esln 
Conselho provisorio, lica antorisado a (lPdir a incorporaç~o do 
Atheneo Artístico ao Governo Imperial, e bem assim a gerir 
em todos os seus negocios, e a convidar artistas morigerados 
pura formarem a Sociedade. 

Art. !SS. Assim que forem approvados os presentes Estatutos 
pelo Governo Imperial, e chegando a duzentos o numero de Socios 
elfeetivos, alem d(•s Socios lnstal\adorcs, será inaugurado o Athnco 
Artistico em Sessão solemne, na qual se procoderá a eleição do 
Conselho na forma do nrt. 11 do titulo 3. 0 

Art. 59· No dia fixaclo para a inauguração do Athcneo 
Artlstico, q\l(~ SCi"<t annunciado pelos jornncs, convidando-se todos 
os Socios para sem falta comparecerem, conconerüo todos os 
membros presentes ao Templo, no qual se canlarú hnm Te-Deum, 
acabado o qual se dirigirão para a casa de suas reuniões, c se 
prdcedcrá a eleição do Presidente c mais membros do Conselho 
geral. · 

Art. 60. A Sessão de inauguração será presidida pelo Pre· 
sidcnte do ConsC'lho geral Provisorio, e SC'nirão de C'Scrnta-



dores da eleição os membros installndorcs prcscutcs, CJUe forem 
designados pelo Presidente. 

Art. GL Aberta a Sessão ck inauguração, o Tlrcsidcnto man· 
dará Jer os presentes Estatutos c o Hqmlamcn(o do r.~onte Pio, 
e finda que 1'!\r a leitura, farú l~tnna breve nlncw)ío em quo 
drntonstrc a u li lidaü(~ da i nslilui!::to do A t!Jc!H~o 1\ rtislico que 
se vai inaugnrar, c rccot;ll~lcnd:mi n tndos os Soeius a exacla 
obst'l'Yaneia das Leis Soeiacs, c krminarú deehmmdo que se vai 
pror;ecbr ú cleit.Jío do Presidente da Sn('ÍL'dad(', c nuis mPmhros 
do Conselho geral n:1 lo r: na dctcnnín:·tla no nd. l '7 du titulo 
3. 0 <lestes Estatulos. 

Art. C2. Cumc~·aní a ek1~i1o pela uo Pr!'~;iclpn!c, c verifi
cada que fOr, se o cleeHu s'~ <H:har presente scT<Í cn:widudo a 
tomar a cadeira Presicleneial, c tlqJois scguir-sc-lla a c!Pi,)o do 
Yiec-Prcsiclcntf', c lnl'lllinada elb, sü Jli'OCPdcrà ;\ e!nti,'âo dos ses
senta Consclllciros que derctu rormar o Conselho genil do Alí:cnco 
para cujo lim serão eseriptos scsseuta nomes em lmma lb!a, o 
o qnc oi> li verem maior numero ele votos ~~er[ío clcdarados Con
sdlwiros. I'o caso de C,!npatc se proceclcrü a nora eleição 
entre os empataclos, c se ainda uJo fôr dcsempa~nrlo cleciclirâ 
a sorte. 

Art. ü3. Concluída a eicição do Presidentr, Yiec- Presi
dente c elos sessenta Conselheiros, será Ia rrada a "da, na qual 
assignarJo com os membros cla.JUeza os Socios inslalladorcs; c no 
grande liuo da inscript;Jo todos os mcn:bros prc~;en tcs, c será 
encerrada a Sessão. 

Art. 64. Na Sessfío seguinte o ConsclLo ;,t'ral pHwedcrá 
a nomeação elo Secrclario, c dos membros do ConscliJO adrni
nistrnUvo do Atheneo, c do MontP Pio, e sú de1l0i:; d~~ knninacla.r, 
todas as Pll'ir.:Cíl'.; St'l':-to cntl\ idado.'; (H ~:odos dit't'!i\o'\ Jl!\l'ól l'<'nli
~al'l'lll us prinwiras !JI'l'!;lal:tlt·s a que sJo olJri:'.::du::, p:<ra s~' lhes 
poder expedir os seus Dip!ol!las. 

Art. 65. Os presentes .Estnluíos c G{'!ls HPgH1:tlílcn(os serão 
impressos, c dislribuidos pl'los Socios que os t;edi:·p;n, lmn como 
serão inviolavelmcnlc cumpridos em todas as s:t::s partes, em 
quanto não fürcm rcfornwdos. 

Jlio ele .Janeiro 1!:- de outubro ele 1e58-Manocl de Araujo 
Porto Alegre Presidente interino.-João José Ferreira de Freitas 
Secretario interino. 

20 
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Regulamento do Monte Pio lrtistico. 

Da institui~ão e seus fins. 

Art. t.o O Monte Pio Artístico trm por fim garantir aos 
seus subscriptorcs e as suas familias, os indispensavcis meios do 
subsistcncia no futuro, creando-lhes huma prnsão proporcional 
ás sommas com que subscreverem para este moral e util Esta-
belecimento. 

Art. 2. o As pensões institui-das são limitadas entre hum 
mínimo de 120:IP, e bum maximo de 2.'~00:jj) por anno, pagas 
mensalmente; podrndo d.entro destes limites o instituidor esta
belecer huma ou mais pensões, com tanto que sommadas não 
cxcedão ao maximo lixado. 

Art. 3. 0 Todo o membro c!fectho do Athrnco Artístico hc 
obrigado na fórma tlo Tit. 6.0 art. 38 c 39 dos seus Estatutos a 
inscrever-se neste Monte Pio, licando ao seu prudente arbítrio 
o fixar o quantum das pensões mensaes com que se quizer ma
tricular, não excedendo aos limiLcs marcados no artigo antece-

dente. 
Art. 4.. 0 O snbscriptor deste Jlio E~tabclccimcnto pode 

instituir rensão não só a sun mulhrr c li\hos, como a seus 
ascendentes, ou descendentes; a parentes latcracs, e mesmo á 
qualquer oulra pessoa que ,·iva sob a sua protecção c amparo. 

Art. :>.o Os herdeiros instituídos têm direito ao recebi
mento de suas pensõrs, ohsrrv::lndo-f.e ns seguintes c invariaveis 
rrgrns, c requisitos: 
~ 1." A rinva do i11slilnidor, PllHJnanto SP consnrrar no 

estado de Yimel c tendo lllllll honesto proceder. 
§ 2. 0 Os lllhos, ató <·omplelnrem a idade de 21 annos, se 

antes desta idade não se emaneiparem. 
§ 3. o As filhas, emquan to se conservarem no estado de sol-

teiras, c mesmo depois de casadas, "c o casamento for ctTeetuado 
com artista membro do Athcneo, com filho deste, lambem artista, 
ou com pensionista deste i\lonle Pio. 

§ 4.. 0 Os herdeiros ascendentes emquanto vivos, diminu-

.. ·~ 
!i 

indo-se a parte correspondente dos que morrerem, quando for 
mais de hum que receba pcnsfio. 

§ 5. 0 Todos os outros herdeiros instiinidos receberão as suas 1 
pensões de conformidade com as condições estabelecidas no acto 4 
da inscripção prlo instituidor, tendo-se muito em attcnção que " 
O!'! instituídos scjão pohres c virão com de1~entc honcsticJade. 

Art. 6. 0 Perdem o direito ao recebimento das pensões: 
§ 1.0 As viuvas que passan'm a segundas nupcias, e as quo 

tiverem hum comportamento publicamente dcshonesto. 
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§ 2. o As filhas, que se casarem f.ír::t r! as ron<lições estabe
leddas no % a.o do art. 5.", e as que no t':,lado <k solteiras pro
crderem com rseandalo desltmH·st<mwniP. 

§ 3. 0 Os filhos HICBores, que por incorrigivcis, abantlonarem 
suas rnftcs ou t11tore~;, e se eHtregareltl a vida liccm·ío:;a se111 l{UO 

teultão IIIIIIHl ulil occupar;fio ua sociedade. 
§ 4." Todos os o11tros herdeiros ill'ilituidos, que se a1 artarem 

das regras preseriplas pelos instituidores; c os varões que com
pletarem 21 annos de idade, nJo sendo idiotas, r iulwb\'is para 
trabalhar por desordem de sua p!Jysica organi:;açfío; e os que so 
emanciparem anles <k comp!PtarPtll a id<~de de it <lll!IOS. 

Art. 7." Para juig<tr dus lwhiliL;çol) . ..; ou iulJabiliLH:C)t'S dos 
hf'rdeiros insliluidos, haver.i liUill Consdl1o p;iv<~du, o qual s<•rá 
composto úos nw·;n1o·; lllCtliiJros do COtiSI·llw ,\dtuíni.>lr<divo do 
Moule Pio, e de s:r<~s dcr!:iües liaverú rcL:Ut':io pal\1 o tousel!JO 
geral do Allwueo ,\ rlislico. 

Art. 8.° Co111pf'le ao Conselllo privado: 
§ 1." Cou!Jceer do direito dus herdeiros lwbilitaudos, e julgar 

de conformidade coill as disposiçücs desi.e Hngulamenlo. 
§ 2." Pronunciar-se, julgando eorn a mais snvera imparciali

dade, sobre as prov:ts obtidas Jdas sindicancias, quando tl'nha 
de negar ou su~pPlHII'r o pagnHwnto das pen~ões; IPndo sempre 
em yi;;ta as condiÇÕi'S r~ . .;tal>e!eeid<~s pdo instiluiúor c as pre
sentes disposiçücs de~t~~ !legul<lllH'ttto. 

% 3. 0 E finalmeutP, cousuítar nus c:.tso~ uuvidoso.> a opinião 
do Conselho Geral, cingindo-se ao <llle este d<·cidir. 

Art. !J." Os IIH'!IIbros do Athenco Artístico, logo que forem 
approvados soei os ciT,;eti r os, e nu caso de se iust:rev1;rem neste 
Pio J~slabnleci nwnlo, proeedenio a !;nn matrieu la, () ü real isação 
de suas .Joias c aHnilida<li's, as qu.1es scrüo pagas <'lll doze preS·· 
tações iguaes c meusniHH'llle d(~ntro do primeiro anuo da ins
cripção, o qual Sf~ co:IH'<,:lll'<Í a contar do dia ()!ll que findar o 
pagamento da ullim:t pr(~slaçfío da joia de admissilo de sodo 
e!Teclivo fio ,\.theneo ,\rtistico. 

Art. 10. As joias dos subseriptor(~S deste :Uonle Pio, '' 
bem assim as annuitladns, serrto ea!caiadas <'rn rela<;ão ao quan
tum da ponsão (fUe in:;ti~ui:'(o;ll, e ü; :;uc~s idades, sPguindo-st~ 
restrictarnente o dbp J.>V> na T:lbdla junta sob n.' 1, que servo 
de base a esta instilnit,:ão Pia e nwr;liisadora 

Art. 11. Ü:l suiJ.;ci·iptorns conLribuinlr:s, no aeto de stLH 
inscripçües aprcsentanio as certidões auUJCnticas de suas idades, 
e em falta destas, prova1·ão a juizo do Conselho Jldministrativo 
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do 1\Ionl~: Pio, a irlatk quo tem, e sendo admitti(los ÍIIIW.Llirnla, 
Lrii.o toda:; as <leclar:H;lit!:i conenncnlcs aos srus herdeiros ins
l \i nidos, c prescreverão as condi<,:õcs nccessa rias para podcn·m 
n·ccbcr as pensüt's in,;titui<las, r<1:•o cs~;c:; llerdt>iros não srjão 
suas consortes, !ill10s, ou dt>sccndt!t:ks. 

Art. 12. c;Pnclo casado o inslitnidor dcelararü súmcnte o 
nonw, idade P' re;i<IL•neia de ~~na mul!H·r, brm eomo o nome, 
itladc o se:;o de lotlos os SPllS ti\hos, e no l'uluro id fazendo as 
dedarações Ui1S all!•raçõ~·s IJlH' occmTt'l'l'!ll na suct família, quer 
IJOl' morte, OU T1ü.~Ci!IH'llLO de llC>VOS fli]IOS. 

Estas mesmas (icebraçõrs scri:ln kita~ com rcfcrencia nos 
que iustituircm pensí.les aos filhos naltll"«cs. 

Art. 13. r~"!lhuma eondição contraria nos Jrincipios im
mulaveis da moral c da justi~.:a scriio acceilas do insliluidor, e 
quando passem desaperef~bidas, não pl"oduzirão ell't)ilo algum 
contra o herdeiro inc;lituiclo, e seri\.o tomadas como não exi~
tentes. 

Art. H. As disposições relati;as ;ws !Hbos lcgilimos pro
<luJirão todos os sr•w; cf:'pitos parn. os filhos twturaes que !orem 
instituídos hl'nl<'iros de vcnsõi·~; tw:;lr~ Monte Pio, poisquc para 
este I~stabcleciuwnto, a sinq;Jes dcclnraçüo Dssiguada pelo pac 
iustituidor, importa o pleno reconltrcimcnto do llllw, sem mais 
nutra formula do direito l('gal (]o ImpPrio. 

Art. J G. !1ado o caso de morte de algum, ou de todos os 
instituídos, não sendo da consortr, cn filhos do inslifuiclor, não 
roderú este tr~mskrir a pule corn~:;pondente aos l'all<'cidos na 
renSÜO ilL~litnida para OUtro:; indilidl!OS, SiÍ prrdenclo 50 °/0 dn 
seu vnlor em hcuclirio do l\Ionl1~ Pio, c nin<la assim eolllinu
ando a pagar n [lnnuidade corrcspomlcntc ú somma. total com 
que se \iyer inscl'iplo. 

AI'L Hi. F;tllf'('!'lHln a ronstH'k, ou tilhos 1lo instiluit1or, 
a pensão passa 110 LHlo para ns so!Jre\Í\ <'nks, e 110 easo de 
morrerem rstPs, ou coutral!ir no;as nnpcias o instituidor, passa 
a pensão institH!tla para a st~n st>gmHla ennsorlc, c para os lilhos 
que dd!a houvet· l'í'{lar!itlawPntr~ enn1 o~ qne (•xistirem do pri
meiro matrimonio, se poróu morlo:; o:-: li\lws, e a consorte do 
i.1stituidor, este quiz~'r CJlH~ n rensüo pa,,se pnra outrem, não 
S1lndo scu pne ou m:"\e, só o porlerú fazer wjei!nndo-sc ao dis
posto no art. 1 o. 

Arl. 17. Para terem o:; llcnl:·iros in:;Ulnidos rlirei(o pcr
fnito ao rcc('binH'IÜO das m'mt1:•,; nuc lhes l'orern instituídas, he 
preciso que militem os S(:guit.(es i·ef!Uizilos, nlém do cnrnpri
Jllcnto das condições impostas pelos in:;tituillorcs, pma os her
deiros que não l'on:m seus ascendentes ou descendentes. 
~ 1." Hecz·~H·rão a pensfío por inteiro os lwrdeiros i~stituidos, 

quando o instituidor hmncr pngn, pelo mcncs 20 :üwo:> com
pletos de suas anmiidadcs. 

§ ~.o Reccberüo dous terços da pensão instituida, quando Q 
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instituidor só tiver realisado menos de vinlo 0 mnis do quinze 
annuidndes. 

§ 3." ltt'ccbcruo tão s6mcntc meia pensão os llcrdciros do 
insiilui!lor qw~ tiver pago nwnos de quinze annuid:Hks. 

§ !,.," A caixa do A L!teueo IH• o brigada a Pnlrar para o cofw 
do Monln Pio com a ÍlllportatH'Íll dns an;midadec; que rn:tarcm 
de dez, se o instituidor fallecido não tiver pago e~S(~ numero 
1le aunuillades, c esta somlna sc>rit indenmismla <Í cah.a do Athe
neo mensalmente por hUHla modica deducçilo i(~ita na pensüo, 
se esl-1 for maior de :2üj')l, por r1ue se for IJH'llOi' ou igual, nada 
se dcd usirá. 

Art. 18. O soeio snbseriptor tl(~ste Monte Pio, que por qual
qncr cirenmstanci::~ indPp<'ndcnte de sua vontarl<; se inut\lisar 
para o tralJaiho. serrí, na fônlla do disposto no Tit. 5. 0 art. 3f~ 
§ ü o, dos Estaiutos do AlhN1co Artistir,o, considerado como 
morto; c desde logo terá direito ao rccebilllCilto de sua pensão, 
observando-se porém no seu pagamento as rrg;·as presr,riptas 
no art. 17 c seus §§,e continuar-sc-ha a dcdnzir mensalmente 
da prnsão que receber a quota correspondente a sna annuidade, 
a fim de poder por sua morte passar a nwtad(~ {]pssa pensão 
para os herdeiros inslituidos, se o instiluidor a fruir por tempo 
menor de 20 annos, por que se e'i.ccdcr este prilso uada rece-

. bcrão srus herdeiros instituidos. 
Art. 10. As jnins dos contrilmiul('S, bPm colHO as suas 

annuid<Hles serão pagas ató o dia 5 de carta mPz, e na falta 
d(•ste cumprimento de dcyer, o cofre do Athoneo 1\rlistico cn
trarrí com a imporlancia das dhirlas dos eontribuiulcs na fúrrna 
do disposto no TiL G." ar!. r •. r.. dos seus Eslaln'us: lw poróm 
perrmtticlo nos snhscriptorcs rle~to Monte Pio pag;q·r·nt 11s suas 
Dnnnida<IPs ai/) eompldarPm 25, e 11s qtw rca\í~;arl'tll o par':a
nwnlo dt~ :~;; attnuidadns <knlro tlos tr1'S prinH·lro-; aHl\il:; <lo 
suas inj(~ripçüt·~, se ronsidcrar;lo l'l'lllii\os, e lend'' SI'U·; ll''rdeiros 
inslituidos dirPilo desde que fallecer o insL!lnk[;.Jr, ao l'!'tr)bi
mento de toda a pensão instiluida. 

Art. 20. Os subseriptores qtll~ nJo rr;lli;;n•tn n:; Sl!'!S jo!as 
dentro de llum anno, a conlar da dalu da :m:~ ill~e,·ip(lo, l) os 
que deixarem do pagar as sna:; annn1d<Hlc:; por Í!_mni tempo, 
perderão não sô o direito a r{ualqw·r he:wlicio t1o ;·,3oute Pio, 
COlHO os eapi!ae~ com que tenl:iio f'ntr~Hlo pnra o ~eu eofrl', 
excepluão-se ror(•m os <p;e por lll!ma ~ó yez rP;ll::ôarem essa 
divida, mais a multa de 2 °/0 ao me~ das somm:1~ rd:;rJ;~tla:;, e 
bem assilll aqni'I!Ps q1w ror q;_;;d<:I.W:' <'aso \11) fu;·;~a 1nainr fo
rem imposibilitaclos ele o fazer; c ucsLn caso o rní're d<J 1\U1e
neo Artistico farú essas entradas se julgar attendive\s tíS rm:ões 
produzidas pelo socio devedor, a llm de nüo rndcr o seu direito. 
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TITIJLO 111. 

Do Consellto A•hninistrativo e da applleação 
•los fun•los tio Jlonte Pio. 

Art. 21. O Monte Pio Artislico será rcgido por hum Con
selho Administrntivo composto de seis Conselheiros membros 
eleitos pelo Conselho Geral qualricnnalrnentP, servindo o que 
for designado para prPsidir ns suas sessões, c hum de Secrdario 
Guarda Livros, outro de ThcEourciro: o Secretario Guarda Uvros 
9 o Thesoureiro servirão por tempo indeterminado, e emquanto 
merecerem a confiança da Assoeiacão. 

Art. 22. Os Conselheiros, Secretario Cuarda Livros, e o 
Thesoureiro venccrno hum ord0nado rasoavcl que os compensem 
de seus trabalhos e responsabilidades, e começarão a vencer desde 
o dia em que começar a funccionar o Monte Pio Artístico: os 
outros quatro Conselheiros terão direito a h uma gratificação, quando 
as rendas do Monte Pio poderem snr;portar essa dcspcza, a qual 
lhes será arbitrada pela Assembléa Geral do Athenco Artístico. 

Art. 23. São ela competeneia do Conselho Administrativo, 
as scp:uintes attribuir;õ<'s, c deveres: 

:§ 1. o Constituir-se em ComPilto privado, c exNcl'r ns fune
çõrs marcadas no Tit. t.o art. 8 .. " c scns §§. 
~ 2. o Marcar a joia c annuidaoe qnc deve p:1gar o soei o que 

se inscrever, cingindo-se ao disposto na Tabella junta a este Re
gulamento sob n. 0 1. 

§ 3. 0 Arrecadar as sommas devidas ao Monte Pio, seja por 
qtw titulo for. 

~ r.. o l<'azer n cmtwninntP P 1'Pgular applicação dos fundos do 
E~lahPIPcinwnlo, t'lll onll'lll n qnt~ sP lontPIII prodnclivos com as 
indispt'n~av<'is ~wmnfias. 

§ 5. 0 YP!ar pnra qnc nunca P"<:!sla <'tn ('ül"rt' quanlia alguma 
sem npplicacão rrmlosn. 

~ G. 0 HNwir-sP <'lll Con,;<'lho rPgnlarmcntc ao menos huma 
vez por semana, para tratar dos nPgncios do Monte Pio; devendo 
considerar-se rPunido o Conselho quando se acharem presentes 
pelo menos quatro ConsPI!wirns. 

Art. 21L No rrginwnto interno do Montr~ Pio, que será 
orgnnisa<ln prlo scn ConsPiho AclministratiYo, P approvado pPlo 
Consl'llto (~era!, SPrTio ddP!'Illinaf1a:i as formulas <los processos de 
habilitaf;õcs, a ordem das scssfies do Con~·:elllo, e mais materias 
cconomicas e Ddministrativa~ elo Estabelecimento. 

Art. 2t>. o~ fundos elo Monte l1 io Aríislico devem ser f'm
prcgados dn pr('fl'rPncia cm Apoliees da flil'ida publica do Impe
rio, e em nc(:õPs de Companhias f' Associações garnhtidas pele 
c;ovemo Imperial, obsl'fY<llHlo-sl' os s1~g·uintas rcquidtos: 

~ f .0 Serão compradc..:s fiP prei"Nenda á outros quaesque 
fundos publicos as Apolices dn divida interna~ do lrnperio de juro 
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de 6 °/0 , quando a sua compra poder ser realisada ao par ou abaixo' 
do par. 

§ 2. 0 Serão porém preferidas as acções das estradas de ferro, 
quando a sua garantia dada pelo Governo Imperial for maior de 
6 o;.e asApolices do mesmo juro estiverem no mercado com premio. 

§ 3. 0 Tambem poderá o Conselho Administrativo applicar 
seus capitaes em emprestimo sobre hypothccas da propriedade 
urbana da Côrte,quando o interesse dessa transacção for maior de 
9 °/0 , c nunca dando mais de hum terço do valor da propriedade 
hypothecadn, e por maior tempo que hum anno. 

Art. 26. Os dividendos recebidos quer da<> Apoli(~es da di
vida publica, quer das ac(;c1es das Companhias garantidas pelo 
Governo llllpcrial, e bem as~im as sonllnas e intnesscs resul
tantes das hypothecas seriio applieadas ao pagamento dos encargos 
do Estabelecimento, e os seus saldos recolltidos em co11ta corn~ntc 
em hum dos Bancos mais acreditados dPsta Côrtr~ alô que sejão 
novamente applicarlos prorluetivamcnte, de sorte que nunca exista 
no cofre do .l\lonte Pio saldo algum irnproduelivamente. 

Art. 27. Pelos fundos i mprod uctivamcnte conservados no 
cofre do Monte Pio por mais de 1·inco dias sPrão responsavf'is os 
membros do Conselho Administrativo, bl'nt cotuo snão compel
lidos a indemnisar os juros que deYião 'encer pelo lr•mpo de sua 
inapplicação, os quacs serão calculados pelos que pagar o Banco 
do Brasil, dos dinheiros n·eebillos em eonta cotTPnl<'. 

'I'I'I'IJLO ., .. 

Da contabilidatle do lllonte Pio At•ti~<ttieo. 

Art. 28. A conlabilidadn do l\lonte Pio ser;Í orga11is:ula Plll 

fúnna clara e nwlltodi(~a, (' 1'111 ordPIIl 11 ll<'lllonstrar ;i si111plt'S 

vista a sua n•ct·ila e dcspeza, e a I'<'!'Heeer os pn·cisos dados para 
a extracção dos balancetes mensaes, e on;amenlos trimensaes, 
bem corno para a orgnnisação do balanço rleilniliYo annu;d, e or
çamento gm·al. 

Art. 2!). O S(•erl'l;lrio Cmnda Linos lle o Ch<'fP Director 
da contabilidade, e por isso incumbido de formular a esrriptu
ração do Monte Pio, sPndo illl\ilindo por empn~gados que forem 
indispcnsaH~is; cumprindo-llw por(·m fnzPr por si n I'Seripturaçüo 
dos dons Livros-Diario c .\Ie~;tre-nssignar os balnnr:os c orça
mentos, que forem dirigidos ao Conselho GPral. 

Art. :lO. i\' o primC'iro rlia de todos os nwzPs os Conselhoiros, 
Secretario e Tltesoureiro se reunirão no Eiicriptorto do 1\lonte 
Pio, as horas qlw eonvencionarem, a fim ele procede1:cm ao rece
bimento das joias e annuidad(•s dos rontrilminlcs, e nesla oceu
pação se conscnal'ão até o di.a r:iueo; lindo o qual o Secretario 
extrahirá huma nota dos devedores, que assif{nará c remett~·á ao 
Conselho Geral do A I henc)o, para este ordenar o S('IJ pagamento 
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ao Thesoureiro do Atheneo; e recebida que for essa somma será 
recolhida em conta corrente ao Banco com o mais que se tiver 
arrecadado nesse mcz. 

Alt. 31. Cada contribuinte terá hurna caderneta numerada 
com os nnmcros do Livro c folha em qnc tiver o seu assenta
mento; c nr~sla calkrncta se lançará o rccdJimcnto lla sua con lri
lmição mcnsul depois de notada no seu ass~'ntamcnto, rubricando 
o Thr;snnreiro o rrcebimcnto na caderneta. No lim de earla sc
mc~tre se fará a no~a do n cclJiuwnto ua malricula tlocontrilminte. 

Art. :n. .\s sonHnas reeé':;iuc~s uo !im de c;Hla dia serão lan
çr~das nns wpcctiras cont;_;s nos auxiliares, c englobadamcnt,c leva
das ao Diario, conforme o sys[r;;na nwrcantil ch~s partidas llob:-ndns. 

Art. 33. !hvr:rá no :\;ontD Pio hum LiHo DiDrio, c hum 
nazão, que sc:ü.o ese;·iptt!l"é).(}n:.; flL'lO Conselheiro St'C:'ctario (;uar
da Livros d;ari<:mcnle, con['onno a ordem ellronoio;;,iea das triln
sacçõ(~s; e al:;m dPstcs dous livros print>ipéH'S, lla;eri}o o~; li nos 
auxilinl'es ouc fo:·em inc!i,;nc:lsavci;; r<u·a a Loa ordPm e clarcsa 
da cont<tbi~·icla!ln. • 

Art. 31-. 1'\o Livro nazt:o se ahririio as conl<1s qnc forem in
tlispcnsaveis, c Sl~ evitará o quanto for possiv!'l a prorusfio de ti
talos a fim de simp1iHcar <.: es•·.ripltL'<:r,'[ío, e c•. it<:r <l ac::uum!<u,·uo 
de trallallto manual. 

Art. 35. A escri()Lur,1cão (10 ;,Ionlc I>io "\ríbtiro <leYe sr-mpro 
ser fdla c;:n dia, c o Conselheiro SccrPtario hc o rc:;;ponsavcl pelo 
sen atraso, c p2los pr('juizos tpP desses atrasos n·snltnr ao R.;ta-
belecinwn~o. ; 

'.i'H'fi'IDI\L9 'iY. 

Art. :.Hi. A propos!a tlil~; l'illJll't'f'.i\(lo:; da contahiliiLuk 1lo 
Monte Pio Arlb!ico l:ompr,to ao Cunscllwiro St'rreLu·io, c a dm 
outro:; cmprrga<los ao Cons:>lho Administratiro, a sua approvaçãc 
porPm depende do Consrlho Geral do Atltcnen, brm como ( 
marear-lhes os vencimentos. 

Art. 3'7. Os- c:npre!.!'m1os do J\1ontc Pio Artislico oue rrcc 
bcrcm cstipcn:llos são i~nJliPdiatnmPnlc snhordinatlos 'ao Consc 
lhciro ~iocretario, o nurJ m; ! ·otkr<Í ~.tJ~'wtH1Pr l10 C''erc:cio de sun 
fnncções, quando ylr ~pw i1iio cumprt'm br,m os scns (kwrrcs, 
dae conta no Consrlllo AdnJinist!·atiYo para proecdci· com 
cntenckr de Juslica. 

Art. :18. O p;·esen~c Ilrr.>:ul::n\lrlllo dep~is de ilprrovadopc) 
GoYerno I mpcrii1l f:: r á pari c iniPgrn n te dm Estatutos do Alhcn< 
Artístico, c por is:;o o que ::Hp:i pnrel'cr omisso ali será cxpl 
cado, c vicr-vcL;a. ' 

Rio de J::meiro em 1 ~.de Outubro de 1858.-JilanoeldeArav 
Po1·to Alegre, l>residcnle interino.--J uao José Ferreira de F r, 
tas, Sccretado interino. 
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Tabella dasjoias e annuidades divididas mensalmente com 'l"e devem contribuir osSubsct·iptoresdo~lontel'io Atltistico. 
CI.T:"r!t.IC'!"r.~~''"""'-.:"~'~; .. _ __......,_ 

Para se insere' t~r eom a ................•..••............ 

Idem ............... , ······························· 
Idem .............. - ..... · · . · • • ...... " .. · · • . • • . • • · ... . 

Idem ............ , ........... , ........................ . 

ltl.•m ....... , ....... - .. ,. · • .. · .. · · · .. ·" .. · • .. · .. ·" · • • 

Idem ..• , . , ... · . , , .• · · · · • . · · • · .. · · · · · · · · · · · · • • " " · • · " 

Idem ............. , .......... ·· ................. , .... · 

Idem ............................ · · · " · · .. · ...... • .... · 

Idem .... , ............. · . " .. · ...... · " · -- · .. • · · .. · · .. · 

Idem .................... • ...... · · .. · .... · · .. • .... ·" .. 

Idem ... , ............ " .... · · ·" ...... "" .... " ·" · " · 

Idem ............... " ... · • " • .. " -- " " · " · " · .. " " .. 

Idem ...... , ............... , .......................... . 

Idem ... · · .. · " · " " · " · " • .... " . . , ........ , " ...... 

Idem ........ , ...... • .......... "·-" .. ·--· ...... ·" .. • 

Idem ............... · - . · · .. · · .. · • · " · ........ · · " • · • · · · 

Idem .. , .....•.. ,, ... · ...•. ·········,,,················ 

Idem ...... , ......... ······· .... --· .... · .. """·""·· 

Idem ....... , . , , , , _ ......... , ...... , ..... , ....... " ... . 

Idem ...•........••.......•. ···.··············•········ 

Idem ..... , , , . , ...... · ..... · · .. · " · .. " · ...... · · • " .. " 

Idem ... , , ...... , , . , ............ · .. · " .. · · · .......... .. 

Idem ......... ,,, ........... " .... · .. · .. · .. "·· .. "· .. · 
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DECHETO N. o 2. 382- de 2 de Abril de 1859. 

Providencia sobre os p1·ocessos das extinctas Delegacias do 
Munict]Jio neutro, e sobre os Escn'vães que n'ellas devem 

escrevi'/'. 

Hei por h~m Decretai' o seguinte: 
~ Art. 1. o Os processos pendente das exlinclt~:::, primeira o 
s::flllHla Delegacias do l\!nnicipio dn Côrlc clcveriío nHimnr-se 
nas da mesma denominação que as substituirão c·o1n Jmisclição 
cumnlativn s1~gnndo o Decrclo de 5 de Marc:o findo. 

Art. 2. 0 Nos processos mencionados no art. j . 0 escreverão 
os escrivães qne são cornpC'iPtltes, segundo o Dccrc•to de 5 de 
l\Iarço: a sahcr: perante a 1." Delegacia o antigo Escrhüo, c 
perante a 2." o novamente nomeado. 

Art. 3." Os processos pendentes dn cxlincta 3.a Jklegacia 
serão concluídos na 1. ", escrevendo n'elles o mesmo Escrhão que 
lhes dco principio. 

Art. /L" Os processos findos dns cxtinctas l." e 2.s Dele
gacias sc:rão gnarclados no Cartorio dos qne as suhstiluirem com 
a mcs1ua dnnominacão. 

Art. 5." Os prÔcessos findos da ex ti neta 3.' Delegacia con
servar-se-hão no cnrtorio ela 1. • 

O Barão de Muritiba, do l\Ieu Conselho Ministro c Secre
tario !l'Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palaeio do Hio de Janeiro em dous de Abril 
de mil oitocentos c cincoenta c nove, trig:csimo oilm o da lndc
pcnclencia e do Imperio. 

Collt a(Ruhrica de Sua l\lílgnsladq o llllpcr;Hlor. 

Barão de 111uritiba. 

DECHETO N. 2. 383- de 2 de Abril de 1859. 

Autorisa a incorporação e approra os Estatutos do Banco 
do Rio de Janeiro, com dú:ersas alterações. 

Atlcmdendo no que l\Ic rcprrsenlárão n Yiuva Ferreira c 
Filhos, e Tendo ouyido a Secção de Fazenda do Conselho d'Es
tado: Hai por bom Antorisar a incorporação nesta Côrle de 
humn Sociedade anonyrna com o titulo de- J~nnco do ltio de 
Janeiro-, a qual se regulará pelos Esta lutos que com este 
baixão, fazendo-se-lhes as alterações seguintes: 

1. a Aceresccnte-Si: no fim do art. 1. o: (( e approvação do 
mesmo Govermo ». 

21 
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No fim do art. 19: «Só poderão fazer parte dos dividendos 
os lucros líquidos, das de operações dTectivamente concluídas 
nos respectivos semestres >>. 

2. a Elimine-se o final do art. 2. o, que diz: « ficando 
logo installado c começando suas oprraçõcs >>. 

3.• Hedijiío-se assim o artigo e~§ seguintes: 
« Art. 4. o A importancia das acções subscriptas será rea

lisncla em prestações nunca inferiores a dez por cento, a saber; 
a t.•, logo que for eleita a Dircctoria, c <:ada huma das oulias 
nos prazos por ella designados em annuncios publicados cem 
antecipação de quinze dias ao menos 11. 

§ 1. 0 do art. 8. 0
: «Descontar letras e titulos commerciaes 

a prazo não maior de seis mezes, garantidos por duas firwas 
conceituadas, c hem assim hilhetes da Alfandega c do Thesouro ". 

~ 4. 0 do nwsmo artigo: « Abrir contas correnles, COIL· 

tanto que as retiradas não JIOssão sc·r f!'itas sem aviso pré~io 
de 15 dias pelo menos, no fim dos quaes cessão os juros que 
vencerem as rcspecti\ as quantias, ató que sejüo retiradus, ou 
haja declaração de que continoão em conta corrente; e receber 
dinheiro a premio, passando letras <Í ordem, cujo prazo seja 
de 30 dias ao menos >>. 

4.• Substituão-sc: no fim do § 2. 0 do art. 8. o as pa
lavras: -sendo admittidas as acçõcs do proprio Banco, pelas 
seguintes: « Sendo todavia excluidns as acçõcs d0 proprio 
Baneo >>. 

No fim do § 3. o do mesmo artigo, as palavras:- Nestes 
cmprcstimos sobre hypothecas, &c, & c, até o fim, pelas se-
guintes; " O I~anco não poclerá emprestar sobre hypothceas ma1s 
de hum quarto de seu fundo rt'alizado >J. 

!)." Snpprimiio os~~ li." e (i." tlo art. 8. 0 

No ar!. U. ", o período q tH' coHH't;a: As klr:ts e litulos par .. 
ticularcs que o Banco descontar, &c, &c, até as palavras,
com duas firmas de inteiro crndito.-

6. a Additem-sc os artigos seguintes: 
Artigo. O Banco não pó1lc spr installado sem estar clis

tribuido hum numero de acções correspondente a dons terços ao 
menos do fundo social, c não poderá dar comrço ás suas opr'
rações, antes de realisado hum qunrto do valor dessas acçõcs. 
Tamhem não poderão as acçõcs ser vendidas ou cotadas na Pra«;a, 
sem que o Banco tenha principiado as suas operações. 

Artigo. Ao Banco não hc pennittido fazPr outras opc-· 
rações alem das que são expressamente approvadas por esic 
Dccrrto. 

Artigo. A Directoria publicará ateS o dia 8 de cada mt'z 
hum balanço desenvolvido do activo c pa~;sivo do EMabrleci
mento, c das operações qw' ti ver feito no mez antecedente. 

Artigo. Ue applicavel ao Banco a disposição do art. 10 do 
Decreto n. o 575 de 10 de Janeiro de 1849. 
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Artigo. Ficará de nenhum effeito a autorisação concedida 
para a i11corroração do Banco do Rio de Janeiro, se no prazo 
de hum anno, a contar desta data, não for elle installado e 
der começo ás suas operações. · 

Francisco de Salles Torres Homem, do l\Icu Conselho, l\li
nistro e Secretario d'Estado dos r\ep;ocios da Fazenda e Presi
dente do Tribunal do Tht<souro Nacional, assim o tenha enten
dido c faça exe('utur. Palacio do Hio de Janeiro em dons de 
Abril de mil oitocentos cincoenta c nove, trir:rrsimo oitavo da 
Indercndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Franâsco de Salles Torres Homem. 

Estatutos elo llaueo do IUo tle ,Janeh·o. 

Art. 1. o Fica estabelecida nesta Ctirte h uma sociedade ano
nyma com o titulo de -Banco do Hio de Janeiro- a qual tem 
por fim reunir capilaes para os forneerr principalmrnte ao vc
queno commcrcio e industria c servir-lhe de inlermediario 
para com o Banco do Brasil, para os emprestar sobre hypothecas 
e penhores de bens moveis e do raiz, e para auxiliar a coloni
sação, adiantando com as seguranças precisas, os meios para 
ser realisada esta urgente necessidade do Impcrio. A duração 
desta sociedade será de 20 annos, contados do dia em que seus 
Estatutos forem approvados pelo Governo, pod<·ndo este prazo 
S<'r pmrogado no lodo on em partP, por dPI ihern('fío da ns
St'mbl{~a ~nal dos arcionisla~, p:tra <'SlP lim convocados ('xpres
samcnte hum anno ant\'s de terminar o prazo de Yintc annos. 

Art. 2. o A assembléa geral dos accionistas, reunir-se-ha 
para eleger a Direcção, logo que pelo Governo forem appro
vados estes Estatutos, e estiverem assignados os dous terços das 
30.000 Acções, que segundo o art. 3.' devem ser emittidas 
desde já, ficando desde logo installado e principiando suas 
operações. 

Art. 3." O fundo capital do nanco he de 1\s. 15.000.000:jj!, 
distribuídos <'m 75.000 arções de ns. 200:jj! cada hnma, das 
quaes sómPnlc trinta mil serão distribui das, ficando as outras 
para o SiCJ'crn quando c como o exif!irern as necessidades da 
Caixa, c interesses da Compnnhia, sendo o premio desta emis
são, se o homer, aptllicado ao fundo de resena. 

Art. ~ .. o O valor das acçõcs será prePnchido JlOI' meio de 
entradas de 10 por cento cada h uma , feita a primeira, logo 
que estiverem approvados os Estatutos, precedendo avisos nas 
folhas diarias, com anteced~ncia, pelo menos, de trinta dias" e 
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havendo entm cada h uma das entradas, da tcrceil'a em diante, 
intervallo nunca menor de trcz mezrs. 

Art. 5. o Os Accionistas que nu o fizerem as suas entrades 
no tempo marcado, perderão o direito ús acções subscriptas já 
realisndas, saho o caso de força maior, a juizo da Dir<'ctoria. 

Art. 6.° Cada hum dos suhscriptores será obrigado n ga~ 
rantir w:.~ snbscripção com o ílnposilo de n:;il por acção, o qual 
Rcrú f<~ito no lugar c lempo (lesignaclo pelos incorporadores 
desta Companhia, c os que nfto lizcrcm , eulr'tHlcr-sc-ha que 
dc:dstem de suns acçües, c por1Prão srr <ladé1S estas a outros. 
Este llcrosito será descontado 11a S<'f'UiHla cnlrnda das acçõcs. 
A lransrerencia das aeçõcs, sórncntc terá lugar tí vista das mesmns, 
por a c to lançado no registro do Banco com a assignatura clns partes 
contratantes por si, ou por seus procuradores com podere:> cspccines. 

Art. 7." Nenhum Accionista s<'rá responsavcl por mais do 
qnc o Yaior de suas acções, o qun I com tudo não poderá retirar-se 
senão pol' occasiiío da liquida~· 5o do llanco. A dissolução do Banco 
porêm não terá lugar antes dos vinte annos, srnüo por algum dos 
motivos determinados no art. 29 do Cmligo do Cotr.mcrcin ~~ 1." 
e 2." o no caso de perda de 10 pnr cento ou mais do seu capital 
e!l'cctivo, depois de tambem esgotado o fando de rrse rva. 

Art. 8. 0 As operações que o 13anco poderá fazer são as 
seguintes: 

§ t.o Drscontnr letras de cambio, e da tcl'l'a c titulos cujos 
descontos serão do estilo da Pra{'a, inc!nsiveis os bilhetes da 
Alfandega e do Thcsouro. 

§ 2. o Emprestar dinheiro solJrc penhores e cnusCícs, com as: 
garantias c cautelas marcadas no regiuH•nlo iulerno da Com~ 
panltia, sendo admittidas as nct:iks tlo proprio Banco. 

§ :l.o Emprestar sobre hypothPra de lwns de raiz situados no 
M11niripio da C<\rln e dos rlit t•idadt! rk Nir:llwroy e Villa da J~s
trella, podendo fazcl-o igualmPnk solm~ s1~us rcnrlimenlos, c 
acceitar a transferencia de hypotltecas já feitas, tudo com as pre~ 
cisas formalidades e garantias. Ncsks cmpl'l'Slitnos sobre hypo
thccas, podcr-se-ha conlraetar a ex tineção do o nus pela morte 
do devedor, estabelecendo tabe!la de juros com altcnção ás idades 
e mortalidade dos mesmos. 
~ 4." Abrir conta corrente com quem cmnicr, com as ga

ra~ltiüs precisas, c receber dinheiro a premio aos prasos e preços 
que )hc convier. 
~ !). 0 Adiantar fundos :ís Companhias, ou sociedades estabc

]ccidas para introdlH:uo de colonos, e a quarsquer outras Com
panhias on sociedades annonynw~, que lcnhüo por lim emprczas 
uteis c oiTereção garantias convenientes. 
~ 6. 0 l<'azer negocio do ean•bio entre as diYcrsas P~aças do 

Impcrio. 
Art. 9. o No caso de cmprcstirno sobre caução serão os 

t\tulos entregues com transfcrencia ao Banco, ou com au<ori .. 
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sação para poder negociar c transferir a terceiros, no caso 
de nuo ser a divida paga no seu vencimento. Podeudo-se 
adiantar sobre a propriedade urbana, de dous terços até tres 
quartos de seu valor, c a rustica, de metade ató dons terços, e 
na mesma proporção a sua r<'m1a c productos, tudo a arbítrio 
da Dircctoria. O valor de r{ualqucr propriedade c seus rendi
mentos, ou productos, será estimado por peritos, tendo o mu
tnario a obrigação <I<~ apn~scntar docuHH'tJlos que provPm estar 
a propriedade segura contra o fogo, aonde o 11wsmo se possa 
fazer, assim como achar-se livre c desmuharaçada de qual
quer Iitigio, privilegio, hypothcca, ou algum outro o uns, e 
assim mais o mutuario dará a faculdade para vender em leilão 
on hasta publica, nos casos em que seja }Wrmittido pda le
gislação, a propriedade hypothecada, quando no dia do ven
cimento da obrigat;ão não for esta solvida, isto se fará indepen
dente de quHesqner fonnaiidades judiciacs. O mutuario ficará 
sugeilo a pa~ar mais hum oitavo do valor <'mprcstaJo, se de 
qualrJuer maneira dirccta ou indircctamento cmbara~·ar a refe
rida venda, o CJUe deve tamhcm constar da cscriptura, nlém 
da importaneia da divida, juros, e custas a que der lugar pela 
mónJ. 0:; peul10res de ouro, prata, diamantes, &c. poderão 
obter de trt~.,; quartos ató :-;cte oitavos de seu valor, sendo pré
yiamentc avaliados por peritos nomeados pelo I~anco, Ecando 
sugcitos ás disposiçi)cs acima mencionadas Os gencros do paiz, 
c estrangeiros, alfandegados, poclt>rão obtrr de metade a!ó tres 
quartos do pr<'t;:O do mercado, attcstado por Correctofi'S no
meados pelo J~anco. As apolices da di..-ida publica gPral e pro
vincial , as acçCíes dos Bancos c Companhias obterão o prPço 
da Praça, com o abatimento qw~ a Directoria julgar prudente. 
As letrns tl ti!ulos particulares ou puhlicos qtu• o Ballt'o rlt~s
eolllar clnw·r~o IPr prazo lix.o de \CIICÍilWIIlo ~~ Pslar di'SI'Iltha
raçados de liligios. As ldras d<'verüo t(;r, pelo menos, huma 
firma de inteiro credito, não exccdcll(lo a importancia tkstes 
descontos, â ltuma lPrça parte do capital realisarlo, c os quo 
excederem serão, pelo menos, com dnas firmas de inteiro credito. 

Qlllte3<fuer empresliBJos seja sobre hypotltceas, penhores ou 
cauções, semprc·se l'ariio por meio de letras aceitas pelos muluarios. 

O prazo sohre llypothecas niio excederá a 2'1 lltczns, nem 
o de 12 em outros quaesqner cmprcstimos. O juro das ope
rações do l1anco, rf'laliramente a cmpreslillloc>, seriÍ conven
cional, c o dos descontes niio cxcctlerú ao termo medio que 
for adoptado pdos outros Bancos. A Dircctoria poderá praticar 
prudentemente quacsqaer trausaçücs licitas dentro da orbita das 
operações ]Jancaes, podendo at<\ para emprego de capitaes, 
possuir apolices gemes e provinciacs, c acções de Companhias 
de inteiro credito. 

Art. 10. Os ncgocios sociaes serão decididos em assem
bléa ge1·a1 dos ~ccionistas, a qual terá lugar duas vezes cada 
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anno no mez de )ulho, c extraordinariamente quando a con
vocat· a Directoria, ou for requerida por accionistas, que repre
sentem hum oitavo do numero das acções emiltidas. 

Art. 11. Entender-se-lia formada a assembléa geral, 
quando estiver rcprcsent::ulo hum terç.o do tmmm·o das acçõcs 
emittidas e com direito a votar , c as decisões serão tomadas 
por maioria absoluta dos votos presentes. Se no dia de
signado para a reunião não comparecer numero sulliciente de 
membros, será cl~ novo convocada a Assembléa geral, e nesta 
reunião se poderá deliberar , qual<1ner que seja o numero de 
accionistas presentes. 

Art. 12. Para a prorogação da sociedade. ou para sua dis
solução, será preciso que esteja representada a maioria abso
luta dos votos da Companhia.-

A.rt. 13. Os votos dos accionistas sPrão contados na seguinte 
razão: 

De ;) até 9 acções 1 voto. 
)) 10 )) 19 )) 2 )) 

)) 20 )) 29 )) 3 )) 

)) 30 )) 3!) )) 4 " 
E assim por diante, até 10 votos, que hc o maximo que po

deráter qualquer acdonisla alem de ignalnnmero por procuração 
de ausentes na IIlCSllla razão. Só podem ser procuradores, Accio- ~~ 
uistas da Companhia, para o !im de votarem em Assembléa geral. .. 

Art. 1/t.. Paru dat· direito ou volo, hc preciso que a trans
ferencia tenha sido eiTectuuda nos livros du Companhia, pelo , 
menos 30 dias antes da reunião, excepto nos casos de herança. '

-""~ Art. 15. As reuniões da Assemblca gcml serão annunciadas , 
por tres vcws nos Jornaes, P com autecedencia, pelo menos, do 
10 dias, o sen1o prnsididas pPio Pn~sidnntP, quo sendo deito 
na reunião ordinariu, sNviní por hum anno, c d<. mesma sorte 
os dous ~ceretarios. 

Art. 16. O Banco SPrá adntinislrado por tres Dircctorcs 
eleitos annualmcnte pela assembl('•a geral, sPndo seus supplentcs 
os immcdiatos em votos, que nomearão hum Gerente de sua 
confiança, c fará este as operações ordi na rias sob a fiscalisação 
d'aquelles e sua direcção, para o que se reunirão todos huma 
vez por semana, c licando de senta na hum dos mesmos Di- I 
rectores. Nem ao Direetor de semana c nem ao 1;crente se J 

aceiwrá a firma em letras e Iltais titulos para descontos ou em- ; 
prestimos. ~ 

Art. 17. Os Directores c (;crPntes terão, como recompensa ; 
do seu trabalho e rcspousabilid:1<lc, 5 por e:~nto dos lucros li- ! 
quidos da Companhia, os l{Uacs serão repartidos íghalmente ' 
entre os quatro. Emquanlo pnrêm estes lucros não chegarem 
para completar 6. OOO:jjl annu.ws, ao Gerente, ser-lhc-ha esta 
quuntia satisfeita sendo a dificicneia supprida pela Caixa. 
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Art. 18 Os Dircctores serão possuidores de cincoenta 
aet;ões da Companhia, pelo menos, livres e desembaraçadas, as 
quacs depositarão na mesma , e as não poderão obrigar ou 
alienar durante o prazo de sua gestão. E o Gerente, alem do 
mesmo numero de Acçõcs, será obrigado a prestar a fiança ou 
fazer o deposito que o Dircctor julgar conveniente. 

Art. 19. Alêm dos 5 por cento do art. 17, scparar-se-ha 
mais 6 por cento para fundo de reserva, ~~ o restante será dis
tribuído em dividendo semestral aos accionistas do flanco. 

I.ogo que o fundo de n~scrva exceder á oitava parte do 
~:apita I; cej'isará , e será igual mente repartido pelos accionistas. 

Art. 20. A Directoria fica autorisada com todos os poderes 
precisos, para que por si e pelo Gerente fação as operações 
autorisadas, para representar a Companhia em juizo c fóra 
delle, com livre c geral administração c plenos poderes in
cluídos os de procuração em causa propria. 

Art. 21. O modo pratico das operações e garantias com 
que devem ser feitas no interesse da Companhia, serão regu
lldos cm Regimento interno, que a Directoria fica autorisada 
para redigir, e pôr em execução, sujeitando-o dPpois á appro
vação da Assembléa geral. 

Art. 22. Os Direetores, alêm das attribuições que lhe estão 
designadas, terão a da liue nomeação dos empregados da Com
panhia e sua demissão, quando mal servirem, considerado neste 
nnmtwo o Gerente. E assim mais ficão os Directon·s autorisados 
a impetrar do Governo de S. l\I. I. qualquer alteração destes 
Estatutos, afim de darem maior latitude ás transações do Banco. 

Art. 23. Os Directores do llaneo e seu Gerente, c mais 
empregados, serão individualmente responsaveis por sua pes
~oa e bens, pelos aetos que praticarem contrarios nos Estatutos, 
e pPlos abusos q UP 1:om lllOllt~I'PIH. 

Art. 2!,.. O exame a que pelo art. 290 do Codigt) do Com
mercio são autorisados os aecionistas, será feito por hurna 
Commissão de tres munbros eleitos annualmente, c cujo pa
recer será presente á nssemblt;a geral, em sua segunda reunião 
ordinaria. A esta Commissão serão presentes dentro do Esta
belecimento, todos os livros, documentos, c mais papeis do 
Banco, que a Commissão exigir. 

Art. 25. Ernquanto não forem approvatlos os Estatutos 
e nomeada a Dircetoria, fieão designados pnra tratarem da en
eorporação da Companhia c autorisados para representar pe
rante o Governo, na qualidade de seus incorporadorPs, os 3rs. 
Viuva Ferreira & Filhos, sem mais algum privilegio ou di
reitos, e a estes serão satisfeitas as dcspczas que fizerem para 
a incorporação da Companhia c a approvação de snus Estatutos. 

Rio do Janeiro, 25 de Julho de 1856. 
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DECRETO N.o ~.::tst~ -de 2 de Abril de 185~. 

Autorisn a incorporação e approva os Estatutos elo Banco 
ela Pl·ovincia do Rio de Janeiro, com diversas alterações. 

AlUendendo ao que Me rcprcsentárão Luiz Antonio dos 
Santos Cassao c João José de Araujo Cunha; llci por bem 
Conced('r-lllcs nutorisação para incorporarem na Pro\'incia do 
lHo de Janeiro h uma Sociedade anonyrna, com o titulo de
J~anco pa Provincia do Hio de Janeiro-, a qual se regulará 
pelos l~stntutos que com este bnixão, sujeitos ás seguintes 
alteraeclícs: 

1> Aecresecntc-sc no fim do art. 1.":-A dcliberacão da 
Assem!Pléa geral dos Accionistas não lle dlida, sem ulterior 
apprm~ção do Governo. 

N~ fim do § 3. 0 do art. 52:- O flanco não poderá em
prestalt sobre hypolheea quuntia superior a hum quarto do seu 
capitat realisado. 

Nb ~ 9., do art. !.>'~, depois das palavras -que o 11anco 
emitli~, as seguintes:- para realizar as operações de que trata 
o ~ 7;. o do art. 52. 

' Nb fim do art. tiS:- nem posta em execução sem appro
vação i do Governo. 

2J.a Supprimão-se no fim do art. 2.0 as palavras: -po
d~ndq vir a ser de, emissão, se obtiver autorisação dos poderes 
do EMado. 

I)o urt. 4. 0 a palavra:- cinco. 
(j) § 7. 0 do art. 54, e os arts. 60 c 72. 
r\io art. 70 as pn lavras finacs: - depois do que se consi-

llerar~í. in,lallatlo o Banco para eome~ar suas otwraçiies. · 
$.a Diga-se 110 ;ul. a. o 50.000 aeç!ies de 200~, Clll lugar 

de-~100.000 aeç.ücs de 100:;?. 
o art. ;>.o hO.OOO c 10.000 em lugar de-80.000 c 

20.0 o. 
·o § 1. o do art. 52, c com prazo que não exceda a seis 

mcz~s, em lugar de- c com prazo fixo. 
!No art. 53-as letras que o Banco tirer de aceitar para 

rea li~ar as operações de que trata o § 7. o do artigo antece
dentp- em lugar de- as ll'trns passadas pelo Banco, para rea
lizaij as operações de que trat5o os §§ 6. 0 c 7. 0 do artigo. 

/No § 2." do art. 54.- com hum abatimento nunca inferior 
a viptc por cento-em lugar de- com hum abatimento ao 
pru1ente arbítrio da direcção. 

: 4. • Redija-se a~sim o § 5. o do art. 52: -Abrir contas 
corr~ntcs, precedendo deposito de dinheiro, ouro ou p\~ata em , 
bartas, Apolices da Divida Publica Geral ou Provincial, e acções -
de Companhias acreditada~. Os pagamentos que o Banco houver 



de fazet', em \irlude das contas correntes, não podrriio ser reali
zados sem aviso próvio de quinze dias ao menos, cessando do 
fim desse prazo em dianle o juro correspondente ás quantias 
que SP tivci'em de pagar, até que se verifique a sua t'etirada, 
ou haja declaração de que continuão em conta cot'J'ente. 

5. a Add item-se os arCgos seguintes: 
Artigo. O Banco não pódc ser installado sem eslat' dis

tribuído hum mmtero de acçCJes corn~spondente a dous ter~·os ao 
menos do f'undo soda!, c não poderá dar começo ás suas ope
rações antes de realizado lwrn quarto do valor dessas acçües. 
Tambem nüo poderão as aeções ser vendidas ou cotadas na 
Praça, sem que o Banco tenha principiado as suas operações. 

Artigo. Só podem fazer parte dos dividendos os lucros 
liquid.;s, provenientPs de operações efTecti ~amente concluídas 
nos respectivos semestres. 

Artigo. O llanco não póde fazer outras operações alem 
da~ que são approvadas por este Decreto. 

Artigo. A administração do Bauco publicJni até o dia 8 
de cada mez hum balanço do seu actiw e passivo , c dus 
operaç.ões que tiver feito no mez antecedente. 

Artigo. A autorisação concedida por este Decreto ficará 
sem ell'dt11, se o Banco não começar suas operações no prazo 
de hum armo, a contar desta data. 

Arti~o. He applicavel ao Banco da Província do Rio de Ja· 
nciro a disposição do art. 10 do Decreto de 10 de Janlliro de t8!1U. 

Francisco de Sallcs Torres Homem, do l\leu Conselho, 
Ministro e SPcretario d'Estado dos Ncgocios da Fawnda, e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha en
tendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous 
de Abril de mil oitocentos e cincoenta e nove, trigesimo oitavo 
da lndependenciac do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Francisco de Saltes Torres Homem. 

Estatutos do Banco da Prodncia do liio.de 
.Janeir·o. 

TILCLO I. 

Do Banco. 

Art. t.o O Banco organisado com o titulo de~Banco da 
Província do Hio de Janeiro- durará vinte annos, a contar do 
dia em que forem approvados pelo Governo os presentes Esta
tutos; podendo porém, lindo o prazo da duração, ser elle pro-

2:! 
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rogrado se nssim r~\r julgado comenicnte pt·lo a~sen1bléa geral 
dos accionislas, para isso convocada cxtraordinarian1ente. 

Art. 2.• O Banco da Província do nio de Janeiro hc de 
deposito, descontos e hypothcrario, podendo vir a ser de cmi~sãn, 
:;e obtiver autorisação dos Poderes do Eslado. 

Art. 3.• O fundo capital he de dez Bllleontos de réis, devi
didos em rem mil aeções de cem mil n;is cada hurna. Este 
fundo poderá ser aug.rnentado por deliberação da ussembléa geral 
dos aecionislas c autorisação do Governo. 

Art. 4." As entradas das aceões serão rcalisadas na razão 
de dez por cento, sendo a 1. a logo· depois de installado o Banco 
c eleito o conselho de direcç,ão; as quatro seguintes quando fon•m 
exi;;idas pelo mesmo conselho, com prccedeneia de 30 dias pelo 
menos, e trcs annuncios em h uma das folhas dia rias, c as ultimas 
cinro, quando o referido conselho entender ncecssario augmcn
tar o fundo e!Tedivo do Banco pela crescente demanda de capi
taes c consrquentc i'acilidade de seu emprego productivo, pre
eedcndo aviso de 2 nwzes, para os accionistas rcalisarcrn eada 
huma d'essas entradas. 

Art. 5.• Fica permittida a subscripção de oitenta mil acções 
sómenle, sendo as vinte mil restantes para formar o fundo de 
reserva. 

Art. 6. 0 Os accionistas que não forem pontuaPs nas suas 
entradas perdcrüo, em bcne!icio do BJnco, as 4ue tiverem anle
riorrncnte realisado, e este disporá das respectivas acçõPs, saho 
motivo justifieado, devidamente apreciado pelo conselho de di
n•ccão, tirando com tudo imrosta ao retardatario a multa do 
ciiH:O por cento ao mez sobre a importancia que deixou de rcü
lisar. 

Art. 7.• O llanc,o po1krá eslabrlecer caixas filiacs onde 
lhe con\it•r, ou as lll't:t•ssidadps dil lavoma e do <:Oilllllt'rcio o 
cxi"irem, havendo Jli'PViamcnll' aulorisat:tio da AssPnlblt'•a geral. 

0 
Art. 8. 0 Os Estntulos para as caixas liliaes serão organi

sados pelo conselho de direu;ão e submettidos á appro' açiio 
<la Assembléa geral dos accionistas, was não poderão ter cxe
t.:UÇM sem autorisaçiio do Governo. 

Art. n.• Em cada huma das Caixas filiacs existirá hum rc
p,is'-lo de acçõPs, onde serão averbadas as que pertencerem a ~ 
Accionistas residentes na respecliva localidade. Estas acções po
derão passar paril os registros do nanco, ou de qualqu1~r outra 
C:aixa íiliul com huma guia de trans!'erenda passada pela Caixa . 
onde estiverem averbadas. ,, 

Art. 10. As Caixas liliaes trrão o fundo que o Banco lhes ( 
ministrar para o giro de suas op<'rações. f 

Art. 11. Se se reconhecer que a existencia do Banco nlio i 
preenehe as condições de sua crcação poderft elle ser dissolvido 
por deliberação da Assembléa geral, ainda mesmo antes de se '' 
linda rem os 20 annos d<' (]lH' trata o Art. 1. o 
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Art. 12. Se o fianco sotfret· pr•~juizos que absonão o SPU 
fundo de reserva c dez por cento do capital elfcctivo, o conse
lho de direcção convocará immediatamcnte a Assembléa geral, 
para deliberar como entender mais conveniente. 

TITULO I'. 

Dos Accion i stas. 

Art. U. H c .\ceionista do naneo quc•11 possuir ac~,:fw~, srja 
romo 1." proprietario, Sl'ja como cessionario, com tanto que n'estc 
ultimo caso e,t,~jão as acções cornpclentemente avPrbaclas nu:> 
livros dos re~istros do Banco. A translerenda lw vi\lidn logo 
que haja dnclaração do proprietario ou de seu bastante procu
rador, assignada nos rPspectivos registros, salvo se houver oppo
sição notiflr'ada fio Banco. 

Art. H. Os acdonistas são responsaveis sómenlc pelo valor 
de suas :H:ções, podendo estas ser doadas, cedidas, vendidas, hy
pothrea das, legadas, ou por qualquer modo transferidas na for
ma do Artigo antecedente. 

Arl. 15. Os Aceionistas podem ser nacionaes ou estran 
gciros. 

Art. 16. Havendo Aecionistfls com firmas sociaes, poflerão 
os socios que as representarem assistir ás reLmiü.~s da Assemblóa 
geral e diseutir votando, porém, hum sú. 

Art. 17. O Aceionista qurl tiver caucionado suas acções a 
qualquet· Banco não ficu privado do direito de votar nas rcuniües 
da Assnmbll-a gt'ral, comtanto que nesse ado apresente docu
mento que o co111prow. 

TJTVI.O lll. 

Da Assnnóléa geral. 

A rl. J 8. A :\sslllllblóa geral lw a reunião dos aceionistas 
na fúrma dos respectivos .\rtigos d'esles E:;tatutos, e represt~n
taní a totalidade dos mesmos 

Art. 19. A convocação da Assembléa geral terá lugar por 
convite do conselho de direcção, em edital firmado pelo seu Pre
sidente e Secretario, alfindo na porta do Banco, e publicado 
tres vezes por hum dos jornaes diarios. 

Art. 20. A Asscmbléu se julgará constituída estando pre
sentes tantos Aceionistas quantos representem hum quantitu
tivo exeednntc á metade do capital eiTectivo do Banco, corres
pondente áquelles que leem voto. 

Art. 21 Quando a As,embléa geral nãn puder deliberar 
por falta de IHllllt'ro, ~~~ farú noya l'OII\"üCat:fio, •:;JJII ilecl:w::ll;ii:> 
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dos motivos que a exigem; n1~sta reunião, ella potlení. tlelibcrar, 
qualquer que SPja o numPro de vntos presentes. 

Art. 22. A Assembléa geral se reunirá ordinariamente duas 
vezes em Janeiro, e duas vezes em Julho de cada anno, sendo 
a t,a reunião até o dia t5, e a 2." logo que a commissão de 
exame tenha coneluido a sua tat'I'I'J. 

Art. 23. A assembléa gt•ral se rPunirá extraordinariamente 
sempre que o conselho de direct;rw julgar convcnienle convo
cai-a. 

O consPlho de direcção convo1:ará tambem hmna Assembléa 
geral e1traordinaria, toda a vez qne lhe für exigido por numero 
tal de !ccionistas que representmn pelo menos hum quinto do 
capital cffeetim do Banco. :E se oito dias depois de apresen
tada h uma tal exigencia, o conselho de direccão não houver 
convocado a Assembléa geral, podt~rão os rcqueréntes fazl'!-o por 
annuncios nos Jorn1ws, por todos assignados, com designação do 
numero de acções de cada hum, e declarando não ter sido iltlen
dida a sua exigencia pelo conselho de dircc~ão. 

Art. 24-. As deliberações para alterar tndas ou cada humil 
das disposições dos presentes .Estatutos, designadas debaixo do 
Tit. f. o arts. i, 2, 3, U e todos os artigos dos Tits. 2.•, 3." 
c 4. 0

, só poderão ser tomadas por votos concordPs de accionis
tas que representem a maioria ab:;oluta do capital ciTectivo do 
.Banco; nas deuwis deliberações vencerá a maioria rclaliva. 

Art. 25. Nas reuniões Cló.trsordinarias não terá lugar dis
cussão alguma alheia ao objecto da convocação; poder-se-hão 
por{~m apresentar quacsquer indicações para serem rPsohid<•S 
na f. a reunião ordinaria, ou mesmo ern outt·a extraordinaria, se 
n asSIE'mbléa geral julga r a ma teria urgente. 

Arl. 26. A as~embléa gPral Plegerá annu.,lmPntc, por 
maioria relulivu de votos, 11 por t'scrnlinio sendo, 1~111 hurna só 
lista o seu Prcsit!l~utc c dous SPerdarios . 

.Art. 27. Serão sub,;tituidos, no caso de impedimento: 
O Presidente pelo 1 o Secretario, este pelo 2. 0 e em lugar 

do 2. o será chamado o que se srguir na ordem da vota<:;io. 
Art. 28. Ao Presidente da assc111bléu geral compete: 

§ 1. o A h rir e fechar as Sessões. 
§ 2. o Manter a boa ordem e a regularidade das discussõC's. 

Em nenhum caso consentirá que hum accionista, mesmo para 
Pxplicar-se, falte mais da duas vezes sobre o mesmo ohjecto: 
exccptuão-se os m0mbros do conselho de direcção, c os da com
missão de exame, que poderão responder ás iuterpcllat;ücs que 
lhes forem feitas. 

1\rt. 29. Pertence aos Sccretarlos: 
§ 1. o Fazer a chamada e verificar o numero dos accionistas 

presentes otn assembléa geral. ' 
~ 2,, o Contar os v o los de cada accionista, na propor~ão de 

:~nas ac~õcs. 
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·- § 3.° Fazer a apuração das votações da assembléa geral. 
§ 4. 0 Jtedigir as actas. 
§ 5. • Ler o expediente e os documento& que o Presidente 

ordenar. 
~ 6. • Escrever a correspondencia, que será assignada pelo 

Presidente e 1.• Secrdario. 
Art. 30. Na 1.• rcuniiío de Janl~iro e de Julho, organisada 

a meza da assembléa geral e apres<>ntudo pelo conselho de direcção 
o relatorio, se procederá em aclo successivo á eleição de huma 
commissão de 3 membros, para o exame do balanço, e operações 
do semestte antecedPnte. 

Art. 31. Na 2.• reunião, tanto em Janeiro como em Julho,· 
apresentará a com missão de C'Xame o seu rPiatorio sobre o ba
lanço e eSitado do Banco. A' commissão de exame serão fran
queados tC[)dos os livros e documentos existentes, bem como os 
esclarecimentos que ella exigir. 

Art. 32. Posto em discussão o relatorio da commissão de 
exame, poderão os accionistas pedir as informações que lhes 
parecer, e mesmo proceder a quaesqu<'r averiguações, para o QUe 
se lhes franquearei os livros e documentos, não lhes sendo tndavia 
permittido examinar as contas dos que as tem com o Banco, o 
que só a com missão de exame poderá fazer. 

Art. 33. Além do balanço semestral, fará o conselho de 
direcção publicar mensalmente hum balancete. 

Art. 34. Na 2.• reunião de Julho, de 2 em 2 annos, depois 
de discutido o relatorio da commissão de exame, terá lugar por 
escrutínio secreto e a maioria relativa de votos, a eleição do con
selho de Cllirecção, podendo ser reeleitos os membros do conselho 
anterior. Concluida esta eleição, se procederá do mesmo modo 
á de 5 supplentes, que devem substituir os membros do conse
lho, sPgundo a ordem da votação. Não poderá pon'•m ser nll'm
hm d'esse eonselho, por qualquer fórmu, aquelle l(ue não possuir 
cem aceõcs. 

Art. 35. Na assembléa geral se contarão os votos na razão 
de hum por eada dez aeçõPs e nenhum accionistas terá mais de 
dez votos, seja qual fôr o numero de acções que possuir, c o que 
tiver menos de 5 acções não poderá votar, mas todavia lhe serâ 
pcrmittido discutir. 

Art. 36. Os accionistas impedidos ou ausentPS só poderão 
ser representados na assembléa geral por outros accionistas mu
nidos de procuração para esse fim, e serão admittidos a votar. 

Art. 37. Nas votaçõPs por escrutínio secreto procedcr-se-ha 
á chamada pela lista dos accionistas; o Secretario receberá d'elles 
a cedula contendo no verso o nunwro de votos correspondentes 
ás acções que possuírem, e fazendo logo a devida conferencia, á 
lançará na urna. 

Art 38. Nenhum accionista terá direito a votar na assem
bléa geral por acções que não tcnhãlY sido dclidamente rcgis-
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tradas nos liHos do Banco, pelo menos 30 dias antes da reunião: 
exceptna-se as transfereneias por herança. Perde tambem o di
reito de votar o ac.cionista que estiver em falta de alguma en
trada. 

Art. 39. Até a conclusão dos trabalhos porque a assembléa 
ger:1l lt\r onlinaria ou extraordinariamente convoeada, qualqtwr 
convocação que se resolver para reuniões ulteriores, st>rú feita 
por edital firmado pelo seu Presidente c Seeretario, publicado 
3 vezes em huma das folhas diarias. 

Art. 40. Nas t·enniõcs extraordinarias prcsidirá a mcza q~:e 
houver sido eleita na antecedente sessão annual ordinariü. 

TITUI~O IV. 

Da administração do Banco. 

Art. 41. O Banco será administrado por hum conselho do 
<li~·~cção composto de 5 membros eleitos na fórma dos arts. 34-
c 3;J. 

Art. q~. ~iio attrihnicõrs do conselho de dirPcC~IO: 
~ 1. 0 Organisar o rcgitJH'nto interno do Banco q"uc estabe

lecerá o modo pratico de se eiTectuarem as transações e tuarcarú 
os deveres que competem a cada ernprPgado, bPm como os orde
nados que deverão perceber, c as fian;as que Leem de prestar. 
Este regimento não será considerado per111anente, senão depois 
de approvado pela asscmbléa geral dos accionistas. 
~ 2. • Nomear e dimittir os emprPgados do Banco. 
~ 3. • Promover rortodos os modos a prosperidade do Banco, 

solicitando dos Poderes do Estado, não só melhoramento e altc
raçf)es que julgar neccssarias na legislação do paiz, para maior 
sc~ttratl·.:a rins OJH'raçiiPs, eomo priYill'gio e inlmtmidatiPs a qtw 
pos~a Let· dirl'ilo, por sua espccialitladl', allendendo aos cotlSI'-· 
lhos que a pratica dos ncgocios sugerir. 
~ 4. • Requerer ao Governo a a pprovação de quacsquer alte

ra~·ôe; que se fizerem nestes Estatubs . 
. ~ 5.o Executar c fazer executar os Estatutos e o regimento 
mterno. 

Art. 43. Dos membros do conselho de direcção conser
var-se-hão semanalmente tres de serviço para dirigirem as ope
rações, regulando entre si o modo pratico de levar a dfeito esta 
disposição. 

Art. 1~'~. O conselho de direeção se reunirá ordinariamente, 
h uma vez por semana, para deliberar snbre as operaçõl'S do Banco, 
e exlr .• ordinarimente sempre que os Directores de serviço o exijão. 

Art. 45. Os membros do conselho de direeção são obri
gados a conservar em deposito no Banco cem acções ,1 de que 
sejão pt·oprictarios , das quaes não poderão dispôr emquanto 
furem membros d'elle. 
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Art. 46. O conselho de direcçuo durará dons annns, e 
nomeará annualu1ente d'entre os seus membros hum Presidente 
e hu1n Secretario, licando a este u incumbencia de escrever 
eireumstanciadamente o que for decidido pelo mesmo conselho, 
em hum livro de aclas, <tUe serão assignadas pelos me111hros 
lll't'SPni('S. 

Art. 1~7. Em todas as delibcraçücs deddir-sc-hão os nc
gocios á pluralidade de votos; se não Pstiverem presentes todos 
os Directores serão ncccessarios votos confornH·s de tres i ara 
que seja \'Úlida a deliberação. Os membws 'encillos poderão 
dedurar seu voto nu ucta. 

Art. ~.t;. As ordens, cofl'cspondencias e resoluções serão 
assignadas pelo Prcs: dcn te e Secretario, e registradas em livro 
proprio. 

Art .. 49. Quando algum dos membros do conselho de 
dir<'eção se achai' impedido de servir por mais de hum mez, 
scrú chamado o supplenle para occupar o seu lugar, durante o 
illl pedi IIIClllO. 

Art. 50 Os membros do conselho de dirccção c todos os 
empregados do Banco serão Individualmente rcsponsa' eis quando 
infringirem os Eslalu~os e regimento interno, ou commctlerem 
quaesLtuer abusos. 

Art. 51. Como compensação de seus trabalhos e responsa
bilidade terão os Dircctores huma commissão de cinco por cento 
sobre os lucros li4uidos. Esta com1uissão será repartida com 
igualdade pelos Dircctores e supplentes que os substiluircm, na 
proporçào do tempo que houverem servido. 

TITULO V. 

Das operações do Banco. 

Art. 52. As operações do Banco são: 
§ 1." Deseontar letr<~s e outros titulos commerciaes á ordem 

e com prazo lixo, garantidos pelo menos pm· duas assignaturas 
de pessoas notoriamente abonadas, residentes na imperial Cidade 
de l\icthcroy, ou no l\1 unicipio da Côrte. . 

§ 2. • Desconta r lclras do Thesouro Nacional, e da Thesou
raria Provincial do Hio de Janeiro. 

§ 3.• Emprestar dinheiro sobre hypothecas: 
Hc propriedades c estabelecimentos ruracs, silos na província 

do 1\.io de Janeiro. 
He bens de raiz urbanos, sitos na Cllrte, ou na Capital da 

província do llio de Janeiro e de seus rendimentos. 
. § 4." Emprestar dinheiro sobre penhores e cauções: 

De ouro e prata, com abatimento, pelo menos, de dez por 
cento do valor legal, verifieado por perito nomeado pelo conselho 
rte din~eção . 
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De apolices da divida publica geral ou provincial, acções 
dos Bancos e de Companhias que gozem de garantias de juros 
pelo cofre geral ou pelos cofres provinciaes, dcyendo os mutuarios 
fazer a devida transfcn•ncia. 
~ 5. o Abrir conta corrente com quem convier, mediante as 

necessarias garantias. 
§ 6. 0 Receber em guarda e deposito ouro, prata, diamantes, 

joias e títulos de valor. 
§ 7. o Receber dinheiro a premio, quando lhe convier, para 

applicar unicamente ás operações csptciaes do Banco. 
Art. 53. As lct ras passadas pelo Banco para realisar as 

operações de que tratão os §~ 6. o c 7. o do art. designarão os 
nomes dos tomadores, e só serão translcriveis por via de endosso, 
não podendo ser a prazo inferior a 30 dias. 

Condições das operações. 

Art. 51-. As operações de que trata o art. ficão subordi
nadas ás segu!utes desposiçües: 

1. a A propriedade urbana ou seus rendimentos poderão obter 
tres quartos do seu ·valor, c a rustica dous ter<_os. 

O valor será estimado por peritos, sendo o mutuario obri
gado a exhibir documentos que provem estar a propriedade 
seguia contra fogo, onde o possa ser, e em todo o caso livre e 
desembaraçada de litígio; h~·potheca ou de qualquer outro onus. 
Na respectiva escriptura se incluirá, como condição, nos casos 
permittidos pela legislação, a faculdade ao Banco, para vender 
em leilão ou em hasta publica, independente de quacsquer for
malidades judiciaes, a propriedade hypothecada, quando no dia 
do vencimento da obriga~:ão não for esta solvida, sugeitando-se 
0 hypatlwcanle a pagar mai~ huma dedma parle do valor em
prestado, se por qualquer modo indirecto, ou directo oppuser 
embaraços á referida venda, além da importancia da divida, e 
mais os premios e custas a qne der lugar pela móra. 

As operações sobre tacs bens só se poderao fazer a respeito 
d'aquclles que de modo algum offereção presentes ou futuros 
embaraços por motivo de hypothecas lcgaes ou tacitas ou quacs
quer privilegios a que estejão sujeitos. 

2. a As acções dos Bancos e Companhias, apolices da divida 
publica geral ou provincial, obeterão o preço da Praça, com hum 
abatimento ao prudente arbitrio do conselho de direcção. 

3.a As letJ·as e títulos commerciaes deverão estar livres de 
qualquer duvida ou embaraço, c que sejão paga v eis no Muni
cípio de Nictherohy, qm:ndo ncceilas fóra dellc, devendo as 
letras ter firmas conhecidas do conselho de direcção e d~ credito 
incontestavcl, não podendo porém ser firmadas pelos Directores 
do Banco. 
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4. a A faculdade ao Banco para vender em leilão ou hasta 
publica os bens qne lhes forem hypothccados, he extensiva das 
de que trata o § rL" do art. 52. 

5. • Os empreslimos sempre se vcrilicarão por meio de letras 
acccilas pelo mutunrio, embora sPjüo garantidas por escriptura 
de hypothccas, penhores on cauções. 

ü.• O prazo sabre hypolhecas não excederá a 12 mezcs, nem 
o de 6 em outros f'mprestimos. 

7. • Nas contas eorrcntes que se ~~hrirem com qnncsquer pcs· 
soas, se evitarú qualquer desembolço além do Yalor garantido 
salva a cxccpçfío de conceito prudentemente apreciado. 

S.• O juro tbs operações do Banco hc convencional pelo que 
diz respeito a cmpre~tintos c o de descontos não excederá ao 
maximo do adoptado por estabelecimentos da mesma natureza. 

9. a As lPtras <[Ue o naneo emitlir, terão o aceite do thesou
reiro, c a assignatura dos Dircctores de semana, 11tio podendo 
nenhuma cmissiio ter lugar sem autorisação de quatro Dire· 
cto1·es, de qnc se lavrará a ela, dcssignando-sc n' clla a som ma 
a em i Ui r c o valor d' ellas. 

A1't. 55. Os ohjectos entregues ao Banco em guarda e 
rleposito dcveruo ser examinados pelos membros do conselho 
de dirocçfío, c terão o valor que de accordo com cllcs lhes der 
o dcpositador. No acto da entrada, o Banco perceberá pela 
guarda c deposito meio por cento elo valor, repetindo-se esta 
commissuo cada vez que cxecdcr a hum anno o tempo do de· 
püsito. A guarda de quaesquer titulos do proprio Banco hc 
gratuita. 

Art. 56. O mollo pratico de lcvm· a dfcito as operações 
do Banco e todas as diligencias c cautelas uão mencionadas 
n'cstes I~stalntos, mas ncccssarias para o aceite c segurança 
das mesmas operações c sua economia, serão determinadas no 
l'l'gimnnlo inturno. 

Art. 57. O llanco publicará de 15 em 15 dias o preço de 
seus descontos c do juro do dinheiro que houver de receber a 
premio. 

TITUI.O YI. 

Dos cl1.videndos e fundos de resert'a. 

Art. tiS. :bo lucro V<'rificado nos balnncos scmcstraes se 
deduziní a com missão dos Directores, c do rêsto se fará divi· 
dendo nos mezcs de Janeiro c Julho. 

Art. ;)9. O consl'lho de direeção fará cmittir, quando julgar 
conveniente, as vinte mil acções restantes, que formão o fundo 
d~ reserva do Banco, entrando para a massa dos lucros toda ~ 
"antagem que se Hrar da venda ácima do par. : 

23 
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Art. 60. Não se poderá dividir o fundo de reserva, senão 
por proposta do conselho de direc:;ão, e só na dissolução do 
Banco será elle acumulado ao capital e dividendo pelos Accionistas. 

TITUI.O VII. 

Disposições geraes. 

Art. 61. O conselho de direcção, sempre que puder, ter
minará por meio de arbitros e extrajudicialmente as contestações 
que se suscitarem na marcha administrativa. 
. Art. 62. A Direcloria poderá re(tucrer aos poderes elo ~s
tado quaesquer privilegios ou medidas favoraveis ao credito, 
segurança e prosperidade do estabelecimento, c particularmente 
que as acções ou fundos existf'nlcs no Banco pertencentes a 
estrangeiros sejão em quaesqucr casos, mesmo ele guerra, tão in
violavcis c respeitados como os nacionaes. 

Art 63. Quando, por quulqucr modo conciliatorio, o Banco 
receber bens de seus dcveàores, procurará vendei-os no menor 
prazo possível. 

Art. 64. O conselho de direcç.ão poderá alugar os edilicios 
··necessarios para o estabeleeimcnlo do Banco, e quando julgue 
conveniente comprai-os, solicilnní para isso autorisação elo as
sembléa geral dos Accionistas. 

Art. 65. Hc vedado aos cmprt'gaüos do Danco revelar o 
segredo de suas operações: aqu!.'!!e que o lizPr será reprehendido 
ou e}{pulso, segundo a gTavidadc do caso, al{·m da responsabi
lidade criminal c civil, se disso resultar dnmno. 

Art. 66. O conselho de direeção tl(·a autorisado a deman
dar c ser clemaiHlado, e a c:wn·(~J' livre e g(~ral administração, 
com plenos poden~s, COIIl\ll'i'IH'nd idos t• o111 horg:Hlos lodos sem 
resetva de algum, c mesmo os tle procurador em causa propria. 

Art. 67. Na conl'ormidadc dos arts. 2!)5 c 2~6 elo Codigo 
Cornmcrcial, estes Estatutos serão sujeitos á approvação do 
Governo, e clividamcntc rq~istraclos, praticando-se do mesmo 
modo com as alterações que ele futuro forem feitas. 

Art. GS. Depois de approvados os presentes Estatutos, 
qualquer proposta que se ofli~reça para a reforma de algum de 
seus artigos não poderá ser tomada em consideração, discutida 
e approvada, senão na sessão immcdiata áquclla em que for 
apresentada. 

Disposições 1'ransi ton'as. 

Art. 69. Dentro do prazo de trinta dias, a contar tl'aquelle 
em que forem aprovados pelo Governo os presentes Estatutos, 
se reunirão os Acccionistas sob a direcção dos incorporadores, 
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afim de elegerem a mesa annual ele assemlM·a gPral, nn fúnna 

do art. 28. 
A mesa annual assim eleita tomará posse c fad. clt\ger em 

aclo successivo o conselho de dirPcção, segundo o art. :3'~. 
Art. 70. O conselho de (lírecção eleito na !'únna do adí~o 

anlccmlenle, ftmí insercver os Estatutos no rPgislro publico do 
commercio, depois ün que se considerará installatlu o Banco para 
começar suas opera<;õcs. 

Art. 71. Atl1~ndendo-se á organisação a que tem de pro-
ceder, o ~.o conselho de direcção durará mais de trcs annos, ó 
menos de quatro, comlanto que finalisc o tempo de sua duração 
em Julho, alim de se proceder á nova eleição na fórma do art. 34. 

Art. 72. Os primeiros empregados do Banco serão no-
meados sob proposta dos incorporador<'s. 

NicUierohy, 1 O de Fevereiro de 1858. 

HEC:HETO N. 0 ~.3E5-t1e 2 de Abril d<' 18;.)0. 

Autorisa a incoqwração r approt'a os Estatutos da Caixa t.' .//., 
Ifypothl'caria c de Descontos, com dit1asas alterações. t. ,~,_ ., 

,,/'~ 
AHendenrlo ao que Me n•prt>sr11tou a Dircctoria da Com

panhia da Caixa Hypulhecaria e de D<'scontos, e Tendo ouvido 
a Sec~ão de Fazenda do Consei\10 (n~s\a1lo: H!'i por hem Con
C.I'Ikr-llw aulnris~:~:ito para fun1lar nes[a Cl)l'k l:ll!Pa sorie1ladc 
unonynta com esse lilnlo, a qual se rng11Iarú ]Wios Eslalutos 
que com cst'' haixiío, 1\Ppni; 1:e fl·it ;s as ~~·g\lilil\':; altnaçr,t•s: 

1." Sllpprinif<o-s<': 
No lim do art. :L" as pli•\Tns: ~~ rn:rl<'(:o de snns openH:õrs:. 
No do art. g.-· ;l:; palavra:;: Jil\liCU srrilo :iUfll'l'Íores a 10 °/~ 

do seu valor notnin:ll. 
No§ !1. 0 do art. tlt·, ;1s palavras: titulos commerciaes c 

quaesquer outros, & c. 
2." Accrcsccnte-sc: 

No fim do nrl. :3.": Emquantn Jli10 PslivN n•;\lizaclo hum 
quarto no menos '1o fu1dn <·orn·s; onlli·c:L•· :':s ar1;\í1 s :oubseriptas, 
não poderão as arr;i'\Ps da Caixa sl'l' vendidas IHl cotadas 11a 
praça, nem a C:ompanhia (h;r ('OIIWÇO :ís suas opNa(;õcs. 

No fim do § :t" do art. h as seguintes palavras: a Com
panhia não pôde Pmpreslar sobre penhor de suas proprias 

acçõcs. Aos §§ 2. 0 e 3. 0 do mesmo artigo, outro assim concebido : 
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afim de elegerem a mesa annUal de assemlMa gPral, na fórma 
do art. 28. 

A J~esa annual assim eleita tomará posse e farú clt~ger em 
acto sucqcssivo o conselho de direcção, segundo o art. :3'~. 

Art.i 70. O conselho de (1írccção eleito na íúnna do artigo 
anlecedeplc, fará inserC\'('l' os Estatutos no rPgistro publico do 
commerqio, depois llo que se considerar;\ installatlv o Banco para 
começar i suas opera~;õcs. 

Art~ 71. Atlt~ndendo-se ú organisação a que tem de pro
ceder, o! t.o conselho de direcção durará mais de trcs annos, o 
menos ~e quatro, comtanto que !lnalise o tempo de sua duração 
em Julhp, afim de se proceder tJ nova eleição na fórma do art. 34. 

Artj 72. Os primeiros empregados do Banco serão no
meados ~ob proposta dos incorporador<'s. 

Ni4hcrohy, 1 O de Fevereiro de 1858. 

l)Ef:HETO N.o 2.3135-tle 2 de Abril dP 18;JD. 

Au.toris~ a ú~corporação c appro1'rt os .Estatuto.ç da Caixa /.' iJ., 
lfypqthccana c de Descontos, com dnxrsas alterações. t , 6 • , 

' Attpndcnrlo ao que Me repl'<'Sf'lltou a Dirccloria da Com-
panhia ida f:aixa HypollH'caria e de DPscontos, P Tendo ouvido 
a Scc~ã~ de Fazt~nda do Conseil:o cl'i·~stado: lki por hem Con
Cl'lkr-llk autoris;H:~o para fut!dar nt·s!a Ct'lrl<· l:u!lta soriPdade 
unonyntRI com esse Ululo, a qnal SI~ l't\gularú jW!os Estatutos 
que cmb este haixão, tkpci:; r~e ki(·;s as Sl'~\llillh':; alkrn(:C\('5: 

1. a !Rnppt'Íili~O-SI': 
Noili1n do arl. :3." as J:<tLI\I'<ls: P en:nt>l:o <le snas opPrt1(ües:. 
Noj do art. tl."' as palavra:;: lidliCU srriio wpNiorcs a 10 °/o 

do sou !valor nomi n:ll. 
No§ !1. 0 do art. 111., ns palnvras: titulos eomllH~rciacs c 

quaesqucr outros, & c. 
2." Aecresecnte-se: 

No! fim do nrl. :].": Ernqnanto 11i1o <'stiv<'r rt>;\lizado hum 
quarto 1ao menos 'lo fundo corrt's; ondi'i'li' :·:~; ar:1;õ1 s ::ubs1:riptas, 
não po~1rrão as acçt1Ps da Caixa Sl'l' wnd ida~; ou cotadas na 
praça, ~wm a Compnnllia <h:r ('Oilll't;o ;\s snas OJHTat::ües. 

Noi fim do § :l." do art. h as seguintes palavras: a Com
panhia : não pólle emprestar sobre penlwr de suas proprias 
acçõcs. 

Aos §§ 2. o c 3. o do mesmo artigo, outro assim concebido : 

/~~ 
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A Companhia não pôde empregar mais de hum quarto de 
seu fundo realizado nos cmprcstimos sobre hypothccos. 

No § !~.o do mesmo artigo, depois das palavras-letras da 
tcn·a-as seguintes: de prazo nunca maior de seis mezes. 

No § n.o do mesmo artigo, depois das palavras-que o 
soclicitarcm- as seguintes: com tanto que as lctms aceitas pela 
Companhia para esse fim, S<'jão ao portador c de prazo não 
inferior a 30 dias. Tambem não poderão ser retiradas nenhumas 
quantias em virtude de contas correnlrs abertas pelo Estabe
lecimento, sem aviso prrvio de quinzr dias ao menos, cessando 
desse prazo em diante os juros que vcT~ccrcm ns ditas quantias 
até que se verifique a retirada ou hilja declaração de que con
timaao em conta corrente. 

Ao art. 44. o seguinte p('Jragrapho: Só poderão constituit· 
dividendos os lueros liquidas da Companhia, provenientes de 
trausacções effectivamente concluidas no respectivo semestre. 

No fim do tit. 2. 0 o seguinte artigo: A Companhia não 
poderá fazer outras operações além das que são approvadas 
por este Decreto. 

E os seguintes artigos: 
Artigo. A Directoria puhlicarú até o dia 8 de cada mcz 

b'M'Ill balanço desenvolvido das operaçõPs que tiver feito no 
mez anterior, c do activo e pnssim do :Estabelecimento. 

Artigo. As concessões fnitas por rstc Decreto ficarão àe 
·. nenhum _effeito, se a Companhia Caixa Hypothecaria c de Des

"' , _.. cont'OS não for installada c não der começo <Ís snns operações 
, . , dentro de hum anno, contado dc~la data. 

Artigo. Hc applicavel tÍ refrrida Companhia a disposição 
do art 10 do Derreto n.o 575 de 10 clr Janeiro de JSW. 

Frnnciseo ck Sallcs Torres Honwm, do l\JNt Conselho, 
:Ministro 41 ~Pt;rdario d'Eslado dos Nt•godos <la Fawnda e Pre
sidente 'to Tribunal do Tltesomo Nacional, a~sirn o ltmha en· 
tendido e faça executar. l';_llncio do Hio de Janeiro em dous de 
Abril de mil oitocentos c cinceenta c nove, trigcsimo oitavo 
da Indcpeudencía c do Imprrio. 

Com 1'1 Rubrica de Sua Magesladc o Imperador. 

Franct'sco de Sallcs Torres llomem, 
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Estatutos que tlevent ••eget• a Con•t•anltia da 
Caixa Dyt•otlteearia e tle tleseontos, estabe
lecida nu Pt•aça do llio tle Janeit•o, Ol'~ani
sadu a 23 de lllaio de :IStjG, c I'Cfnoganisada 
1•or tlelibet•ação tia Asseaubi«Su ~eral dos 
Accionistas a 1:1 tle E.)ezembro «I c :lSá7. 

TITULO I. 

Da Companlu'a c seus Accionistas. 

Art. t.o Na cidade do IUo de Janeiro Hea instilttida huma 
Companhia anonyma, que se rrgerá pelos prcscnlns Estalulosy 
destinada a cll'celuar operações Lanrarias, de <kpositos, des
contos c empreslimos hypothecarios, c que para isto fundará 
a Caixa Ilypothccaria c de Descontos, por cujo titulo será 
tambetn commereialmcute denolllinada. Sua duração será de 20 
annos, a contar da data de sua inslallação, podendo ser este 
prazo prorogado por delibenu,:ão da assetuhléa geral dos Accio
nistas e permissão do pcdcr competente para autorisal-o. 

Art. 2. o O fundo capital dn Caixa HrpotlH~earin c de Des-
contos será de sf'is mil contos de róis (ü. OUO:OOO:flOOO) repre
sentado por 30.000 acções de ~OO:jjl, o qual poderá igualmente 
ser elevado até o duplo se assim convier á Companhia, e lhe for 
permitlido pelo Governo, depois de decretado pela assembléa 
geral dos Accionistas. Em nenhum caso, poróm , p0derá ser 
elevado o capital social antes de realisada intcgmlmcnte a pri
meira emissão dellc. 

Art. :1." Logo que se achPm subscriptos mais de dous 
krços do l'nndo capital ela Companltiu, podrriio os sn11s subs
criptores dirigir-se ao t;overno lnqwrial, pe!lindo a ll<'!~l'ssaria 
autorisa\'ão para a existel!cia legal ddla, c comet,'O de suas ope· 
rações. 

Art. 4. 0 A propriedade das acççôt'S da Companhia prova·se 
pelo termo de transfcrcncia nos rcgislros da Caixa depois da in· 
corporação legal e difinitiva della; embora ad(!Uirida por qual· 
quer cmtro modo valido em direito, só será o novo proprietario 
reconhecido pela Caixa Hypothccaria tlepois de verificada a dita 
transfercncia. 

Art. 5. 0 As acçõcs da Companhia serão emiHidas ao pot'· 
tador c transferíveis por simples tradição e spm endosso, mas sob 
a condição estabelecida no artigo antecedente; e poderão ser 
possuidas por nacionacs ou estrangeiros, e por associações, ou 
corporações publicas ou particulares fJlW sobre ellas terão iguaes 
direitos. 

Art. 6. o Na installação da Caixa Hypothcraría, depois do 
obtida a autorisação lngal elo l~overno, serão considerados Accio-
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nistas da Companhia os possui dores dos titulos de subscripção de 
suas acçõcs, em fayor dos quaes se abrirá o competente registro, 

conforme o disposto no art. 4. o 

Art. 7.° Cada arção cl<í direito na propriedade do activo 
~ocial e no gozo de Sl'lls intcn•ssl's c nmtagens á h urna quota pro
porcional ao nnn~t•ro de acçncs Pmittirlas. 

Art. 8. o As chamadas para real isação do capital social 
nunca serão superiores a 12 c/" do St'U valor nominal, rwm feitas 
com lntcrvallos menores de 30 dins, prcrPdmdo sempre annun· 
cios aos Jornars de mais circul:lçiio rlll C(\rt('. A primrira destas 
prestações será realisada lop-o depois de obtir1a a autorisação 
legal da Companhia, antes de proceder-se tí eleição da Directoria. 

Art. 9 o O Aceionista que for impontual na n'alisação das 
entradas de suas aeçü\'S pcnlení o direito a cllas, e ao capital 
com que já homcr contribuido, ft~zrndo-,:c Pm:ssüo de outras 
com os mesmos numeros, e declarando-se pela imprensa o ha
verem cahido <'m commisso, e o motivo porqnn. Exccptuão-sc 
todavia os casos de f()rça ma i o r, dl'vidanwnte jus! i ficados perante 
a Directoria. 

Art. 10 A Companhia não poder;í ser dissolvida antes de 
terminnr o prazo de sua durêlçuo, Sf'niío nos casos }>revistos pela 
legislação Commerdal do lnq]('rio, ou quando prl'juizos resul
tantes de suas orwrn~·iies honrcrPm ;lh,•onid(l, nll>m do seu fundo 
de reserva, mais 1G 0

/., do seu C;Jpital c!T<'l"liro. Em qualquer 
destes casos a asscmblt'a gc'ral, expressamentP conrocada, ele
terminará as condil;ões c modo da liquida\·ão; c designará os 
liquidado rcs. 

Art. 11. O Accionista qnc possuir dez acçõcs terá direito 
a hum voto electivo, ou dclibrrlllilo, e o qu<' possuir cem, terá 
<l(•z votos, que hn o nw.rimum CflH' ("ar]a accionista podrní aceu
lllllinl· por si nu m1110 i'('pr<'S('Iil;llil(• dP oulros. 

A possn das il<"l."(i!'S da Cn1:1panl1i;l s1í ("01111'1:(, IP~·;alllH~Ilt!' os 
din~itos <Hjlli eslalwlt>cidos, snndo adquirida trinta dias antes 
do momcríto de CX('l'CPI-os; eonlando-sp sempre na raziío de hum 
voto flOr cada (]pz ne!:i"h~s. 

Art. 12. N•1s nlei<;ôes e ddiberaçücs da Companhia, os 
Accionistas só SP poderão fazPr representar por procuradores, 
igualmente Accionistas, e ll',!.ialnlPIItc constituídos. As firmas 
CommcrciaPI' podem sPr r<~pr<'Sl'n(adas por qualquer de seus 
ruemlDros, independente de procuração. 

Art. 13. A responsahilidado dos Accionistns da Caixa Hy
pothcearia h1~ limitada. na eoufomlidad(! do art. 2fJ8 do Codigo 
Commercinl, ao valor nominal de ~:uas llcções, sobre as quaes 
tôru cllcs o pleno direito de doar, Yenrler , transferir, legar, e 
hypothccar, segundo a lcgislaçuo do paiz c as regras e~tabele
cidas nestes Estatutos. 
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TlTUtO 11. 

Das operaçoes da Caixa llypothecaria e suas condiçoes. 

Art. 1 i. A Cai H Hypothccaria e de Des~ontos !te autorisada 
a c!Tcctuar as seguintes opcraçües: 

1. a Emprestar sobre hypolhcca de prcdios urbanos sitos na 
ddadc do Hio de Janeiro, c na de Nicthcroy. Na d('noulinação 
de prcdios urbanos a resp('ilo da cidade do IUo de .Janeiro são 
compn'hcndidos aquclles situados d:~ntro da lcgua al{~m da de
marcação para a dec.ima urbana. 

2." LilH'rtnr estas proprtcdades de qualquer hHotlteea ante
rior, y:elos meios !rgcit~s, e con1 as enutPlias exigidas em casos 
semelhantes, de modo que fique eün5ti1uida unico credor hypo
thceario da propriedadt' offcrecida em garantia. 

3. a Emprestar sobre penhores de ouro, prata c preciosidades, 
e sobre caução de a}Jolices da divida publica geral, ou pro
vincial, acç·ües de Bancos, e de Companhias acreditadas, ou que 
tenhão garantiu de juros para o seu cüpital, quer pelo cofre geral 
c quer pelos p:·ovinciacs. 

4.• Descontar letras !la terra, gürantidas por duas ou mais 
firmas notoriamenlt1 nbonadas, S(:jão ou não de Cowmcrcianles, 
comtanto que huma fl'ellns reside\ e sPja estabelecida nesta Côrte, 
e igualmente hi!hclrs da A lf'andrgn, ou do Thesouro, letras de 
Companhias, ou corporat;iit•s, suffiriPnlcmentl~ ganHllidas, titulos 
commcrciaes, c quaesquer outros dc:;i~Ontavcis, sr~nmdo os usos 
do comnwrcio c as cnndieõt'S drstes Estatutos. 

5.a H.ecebcr dinheiro a" premio, ou em conta corrente, con
forme lhe eonvirt·, aeceitar drposilos gratuitos ou remunerados, 
(' alH·ir eonlas correntes garantidas 011 caHt:iona<las aos contHWr
dantes e propridnrios quo o soliritan~n1. 

Art. 15. As ope1 ações designadas no artigo nnteccdenlc 
serão subordinadas ús seguintes condi~'õcs: 

1. • Os prorrictarios dos predios urbanos e sub-urbanos po
derão ohtt'r por ent{li'Pstimo solm~ hypothcca d'dles alé dons 
terços de seu valor, df~Yiflauwnle verillearlo por dons perilos.da 
confiança do Estabclc'cittt<>nlo, I•odPmlo ser hnm d'elles oll'ere-. 
cido pelo mutuario. Os mesmos proprielarios S('rão obrigados 
a apresentar certidão negatiya do rcspcetivo Tabellião das hypo
thecas, documento de seguro contra o fogo, e os titulos eompro
batorios de seu estado chil c do ligitimo dominio da propriedade, 
offerecida em hypolheca , hem como de se achar esta livre e 
desembaraçada de quacsqurr encargos ou litigios, para com par
ticulares, ou para com a Fazf'nda Publica. 

2. a Na respcctiya cscri]:lura deverá incluir-se, como condição 
essencial, exprcs~amPnk ••ccei!a pdo mutuario, com n'tnmcia' · 
ue (í_U~CSlpwr <lireilos, n faeuldadc qur assiste á CaiX<.\ (;e fazcl1 
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vender em leilão ou em hasta pnblica, por meio de hum corrector 
juramentado, e independente de qualquer discussão judicial, a 
propriedade hypothecada , quando não for pago no seu venci
mento o debito exislenlc, compromettl'ndo se ainda o mntuario 
por hum juro duplo do estipulndo no contracto, desde que por 
qualquer modo directo, ou imlirecto suscitar embaraços á Jiqui~ 
dação final da sua divida c embolso do Estabelecimento. 

3. a Os penhores de ouro, prata e preciosidades poderão obter 
o emprestimo de tres quartos do Sl'U valor real , devendo set• 
avaliados por contrastes da confiança da Caixn, antes de reali~ 
sada a transação. 

4. a As apoliecs da divida publica geral c provincial, acçõcs 
dos .Bancos e Companhi:Js acreditadas, ou com garantia de juros 
poderão obter o preço da Praça ou o seu v<~lor realisado, com 
abatimento rasoavel, nunca ntt'nor de 10 °(0 , ;í arbítrio da Di~ 
roctorin, para prevenir qualquer cventualida<le d1~ baixa nas res
pectivas cotaçül's. Dos titulas eaueionndos á Caixa deverá o 
mutuario fazer pr1'viamente transft•rPnda, conforme os estilos 
estabelecidos nesta Praça, se a ])ireeloria assim o cnl<'tHler ne
cessario. 

5.a A faculdade que a Caixa Hypothccaria se rcsena de fazer 
vender em leilão ou em hasta publica os predios que lhe formn 
hypotheeados he extensiva aos títulos c valores de qne tratão os 
§§ 3. • e 4. o deste arligo. 

6.a No de~eonto das letras da terra, bilhetes da AlfandcgJ, 
do Thesouro, títulos Commcrciaes & c., a Dircctoria se regulará 
pelos usos do commercio, nesta Praça, c pelo estado c eonycni
cncias das operações da Caixa llypotlwcal'ia. 

7." 0:; l'lllpn·stimos ltypolhPI'arios, ou cant'ionados feitos pPltr 
Caixa llypolhecaria devcriio sN SPill[H'I~ rPpn·senlallos por letras 
acceitas pelos mutnarios, embora sPj,lo garantidas por es~ripturas. 
de hypotheca, penhores ou euuções. 

8. a O juro das operações da Caixu Hypotheearia será conven
cional para os emprcstimos hypothccarios ou eaneionados por 
títulos ou penhores. llara as oulras opcraçües a que o Esta
belecimento se destina, a Direeloria o rcgnlt~rií conforme o estado 
da Praça, nunca devendo ser menor que 1 "/o ácinw da taxa dos 
descontos do Banco do Brasil, vu dnquella que a Caixa pagar 
pelo dinheiro recebido a pn:rnio ou t'Ill conla corrente. 

9.a ú prazo dos cmprcstimos sobre hypotltecas, penhores e 
cauções, ou das letras e titulos offereddos a desconto, na fónna 
designada no§ lL 0 do art. U não poderá exceder de seis mezcs. 
Na remissão dos emprcstimos hypollt<'carios, c caucionados, a 
Caixa admítte o principio da amortisaç5o semestral, oté hum 
minimum de 5 "/o sobre o valor primitivo do debito, sempre 
que o cstaào de suas transações o permitlir. 

Art. 16. Em caso de necessidade para accudir a qualquer 
urgencia de suas operações, a Dircctoria da Caixa llypothecaria 
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poderá endossar c descontat' a qualquer oub·o Estabelecimento 
bancar1o os títulos de carteira que possuir. Este endosso será 
feito p~lo Presidente da Directoria. 

At~. 17. O regimento interno que será organisado pela 
Directdria e approvado pela assclllhléa geral dos Aceionistils, 
providttnciani sobre o modo pratico c as formalidades necessarias 
á realisação das trausat;:ões elo Estabelecimento, bem corno sobre 
a divis~o do serviço c expediente dos ncgocios que por elle se 
tratarem. 

TITULO IH. 

Da administração da Companhia. 

A1rt. 18. A Companhia da Caixa Hypothccaria c de Des
contos será administrada por huma Dircctoria composta de cinco 
membros eleitos pela asscmbléa geral dos Accionislas, em escru
tínio ~ereto, e <i pluralidade de votos, decidindo a sorte, no 
caso de empate entre os ultimos yotados. Os imrnediatos em 
votos '~mbsliluirão os Directorcs eleitos, em srus impedimentos 
tcmpqrarios, sendo a isto chamados pela ordem de sua ,·otação, 
c conliormc a decisão da sorte, se tiverem igual numero de votos. 

Art. 10. Cada Direetoria eleita servirá por tempo de dous 
annos, findos os quat~S será renovada por elcit;ão em dous de 
seus ~1embros, conservando sempre trcs dos cxislentes: a reelei
ção it~tegral da Dircctoria hc portanto vedada pelos presentes 
Estatlltos. 

~t·t. 20. Logo depois de eleita ou completada a Directoria 
nos wriodos ácima designados, reunir-se-hão os seus membros 
para: eleger <kntre si hum qw~ sirva de PrPsidPnte P outro do 
Scerdtario, os <tnaes serão os n~pl'<'Sl'nlan\es o!lir.i;ws da Com
panh~a, c preencherão com os oulros Direclores todas as mais 
funcqõcs que lhes são incumbidas pelos :Estatutos. 

Art. 21. Não são elegíveis para Directores Accionistas, que 
não llossuão pelo menos cem ac<:õcs da Companhia, as quaes 
scrã~ inalicnaveis durante o tempo de seu exercício. Para que 
a pqssc destas acções posf',a conferir o direito de clegihilidade, 
cumpre que tenha sido adquirida 60 dia~ antes, pelo menos, 
daq~ellc em que houver de ter lugar a eleição. 

Art. 22. A Directoria se reunirá ordinariamrnte huma vez 
por ~emmw) para deliberar sobre os negocias da Co111panhia, que 
exig~rcm a sua intervenção, e que estiverem Pm sna atribuição 
rcsdlver c decidir. Além disto, tres de seus memhros, quere
vczqrão neste servit;:o, como mais conveniente lhes pnrecer, de
ver~o conservar-se sempre no Estabelecimento, para receber e 
deddir quacsqucr propostas de cmprcstimos, d<;~eoulos, ou outras 
transações, que forem otfcrccidas á Caixa Hypotllecaria. Em casos 
mais graves senl. ouvida toda a Directoria. 

2'~ 
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Art. 23. Todos os negocios decididos pela Dircctoria, em 
suas reuniões, o serão á pluralidade de votos, tendo o Presi
dente, em caso de empate, voto de qualidade; mas nenhuma de
cisão será válida sem trcs votos accordes dos Directores presentes. 
Os membros vencidos poderão fazer na neta a declaração do 
seu voto. 

Art. 24. Quando alguns dos membros da Directaria se acl1ar 
impcdi~o por nwis de 15 dias, será elwmado, para substituil-o, 
o immedialo em votos, como dispõe o art. 18. Se o impedi
mento exceder a 30 dias, pertencerão ao Substituto os vencimen
tos do snbstituido, corrcspomleutes ao tempo t:1a suhslitniç,ão. 

Art. 25. São attrihuiçõ<'s <la Dirccloria : 
t.o Rrgcr c adminislr<JI' a Caixa HypoliH'C«ria e de lkscontos 

em todas as suas operações, dando eonlas de sna administração 
á assembléa gt>ral dos Aceionisfns, n<ts <"pocns desigt~,,!lns nestes 
Estatutos. 

2. o Executar c fuzrr Pxecutar c cumprir as drlihf•rações da 
asscmbll-a geral, fornecrr<1o-:hc todos os esclar.:.:cimentos c infor
mações para que c lias sejão sempre cohcn·ntl'S e de accnrdo com 
os interesses do Estabelecimento. 

3.° Convocar ordinaria e extraordinariarrH·nte a assembléa 
geral dos Accionistas, nas t"pocas c rdo modo c1Fe vai estabele~ 
cido nestes Estatutos. 

!~.o Orgnnisar o rcrrimento intrrno do Estabelecimento, em 
que seja determinado o modo pratico de clfcctuar as suas tran
sações, e regulada a ordem do servi\o c expediente dos ncgocios 
que por elle se tratarem, o qual deverá ser submettido ao conhe
cimento e approvaç.ão da assemhléa geral dos Accionistas. 

5. 0 Designar o numero, categoria, deveres e responsabilidade 
dos mnpregados da Caixa, hem como os ordenados que deverão 
perccbm·, ll ilS flall~'iiS il prt•Sfill', IIOllll'allt)O-OS 0 domiltitlllO-OS 
li\TL'lllt'nlc romo C\[gir a boa ordl'm do sl'niço. 

6. 0 Zelar c promover por tndos os meios a seu alcance a 
prosperidade e segurança da Compnnllia c a maior latitude de 
suas opc!rnl}ões, e requerendo ao Governo a approvação de quaes
quer modificaç.ões, que a exJwricncia dos nrgocios para o futuro 
mostrar necessarias nos presentes Estatutos, depois de votados 
em assembléa geral dos Acciouístas. 

7. 0 Exercer de pleno direito o mandato social, rodcndo accio
nar e ser accionado em nome da Companhia, a quem represen
tará perante qualquer juizo, ou tribunal com todos os poderes 
em direito necessarios, mesmo os de procurador em causa pro
pria. 

Art. 26. A responsabilidade da Dircctoria será a designada 
no art. 299 do Codigo Commercial do lmperio. 

Art. 27. A primeira Dir<'ctoria eleita , depois da auto
risação legal da Companhia c da realisação da primeira en
trada do valor nomillul de suas acções, wniní, além do bicmlio 
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do sua existencia regular, toda o mais tempo que decorrer 
até o mez de Janeiro proximo, em que deverá ter lugar a 
nova elei\'ão, contando-se d'ahi por diante os dous annos cxactos 
para cada hurna das Directorias subseqnentemcntc eleitas. 

Art. 28. Quando algum dos membros eleitos para a Di~ 
reetoria se excusar ant<•s de entrar em cxercicio de suas func
~ões, proceder-sc-ha á nova eleição para substituil-o; mais tendo 
a escusa lugar anl<'s de ter entrado em exercício d'ellas, será 
subslituido como S() acha disposto no art. 18. Os snpplcntcs 
serão snmprc <lS da ekiçüo geral, c não os da Plci(:ão singular 
de quo aqui se trata. 

Art. 29. O Presidente da Directoria eleita na forma dos 
arts. 18, c 20, hc o primeiro representante ela Companhia, o 
I,lCSta qualidade dirige e subscreve toda corre~pondeneia, titulos, 
instrumcn los e eontractos relativos bs opPra!:ões e intcn~sscs da 
Caixa Hypothccaria , preside a Assembl{>a geral dos Aceionistas 
e as reuniões da Direcloria, mantendo n'ellas a ordem e regu~ 
laridacte das disrussõcs c das ''otaçõcs, assigna os (~ndossos per~ 
mittidos pelo art. 16 e preenche com os outros Directores os 
deveres admistrativos incumbidos á Dircctoria. 

O Secretario o substitue em seus impedimentos l('mpon:
rios. 

Art. 30. O Secretario tem a seu cargo os areliivos e escrip· 
turação do estabelecimento; compõe a meza uas reuniões da 
Asscmblóa geral, assigna com o Presidente, c cxpctl(~ toda a {:or
rcspondencia da Companhia, e os annuncios de seus tr<1balhos 
e operações, dirige o expediente dos nctrocios c daoí! transncçõcs 
propostos, examinando-as c inl'ormando sobre a eonvPnicn
cia d'ellns, e preenche na parte que lhe· toca todas as mais 
funcções, que prrtnncem á Dircetoria de que faz parte. O Se
t'.rPtario será auxiliado Prn srus lrahallws pelos elnpr<'gallos da 
S!H~rPiaria !' Contadoria qllt' Sl' tornarem lll'CPSsarios ao Lom 
andamento dos twgodos, c substituido em suas fnncçõcs 
espcciaes por um dos outros membros da Direetoria, ú escolha 
desta, sendo-o pon'm nas runcçõcs grraes de Direetor como 
estatuc o art. 18. 

Art. 31. A Dircctoria será rnmuncrada de sPns trabalhos 
e responsabilidade com uma com missão de() o/0 deduzidos dos 
lucros liquidos da Caixa Hypothecaria, os quacs s<'riio dhididos· 
na seguinte proporção: Ao Presidente 11/2 °/o, ao Sceretario 
1 1/2 o/o e aos outros DiwctMes restantes 1 °/o a eada hum. 

'liTULO lV. 

Da assembUa geral dos Accionistas. 

Art. 32. A Asstmhlóa geral deliberante da Companhia da 
Caix1:1 Hypothccaria e dP Hcscontos :,crú eomposla tle todos os 
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seus Accionistas possuidores de dez acçõcs, para cima, cujos 
votos serão contados como dispõe o art. 11, podendo os que pos
suírem menor numero d'ellas assistir ás suas reuniões e tomar 
parte• nas discussões, sem todavia poderem votar. Assim cons
tituída, a Asscmblút geral da Companhia he competente para 
deliberar sobre todos os seus interesses c eleger todos os seus 
funccionarios. 

Art. 33. A Assemblóa geral da Companhia se achará le
galmente conslituida, em sessão ordinaria ou extraordinaria, 
desde que os seus membros presentes appresentarem mais de 
metade do seu capital etfectivo. E quando na primeira con
vocação não se houver consPguido esta representação, far-se-ha 
segunda com a declaração expressa de que a Assembléa geral 
se julgará competente pari\ deliberar, qualquer que seja o 
numero de Accionistas que compareça. 

Art. 34. Quando esta segunda convocação for para sessão 
extraordinaria, deverão os annuncios d'ella declarar os objcctos 
que hão de ser discutidos c votados nessa reunião. 

Art. 34. As reuniões ordinarias da Assembléa geral da 
Caixa Hypothecaria terão lugar nos mezes de Janeiro c .Julho 
de cada anno, em dias designados pela Directoria, c precedendo 
annuncios publicados nos Jornaes da Côrt<', assignados pelo 
Presidente e Secretario d'clla. Nestas reuniões deverá a Di
rcctoria apresentar á Assembléa gt•ral o seu relatorio e contas 
de sua administração e o balanço das operações da Caixa, du
rante o semestre, os quaes serão submettidos ao exame e parecer 
de huma commissão especial, que deverá apresentai-o dentro 
do prazo de 15 dias, o mais tardar, para ser sujeito á appro
vaçiío da Assemblóa geral. 

Art. :36. Esta comHJissiío se comporá dP 3 membros, 
dons dos lJilaes serão l'lnitos por PSt~ruUno ~~ maioria relativa 1le 
votos, o terceiro tirado á sorte d'cntre os dez maiores Accionistas 
da Companhia. 

Art. 37. A eleição da nova Directoria terá tambcm lugar 
na sessão ordinaria do mez de Janeiro, depois de havPr ter
minado o tempo de exercício da Directoria anterior, conforme 
se detel'mina nos arts. 19 e 2G destes Estatutos. As cedulas 
para esta eleição conterão s6menle cinco nomes, sendo consi
derados Directores os que obtivcrão maioria, o Supplentes os 
que SG lhes seguirem na ordem da votação, como dispõe o art. 18. 
O methodo a st:gnir na eleição e na apuração será o mesmo 
seguido em todas as corporações eleiloraes, tendo-se em atten
ção as regras do art. 11. 

Art. 38. Alóm das reuniôes ordinarias da Companhia da 
Caixa Hypthccaria, podcrú esta reunir-se cxlraordinarim11ento 
touas as vezes cpw a Direc!oria o julgar couvl'niente aos inte
resses do Estabelecimento, ou quando a sua convocação lhe 
for reclamada por um numero dn Accionistas, que represento 
mais de metade do capital cffectivo da Companhia. 



( 189 ) 

Art. 39. Quer nas rcunitícs ordinarias, quer nas cxtraor
dinarias da assembléa geral dos Acciouistas, será a sessão pre
sidida pelo Presidente da Directoria, servindo tan.bem de 1. • o 
seu Secretario c de 2. o qualquer Accionista proposto pelo r resi
dente c approvado pela asscmbléa geral. 

Art . .!tO. Nas reuniões exlraordinarias da Companhia não 
terá lugar discussão alguma estranha ao objccto de sua convo
cação. Podcr-sc-ha 1lorém apresentar qualquer indicação ou 
proposta para ser discutida c resolvida na primeira sessão ordi
naria, proxima, se o assutnpto d'clla houver sido jnlgudo objcclo 
de deliberação no aclo de sua aprcsentução. 

Art. 41. Todos os Accionistas votantes tem direito de exigir 
da Directoria nas épocas das reuniões ordinarias da asscmbléa 
geral os csclareeimcnlos e informações, que lhe parecerem ne
ccssarios sobre a marcha das operações da Companhia, bem como 
sobre o estudo geral de seus negocias. 

Art. lt-2. São attribuições da assembléa geral: 
1. • Conceder approvação dos regulamentos que lhes forem 

apresentados pela Directoria, modificai-os ou rcgcital-os. 
2. o Deliberar sobre qualquer alteração que for proposta aos 

presentes l~slatulos, IJara depois suhmeltel-a ao conhecimento 
c approvação do Governo. 

3." Eleger a Directoria e seus supplentes, conforme o dis
posto nos arts. 18, 19 c 26 destes Estatutos; c a commissão de 
exame do relatorio c balanço apresentado I)cla Dircctoria, segundo 
a regra do art. 35. 

ft.. o A pprovar ou regeitar os a c tos da Directoria que depen
derem de sua sancção, ou fazct·-lhes as modificações que lhe 
parecerem convenienh~s. 

A ri. r.:J. Toclas as <ll'lilu~raçõ<~s da asscmbll~n geral da Caixa 
Hn)olhecaria de Descontos sPrão tomadas á pluralillallc tlc votos, 
c conforme ficou estabelecido no art. 11. 

TITULO V. 

Do fundo de reserva e ela divisão dos luaos da Com1)anhia. 

Art. 44.. Dos lucros liquidos que a Caixa Hypothecaria 
rcalisar em cada semestre serão deduzidos 6 •f~ pura com missão 
da Directoria, como dispõe o art. 31, c depois 5 "/o para hum 
fundo de reserva que cessará de ser accumulado ~ desde que 
subir a som ma do J O 0 /o do capital c1TecliYo da Companhia, sendo 
o restante distribuído semestralmente, como dividendo , por 
todos os seus Accionistas, proporcionalmente ao numero de 
acções que cada hum possuir. 

Art. 45. O fundo de reserva terá a mesma applicação e 
omprcso que qualquçr outro capitoJ existente nos cofres da Caix~ 
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Ilypothecaria, e responderá primeiramente pelos prejuizos resul
tantes das operações ordinarias da Companhia, que deverão 
ser-lhe debitados. Elle não poderá ser dividido, senão na liqui
dação final da Companhia. 

Art. 4G. Se, em conscquencia dos prej uizos que lhe forem 
debitados, o fundo de reserva houver de descei" abaixo do nivel 
prescripto no art. q.4, repetir-se~ha a dedução das quotas semes
traes para sua accumulação, até que seja restabclicida naquella 
somma. 

TITULO VI. 

Disposições geraes. 

Art. 47. A ])irectoria procurará terminar, sempre amiga
velmente, a liquidação de suas trai1saçt1es, c só em ultimo caso 
rccorrerú aos nwios judiciaes. 

Art. 48. Todas as dcspezas ncrcssarias á realisnçiío de qual
quer transação co1n a Caixa Hypolhecaria, liearilo a cargo dos 
muluarios. 

Art. fa9. A Companhia podNá fawr por em11posiçlio ami
gavel com o,, seus devedores, acquisiçiio dos predios, penhores, 
apoliees, nu arçü<'s que lhe honyercm sido hypolhecadas ou cau
cionadas: mas ncst(' enso deFrá transferir a sua proprieadadc no 
menor prazo possin·!, procurando evitar qualquer prPjuizo, por 
quanto o dominio pernHilwnte d'estPs b<'ns lhe he wdado. 

Art. 50. A Dirretoria poderá cOJ;lpnn ou alugar os cdifi
cios qne lhe pan'C<'f!'lll necc:;s<trios <Ís dilfl'l'en!(•s rc;.artições do 
l~sln L ele c i IIH'll(o <la C:: i xa Jl y pot li('l'aria, di'VI'tHio sempre, pP!o 
que l't'iip<'ila ú eotnpra, oL~:'r prt·'.L\1111" lo autnrba1:iio da as~l~lll
bléa gerill dos "\n~ioni:;l:<s. 

Art. 51. Além do balanço semcslr:ll tlas opêraçürs que tí 
Dircctoria incumbe np:·escntar á aSSI'ill1lk·a geral, como ficou 
dilo no art. 33, he seu dever fazer publicar mensnlnwnte nos 
Jornaes da Côrtc hum lwlancetc de stt::s traHsaçnc~, e do estado 
de sua Caixa. 

Art. 52. A Companhia da Caixa Hypol.hecaria não fartí c 
nem pedirá ao t ;ovcrno faculdade para fazer emh;:;ão de bilhetes 
ao portador, sómcnle usará d'd1t~ quando seja lWl'mittida por 
direito na legislação economica do l111perio, e mediante as con
dições alli cstabeleeidas. 

Art. 53. O facto ch insrripçi\o [Jr<'·viil, como accionfsta 
dcsh Companhia, ou da acquisLJío dos litulns ele suas acçi)es 
importa a acceitaçào taeita dos rrl'S('ilÍP~ J~~ilalllios, t'Oill qtJ.al'S

quer motliíicaçôes que o GoY('i'll') ~~Htcn(kr l'onveniente fazer~ 
lhes no Decreto de sua autorisnção, as quacs o incorporador da 
Companhia he competente para discutir c acccitar. 
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A1t. 51.. Os Estatutos da Companhia da Caixa Hypothe
caria c de Descontos, hurua vez approvados pelo Govemo lmpe·· 
rial só poderão ser reformados por deliberação da assembléa 
geral dos Accionistas, sujeitando-se de novo á approva~ão dó 
Governo as modificações que lhe forem feitas. 

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 1857. 

DECHETO No 2.386-de 2 de Abril de 1859. 

Autort'sa a incorporação e approva os Estatutos do Banco de 
S. Paulo, com diversas alterações. 

Attendemlo ao que l\Ie represenlárão os Doutores .João da 
Silva Carrão e Bernardo ~\ vclino Gavi<Jo Peixoto: Hei por bem 
conceder-lhes autorisação rnra fund;H·em na Província de S. 
Paulo hurna sociedade anonyma com o titulo de Bamo de S. 
Paulo, a qual sP n~gulará pelos Estatnlos que com csle haixão, 
depois de feitas as seguintes altcraçiícs: 

t.• Substiluão-sl~: 
O art. :2." pP!o s:'inJintc: ,\,.·t. 2. 0 O fundo capiíal do Banco 

ser;í de '1-. OvO. 000~, n~weseal;;do por 20.000 accües de 200:tP 
cada hnma. A-; acções que n~slarem dPpois da rrimeira distri
buiçfío, ft'it:t t<nlimuc o lli'iposto no L o ;trtigo ll!lditiYo da al
teração !, . ", st~rãn dislrilJllida~ sPgundo as necessida<lPs do Banco. 

No § t.o do art. \)." as palavras -com prazo fixo-pnlas 
seguiniPs:--l'o:ll pr:lzo lt!IIH~il SlljH'rinr a S!'is lll!"t.l'~. 

No ~ ~-"do IIII'Slllo a ri :go itS palavras -e )Ptras !typolhc
carias do proprio Bun~o--pdas seguiniPs:-excepluaclas us nrções 
o letras hypothecarias do proprio Banco. 

No §,~.o do mesmo arl!~o as palavras-penhore~;, ou cau
ções ou liançtJs- pelas seguintes: -penhores ou eaut;íics. 

No § 9. o do mesmo artigo as palavras- u soluçi\o destes 
emprcstimos por mrio de unnuidades-pclas seguintes :-o res
gate destes emprestimos 110 prazo de quatorze annos, por meio 
de annuidadcs. 

No art. 25 as palavras- em prazo não superior a quatorze 
annos-pclas seguintes:- no prazo de quatorze annos. 

No art. 26 as palavras -no fim do tempo conYellcionado 
-pelas seguintes:- no prazo de quatorze annos. 

No art. 31 as pt~lavras-ncm esta ao capital realizado
pelas seguint<'s: -11os termos dos arts. 25 c 26. 

No art. 32 as palavras- cincoenta mil réis-pelas seguiu~ 
tes: ~ duzentos mil réis. 
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Art. 51-. Os Estatutos da Companhia da Caixa Hypothe
caria e de Descontos, hullla vez approvados pelo Govcmo lmpc .. 
rial só poderão ser reformados por deliberação da assembléa 
geral dos Accionistas , sujeitando-se de novo á approvação dó 
Governo as modificações que lhe forem feitas. 

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 1857. 

DECllETO N o 2. 386- de 2 de Abril de 1859. 

Autorisa a incorporação e approva os Estatutos do Banco de 
S. Paulo, com diversas alterações. 

Attendcncto ao que Me rcprcsenlárão os Doutores .João da 
Silva Carrão c Bernardo ;\ velino Gavião Peixoto: Hei por hPm 
conceder-lhes autorisação rnra fundarem na Provitwia de S. 
Paulo hu111a socit~<lade anonyma com o titulo de Ban('u de S. 
Paulo, a qual se n~gulará pelos Estatnlos que com csle baixão, 
depois de feitas as sPguinlcs alteraçüPs: 

1.a Subsli!uão-sc: 
O art. 2." pt~!o s,•gninle: .\>·t. 2." O fundo capital <lo Danco 

será de LOOO.OOO:;;i, n~p?·c~w:tlurlo por 20.000 aec(ies de 200~ 
cada ltnma. A' acçi"iPs que l'f~slarcm dPJ)()lS da primeira distri
buição, ft•it:\ t<nl(ll'llte o di:;posto no L o artigo ;Hlditho da al
teração !,, ", serão dislrilmida~ scgundo as necessidadPs do Banco. 

No § t.o do art. H." as palavrns -com prazo fixo-pdas 
seguiniPs:--f'o:n pr:lzo lllllll'a SII!H'rior a sPis lllt'ZI'S. 

No ~~-"do lllf'.~lno arl:go as palavras-e ktras l1ypolhe
carias do proprio Ban:.;o--pelas scguinlcs:-excepluaclas :ts acções 
c letras hypothecarias do proprio Banco. 

No § 4-. 0 do mesmo arli~o as palavras-penhores, ou cau
ções ou lianças- pelas seguintes: -penhores ou eau<_;iics. 

No § 9. 0 do mesmo arligo as palaVI'as-a soluçiio destes 
emprcstimos por mrio de annuidades-pclas srguinlcs :-o res
gate destes emprestimos Ho prazo de quatorze atmos, por meio 
de annuidades. 

No art. 25 as palavras- em prazo não superior a quatorze 
annosc-pelas seguintes :-no prazo 1lc quatorze annos. 

No art. 2G as palavras -no fim do tempo convencionado 
-pelas seguintes:- no prazo de quatorze annos. 

No mt. 31 as p::-l!avras-ncm esta ao eapilal realizado
pelas scguint()s: -uos lermos dos arts. 25 c 2G. 

No art. 32 as palavras-cincoenta mil réis-pelas scguin~ 
tes: ~ duzentos mil réis. 
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O art. 38 pelo scguintc:-Art. 38. As letras resgatadas, 
em conscqucncia do sorteio, e as que provierem de pagamentos 
anlecipa(\os, serão immediatauwnte marcadas com hum carimbo 
que indique estarem cllas annul!adas c retiradas da circulação, 
fazendo-se demais menção disto mesmo nos respectiyos talões. 

§ Unico. As letras annulladas serão encerradas em hum 
corre para serem queimmlas, antes de findo o semestre em 
(Jlle se Hzer o sorteio, em pn'senc:a do Conselho de direcção c do 
Commissario do Governo de que trata o art. 33. VtVrar-se-ha 
em livro para esse fim dc:>tinado hum termo desta operação, 
o qual será assignado pelas pesso)ls cuja presença se exige. 

O art. 6G pelo scguinte.-o conselho de direcção pu.icará 
até o dia 8 de cada mez hum balanro desenvolvido do aclivo 
e passivo do Banco c das opcra(;ues ·4ue tiver feilo no mez 
antecedente. Neste balanço serão espcri!lcadas com clareza as 
operações rclnti\as aos cmprestimos hypothecarios. 

No art. 78 as palavras-cinco mil acções- pelas seguintes 
-dous terços das ac(:ões. 

2.~ Hidijuo-sc do modo abaixo designado os artigos c§§ 
.Segmntcs: 
~ 5.n do art. 9. 0 Receber dinheiro a premio por meio de letras 

a onlCin c cmn prazo nunca inferior a trinta dias. 
§ 7. • do mesmo nrtigo. Comprar e vender por conta propria 

melacs precioso~, sem eiTectuar todavia operações de cambio. 
Art. H. O prazo dos cmprestimos, excepto os hypothc

cal'ios, não excederá a seis mczcs. 
3." Supprimão-se: 

Os §~ 13 c H do art. 9.•, os arts· tO, t1 c 13; o§ ::>.• 
.do art. 15 c o art. 17. 

No art. J!) § '•·" o sPguinlc pNiotlo: sohrn lPlras hypo
tlii!Caria~ tk !) por t·tmlo tk st~ll valor no1uinnl. 

No art. :35 as palavras: se o conselho ele dircc~ão, ·&c. , 
até o fim do BH~smo artigo. 

4 • Accrcscenlcm-se : 
No § 4. o do art. 9. 0 as seguintes palaVI'as: Os pagamentos 

que o Banco houver de fazer, em virtude de contas correntes 
de que trata este c o paragrapho antecedente, não poderão 
ser realizados sem aviso prévio de 15 dias ao menos, cessan
do do fim desse prazo em diante os juros das quantias cor
respondentes, ató que se verifique a retirada ou haja declaração 
de que continuão em conta corrrntC'. 

No § 2. o do art. 25, depois das paluvrt1s-dous por cento 
ao anno-as seguintes:-do capital não amortizado. 

No aFL 33, depois das palavras- a que procederá o con· 
selho publicamente- as seguintcs:-em presença de ll\lm Com
missario do Governo, designado pelo Presidente da Provincia. 

No art. 3'" depois da paliwra-amorhzação -us seguintes: 
ç juro, 
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E os srguinles artigos: 
A r ligo. O Banco não púde ser inslallado, srm que esteja 

tlislriLuido hum numero de acçües correspondente a dous ten;os 
do fundo social , nem púde dat· começo ás suas operações 
sPm que trnha realizado hum quarto do valor dessas acçiips. 
Tarnbcm não poderão as acçücs ser cotadas ou vendidas na 
praça antes do começo das operaçücs do Ranco. 

Artigo. O Banco não poderá fazer outras operações além 
das qnc são approvadas por este Decreto. 

Artigo. Só podcrií:J constituir dividendos os lucros Jiquidos 
do Banco, provenientes de operaçües elfectivamente concluídas 
nos l'Pspeclivos semestres. 

Arligo. As conc(~ssües feitas por este Derreto ficarão dfl 
nenhum elfeito, se o nanco de S. Paulo niío der começo ás 
suas operaçües dentro do prazo de hum a nno, con lado desta 
data. 

Arl.igo. He applicavel ao refNido Banco a disposição do 
art. 10 do Decreto n. • 575 de 10 de Janeiro de 1819. 

Francisco de Salles Torres Homem, do l\Icu Conselho, Mi
nistro e SPcretario d'Estado dos NPgoeios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha Pll

tendido c faç.a executar. Palacio do Rio de Janeiro em dous 
t!c Abril de mil oitocentos c cincoenta c nove, trigcsirno oitavo 
tla I ndepcmlencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o lmpPrador. 

Francisco de Sallrs Torres llomem. 

TITn.o 1. 

Da crcaçào e capital do Ranco. 

Att. 1. o Fica creada na capital da proviru~ia de S. Paulo 
hum a sociedade anonyrna de credito com o titulo de- Banco 
de S. Paulo- tendo por citcunscripção de suas operações o 
territorio da mesma província. A sua duração ser,\ de trinta 
annos, contados da installação legal. 

Art. 2. o O fundo capital do Banco será de quatro mil 
contos, representados por vinte mil acçües de 200~ cada hurna, 
porêm poderá ser installado o Banco logo que cstejão tomadas 
cinco mil acçõcs. 

A primeira distribuição das acçGcs ser:i de 12.000, e a 
25 
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segunda das 8. 000 restantes far-sc-ha depois de realisado o ca
pital nominal da primeira, conforme as necessidades do Banco. 

Art. 3. o Os Accionistas da primeira distribuição terão di
reito de tomar as da segundu ao par; e não querendo ou não 
tomando todas, serão ou todns ou as que restarem vendidas 
pelo preço corrente, nunca abaixo do par, c o })remi o que 
obtiverem será levado ao fundo de rescrya. 

Art. !~.o As entradas do fundo capital srrão de 10 por 
cento do valor das acções, e realisadas em prazos nunca me
nores de trinta dias, marcados pelo conselho de direcção c an
nuciados nos Jornaes. 

Art. !). 0 O Accionista que deixar de fazer a entrada no 
prazo annunciado, será multado em benrficio do Banco, em 
10 por cento da quantia retardada, e decorrido outro prazo 
igual, que sen1 marcado, sem ell'ectuar a entradu, perderá o 
direito ás quantias com que tiver concorrido, as quaes rever
terão em benelicio do fundo de reserva, e as re5pectivas acções 
serão vendidas em leilão mercantil, tendo a mesma applicação 
qualquer premio que obtiverem. Exceptuão-se os casos em 
que occorrerem circumstancias extraordinarias, devidamente 
justificadas perante o conselho de direcçiío. 

Art. 6." Os di vidcndos serão feitos por semestre, c con
sistirão nos lucros liquidos do Banco, provenientes de transações 
eiTectivamente concluídas dentro do semestre a que se referir o 
dividendo. Os semestres terminarão em Junho e Dezembro de 
cada anno, c o pagamento dos dividendos far-sc-ha em Março 
c Setembro. 

Art. 7.0 As acções do Banco serão nominativas, e a sua 
tranfcrencia far-se-ha por meio de notas lançadas no registro 
do Banw, assignauas pt~los possuidores ou por SPUS procura
dores especiat•s. 

Art. 8. 0 O Bnnco poderá ter agencias e caixas filiacs onde 
convier, conformando-se com o disposto nos arts. 47, 48 e 49. 

TITL'LO li. 

Das operações do Banco. 

Art. 9." O Banco logo que obtiver approvação do Governo 
começará suas operações, as quaes serão as seguintes : 
~ 1. o Descontat· letras de cambio e da terra, e outros títulos 

commerciaes á ordem, e com prazo fixo, pagaveis no lugar do 
desconto, garantidos por duas ou mais assignaturas de pessoas 
de credito, das quaes pelo menos huma será ahi residente; c 
bem assim letras das thesourarias geral e provincial, e suas pro
prias letras hypothecarias. 
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§ 2. 0 l~mpreslar sobre penhores de metaes preciosos e 
diamantes , apoliccs da divida publica e outros títulos do Go
verno geral e provincial; acções de companhias conceituadas, 
titulos particulares c letras hypothccarias do proprio Banco. 

§ 3. o Receber em conta corrente simples ou a premio re
cipt'oco tÍs somrnas que lhe forem entregues por particulrcs ou 
estabelecimentos publicos, eiTectuando o pagamento até a im
portancia do que houver recebido. 

§ 4. o Abrir creditos por meio de contas correntes ás pessoas 
conceituadas, que derem garantias sumcicntcs com penhores, 
cauções ou fiança. 

§ 5. 0 R1~ceber dinheiro a premio por meio de letras com 
prazo c premio convencionaes, como c quando lhe convier, não 
excedendo a sua importancia á do capital rcalisado do Banco, 
e no caso de exceder, conservando em cofre quantia equiva
lente ao excesso. 

§ 6. o Incumbir-se, percebendo h urna com missão conven
cional, da guarda de toda a cspccic de lilulos, c de yalorcs em 
melaes preciosos e joias. 
~ 7. o Comprar por conta propria mctaes preciosos, mesmo 

cm~ctuando para esse fim operaçücs de cambio, nas quaes não 
emprrgará em caso algum mais do de cinco do seu capital 
ciTt.JctiYo. 

§ 8. o Encarregar-se por commissão da compra e venda de 
metaes preciosos, fundos publicos c valores industriaes, c da 
cobrança de dividendos e de quaesquer títulos a prazo fixo. 

§ 9. o Emprestar sobre hypotheca de bens de raiz, contra
tando a soluç.ão destes cmprestimos por meio de annuidades. 
~ 10. Substituir as obrigações resultantes de tacs empres

timos, por letras suas com a denomína~·ão dn letras hypothe
carias, e cmittil-as t'lll troeo d1~ capilacs 1pw prurttrt~lll t'mprcgo 
lixo. 
~ 11. Emprestar ao Governo da província de S. Paulo quan

tias, cujo emprestimo for autorisado por Lei provincial, me
diante condicõcs convenientes. 

§ 12. Faier movimento de fundos para outras praças na
cionacs ou estrangeiras. 

§ 13. Emittir notas ao portador, c á visla, até a somma 
do seu capital ciTcctivo, sob as seguintes condiçües: 1." _Estas 
notas serão realisavcis em moeda mclallica ou notas do Thcsouro, 
e garantidas deste modo: cincocnta por cento por igual somma 
em apoliccs da divida publica dejuro de seis por cento, ou nas 
de quatro c cinco por cento pelo valor correspondente; c em 
acçõcs das estradas de ferro, que tcnhão garantias de juros pelo 
Governo Imperial: todos estes titulos pelo seu valor nominal; 
e eincoenta por cento por títulos de carteira de t{UC trata o 
§ t.o deste artigo. 

§ 14. l'ara a realisação de suas notas em rnctacs ou notas 



( HHi J 

do Thesonro, o Baneo conscrvarú em caixa somma nunnt in
r,~riot· a 50 por cento da segunda parte da emissão do ~ anle-
t:cdenle. 

Art. 10. As notas que o llaneo cmiltir não poderão ser 
de valor menor de iO:ti'OOO. 
. Art. 11. As apoliccs c acções que servirem dn garantia 
a emissão serão de propriedade do Banco, c ficarão deposita,las. 
em seus cofres; c em nenhum caso serão recebidas em garantia 
as suas proprias aeções. 

Art. 12 Não serão descontadas letras e outros tilulos as-
sig-nados por qualquer Diredor, que estiver de semana, ou que 
ti verem duas firmas só de Di redores. 

. Art. 13. Não poderá o Banco eiTectuar outras operações, 
alem das mencionadas no art. !>.o 

Art. t!~. O prazo dos descontos c empreslimos, saho os 
ltypolhecarios, não excederá a seis mezcs; todavia com o 
augmento de mais 1 por cento no premio , poderá elevar-se á 
dez mezes; porém com este prazo só poderão ell'ecluar-se me
tade das operações respectivas mensacs. 

Art. 1;). Os em prestimos mencionados nos §~ 2. o e 4. o do 
art. 9. 0 se rcalisarão em todos os casos, por meio de letras 
aeceitas pelos impetrantes com as seguintes condições: 

§ 1." Sendo o cmprestimo sobre penhor, deverá o impe
trante mostrar que os bens oiTereeidos lhe pertencem, c que 
estão livres de qualquer encargo que possa impedir a sua venda 
em leilão mercantil ; c depositados , assignará o rcspecth o 
termo, em que declare , além do exposto, que sujeita-se aos 
usos do nanco, sendo o penhor consistente em ouro, prata ou 
diamantes, apresentará o impetrante antes do deposito a ava
liação por contrastes approvados pela Directoria. 

§ 2." Sendo o penhor consis!Pnll~ em :'llllliers da divida 
publica, c nos títulos enumerados no ~ 2." do art. H. o, o im
vetrante entregará ao Banco procuração bastante, para que este 
possa elfectuar a transferencia, quando julgar necessario. 

§ 3." Não sendo paga no vencimento qualquer letra de 
emprestimo sobre penhor, serão os bens dados em penhor 
vendidos em leilão mercantil , com assistcncia de hum dos 
membros do conselho de direcção, precedendo annuncio de oito 
dias afixado no Banco, c publicado trcs dias seguidos nos Jor
naes. Até o momento de ultimar-se o leilão, poderá o dono 
dos penhores resgata l-os, pagando tudo quanto dever, e as 
despezas e!Tectuadas, aliás, verificada a venda c liquidada a 
conta das dcspczas, premio da mora c da comissão de 

1
/2 por 

cento, entregar-se-lia o saldo, havendo-o, a quem pertencer. 
§ 4. o Sobre penhores de omo c prata serão os empre:.timos 

feitos até o montante do seu valor legal, com abatimento de 
ia por ceulo, sobre diamantes lapidados, de 30 por cento, 
sobre diamantes brutos, de 50 por cento, sobre letras hypothc-
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t:.nias, d1~ i) por cento do s1~u valor nominal, sobm apnlíces 
1la di\ida publica, de 10 á 20 por cento do preço corrente, 
sob1'c acçfíes de companhias, de tO á 20 por cento do valor 
rral: sobre titnlos do Governo geral e provincial, da quantia 
tple arbitrar o eonselho de dirccçfío, pur(·m nunca Illl'llor de 
ltnm quinto do Sl'LI valor nominul, 
~ 5. 0 Sendo o emprestirno sobre fiança, será esta rcalisnda 

por hum ou mais liadores idoneos, a nrbilrio do conselho de 
dirceç;1o, os quaes assignem termo no Banco, em qu1) se obri
guPm solidariamente, acceitando ou afiançando letras pelo de
vedor, ü termo expressará o maximo da quantia do credito, o 
tempo da duração, o prazo dos reembolços, que nfío serú supe
rior ao mencionado no art. 1'~. c o premio estipulado, que não 
será menor do que o dos descontos. 

Art. 16. Os litulos mencionados no§ 2. 0 do nrt. 9. 0 qnc 
forem dados em pPnhor, não sendo os reembolços feitos no 
vrncimento, e mais quinze dias depois, com o premio da mora, 
ficarão acljudic<•.dos ao Banco pelo Yalor da garantia, em soluçfw 
do debito. 

Art. 17. l~m todos os casos o premio !la mora sení. o con
l'encionado, ou legal na falta daquelle, ambos eoru o augmento 
de 23 por cento. 

TITULO III. 

Do emprcslimo sobre h!f}Jolheca. 

Art. 18. O Banco poderá emprestar sobre hypotheca até a 
quantia de 10 por cento do seu capital realisado, na fúnna do~ !l. o 

<lo art. 9. 0
, comtanlo que os bens oll"erecidos para hypotheea cs

lejiio situado~ ern municipios cujas povoaçiíes principaes (ridades 
on villas) se emnprehendão 1~111 hum raio de vinl1~ legoas da 
capital da provinda. Al«'·m desta quantia poder;\ do mesmo 
modo emprestar as que obtiver por meio de letras hypolhecarias 
de que trata o titulo :1. 0 

Art. J!:l. A quantia emprestada não excederá a dous terços 
do valor da propriedadn, sendo esta situada dentro da areadas 
cidades comprehendidas na circunscripção do artigo antece
dente, e de mettlde, sendo em outros lugares. 

Art. 20. O proprietario que pretender o emprestimo satis
fará as seguintes condições: 

1. a Apresentar por escripto h uma relação summaria dos 
immoveis e seus rendimentos, com avaliação especial de cada 
artigo, c todas as informações tendentes a j ustilicar os valores 
dados. 

2. a Exhibir os ti tu los de domínio e posse, ou hum a elo de 
notoriedade, que os substitua com certidão rwgativa do registro 
de hypothecas. 
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3.~ Dat' por cscriplo huma declaração assignada, do seu es
tado civil, e apresentar procuração da mulher, se for casado. 

4.• l\Jostrar que está quite com a fazenda provincial, se 
tratar-se de bens sujeitos á impostos directos, provinciaes. 

5.• Provar a contento do conselho de direeção, que sobre 
os bens olferccidos á hypotheca não existem privilegios, hypo
thecas legues e litigios. 

Art. 21. O proprietario scgu rará a parte edificada da pro
priedade contra os riscos de incendio. 

A eseriptura do cmprcstirno deve conter o trnspasse da 
indemnisação, c em caso de sinistro seni esta recebida directa
mente pelo Banco. 

O Banco poderá exigir que o seguro seja feito em seu nome, 
pagando elle os respectivos premios, que serão incluídos na 
quota dos juros. 

Quandr, por falta de Companhias de s~guro~, não se possa 
satisfazer esta condicão, pagará o mutuario mnis até 1 por cento 
annualmente, accrcscentado á quota dos juros: e com este ajuste 
c pagamento a propriedade será considerada segura pelo Banco. 

Art. 22. A importancia dos immovcis o dos seus recursos 
será apreciada pelo conselho de direcção, coadjuvado quando 
for preciso por agentes especiaes de sua escolha, que irão aos 
lugares verificar a exactidão das avaliações c determinar o valot· 
realisavel dos bens oll'ereddos. As despezas com taes diligencias 
serão por conta do rnutuario. 

Art. 23. O Banco não receberá em hypotheca : 
1. o Os immoveis indivisos, se a hypotheca não for estabe~ 

lecida na totalidade desses immoveis, com consentimento de 
todos os co-proprietarios. 

2. • Os imnun eis cujo usnfruclo c domínio não <'Sll~jão li
gados, salvo st~ os inll~n~ssados coust~utirem quo a hypollu~ca 
comprehenda hum c outro. 

3." Em geral os immoveis que não oll'crcccrcm probabili
dade de prompta venda. 

Art. 2!t.. As hypothecas d;,s fabricas e estabelecimentos 
ruraes comprehenderão necessariamente os escravos e mais 
semoventes applicados á sua exploração c trabalho. O Banco 
c o mutuario regularão as cautelas precisas pam tornar clfcctiva 
esta garantia sem prejuiso dos direitos da administração nos bens 
hypolhecados, pertencentes ao mutuario. 

Art. 25. Os pagamentos destes emprestimos serão feitos 
por annuidades, em prazo niio superior a 14 annos. 

A annuidade he a somma que nrn cada anno paga o pro
prictario devedor para extiuguir a divida, em principal, premias 
c mais despczas na J()rma convencionada. Ella comprohcnde: 

1. o O juro estipulado, que será o conente, ou aquclle pelo 
qual o Banco tiver ne;.;ociado na semana anterior ao empres
liuw as suas letras hypolltecarias. 
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9. 0 H uma rommissão que scrit no maximo de 2 por cento ao 
anno om beneficio do Uanco, pelas dcspczas de administração, 
e pela responsabilidade de garantir com seu proprio fundo as 
letras .llypothecarias. 

3. o Hum a som ma destinada lÍ amortisação do prineipal. 
Art. 2ü. A annuidade será a mesma em todos os annos 

em qup deve ser paga, conlonnc a convenção, e calculada de 
modo que produza a cxtcnção da divida no 11m do tempo eon
yeneiomado. Será puga em duas partes iguacs c por semestres 
adianqdos. O devedor poderá desempenhar-se por nnticipação 
em todo ou em parte, mas sem dcducção ctos juros c com-
missão do semestre começado. . 

AI't. 27. Na falta de pagamento nos prazos marcados 
pagará o devedor o premio da mora, c a divida toma-se exigível 
em sua totalidade. 

Art. 28. Tambcm torna-se a divida exigível no caso de 
ter lw\'ido dissimulação de privilcgios, hypothecas lcgacs ou 
litígios que gravem os bens hypotlwcados, ou quando por detc
rioraçãli> sobrevinda, deixem de garantir a divida na f()rma do 
art. J n. 

1\erla ultima hypothcse o devedor poderá ser admitlido a 
aprescnltar hum supplemento de hypothcca, ou a reforçar a 
existente com ourtas garantias. 

Art. 29. Na escriptura de hypotheca se declarará que o 
devedo1~ sujeita-se ás condições prescriptas nestes Estatutos. 

TITULO IV, 

Das letras hypothecarias e sua amortisaçãn. 

Art. ao. <) Banco n·alisaní os fundos precisos para os em~ 
prestimos sobre hypo\hccas por meio de letras hypothecarias, 
que irá negociando á proporção que fizer os mesmos crnpres
timos, e de modo que a parte do seu capital empregada nestas 
operaç.ões nunca exceda á concessão do art. 18. 

Art.. 31. As letras hypothecarins teern a dupla garantia da 
propriedade dos mutuarios, e do capital do Banco; c o seu valor 
total nãio póde ser superior nem á somma da divida hypothe
caria contrahida com o mesmo Banco, nem esta ao capital 
social r~alisado. 

Ellt1s são ao portador, vencem hum juro annuai, pagavel 
semestrallmente, uão tem prazo certo, mas consignarão a obri
gação dl\> Banco de as resgatar dentro de quatorze annos. 

Art. 32. As letras hypothecarias se dividirão em series , 
dcsignadüs por nu meros, e em cada serie haverá numeração 
especial. O valor de cada huma destas letras não será superior 
a 500~, nem menor de 50~. Serão extrahidas de livros de talãE>, 
e assignadus por trcs membros do conselho de direcção. 
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Art. ~!1. O resgate de~tas letras far-se-ha por mr.io de 
sort1~10, a que procederá o conselho publicamente nos dias 15 
de Janeiro e 15 de Julho de cada anno. 

Art. 31-. O numero de letras que se dever;í extrahir em 
cada sorteio coiTPspondcrá á imporlancia das quantias que 
tloverilo ter sido pagas pdos devedm·,~s, a titulo de amortisação 
dllt'ante o semestre findo, preenchendo o Banco qualquer dil:. 
ferença com o seu proprio capital, se parte dPssa importaneia 
não tiver sido satisfeita. 

Art. 35. No caso em qne houver reembolsos por nntici
pação, como perrnitte o nrt. 2G na segunda parte, o sorteio 
eomprehendení tambem letras no valor preciso desses remn
bolços, se o eonsdho de direcçüo nüo os tiver empn~gado no 
desconto ao par de titulas da mesma especie. 

Art. 36. O sorteio será regulado de modo que as letras 
mais antigas não Httuem preteridas, c sPjão resgatadas dentro 
do prazo de 14 annos, contados da sua emissão, conforme a 
dausula que contem. 

Art. 37. l'lo dia immPdinto ao do sorteio seriío os numeros 
das letras nelle cxtrahidas·, allxados n:1 sede do Banco, e pu
lllicados pela imprensa, convidando-se s1~us possuidon·s a virem 
receber a sua importatH~ia com os juros vencidos dentro de oito 
dias. Findo este prazo cessão c~tas letras de vencer juros. 

Art. 38. As letras resgatadas em consequencia do sorteio, 
e as que o I~anco descontar com os pagamentos anticipados, 
serão marcadas com hum carimbo espedal, para servirem na 
tomada de contas, c depois serem completamente annulladas. 

TITn.o V. 

Da Assembléa Geral. 

Art. 39. A :1ssernblea geral será constituída reunindo-.<:~ 
pelo menos tl·inta Accionistas, possuindo cada hum Yinte r.u 
mais acções, representando pelo menos o quarto do valor das 
acções emitlidas. Tem direito de votar o Accionista que pos
suir vinte acçücs ; c terá mais tantos votos quantas vezes pos
suir mais cincocnta acçõcs, não excedendo nunca a dez votos, 
seja qual for o numero das acções: o que possuir menos de 
vinte acções poderá propor c discutir, mas não votar. 

Art. 40. A acquisição das acções para dar direito de fazer 
parte da asscmbléa deve ser anterior á reunião pelo menos 
sessenta dias, salvo o caso de ter-se e!Tectuado por titulo de dote 
ou successão. ' 

Art. ft.L Os Accionistas legitimamente impedidos poderão 
dar procuração a outros Accionistas para os representarem na 
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n~semiJieiJ gPral, mas nrs!r easo n:Jti pouerfío os procuradores 
Pxereer rnais dP d<~z votos S<'IIS (~ d1~ st•us conslilllintP~ n~unidos. 

Art. ~2. Haver;i todo.; os <11111os na prinwira dolllin~a de 
Man:o lnun<1 reunião da as,;erublt'•a geral dos .\<cionislas do 
JL111m; aft'•m dl'slas poder;í h tn•r n~uniõcs e\lraordinarias por 
dl'liberaç;io do eonspliJo de direet:ão, por pedido da eommissão 
lisr::tl ou dt~ .\c!"ionistas que reprcsentc~aJ quatro mil acçiies. 

A ri. ~:r Par· a ~sL1s reuniücs sPr<1o cunyocados todos os 
.\ceionislas com direi lo de voto, por eart<:Js (~ pela imprPnsa, 
eom anlicipaçüo pelo nwnos de dez dias. E quando o conselho 
ele dii'Ccçüo rliio faça a convoeaçib, se,·::í feita rwlo Pn~sidente 
da assemhl<'•a, a requerimento dos .\ccionis!as ou da CO!IIIllissfío fiscal. 

Art. r,rL Se não comparec:en•m no dia 111arrado Acrionistas 
qtw possfío r~onstiluir a a,;spruhlea, na r:onlormidnde elo art. 39, 
ficará n I'I'Uili<io adiada para a primeira dominga q1w S<'guir-se, 
passados dez dias, <' neste easo o lllllll<'l'o de .\cdonistas que 
eornparpcprcm cnnslilnir;í a nssPnJhl('•a ~rr;ll, 

Arl. .'lt_). A nwsa da ns~<'Jilbf,-~il Sf•r;í ('Oiltposta dP ltUJII Pre
sidente, h11m vi1:<'-Presüf<>ntt~ e dous Secrclarios, <pw S<'rvirfío 
por Ires annos, e S('rfío eleitos o Pn~sidcnte e Yiee-Pn•sidPille 
por maioria absoluta, e os Secrelnrios o podPrilo spr por maioria relativa. 

O Prcsidcnt~ srmi nos seus i:npt>dínwntos Oll f;>lLJs substi
tuído pelo viec•-Presidcntt•, c alt'•m elas funt\<'i<•s gPI'iH'S dP l<l<'S 
Ci\rgos, terá o direito de fazer sa!Jir do n•einto da assr~rnbl(\a o 
Aecionista ou Accionislas que pcrluharem as (kliLera~·Oes; e o de 
suspender· a reHJJiüo, que se tornat· Ílllllllltrwria, llJan·arulo 
outro dia Plll <JUP conlimw. 

Art. l,.(i. A' asseruhl~!a ronJpl!le: 
§ 1." lklihet·ar sobre as proposiçiies qtw lhe f(m~m submet

tidas, c sobre todos os in leressps do Ba neo, PIIJ <'otllill'rnidade drsles Estatutos. 

~ 2." Autorisar sobre proposta do conselho de direcçfío ell!
preslimo ao Govemu da pro\iw:ia de S. Paulo, r·ru virtude do ~ 11 do art. 9." 

' ~ 3.• Julgar as contas nnnwws, apresentadas pelo conselho 
de direeção, dt~pois de e\aminadas pda CO!Illllissrro liseal. 

§ 'Í·." Suspender de suas f'llncç(iPs qunlqu(~l' Din'ctor, riPs
lituil-o, e nwsmo u lodo o eonsdl10, se (()r rwe~~ss<Jrio para a 
salvaçfío do Banro, norne;nH!o irnn1ediatanH•ntn outro <Jlr(• o 
substitua. A dPslituiç·iio poJ'(\rn S!Í podcr;í SPr resolrida co,, o 
nunwro de Aceiouistas e ue Yolos exigidos pelo art. 51 !la ullirna parte. 

Art. 1,7. A a~;lílnrhl1;a pf)clPr;i I'S!abe!Pcrr ill{l'llci;•s nos li!
gares da província, e1n quP convier a hem das nr•epssidadPs do 
eommcreio c tla lavoura. ,\s opPraçües dPslas age1wias por <'111-
quanlo S('f'âo unic;J!llf'll!f' a~ lll''llcionatL!:> 110 art. H." ~ 1,

0
, e 
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~rnpr~stimos sobre metaes precioso:> c diamantes , cottl'orme o 

§ 2." 
Se for estabelecida a agencia em luglll' onde haja a\fandcga, 

poderú tambl'm emprestar sobre lllet'('iHlorias nCw sujritas a 
deterioração, e depositadas n;', alfandí'gcl, tmpirhcs ou arma
zens alfiltHlegados 11ló metade do seu \alor, dado por corretores, 
c na falta por arbilros nomeados pelo Agentf~. 

Art. 48. Os Agentes serão nomeados e demiltid()S pelo 
conselho de direcção, o qual lhes dará o mandato, guardando 
as disposições destes Estatutos; c prestarüo fiança ou caução a 
contento do mesmo conselho. Y enccrão h uma gratilieação mar
eada provisoriamente pelo conselho, e dependendo de appw
vaçlío da assembléa geral. 

,\rt. 49. As caixas !lliaes que a assembl(~a crrnr em vir-
tude do art. 8." não poderão ser estabe\el'idas sem prú,ia appro
vação do Gon•rno lrnpcrial, o bem assim as agendas não 
I)oderão cmprelwnder operaçõt>S diversas das designadas no 
art. 4.7 sem a mesma lllifH'OVa<:ão pn'·via. 

Art. 50. A assem bka sol ici tani do Governo Imperial oppor-
tunnmente qualquer alteraçiw uos pre~enles Estatuto", em har
monia com a h'gislaçuo quo ror p·omul~~<tda sobre hypolheeas; 
C tambClll dos (:Odt'l'l'S COillfll'tl'll(l'S (\\HH'Slptel' faYOl'CS espeeia('S, 
quo auxiliem o deselnolviHll'lllO do credito tnritorial e hypo
thecario, pela elevação dos prazos da anwrlisa(;üo dos cmpres
timos, c prla diminuição da taxa do juro. 

Art 51. Nas reuniões ordinarias da asscmbl{~a s<'• se trat;n.í 
da administração do B<tnw, da gestão do eonselbo de <lirerção 
ü eomporlalllül\[0 l:o:; nirectores durante O tlllllO lindo, l' das 
nw!lidas !Ptull'nles a nu•lltorar o SPrvic;o <' l't'fll'ilnir os abusos: 
ncllns SI' pollNfío r e sol\ ('r LllnlH'lll q Uat'Sl(Uer propostas de llii'IIOI' 

importaneia Jdtas pelo eons('liw, eomnliss~to lisral ou qualquer 
Accionista. 

Toda a proposição de maior importaneia ú juizo da assem-
bléa lieará adiada para reuuiilo ~~xtrnonlinaria, na qual só se lra
tarú do e>bjecto especial que motivar a eomocação. 

As refornws destes l~stalutos sú poderão ser decretadas em 
reunião especial, composta de sessenta ou mais Aceionistns, que 
representarem pelo IIH'tlOS hullt terço do ynlor <las neçü<•s cmit-
tidas. 

Art. n2. A assemb\(•a tomará '>IILIS resoluçües pela maioria 
de votos dos Aecionistas prcsnntes: e poderú trabalhar nos dias 
~~:onsccutivos no da reunião, se j ult>:ar preciso. 
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TITl:LO \'1. 

Da conselho de dirccção, commissào onlinaria e conmlÍHsào 
fiscal. 

Art. :)3. O Banco sr.rá arlininistrado jlOI' hum conselho 
de dirt't;t:fiO colllposlo de nove tll!'lllbro~, eiPiLos <l'cntre os 
Ac<~ionis~as com dtrcito de voto, pela assemlJit;a geral, em <'8-
anlinio secreto, e maioria absolula. Se no primeiro escrutinio 
w1o ltouver esta maioria, procedt~r-sc-ha a segundo, em que 
cntrarJo ns cantlidalos uwis votados em numero duplo dos que 
tivert~m de st>r <~lei tos. 

No caso de Pmpat.e fleci<lirú n sorte. 
Art. 54. Cada Di redor atltes de en I rar em Pxcreicio depo

sitar;í 110 Bnnco cinrtwnla aeções adquiridas antes on dPpois 
da eleirüo, as quat~s não poder;) alicnilr uo tempo do exercício: 
il durante este nüo podcrú conlraltir com o Banco enqwest:mos 
hypothecarios, <~nem acl~ltlnu!ar as f'unclJH'S de Gerente, sob 
<(ualqncr denominaçiio, dt~ outro~ cstahelednlcnlos banearios. 

Art. 55. :\o t~aso de impedimento por nwb de :JO cli<ls, ou 
falla de algum Biredor, srnirá o Accionista qne seguir-se na 
ordt~lll d:1 votaçiio, e satisli<\l'r a condi~~f!n rlo arliljo antecedente: 
e para f.'stc fim serão considerados supplt·1lles os seis mais vo
tados. A snhstituiçüo por vaga durar;í quanto for preciso para 
<'otnplctar o lt~mpo (k exercício qtw f;tllava ao elfer!ivo. 

,\rt. 5ü. O const•lho serú n·uovadn por hum terço em cada 
anno. Nos dous primeiros periorlos de renOY<H:ão a sorte dcsi
gnarú os Dircclores, que dcY<'Ill ser substituídos, e nos srguintes 
rcgularú a antiguidade. 

(h Hireetorcs podem sr~r rePlt~itos. 
Ar!. ii7. ():; Hiro'rlort·s Plt•gt•r;io por Pserulinio st•crdo e 

maioria ahsolula <li~ votos tl'<'nln• si hum l'resitlt•nl<~, o qnal 
servirú annualtnetlle, e st~rú suhstiluido nos impetlimcnlos ou 
faltas pelo Direelor mais votado da lista g<'ral, ou da turma 
mais antiga. O Presidente tPrá o voto dP qualidade. Igualmente 
tJicgerüo hum Seerctarw <~ hum Sllpplcnle, bastando para esta 
eleição a maioria relativa, qual scrú encarregado de lavrar as 
netas das se~sfíe,;, e de cxpt~!lir a eorrespondencia do conselho. 

Art. !:>S. O con~l'llio d!~ dirt•eção representa o Banco para 
com terceiros e perante a Administração Publiea, c em juizo, 
para o que lhe fieão eoncerlidos lodos os poderes grraes c cspc
ciacs, inclusive o de proruraclor em c;msa propria. 

Compete-lhe csp<'eialmcntc: 
§ 1." Fixar as de:;;ppzns ~cracs da a!! ministração, crear e 

supprimir empregos, mart:ar suas attribuições e vencimentos, e 
organisar todos os serviços por meio de hum Regimento interno, 
~m harmonia com os presentes Estatutos, executando proyiso
J'iamente alt'~ approvação dcflnliva da asscmbléa geral. 
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§ 2. 0 Nom:'ill' í~ d;~,nillir os ~~lll[ln·;::Hios c ,\genl;~s do Banco, 
eorno c quando convier. 

§ 3.• Hcsoln~r sobre propostas pura empn·slimos hypollw
carios e nberturas de rr~ditos. 
~ 'L'' Regular a applicação do:-; fundos disponireis: n por

tanto drt<'rminar as qtwntias, qne pod:~rão S!'r f'lilpreg;tdas em 
descontos c empreslimos. 
~ 5." Fixar ~l'manalmente a taxa dos dt•sconto:-; e enlpres

limo~, a qual fará publicar pda irnpr!'n.,a. 
~ 6. 0 Determinar a fôrma c valor das notas e letras llypo

l heearias; e regular a respectim emissão c ;nltmllaçiío, em vista 
do capital do Banco, do ('stado do llH~reado tnoul'lario e das llis
posiçües destes Estatutos. 
~ 7. • Hcsolver sobre a conwnieneia d;~ fazPr compras lle 

metacs preciosos, movimento de fundos por conta do Bancn, 
op;~t·açi1Ps de cambio c recehimnnto de dinhPiros a prclllio. l\lar
cará os premias destes clllprPstiniOs, das letras !1~ pollwearias c 
das corlias corrcn les a prPill i o reei proco. 

% 8. o Organisar a lista das llrmas que poclnriío ser acccita~ 
;í deseonlo, c a tabPlln das quantias que ptHIPr;í cada ltuma dellas 
:s-:1rantir. 

§ !J.o Promover as acçii('S .indiciarias pr(•t·i,;ns nos rlirPilos 
do Bnnco, c defendei-o l'llo juizo, para o !JII<' consli!nirú atho
~ados P procuradores. 

§ 10. Hcsolrer corno j11lga.r romeni;·nle ~obre qtHIPsqncr 
propostas para liquidação de dividas, P tomar as medidas prc
eisas para acautelar os inlercssc~ do Banco. 

% 11. Organisar as conteiS e o relalorio annual que deve 
ser presente á assl'mbléa g1~ral dos Accionistas. 

% 12. Propor ii a~;s>'lllbll'•a ;,.;l'ral as ai!Pr;11::hks !JIH' l'llll'lHler· 
ronH~llienlt•s nos pr<'.~!'lllt's Eslalulos. 

Arl. t;H. O coHsellw dt~ din~e<;fío rl'nnir-se-ha fH'Io nu•nns 
hnma vez em cada semana, c poderá tleliiHll"at· estando prcsenlo· 
a maioria de seus membros. 

At·t. 60. Compete ao Presidentl' do conselho de dirccçuo: 
~ t.o Apresentar á assembl{•a gr~ral dos Accionistas, ern nome 

do conselho, em suas reuniões ordinarias o rclatorio annual das 
operações c cst<Jdo do Banco: e n<Js extraordinarias expor o
ohjeeto qtw motivou a convocaçiio. 

§ 2. o Presidir ao conselho d;~ dirccção, ser seu orgão, exa
minar e iaspect.:ionar as operaçües e oult·os ramos d1~ ~crviço 
do Banco, lazer executar fielmente os Estatutos c rigimento, 
i:llerno e as decisões do con:;nlho, devendo suspender as que 
julgar contrarias aos Estatutos, e submellcl-as ú decisão da 
ass•~rnhl{•a gPral dos Accionistas. 

§ :J. o Presidir as cornmissües quP forem nome;Hias, 'a cujos 
tt\thalltos entender eonvenicnle assistir. 

11l'•lpür no consclht~ as nwdicla~< qu·~ julg-ar vantajosas aos-
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interesses do BaiH~o, ~~ couvocal-o exlraonJiuarialllf'IILI', cpwndo 
cnlt~nder eonvPllit~nle. 

~ 4. o Assignar a eorrcspondeneia em nom•) lh: conselho de 
dirceção. 

Art. 61. O ('OHselho de uin~cç.iío nos nPg.H~íos ordínai'Íos 
e previstos St~r;í n~pn•senlado por hllllla e<>llllllissi\o rom a dcno
IIIÍILH:iío de commissão ordinaria, cninposta dn Ires de seus 
membros, sen~tuJalnwnlt~ dPsignados de modo que lll'llhum 
uwmbro ~irva dtt,1ci Sf'!IJanas consceuti\as. 

Art. fi2. ]~,ta COIIIIIJiss;io n~un:r-se-ha Lodos os dias utcis 
no t'scri p! o rio do Ba né:o, durante: as horas marcadas pelo conse
lho, c p<Ídc funrcionar t'Stando pn~sentcs dous llll~lllbros. 

-~· ella ~~lllllfll'e: 
~ 1 o Executar as ddiiH~raçõ<·s do conselho, concluir e rcali

Silr as <'1H~ra<;ÕPS de qtH· trata o ~ :l." do art. 5H; fawr descontos 
'-' emprestimoi, em ronfonnidade elas regras estabekcidas pelo 
conselho. 
~ 2." T1~r sob sua insp1~cçfio tada a ('seripturaçiío c scrviça 

do eseJ'iptorio c cofrP, c suspender a qualq•wr empn~gado, lia
vendo urgt~nr.ia. 

Art. (i:J. Na oer:nsiiío da eleiciio do mnsf'IIJO de clireeção,. 
proceder-s~-1ta do IIH~smo modo ;\ elt•it;ão dn liuma c·omr11issiío, 
c:omposla de tres fiscaes, d'entre os Acdonistas que possuírem 
mais de 40 acçiies , os quaes servirão durante hum anno, c 
serão substituídos nos impedimentos ou faltas pelos que se segui· 
rem na onlem da votacão. 

Art. WL A' Psta "commissão incumbe: 
§ t. o I nspereionar todas as opNat:iks do Baneo, para o que· 

deverá examinar nwnsaluwntc o estado das caixas, esrriplur<~ção, 
rPgistros <~ 111ais lirros do rnesmo Barwo. 

§ 2." Dar ront.a ;í a:i:->I'IIJ!dt"·a g.·ral dos .\cdonislas ~~n• cada 
hunta das suas n·uniões onlinal'ias, elo modo porqut~ o eonst~lho 
de direcção tiver d1~scrnpenhado as suas funeçt1cs, verificando 
<L'> contas entregues c emittindo sobre cllas o seu juizo; assim 
corno sobre as medidas que o mesmo conselho ti\cr de apre
sentar it assm11bll'·a. 

Art. G5. Para melhor dPsempen!Jo de suas funcçõcs po
derá a commissuo fiscal, ou qual(Jiler de sr.u membros, assitin 
ás scssõt'S do conselho de direc1;ão, c aos trabalhos da com missão. 
ordinaria. 

TITULO VII. 

Dos balllnços, contas anmwes, dividendo e fundo de reserva .. 

Art. CG. O conselho de dirceção fará publicar no Jornal 
tle maior dreulação qun se imprimir na capital, e re1mMt~r;Í ao: 
Presidente da provinda, alé o dia 8 de cada mez, llum balan,... 
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cclr, que mostre as opcrar:õrs realisarlils no 11wz anterior, c o 
Pslado aclivo e pas~;ivo do Banco; c lrimrnsalmcnlc o de suas 
agencias c caixas filiaes. 

Art. 67. Ató o dia 1 :i de Fevereiro de cada anno o con-
srlho de dirre~iio Pnln•gará á commissfío lisral, c com o rela-
1orio de seus trabalhos, as contas do anno soeial que tiver 
findado, c que serú o mcsn1o a11110 civil: as~i111 como lhe I'Olll: 

munirnní por cscriplo ns nu~didas que houn~r de ap!·escntar a 
nssPmbléa gPrnl. 

.Art. G8. O conselho de dirccçfio nos dias 1." de Janeiro 
c 1.0 de Julho de eada an11o prorcderú a hum balanço pura 
saberem-se qunrs os lueros hnvidos durante o semPstre findo; e 
1endo sido Pstc tralwlho approva<lo pela commissão fiscal, dedu
zidos 1 O por cento dos mesmos lucros, o restante será repartido 
pelos Aceionistas em proporçfio de suas neções. 

O primeiro dh'idendo comprelwnder:í o tempo decorrido 
desde a installaçfio do Banco até o fim elo Sl'mcslre que houver 
principiado depois da mesma installaçiio. 

Art. ()9. ])os 10 por et•nto <11 duzidos na fúrmn do artigo 
antccerknte, 5 pertPnt:eriio aos Diredores, ~~~~~ remuneração de 
toeu trabalho; e 5 serão eonservados para fundo de rPserva, desti
nado a fazer fuee á dividas absolutamente ineohraveis, c outros 
JlrPjuizos que tiver o Baneo. 

O fundo de resPI'\'a nuncu pxccderá de 15 por cento do ca
pital soda]; quando houver elwgado n este maximo todas as 
parccllus que lhe são destinadas entrarão no dividendo partível 
pelos Aecionistas. 

TITULO Ylll. 

Da liquidação rio Tlanco e disposiçiirs geraes. 

Art. 70. A sodcdnde será dissolvida no IIm de trinta annos, 
salvo se a assemhl{•a gt·ral dos .\ecionistas resolver prorogat· a 
sua duração, com approva~·ão do (inverno Imperial. Tambem 
será dissohida nos rasos de quu !rala o art. 2\J5 do Codigo 
Commerciul. 

Art. 71. I\o caso de dissolu\·ão, a assemhléa geral deter-
minará o modo pratico de Pll't~eluar n liqui!laçiio. 

Art. 72. Se aló o XYI <~nno da existencia do nanco, não 
for resolvida a sua duração alé·m dos :30 annos mnrcados no 
art. 1. 0 , desde então os cmpreslimos sobre hypolhecas só po
derão ser cont.ractados, c as lelras l1ypothecarias emittidas pelo 
tempo que restar ao Banco. 

Art. 'í3. O Banco poderá comprar c fazer construi~ os rdi-
fieios que nnccssitar para seu estabelecimento. , 

Art. 7!,, O consPlho dr direr~·iio fnrá vender em hasta pu· 
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blica no menor prazo possivPI os bens de rail, sPmoYenlcs c 
Jllovl'i.~ que o t:a:tco houtei· de S(~us devedores. 

Arl. 7::>. Est1·~ Estat11tos niio podNüo St'l' r('JO!'IlliHlos al!Í 
o lim do anuo d(~ 18;}(), salvo a n·speilo do art. HL 

Art.. 'íti. Ilt- applic~nvl'l a est<' !:amo a disposi~·flo do art. ·to 
do lken•to 1\. 0 1'}70 ele 10 li(' Janeiro de 18'~!); r portanto será 
franqueada ao Ag(•nle on Agente~ llOllll'atlos pdo Governo toda 
a escriplurac;iio para n~rilicnr-se o <'Xilllle. 

Art. 77. Confwnw o <l<'SPnvolvinH·nto que tiverem as ope
rações do Banco, pod1•ní o seu capital ser dcvado a seis mil 
contos, cotu approva<;flo do (;ovemo luqwrial. 

1TITLO I'\. 

Di.~ poúrõcs tran s itoria.~. 

Art. 78. E~lnndo sub~eriplas cinco, mil acçõrs pelo menos; 
Sl~rüo os rc,;pedhos .\ccionista~ convocado:> para huma reunião, 
onde soh a pn~~ideneia do incorporador, e 11:1 sua Ltl1;1, do Accio
nista que !iH' acdamado pre.;i<lt-n!r, procederiio á ekif:fío do con~ 
st~lho de dire•:c;ão, crn eonfonnidad(~ do art. 5:1. Se estiverem 
presentes menos de J:.) .\eeionis!ns com direito d,, wlo, eon
formc o art. 3\J, rar-se-ha nova convocação para outra reunião, 
na qual yotarüo Acrionisins possuidores de metada do numero 
das acções exigido para dar o direito de voto. 

O Presidente nomeili'Ú hum :\ccionisla para senir de Se
cretario, que lavrará a acta, a qual será por todos assignada. 

Art. 79. Os J)irectores eleitos procederão ímmedialamcnle 
á todas as diligencins preeisas para a installação do Banco, cspc
eialmente ns th'signatlas nos ~~ 1." "2." do arl. 58; I' ptfc•rtuadus 
cllas, eonvoeariío a a~sl'mhl(·a w~ral dos "\eeionislas, que re~;ol
vcrá a installac;iio do Banco, e o começo das opernçiit•s. 

Art. 80. i\esta reunião a assernbl()a grrnl "~'l'Ú interina
mente presidida pelo incorporildor' e na sua falta pelo pre
sidente do consPlho de diree<;fio, ou qumn suas vezPs !izcr, ser
vindo de Secreta rios dou.'i Aceionistas dPsignados pelo Presidente. 

Procederá immediatamentc á eleição da rnesu p<'l'lllilnente~ 
que será logo empossada, c tambcm dil commissão fiscal. Igual
mente tomará em consideração o qne lhe propuwr o conselho 
de direcção, tendente a organisação dos seniços, n:.1 forma do 
art. 58 § 1.0 

At't. SL. Esto conselho de direcção serviní até o ;t.o de 
Janeiro de 1860, entrando então em exercício o que for eleito 
na anterior reunião da asscmbl{•a geral; c installado o Banco 
preemherüo o.-; Direetorcs a condição do art. 5.L 

.\ 

\' . 
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DW~RETO N.o 2.387- tle 2 lJE .\Lril de 1839. 

#t. ~ Autol'isa a inrorporaçiio e approra os estatutos do Banco ln-
9 t:h.. dustrial c llyjwlhf'curio, I'OIII dil'crsa~ ultaar;ães. 

A ttrnflPJH1o no qur. 111n n·pn•senl on A n lonio da Hm:ha 
1\lirancla e Siha, e t1~ndo oiiYido a Sec~iio dl' Fazenda do Con· 
selho de Estado; IH'i por hl'lll runet~del'-liw antorisac:iio para 
fundar nesta eôrlc uma soriedadP anom 111a com o titulo tle 
Uanco Incluslrial e h_,·pot!Jrcariu, a qual se n•gnlará pulos es~ 
tatutos que com este baix.üo, depois de feitas as Sl'guintes 
alterações: 

1. • Suhstituão-se: 
Tudo o que prcct>de o capitulo j .0

, flppois das palavras; 
-a sociedade tem por fim o seguinte, por estes paragraphos: 
~ 1. o Empl'estar: 
1. o Sobre hypollH~e:1s de proprieflafll'S urbanas c rusti('as. 
2. o Sobre penhor ou c;uu::io <!1) n pol ic1's da clh ida publica 

c de nf:~õPs de companhias, excPpluadas todayia as da propria 
sociedade; sobre o de títulos tOJIIIJWrciue~, qtw tenlliíu prazo 
fixo, c o de mercadorias dPposiladas na Alt'an<ll'ga. 
~ 2. 0 Descontarldras garantidas por duas firmas ao menos, 

acred!itadas, c que não tenllão prazo de vencimento superior 
a sei~ mezes, c hem assim letras do Tlwsouro c da Al-
fanclcga. · 

O art. 17 pelo seguinte:-Art. 17. Nos contraetos de em~ 
prestimos sobre hypotllecas pócln a sociedade estabelecer: 
~ t.o l)agamento cx.igivd em prazos que não cxccdão a 2!~ 

llli'Zl'fL 
% 2. 0 Pag-anwnlo por aJJtorlisal:iio. Nt'S(l~ caso o nliJLIIario 

c:onlJ~ahc co111 a sorit~dadc l'lll[li'I'Sia!lora a obrigal:üo !11~ I'I'JIIir-sn 
por meio de annuidatks, tln JJJalleira <}IIC a extinção da dhida 
se npcrc no prazo de H. annos. 

§ 3. 0 A annuidadc C0111prclH'Ilrlc: 1.0
, o juro do capital pri

milivo:, 2. 0 , huma amortisação constanln, calculada sobre a 
tnxa do juro c a duração do elllprcstilllo: 3. 0

, hnma commissão 
annual de 1 a 2 "/o da parte do emprcslimo que não estiver res~ 
gatndo. 

§ 4." A annuidade deve ser paga JWlo mutuario, a saber: 
metade em 30 de Junho c outra em 30 de Dezembro de 
cada nnno. 

Os nrts Hl, ~O c 21 pelos seguintPs: 
Art. Hl. As letras hypolhPearias serão cxtrahidas de talão, 

assignatlas por trl's membros da direcloria ~~ classifirlldas por 
sericf, cada uma das quaes i<~rú sua nUJIII'r<H;fío, e l'OIII}irehen
derú as letra~ que tivl'l'elll a Hte.;ma la-.:a dt~ juro. 

Art. 20. c\S lHll'aS hypothecarias ~f'rão J'f'sgaladas por vin 
de sorteio, fllH' l<'rú lugnr sentcslralnt<'lll<'. Cada sorlPio com~ 
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prchendcr;í o nnmcro de letras correspondente <Í sonuna das 
quantias que os mntuarios deverem pagar, a titulo de juro e 
amortização, no semestre ultimamente findo, e do valor dos 
emprcstimos que tiverem sido pagos por antecipação no mesmo 
semestre. 

Art. 21. l\"os primeiros oito dias dos mezes de 1\Iarço c 
Setembro de cada anuo procederá a Hireeloria, PJII presença 
de hnm eonnuissario llo (~orcrno, IIOJJH'ado pdo Ministro da 
Fazenda, ao sorteio das letras hypotltccarias que holiV!'l"l~lll de 
ser amorlisadas. As letras das dilfercntes scries eutrarilo em 
wrtC'io, por ordem ua data em que fon•m cmittidas. 

§ 1." Dentro de oito dias, contados do em que se fizer 
o sorteio, serão puhiieados nas folhas diarias os numeros de
sig-nados pela sorte, c conridados os possuidores das lctraii 
correspondentes a irem ao l~anco n•ceber, no dia indicado pelos 
annuncios, a importancia do capital c juro que ellns tiverem 
vencido. Desse dia Clll diante cessa o juro das letras indicadas 
pelos referidos nuuwros. 

§ 2. 0 As letras assilll amorlizadas, c as que forem n~em
bolsa!las por anlicipa<;ilo, s<~rão illllll<~diatamenl!~ marcadas com 
hum carimbo que indique estarem cllas annuladas <' retiradas 
da circulação: fazendo-se demais menção disto mesmo nos res
pectivos talões. 

§ :Lo As letra' annul~abs scrilo encerradas em hum cofre, 
para serem queimadas ant<~s de findo o sPmestre, em que se 
fizer o sorteio, em presença da directoria c do rommissario 
do Govcmo, de f{tle trata o art. 21. Lavrar-sc-ha, em livro 
para isso destinado, hum termo desta op•·raçilo, o qual será 
assignado pelas 1wssoas, cuja IH'!'Sença se exige no JJH'smo 
arlig.o. 

()art. 2~. Jl!'lo seglliJlle:-,\ sori!·d:Hh~ L!' r;( hum col'n· d<• tle
posilos volu11larios par<t tilulos de credito, pedras preciosas, 
llloeda, joias e ouro ou prata em harra, dos qu;ws n·<·ebcrá 
hum premio na proporção do valor dos objeclos depositados, 
dando a soeiedadtl J'<'eibos dos dcpositos, nos qmws !lPsignc 
a natureza e valor dos objcelos depositatlos, o Jwnw e resi
deneía do depositador, a dat:J. em que o deposito for feito 
e o numero <lo registro da inseripçilo dos mesmos ohjcctos. Taes 
recibos não são transferíveis por endosso. 

No ~ 6. o do art. v~ a palavra-vall'S-pcla palavra-letras; 
c suprimilo-se as S<~guinles:-os quacs serão assignados pelo 
Thcsoureiro e p')r dous diredores de semana. 

2.a Hedijão-sc do modo abaixo indicado os seguintes artigos 
e para{jraphos: 

Art. 11. A soeiedadc poderá emprestar sobre hypotheoa 
de propriedades e cslabclceimcntos rnracs c urbanos. 

Poderá igualmente, & e. (como nos estatutos). 
§ 2. 0 do art. 12. O emprestimo hypothecario nunra cxce .. 

. 27 
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derá a 3f!~ do valor do immovel sito dentro das cidades e a 3/5 
dos de fúra dellas. 

Art. 1G. Os empreslimos sobre hypothccas serão feitos 
por eseriptma pubica, c os de qur~ trata o § 1. 0 do art. 17 
o scl·üo ~~ont letras I'OITPsporHh~nlr~s tÍ mr·sma escriplura, aeceitas 
pelo mutuario, &c. . 

As refonuas se farüo, & c. (como nos estatutos). 
Art. 18. A sodcrlade poderá cmittir, eom o nome de 

letras hypothcearias, títulos de divida do valor de 200$ c 
4001!> eada huma. Estas letras são ao portador, mas o capital 
que represnntão he pago por annuidades no prazo de 14 annos, 

A annuidade comprelwndc o juro c amortisação. 
§ 1.0 Os portadores das letras hypothecarias só teem acção 

contra a sociedade que as cmillc. 
§ 2. o O juro c amorlisação das letras hypothccarias serão 

lixados pela sociedade na occasião em que as emittir, de maneira 
que as ditas letras sejão amorlisadas no precizo prazo de 14 armos. 

§ 3." No corpo das letras hypotheearias se designará dis
tiuctamcnte a quota do juro c a da amortisação, c se inserirá 
a clausula de serem resgatadas no referido prazo. 

§ 4. o A sociedade póde pagar por antecipação as letras 
hypolhecarias que com tal intento lhe forem offerecidas pelos 
resprctivos portadores. 

§ 5." A emissão das letras hypothecarias não póde em caso 
algum exceder o valor das quantias que forem devidas á so" 
ciedade pelos proprictarios de immoveis, em virtude de contractos 
feitos nos termos dos ~§ 2. o, 3. o e 4.. o d(J art. 17. 

§ 6. o A soeiedade não poderá ta m b<~m em caso algum 
empn~star sobre hypotltceas, qurr 1•stas hypothccas sejão fejtas 
soh as condit;i)es llt~ que !rala o~ t." do art. 17, quer sob 
as dr~l}tH~ lral;-1\111.~ outros paragraphos do nu·smo artigo, quantia 
superior ú smnHJa das !Ptras h~ poLht~rarias, qw· t•slivcrl'lll l'Hiit" 
tidas, c ua quarta parte do seu capital realisado. 

Art. 2!,.. A socil'dade púrle tomnr dinheiro a premio, 
passando letras ú ordem e eom prazo nunca inferior a 30 dias. 
Póde Lambem abrir contas correntes sobre deposito prévio de 
valorPs equival!•tltr•s em moe1la corrente, em titulos eommer
eiacs a prazo lixo, em apoliecs da divida publica, em acções 
de companhias acreditadas; mas as quantias que a sociedade 
houver de debitar üsjpessoas a quem tiver aberto contas correntes, 
nüo sPrão pagas sem aviso prévio de 15 dias ao menos, ces
sando o juro que veneerem do fim desse prazo em diante, 
até que sejão retiradas, ou haja declaração de que continuão 
e 111 eon ta eorr<'n te. 

Art. 25. Os t.Jmprestimos sobre penhor serão fritos nas se
guintf's proporções: 

1." },té quatro quintos sobro valores, & c. (O mais como 
está eslabeleddo nos§~ 1 . o, 2. o, 3. o e !J.. o ) • 
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3. a Supprimão-sf~: 
No l'apitulo :!." os arts. 9, 0 r 10, com todos os st•ns pa~ 

ragraphos: 
O § 5." do art. 25: 
O art. 27 e todos os st~tt"õ parilgTitplw:•. suhsliluindo-~t~ 

pelo seguinte:-,\ sodt•tladt• podt~r;í enc;ll'l't'gar ·Sl', pn:· t'OIIIlll issiio, 
dt~ compra e venda !lP !lldacs preciosos, apoliees da divida publiea, 
acções de companhias t' outros litu!os de credito: e Lem assim 
encarregar-se por conta de terct•iro da eobram:a de diridt•ndos ou 
quaesquer outros valores. 

4. • Accrescente-sP: 
No art. 8.", depois das p:_da'lras-a:>sillt se delilwrar-as sc

guintes:-c for approvadn pf'!o gcn erno. 
No fim do art. ~:~, as st~guintt~s jJ.t!avras:-os estatutos das 

caixas filiaes deverão Si' f' pn'~rüum·ute salJiltellidos ú appro, ilçi\o 
do governo: 

E os seguintPs arli;.;os: 
Artigo. A sot.:indarle niio p:íde ser insLHllada Sl~lll qnn Psleja 

distribuido hlllllllllllWro rlr~ «n:õl's coHcspondenl,·:; a 2/:~ do fundo 
social; nem ptÍclc dar COillcí:o ús s:ws OJH'l'u~·,-;,~s, s:'IH quP lt~nlw 
rcalisado 1;'4. do va!or dessas Jl'Ções, landJllll nuo poderão as 
aeções ser vendidas ou r,o!:trlas na Praça ante,.; do COillí'ÇO elas ope
rações da sociedade. 

A r ligo. l\ão h c permiUiüo ú soci!·!lade fazer outras Oiwraçt1es 
além das que são approvadas por este DnTeto. 

Artigo •• \ Dircctoria pulJlicará at:· o !lia 8 de cada mez, hum 
balanço desenvolvido do adiro e p<Js.;ivo da sociedad(~ e das ope
raçües que tiver feito no rne~ anlueedentc. Neste Lalanço dt'
verão ser· demonstradas distiuelanwntl\ c wm darl'sa, as op••
raçües relativas a l'lltpn~sfintos h~ poUtt•t:arios. 

Artigo. Slí f''Hir·rrlo l'azt·r p.trtP dos divPrHlos os lneros li
quidos proH•nierltt•s dt• OfH'rarJ•es t'll'cdi\au~r•n!.l eondllidas 11os 
rPspecti\os senwslres. 

Artigo. Ficarú Si!lll rlf:·ilo « autorisação eQIIl~t'dida por ~stP 
Decreto sn a soei(!tladt~ niio der eu nu '1<0 ús s'las oper.~~·tl~'s no prazo 
de hum anuo, co11tado da data do llWcd!IO lkrrdo. 

Artigo. Hc applictvl'l á soGiedadc Bntwo lnrlusfrial e Hy
potheeario a disposi<;fío do art. lO do Decrt'lo n." 5i 5 de 10 de 
Janeiro de 18Hl. 

Francisco dn Sallr's Tol'r''S Ho;;wm, do Meu Const•l!to, Mi
nistro e Sceretario rlP E-;!ado dos N<~;.;neios d;t Fazeílrl:t n Presi
dente do Tribunal do Tíwsouro :\aeional, as~im o tPnha enten
dido e laça executar. L'alac;o do B.io d(~ Janeiro, Pllt dous de 
Abril de mil oitocentos cincoenla ~~ no i<~. frigrsitno oitavo da 
lndependencia r~ do lm Jlf'rio. 

Com a Rubrica de Sua .l\lagc:>tade o Imperador. 

Francisco de Salles Torres llomem. 
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l nstituc-se e or~anisa-se na eirlndr~ do n i o dr Janeiro hmna 
Companhia ou Sot:iPdatle ;u1o11~ 111a, tll'tltllllinada-Banco lndns· 
trial P h~ potllt'cario. 

A SociPdadc tem por lim o sPguinlr': 
1." Promov<'r n eolonisação do paiz, favOJ'('(',enc1o os rslabe

lecimentos a esse fim destinados, e mPsmo instituindo-os por 
sua conta. 

2." Dar impulso a todos os trabalhos rk viação ft'lTI'a e de 
abertura de c•stradas, ruas o praças, facilitando nonts edilica
ções c üisscminando a popula~fto ;tgglomNada. 

3. o Consolidar o <~rodito da:.; propri:·llades urbanas c ruslicas, 
mobilisando seus valores. 

4. 0 .Finaluwnlc, exerce;· todas P qnaesqtH'r opcrnções de cre-
dito, tendentes ao dcsc~nvolyirnnnln da imlustria c do cornmercio. 

Suas bases são as que se sr·gucu1. 

t)AI'I'!'UI.O I. 

Ftnulaeuo e existcneia tla §ocicdatle . . 
Art. 1." O capital d::t Sociedade he de vinte mil contos de 

r(,is, di\idido em cem mil ac~ões de dt!Zí~nlos mil rí'is cada 
huma, das qn<H'S se clllillir;í por Pmquanto sómcnte huma pri
uwira sPrie ti,• ritH"OPllta mil an:!it•s, as r[U<tes sN<io l'Ppal'tilias 
pelos subseriplon's. 

Healisado port''m que spja todo o fundo da Sociedade, poderá 
cllc ser elevado, se assim <'OtlYiN, rettuerendo-se pat'a isso aulo-
risação ao (~ovcrno. 

Art. 2." A importaneia tlas ncc:õrs subscriptas será reali-
sada em prestações de dez por ce11Lo: a priliH~il'a, logo que seja 
cleila a Direcloria, c cada h uma das outras nos prazos designa
dos pela mesma, por annuncios fl'itos, rom anticipação de quinze 
dias, guardando-se sempre ltum in!Prvallo d1~ dous mezcs de 
huma ú ontra chamaria. 

Art. 3." As cincoenla 1nil accões reslan(l'S serão cmilliuas 
por decisão da AssPmhlt~a gpral d~):; Acciollislas, ü proporção 
das necessill ades da Sociedade; mas n~o poderão ser cmittidas 
nunca abaixo do par, sctHlo applieado ao lundo do reserva qual· 
quer premio, qu<· por ventura dermn (art. Gt). ' 

Art. t~." Os possuidores dns acções anteriormente emittidas 
teem direito de preferencia, na proporção de seus títulos, <i sub
scripção das acçOes }JOl' emittir. 
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Art. 5. 0 A Companhia he representada por sua Assemblt'·a 
geral de Arcionistas, naeionaes e estrangeiros, que possuão huma 
ou mais ncções, podendo comparecer por si, ou por meio de 
seus procuradores. t-lcrá administrada por huma Dirrctoria de 
cinco membros, !'l!'ila annttlnH•nl<', na fc'mna do qtw dispõe o 
art. H. 

Art. 6." Em nenhum caso os Act:ionist.as re&ponrlem por 
maior fundo, do que o IJtW repn·senlão snas <leções. Cada aeç.ão 
clá dirPito na propriedade do netivo social, e na parlillta dos 
lucros <i huma parte proporcional e corn·spmtd<•tll<~. 

Art. í." Todayia cntenc!cr-se-lw qtw os Accionislas renun
ciiío esse direito t•m beneficio da Sociedade, s•~ na~ (pocas fixadas 
pilra as nn trarias deixa rem de ciieetuar a !~;umas dl'llas. Exce
ptua-se, porém, o caso ele fon:a maior, quamlo aprcci<tdo e deci
dido etfuitalivamentc~ pela Hiredori<L 

Art. 8. 0 A Companhia 1hm1rit vinle annos, ennlados da 
data em que for approvada por ])een•to do tiov•·rno lr11pnrial, e 
por maior prazo, se, ant.•~s de findo aqtwlle, assim se ddihnrar 
em Assemhll:a geral dos Aceionistas: cnlrarú, pon'•m em liqui
dação se lhe sobrcYi('rem pn·juizos qw) ahsorviío, akm de seu 
fundo de reserva, mais quinze por e<'nlo do cm·elivo capital. 

()ilPITIJI.O 11~ 

Oteerações •la Societlade. 

CCiLONISAÇ.\0. 

ArL 9. 0 Logo que do Governo se obtrnlt;'ío, eomo lte de 
rspcrar, os favores eonn~ni<~ntes para o rmprego dos l'apitacs em 
estabelecimentos de eolonisat;iío, poderá a Colllpanhia destinar 
hum oitavo de seu fundo ctfeelivo ao seguintf~: 

1.0 A acrruisiçiío' Oll fnndar:fio de h uma 011 mais fazendas 
ruraes, 11a pro..-ineia do Ilio Janeiro, com as condições neces
sarias para dPposi lo e aprenfl izngom de colonos, destinados a 
supprii· a lavoura, medianll~ os interrsses 1•. condi1.:õrs qur os 
regulamcn tos desig-narem . 

.2." Ao estabelecimento de ~wencias na Enro1Ja, OI.! em outros 
pontos, de em igrnçiio para o en0'.aja lll{'n! o, r tra nsport r dP 1~0 lo
nos, obtenção dt• llléH'hinas dn lawmra e dn qu;wsquer outras 
para o apPrfeiço:wiCnlo de sPus productos. 

3. 0 Ao adiantamento, eom as eonvcnientrs g:Hantias, de di
nheiros, que tenhão por fim a creat;ão cdcsemolvimcnt.o de em-· 
presas e eslabclccirncntos de ('Olouisação de qualqU')I' cspeeie. 
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'Viaeiio fert•ea . . 
Art. 10. A Companhia, quando munida de privilegio& e 

poderes de dPsapropriação, poderá applicar hum oitavo de seu 
fundo ao sPguintr: 

1." Viaçã0 f'crrra nas rstr;a~as do munieipi0 da Côrte e da 
Província do liío lle Jmwiro, r abertura de novas estradas, ruas, 
c praças, eonstnH"I'ão 1k pontes <' aequc<ludos, mediante o 
estahdecim<~nto de baneiras e ontrns faYOI'PS cto Governo. 

2. o Adiantar dinheiro, a bem das empresas deste genero, e 
edificações urbanas, nwdiante eondi~ões rasoaveis. 

Art. 11. Pod<~rá a Companhia appliear o restante de seus 
fundos, ou par!P cll'llcs Plll hypoth<'l'US de propriedades c esta
belceimentos ruraPs, ele s<'us n•nfliml'ntos c produclos, e bem 
assim em hypotlwcil~ <ll~ b<·ns <1<• raiz ruslicos, P urbanos. 

PodNá igualmente acccitar transferencias de hypotheeas 
IPgalmentc constilllicla~, qtu• <'slt'jão de conformidade com os 
arts. 12 c 1:L 

Art. 12. As np~rar,õr•s de que trata o artigo úeima fieão 
Sllf!<'ilas <Ís disposicõr•s sqwintrs: 

t.o A proprirrtade urh ane\ podr•n) obter duas INças partes de 
sen valor, a rustica, nwtadP, e a sua n'rHla,na nH"m1a porporção. 

2. o O nmprf'~l ir no ltypollwcario S<'rá a juro conv1•ncional, 
llÜO 1'\I'PfklldO nllll(';l tJp ltlllll j:Or ('('ll(O i\0 lllPZ, P O SPillllOil
(,an(n nnn<·a Llllllu•r11 1'\I'Pdn;í a tn·s qn;1rt.o~ do valor do im
movei h! potllcr;Hlo dt'll(ro d;: Cidark, e l("mt <li'! la a ln·s IJUinlos 
do valor. 

Art. 1:1. Emquanto não se rralisar a esperada reforma 
da l<'gislação hypothecaria, os mutuarios são obrigados a apre
sentar documentos, que provem o seguinte: 

1." O domínio din~cto ou util da propriedade, c a sua fis
ca lisação legal. 

:!. o Não (i.XÍstir !Jypotlwea alguma sobre o predio, ou pro
!-Jriedadc, inseripla no respedii'o rPgistro publico. 

:1. o Todos os onus l'PaPs, em no os de S<~rvidão, uso-fructo, 
ou uso, que g;ravfto o ptwlio 011 propriedade, o que se fará certo 
pOI" huma <kdara('ão assignada pelo mntnario. 

'L" Todas as JWnllnras e Iitigios, que sobre cllas houverem 
ou isPmpção <lr~ t:tes embaraços, o qtw ta111lwm se fan1 certo 
por meio de flpr·lar;tção assignada pdo nmtuario. 

5. o Não s<•r o muluario casado por contra do dotal, ou não 
Pstar a propriedade nesse contracto. 

fi." 1\'ão ser t11lor ou rnrarlor rlP menores, interdictos, e 
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ausentes, e nem de h('ranças jacentes, c quando lPnha cx~rcido 
esses encargos, que esteja completamente desonerado c quilo de 
contas. 

7. o Não estar compromcttido para com a Fazenda Publica 
ou pelo exercicio de empregos de arrf'eadação e ronlahilii1a<le, 
ou por abonação e contractos com o l~oYerno. 

Art. 14.. Apresentados os documentos exigidos c de' ifla
mente examinados, deverá a propriedade ser a\·aliada il f 1!sta 
do proprietario, por peritos da nomeação da Companhia, e Iam
bem á custa do proprietario ser segurada contra irwendios, 
condição esta que sed indcfcctivr·l, Sf'Jlflo q11c o pn·din P:,teia 
dentro dos limites das cida(ks do Hio de .!anriro, de i";idht roy, 
ou aonde se fizerem se.!.':uros. 

Art. 15. As hypothecas serão sempre especiaf's c na~ res
pectivas rscripturas o rnnfuario se obrigará ao seguinte: 

1. o Ao vencimento de todos os prazos, ou pa!,ianlf'ntos fulm os, 
sendo que falte a algum delles. 
· 2. o A' renuncia do Juizo de seu fôro, compromettf'ndo-se 

a n·sponder JH'rante as Ju~tiças da Ctn·te. 
3.

0 

A' pena de pagarcinr·o por cento mais, PIO favor da Com
panhia, quando por qualquer inddente dirf'cla ou indirn·la
mente for embaraçada a nmda do prrdío ou propriedade. 

• !Lo A autorisar a Companhia para Yf'lldf'r extrajudieialmenfo 
o predio, ou proprirdade hypolhet·ada, não porlr-nflo sPr o pn•ço 
da venda inferior ao da avaliaçã0, saha qnalquer rl('(ll'f'f'ia~·fto 
superveniente. 

5. o A ceder-lhe o preço, que no caso de sinistro for pago 
prlo seguro, ficando ellc subrogado no lugar rlo immovd dis
trnido. Esta clauwla hc tamhenr appliran~l ao raso dl' fll-s~ 
Oipropria«:fío, por ulilid;ulP publica. 

(i." A autorisar a C0111panhia para igualnH'IIIf• ;Í custa fkllo 
mutuario, f~1zer 110 JHWlio on propriPdadc todos os reparos 
urgentes. 

Art. 16. Os emprcslimos sobro lrypolhecns elfi'ClHar-se-ltão 
sobre prazos fixos, por escriptura publica, e cotn lclr;1s a ella 
correspondentes, acct~itas JH'lo mutuario. 

As refomws so farão imt(~r~~rHlenle tle uov1 •~scri plma, n 
sempre se refirirão ao titulo primitivo: !te pM{·m livn• aos 
mutuarios resgatarem suas hypotheeas no curso dos Ycncimenlos, 
pagando o capital c mais despezas. 

Art. 17. Estipular-se-Ita nos contraclos as conrli~·ões S('
guintes: 

1.• Pagamento de doze alt· vinte e quatro Bwzcs dP prazo. 
2." Amortisação, ou pagamentos pareiaf's, alé vinte prpst!~

ções trimens~es, on df'z sPrnestraPs. 
Art. 18. A Companhia, pnra poder c!:-~r mni0r impulso e dcs- ' 

envolvimento a esl11s operações, poderá emittir até tres qtHlif

tas partes do valor eifectivo de suas hypothceas, em vales ll;f-
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po.hecarios de trezentos, ou seiscentos mil réis cada hum ao 
pottador, a prazos de hum até doze ou mais mezes, vencendo 
o juro de seis por crnto ao anno; não excedendo nunca, os 
pr~zos aos das escripturas, que represPntarem taes hypothecus. 
Este juro poderú s<'r alterado pela Directoria, quando julgar 
co~veniente, seguindo sempre a praxe dos estabelecimentos 
ba(lcarios da Praça . 

. Art. 19. Preenchida que S<'.ia a <'missão de que trata o 
ar~go antecedente, e Lendo os mutnarios antes do vencimento 
a01ortisado cm part<~ ou no todo suas hypothccas (art. 16) 
ne$5e caso a Companhia será obrigada a conscnar em deposito em 
se*s cofres até o yencimento desses valrs, o valo r a elles equi
valentes, em dinheiro, h:nras de ouro, ou prata, bilhetes do 
Tl~esouro Naeional, Apoliees ;.(craes da divida publiea, e Pro
vi!)ciacs, do mo de Jam~iro, e onlros quaesqucr títulos de 
rettonhecido credito e valor. 

Art. 20. Os juros dos yaJes hypothecarios a TH"azos maio
re$ de seis mezes serão pagos ao portador semestralmente, fa
zehdo-se de taes pagamentos as declaraçõt~s neccssarias nos 
mesmos vales. 

· Aquelles, porém, que forem dn menon~s prazos, serão, pu
gds em seus .,cneimentos, com o respertivo juro. 

. Art. 21. Em virtude da faculdade, que o Governo eon-1 
cqcte ú Companhia, vara. a emissão de ,·ales h~ pothecarios, 
(at't. 18) poderi1 este nonwar uma Com missão, que, eom outra 
da Companhia, possa semestralmente ou quando aprouver ao 
Gbverno, verificar c examinar a exatidão da mesma emissão. 

Art. 22. Alóm dos n<'gocios especia<~s dos artigos anlc
c~dentes, a Companhia poderá em geral receber em deposito, 
0~1 a consignação, peredwndo as cornmissões do estylo, objectos 
1ryoveis de valor, arreeadaveis em S(ms Cofn~s, c prodnetos agrí
colas armazenados em Trapiches, quer alfandegados, qner dc
bp.ixo da guarda de seus propostos. 

Art. 23 Podcní igualmente, para Jn(•lhor amiliar ií la
vpura, crear caixa~ ftliacs, ou n;:encias em alguns 1\lunicipios 
da Província do Hio de .L11wiro, e nos mais irnporl:lntcs dns 
J1rovineias de S. Paulo e :Minas f;praPs, dando-!lws para isso 
a Diredoria os regulamentos c inslrn<.:çG<'S, que julgar conre
Jtientes. 
· Art. 2'~. Pódc tambem a Comp:mhia, para t9dos os fins 

uteis do seu estabelecimento, tomar a premio o dinheiro que 
lhe convier. 

Art. 25. Pôde outrosim abrir contas correntes com as 
convenientes garantias, descontar titulns c haveres, ou sobre 
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clles, e sobre os produdos do paiz, c gcncros incorrnptivcis, 
emprestar dinheiro, eujo pagamento nlio cxePcla a S<'is mezcs 
de prazo, nas rropOI'\'ÔCS seguinte: 

L o Até quctro quintos sobre nlores de ouro <' prata, de
vidaml'tltc verificados por contrastes. 

2. 0 Até tres quintos sobre ''alares de diamante, c pedras 
prceiosas, avaliadas por peritos da eonfiança da Companhia. 

3. 0 AI{~ tres quartos sobre o valor pfl(~divo d<' fundos pu
blicas, acc;õcs do Banco, e de Companhias acreditadas: si üsles 
titulos tiverem maior yalor no mNcado, fica ao prudente ar
bitrio da Direeloria augmenlar o montante do cmprestimo, com
tanto que nunca exceda do valor, que tnes titulns tiwn~m rea
lisado, não excedendo a hum oitavo elo fundo effcctivo dn Com
panhia. 

4." At{~ metade sobro o yalor de gcneros, sendo estes 
avaliados por corrcclorcs ou peritos da escolha ela Com
panhia. 

5. o Ao desconto da Praça os seus proprios titulos, os de 
estabelrcimcntos publicos, ou particulares eoncei luados, bilhe
tes do Thesouro, e da AII'andega, letras de Bancos, de Cambio 
e da terra, estas pagaveis nesta Praça e com duas firmas de 
reconhecido cn~dito, e nella residentes; c as que não forem 
desta Praça poderão ser descontadas, tendo h urna firma de pessoa 
igualmente acreditada, rrsidcnlc nesta Côrte. 

Arl. 26. l\"ão se deve contar em nenhuma lPira as firmas 
dos llirecton's da Companhia, estando clles de semana ; neste 
caso só serão admittidas a desconto as que estiverem na f()rma do 
que dispõe o~ 5. 0 do art. 25. Estas disposit:ões cnmprehendem 
lodos os mais casos, atr-m do desconto, como SPjfío t'm[H't'Stimos, 
manc;o~, t·ançõt•s, l'\: e., & c. 

Art. "27 l.'odPrit f;tZPI' 111ais as opt·rat;(H•s st·guinks: 
Lo l 1assar letras ao portador, a prazos lk cineo t~ dez dias, 

das quantias de cem até quinhentos mil róis, nunca excedendo 
esta emissão á mais de h uma quarta parte do fundo realisado, 
c sugeitando-se em luclo ao exame de qne trata o art. 21. 

2. o l<'azer movimento de fundos proprios ou allwios, de h uma 
para outra l1rmincia, c par::~ róra do Imperio, si assim lhe 
convior. 

Poderá tambem encarcgar-se, por t:ommissfío, da compra 
e venda de mctaes, apoliccs da divida publica, acrões de com
panhias de bancos, e de outros titulos <lc crccliln, f' musmo de 
quaesquer grneros. 

3.0 Poderá da mesma forma cobrar, pm conta dP lcreciros, 
dividendos ou quacsqucr outros valores, c fazl'r del!Ps remessas 
em dinheiro, letras, ou generos, a seus commillentes. 

28 
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~APITlJLO 111. 

Da Jlssenlbléa geral dos Jlceionistas. 

Art. 28. Constitue a Asscmbléa geral dos Accionistas a 
reunião dos socios subseriptorcs, e seus herdeiros c cessionarios, 
com tanto que os cessionarios tcnllão trinta dias antes, sido in
scriptos nos respPetivos livros á vista das accões que llws forem 
cedidas. A Assembléa geral dos Accionistas srrá rf'gida por hum 
presidente, e dous secrctarios, Pleitos annualmente, na wmfor
midade do art. H6. 

Art. 29. Na Asscmbléa geral se contaní hum voto por 
cada cinco acções, mas cada Accionista tení súmente df'z votos, 
embora tenha maior numero Ge acções. Aquellc Accionista qu(l 
não tiver cinco acções, não poderá votar, mas sim assistir ás 
reuniões nas Asscmblêas gNaes: não se admitt<'m, porém, procu
radores, que não sejão Acrionista~. 

Art. 30. Na primeira reunião do mez de Julho, orga
nisada a mcza da AsscmbU'a geral, e apresentado pela Dire
ctoria o relatorio, se procederá em neto su('cessivo á clcição de 
liuma eommissão de mntas de trcs, membros, para o exame 
do balanço c operações do anno antecedente. 

Art. 31. Na segunda reunião da Asscmbléa geral, que 
nunca excederá a primeira mais de trinta dias, apresentará a 
commissão de exame o seu rl'latorio sobre o balanço e estado 
da Companhia. A' com missão de f'X:Hnü serão franqueados todos 
os livros e do1·.unwntos pertencentes <Í Companhia ,, lhe serão for· 
ncddos pela Dircetoria todos os esdan'l:inwntos que clla exigir. 

A rl. :12. Posto 1'111 dis1:uss:io o rl'latorio da com missão de 
cxanll', poderão os Aeciouistas t'Xigir o.~ csdan'rÍIHcntos que lhes 
parecer, e mesmo proerder qualquer exame, para o que 1111'S 

serão franqueados os livros e documentos existentes no archivo; 
não lhes sendo todavia permittido examinar as contas correntes 
dos que as tecm com a Companhia, depositas, letras, e registro 
dellas, o que sómente será franqueado á commissão de exame. 

Art 33. Além das reuniiles ordinarias, haverão as extraor~ 
dinarias, para casos espcciacs e urgentes designados na con
vocação, que a Dircctoria farit expontaneamente, ou á re
quisição dos Accionistas possuidores da sexta parte, pelo menos, 
do fundo elfectivo da Companhia. 

Art. 34. Esses mesmos Accionistas, no caso de se recusar 
a Directoria por mais de quinze dias, podPrão por si fazer 
a convocação extraordinaria, annunciando-a pelas Jo~has pu
blicas, onde devem manifestar seus nornf's e nunwr·o das acções 
que possuem, e o objecto a resolver. H e dnlczo tratar-se nessa 
reunião de materias dilferentcs das que se annuneiarcm, admit-
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tem-se todavia proposições para serem discutidas nas ulteriores 
sessões ordinarias. 

Art. 35. A Assembléa geral delibf'rará, huma vez que se 
reunão Accionistas, que representem lmma quarla parte ou mais 
das acções emittidas da Companhia. Se na primeira comocação 
não se reunir numrro sullicienle no lugar, dia, e hora, que 
for designado pelos jormws em tn·s dias st1ecessivos, far- sc-ha 
dentro do prazo d1~ oito dias, nma como1·açii(l, c compareerndo 
então Accionistas que representem h uma quinta parte das acçõcs, 
poderão estes deliberar. ~e ainda assim a renniiío nf;o for pos
sível , haverá com igual cspa~o huma terceira convoração e 
então deliberará a assernbl1'a eorn qua !quer munero de Accio
nistas, que comparecerem, salvo o <"aso do art. 40 ~ 5. 0 

Art. 36. A Assembl1'a geral elegerá annualmenle por 
maioria relativa de votos e por escrutinio secreto, I'Ill huma 
só lista, o seu presidente, e dous secreta rios. 

Art. 37. Serão substituídos, no caso de impedimento, o 
presidente pelo 1. o secretario c este pelo 2. o , sendo 1~ntão cha
mados para o lugar de secretarias os Accionistas ruais rolados, 
segundo a ordem da votnção. 

Art. 38. Ao presidente da Ass(•mbléa geral cowpetc: 
t.o Abril, fechar, levantar e suspcnd1~r as sessües. 
2. 0 Receber as propostas, a bem da Companhia, c sujcital-a 

á deliboração da Asscmbléa geral. 
3. 0 Hegular a ordem das discussões, dcclarandv no começo 

quantas vezes se póde fallar sobre cada huma das materias. 
Em nenhum caso consentirá, porém , que hum Accionista falle 
mais de duas vezes sobre o mesmo assumpto. Exccpluão-se os 
membros da Ilireeloria, c os da rommissão de exame, que poderão 
responder ás argui(:iil's, o11 inlt'I'(H'll<l~ões IJlll' IIH~s fon~m feitas. 

!~." l~x(•rn~r linalrn('llk todas as fHilq~(-H'S qtw por coslumc 
se attribucrn aos que regem corpos ddiberantes. 

Art. 39. Compete aos secretarias: 
t.o Fazer a chamada e verificar o numero dos Aceionistas 

presentes, e contar os votos ele cada hum, na proporção de 
suas acções. 

2. o Fazer a apmação dos votos d1-1. Assembll~a gera!. 
3." ltcdigir as actas, ler o expediente e mais documentos, 

Qlte o presidente lhe ordenar, fazer loda a correspondeneia que 
será assignada pelo presidente e 1. o secretario. 

Art. 4 O. Süo attribuiçües da assemhléa geral dos Accionistas: 
t.• Eleger as commissõcs que lhes parecerem eomcnientes, 

e marcar suas attribuieües. 
2.0 Approvar, ou recusar, o bulanço annual das operações 

do estabelecimento, e 05 regimentos internos confeccionados pela 
Dircctoria. 

3. o Augrnentar, segundo a farnldadc do a ri. 1. o, os fundos 
da companhia c prorogar o tempo de sua dmat;Uo, 



( 220 ) 

r,.. o Decidir qttaPsqncr proposir:õcs, qnc prlo presidente lhe 
forem subrnittidas. 

5. o A Iterar on modificar estes Estatutos, com tanto que seja 
hum anno depois da insta Ilação da Companhia, c por propostas 
apresr·ntarl<ts r~m h uma sessflo para sr'rPm resohidas em outra; 
para se deliberar em tal caso h c tweessario, que se r eu não 
Aceionistas, rtlW rcpresentclll hum lnrço ou mais do fundo 
soei a I. 

Arl. 41. Na mesma reu'liiío em que for apresentado o 
rclatorio da com missão de cxanw de ronlas, ter<i lugar, por 
escrutinio socreto c maioria ahsol u ta de Yotos, a elei!'âo da 
Direetoria, qui' podPrrí ser ret+ita ('lll sua totalirlack ,' c em 
ucnhum caso deixarão de sel-o trcs de seus nwmbros. Con
eluida esta elciçiío, se procederá ú de cinco supplenks, que rlevem 
substituir os Direetores, segundo a ordem da votação. Para 
Direetores só podr·rão ser votados os .\ccionistas, que possuírem 
}Jclo menos, cineoenta acçfíes. 

Art. !~2. A Companl1ia srril administ:·ada por huma Di
rectoria de cinco membros, ekila n<l f()nna do art. H, não 
podendo fazer parlt~ cklla simultGm'allH'tlte o pae, o IHho c os 
irmiíos, nem os soei os sol ida rios de qualquer fi r ma social. 

Art !,.!f. Os Hin•rlorPs l'l1·itos sfio obrigados a consPr
van'm t'tll dqHlsilo, nos rorr,·.~ da rlllupanhia, riunwula acçiir•s 
de sua propriedade, das <JU<H'S nfio í'Odt>riío dispor eiiHJUalllo 
f()rem membros da Direetoria. 

,\rt. q '>- Silo attribniçfíes da Dircctoria o seguinte: 
:1'. 0 Organisar c fazer, ainda que provisoriamente, I'XCCtltaJ· 

os regimentos internos. 
2. 0 Nomear e dt>mittir os agentes c empregados da Com

panhia. 
3. o l\Iarcar suas funcçõcs, ordenados c responsabilidade: e 

bem assim as garantias que devr·m prestar. 
4. o Convoca r ordinariamente c I':Xlraon1inariamcn te as As

sPmbl(~as gcracs dos ,\ ccionistas. 
ri.• lnspr~ecionar a cscriptnr:.1çfio da companhia, c fazcl-a con

servar sempre em dia, (' ctn tal ord('ll!, (Jlll' de prmupto S(l 

possa eonhccer o estado d~: qualqner r<mla. ' 
6." Autorisar a emissão dos yaJes ltypotltccarios, os quaes 

deverão ser assignados pelo lltcsoureiro, c por dons Dircctores 
de semana. 
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'1. o Requerer ao Govrrno a approvação do éJnarsrrut'l' allc
raçfíes, que fizerem nestes Estatutos. 

8. o Prolllover a prosperidade da Companhia, dirigit· Ptn geral 
todos os seus negoLios, e solicitar dos Poderf's do Estado pri
vilegios c isemp<;<1cs. 

Art. 45. A Uin·etoria aprc~enlar<Í na pri11teira ,\ssPmblt~a 
geral ordinaria de cada anno hum balant:o <''>ado do estado 
aclivo <~passivo da I'Oill[l<lllhia, c.orrespondt•n!t~ ao anno lindo, 
e hHHI relatorio cirnunstanciado dos aclos de sua g·<'slilo, occnr
renr;ias e medidas a tomar. 

Art. 16. Tambem combinará a Directoria o melhor modo 
de attnndet· ao serri<;o cliario c de fOrma qnc não menos 
de tres directores permanet;5o presentes ús !toras conve
nientes. 

Art. 17. Todos os membros da DireGLQI·ia devem 
reunir-se hmna vez pelo menos cm cada semana, afim de 
medirem as for<;as das cai'\as, c do eredilot e resolverem as 
opcraç~ücs emiuPnl<·s, c disso lavrar-se-Ita aela. 

Suas delihcraçües serilo tomadas por tres ou mais votos, 
r;onfornws. Os vencidos poderão protestar IH\ acta, ou de
clarar seus v o los, para que de tudo tome con hccimenlo a As
s~mbl<~a geral dos Acdonistas. 

Art. 48. A Directoria por quinze dias succssiros fran
queaní ú cummissuo (k C'\ame (art. 30) lodos os livros, papeis, 
cofn~s, annazens, est;ulo da t'ompanhia, e fomeccrú ú mesma 
todos os Psclaredmcntos que lhe forem pedidos. 

Art. ~U. Os Diredorcs pelos actos de sua gl'~lão con
trahem a responsabilidade, que corrcspowlc ao nulllero de 
suas accões na qualidade de simples Aceionistas, a!t··m ua res
ponsabilidade em que iueorrem pda fitHa de euHtprinH'nlo dt~ 
St'IIS dt'\'t'l'i~S. 

Art. lJO. ,\ Direcloria, em compensação de seus trahalltos, 
perceberá hnma eommissão de cinc.o por cento, ucduzida dos 
lucros líquidos, que semestralmente se Yerificarem, rateada entre 
ella c os snpplt~utcs, em proporção do tempo da efl'eclividade 
do srnir:o. 

Art. 51. nos lllei'OS lirplidos da Companhia lirai'-Sr:-hão 
cinr;o por cPnto para fundo de reserva, c do resto, 1 irada a cnrn
utissão da Directoria, far-se-]Jão os dividendos scmestraes em Ja
neiro e Julho de cada at1110, pelos Accionistas, na proporção de 
suas acções. 
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I,ogo, porém, u~ scJão emitfitlas as cincormta mlt aecõec; 
ele que tt·ata o a1·t. 3.0

, e com o pr·emio dellas (se o houver) se 
preencha hum fundo de reserva de dez por cento de seu capital, 
nesse caso deixará de ler exceu~ão a disposição da primdra part8 
deste artigo. 

C~PITULO ~1. 

Art. 52. As eleições pessoaes, ou votações de interesse 
particular serão feitas por escrutínio secreto, contendo no pri
meiro caso os nomes dos valados, c no segundo a allirmativa ou . 
negativa do objccto. A cedula dobrada indicará no dorso a 
quantidade de votos, o que será fiscalisado pelos escrutadores, 
antes de se lançar u cedula na uma. Os empates serão deci
didos á sot te. 

ArL 53. Os negocios da Companhia, emquanto a Dire
ctoria não resolver o contruclo, suo objPcto de segredo, os em
pregados que o revelurem, serão admoestados ou expulsos e 
responsabilisados pelos damnos que causarem. 

Art. 54. Não tem a menor influencia na marcha da Com
panhia o falecimento de quacsqurr Accionistas; o unico meio 
de liquidação parcial he súmcnte o de transferencias das acções 
a seus herdeiros. 

Art. 55. Todo o individuo que reeonhecidamente tiver 
faltado á boa fú ~~ liznra de st~us C<Jtllruetm; com a Companhia, 
júmais corn Pila podnr;í nt•godar dirt~da, ou indircelaliH~nte. 

Arl. ()(). .\ Uin·doria pror.urarit st·mpn~ ullimar, por mnio 
de arbilros, as conll'slat;úes qlw se poss;io suscitar durante a 
sua administração. 

Art. 57. lJe autorisarla a Directoria a adquirir, arrendar, 
recdilicar, ou constnur em lugar r:oun~tlieule os predios neces· 
sarios par a o manejo e operaçües da Companhia, ao que po
derá appliear o capital preciso, si para isso não houver sulfi
ciente fundo de resprva, dando de tudo conta á assemLléa geral. 
Tambem fica autorisada a lJircctoria a demandar e a ser deman
dada, exercendo livre e geral allru!nistruçilo, para o qual se lhe 
dão amplos e plenos poderes. 

Dist•osi~ões it•ausitOJ•ias. 

Art. 58. Depois de approvudos estes Estatutos pelo Governo 
Imperial, poderão os subscriptores, ou signatarios reunir-se e 
nomear huma mesa provisoria, de lmm presidente; e dous secre-
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tarios, nomeados por acclamação, procedendo-·se á P}Piçfio da 
mesa, que deve servir annualmcntc. 

Art. 59. Pret'nehidas as forrnnlidades do artigo antece
dente, proceder-se-lia immcdialaml'ntc á eleição á Directoria, 
c dos supplentes, guardando-se o disposto no art. 41. 

Arl. (iO. Os lH't'St'nh•s Estatutos n·putar-se-hJo approvados 
pelos Accionislas, logo q ne se achem subseriptas trinta mil acçõcs; 
e a incorporaç.ão ou autorisação legal, set·;í rcqtwrida ao Governo 
pelo soeio fundador, Antonio da Hocha Miranda e Silva, a quem 
para este fim os demais Accionistas subscriptores dão os poderes 
necessarios. 

lHo de Janeiro, 2G de Julho de 1857. 

DECRETO N.o 2.388-- de 2 de Abril dt~ 18i>!l. 

Autorisa a incorporação c approva os Estatutos do 
Central do Commcrcw, com diversas alterações. 

Banco?.#,,. 

Attcndendo ao qun Me reprrsrmtou George Grncie, Hei por 
bem conceder-lhe autorisação para estabelecer nesta Curte huma 
sociedade anouyma, com o titulo de Banco Central do Corn
mercio, a qual se regulará pelos Estatutos que com este baixão, 
depois de lbitas as seguintes altnrações: 

1 a Substituão-se: 

O Art. Ü." pdo seguint1~: O llanco não pódt' Sl'l' inslall:ulo 
sem estar 1listrilmido um numero dt~ act;õPs tOITt~spolHlenlc a 
dous terços, ao mPnos, do fundo social, c não podPní dar co
meço ás sums operações antes de realizado hum quarto do valor 
dessas ac~·ões. Tambcm não poderão as acçfíes ser vendidas 
ou cotadas na Praça, sem que o Banco tenha principiado as 
suas operações. 

O Art. 9. o por este: Descontar lr·tras commerciaes, ga
rantidas por duas firmas notoriamente abonadns, e de prazo 
que não exceda a 6 mezes; e bem ussim, ldras do Tltesouro 
e da ':fandega. HccPberâ em conta corrente as quantias .. que 
para tJssc fim lhe f(n·em entregues, mas não poderú pngal-as 
sem aviso prévio de 15 dias ao menos, cessando do fim deste 
prazo em diante o juw que vencerem até quo sejão retiradas, 
ou haja declaração de que coutinuão em conta corrente. 

2. a Supprimão-se: 
Os Arts. 8.", 12, 13, 14 c 19. 
No Art. 30, a parto que começa: cada hum dos cinco 

membros permanentes,- até ao fim. 

t f't• ., 
/.f'6tl 
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tarios, nomeados por acclamação, procedendo--se á P!Pição da 
mesa, que deve servir annualmentc. 

Art. 59. Preenehidas as formalidades do artigo antece
dente, proccder-se-ha immediatamPnlc á eleição ;i Directoria, 
c dos supplentes, guardando-se() disposto no art. 41. 

Art. {il). Os prt>sentes Estatutos rqmtar-se-hão approvados 
pelos "\ccionistas, logo q ne se achem subscriptas trinta mil acções; 
e a incorporaç.ão ou autorisação lcg;:rl, scr;í reqw~rida ao Governo 
pelo so(;io fundador, Antonio da Rocha Miranda e Silva, a quem 
para este fim os demais Aecionistas subseriptorcs dão os poderes 
neccssa~·ios. 

Uio de Janeiro, 2G de Julho de 1857. 

DECRETO N.o 2.388--de 2 de Abril dn 181>9. 

Autorisa a úu:orporação e approva os Estatutos do 
Central do Commercw, com diversas alterações. 

Attendendo ao que l\le f()prcsmltou George Graeic, Hei por 
bem conceder-lhe autorisação para estabelecer rH'sta Cl)rtc huma 
socieda4c anonyma, com o titulo de Banco Central do Com
mercio, a qual se regulará pelos Estatutos que com este baixão, 
depois de li~itas as seguintes alterações: 

1 a Substituão-se: 
O Art. G." pPio seguintP: O l:;n1co não pódP SI'!" inslall;ulo 

sem esl~u· 1listribuido lllll lllllllero 111~ UI'\.'Õf's eorri'SIHHHkulc a 
dous terços, ao lliPnos, do fundo social, e não poderá dar co
meço áSi suas operações antes de realizado hum quarto do valor 
dessas :oceõcs. Tam bem não poderão as acçües Sf'r vendidas 
ou cotacilâs na Praça, sem que o Banco lenha principiado as 
suas operações. 

O Art. 9. o por este: Descontar letras eomrnerciaes, ga
rantidas por duas firmas notoriamente abonadas, c de prazo 
que não exceda a 6 mczes; c bem ussim, letras do Thesouro 
e da "::randega. RecPberü em conta corrente as quantias .. que 
para tlssc fim lhe forem entregues, mas não poderá pagai-as 
sem aviso prévio de 15 dias ao menos, cessando do fim deste 
prazo em dianlc o jmo que vencerem até qu() scjão retiradas, 
ou haja declaração de que eoutinuão em conta corrente. 

2. a Supprimão-sc : 
Os Arts. 8_o, 12, 13, 14 c 19. 
No Art. 30, a parte que começa: cada hum llos cinco 

membros permanentes,- até ao fim. 



No Art. 31J, n parte que começa: a imporlancia dos lucros 
rcsuHantes,-ató ao 11m. 

3. a Accrcscen te-se : 
No fim do .\rl. 11: Comlnnlo que os cmprPstimos srjão 

feitos sobre lei ras, qtw 11fío lf'n!tão prazo superior a seis nwzes, 
as t[lUWS p01lt•rfío sN 1-\'ilt'anlidas Hniratllf'nll' twla tinna tlo 11111-
tuario, se fôr reconlwcidanwnte abonado, c que os rel<~ridos 
títulos sejão rcc<'hidos eo111 os descontos se;.,!;uintes: 

As A poliet~s c outros títulos de di\ iua publica com o des
conto de 5 °/o, ao menos, do seu valor nominal. 

As Acçõ1·s de Companhias com o tle 20 o /o , ao menos, do 
yalor do mcrc<tdo. 

Quaest[uer outros títulos cmmHcreiaes com o de 25 "/o, 
ao nwnos, de seu Yalor. 

4.a Elimine-se: 
i\" o Art. 2;), as pala\T;ts: Cinco dos çruaes na categoria de 

socios fundadorc:;,- atl~ ao fim; aecresenlando-se: Esta Din~c
toria será renovada por metade de 1res em lrt~s annos. Ha
verú cinco Supplentes, nmHP<Hlos tambem pela Asscmbléa 
geral dos A1~cionistns, no principio de cada trir-nnio. Tanto os 

·. :• •. Direetores que tiYI'l'l'llt dP saltir como os Suprlentes poderão 
ser reeleitos. 

5.a Addilem-sn os artigos seguintes: 
Artigo. Sú podem fazer p:1rtn dos dividendos os Iueros 

Iiqnidos do Banco, provenientes de opcrat;ões l'liectivamentc 
wneluidas no respectivo semestre. 

Arti;2;o. 1\ão he pt~rmillido ao Banm fazer outras operações 
alí•nt das tjUC são approvadas por este Dct:reto. 

Artigo. A Administraçfío do Banco publicará até o dia 8 
de eatla 111ez o halanço do ai'! iyo f~ passivo do nstaheledmPnto 
t' das opt•r;~t:úrs q11e li\t'r li·ito no 1\H'Z aniPrior. 

Artigo. Fil'arit St'tll t'lh~ilo a autoris:H;fto dada por Pslo 
D1~rr<'lo, se o Banco não eomct;ar suas operações no prazo 
de hum anno, contando d'esla data. 

Arligo. H e applic;nd ao Baneo Central do Comrnercio a 
disposição do Art. LO do Decreto n." 5í5 de 10 de Janeiro 
de J 8'~~). 

Franeisco de SnllPs Torres Hom1~m, do 1\IPn Conselho, 1\Ii
nistro e Secretario d'Estaclo dos Nogodos da l•'azenda e Pre
sidente do Tribunal do Tltesonro Naeional, ussim o tenha enten
dido c faça ~:xewtar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Abril de 1859, 38.• 
da lndcpendencia c do Impcrio. 

Com n Hubrica de Sua Magcstadc o lmpcratlor. 

Francisco de Salles Ton·es Homem. 
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Estatutos do Bauco Ccntrnl do Conunet•cio, 

TITULO I 

Dispost'çües orgam'cas. 

Art. 1. o O Banco Central do Commcrcio constitue hum a 
sociedade anonyma de Accionistas Nacionaes c Estrangeiros, go
zando estes das mesmas imrnunidades que a Lei confere a aquellrs, 
pelo que respeita ús acçõcs de sua propriedade. 

Art. 2. 0 O seu fundo capital ltc de 20:000.000,000 de n"is 
dividirlo em 100.000 acenes de 20a:;;, réis cada llutna. 

Art. 3. 0 A imporl;incia das acr,iiPs suhscriptas, scrú rPalí
sada, nm prcstaçüPs nunca mPnon~s de 5°/o por aeçflo, nas «'Tocas 
que forem fixadas peJa ])irecloria do nanco, cfl'eeluado C[llü SC'ja 
o pagamento da primeira prestação, o qual terá lugar dentro dos 
trinta dias que SI~ seguirem 1kpois dt~ nomeada a stw Din•t·loria, 
prceedendo anmlllcios pPlas folhas publicas, rom alllcce!kllcia 
de J:j !I ias. 

Art. /1.
0 O Accionisla qnc não satisfizer pontnalrncnte o 

pagamclllo das n·feridas prestações, deixará ipso ('acto de ser 
considerado corno tal, c prrderú~ em bPnclkio do Banco, a impor
tancia das prcsl açi'irs realisadas. EEepluflo-sc os cnsosjusliticaycis 
perante a Dirct:toria. 

Art. 5." As trans!'crendas das arçõPs do Banco serão Pll'c
duadas por ave; haçõcs !'t•itas no registro geral das IIJcsruas, me
diante a assignalma do lrnnsf<•rPnte, ó11 ck seu prn!'lll'<Hlor espt•
riahlll'nl.l~ aulorisado para I'SSI' li111, " stí ll't'fio lu;~ar, tkl'ois tln 
rl'alisatlas as lrPs pn•slal,;(lt':' dl' IJIII' lral:t o arl. li." 

A rt G. o O Ba IH' O s1~ considcraril i nslallado, desde q ne for 
subseripla a !L a pari<~ de suas a!'Çücs, sendo entilo li o meada a 
sua Dir1~rtoria, c começará a funccio11ar logo qtw st~ja rcnlisada 
a imporlancia df""trr·s entradas. O termo de sua dmaçfio será 
de 20 annos, cr ulatlo:; da época de sua inslallação. 

Art. 7 o O H<Hleo tem por objccto principal ccnlralisor as 
transaçõf's mercantis, sPnindo de agenln intennpdiario para a 
liquidação das mesmas, substituindo o cmprrgo im mcd i ato de 
numcrario, pelas tra11sfercncias dos haveres individuacs lall
çados nos seus linos, mPrlianle o pagamento de liuma porcen
tagem moderada. 

Art. 8. o o flanco prcslará ao novcrno quacsquer S('J'Vi~os 
compativcis com a nalumza de suas operações, Pm relribuiçfo 
da fhculdadc que lhe lw concedida préviamenlc (lc fazer as ope
rações cspccialisooas no artigo precedente. 

Art. n.o Drsco11tará letras ou quar·squf'r outros tilulos com~ 
29 
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mcrciaes, podendo novamente negociai-os segundo julgar conve
niente. 

Receberá em conta corrente ([lHH'squer quantias qnP lhe 
forem ent regtws. 

Art. 10. Heccberá tambem em deposito quaesquct' valores 
que lhe sejão confiados. E se encarregará de levar a cfl'cito 
cobranças, pngarncntos ·on compras, por conta de seus commi
tcntes, mediante as commissôes especificadas nos seus regulao 
mcntos. 

Art. 1 J. Não emprestará sobre o penhor de suas acções, 
mas podel-o-ha fazer sobre as acções de outras companhias, fundos 
publicos, títulos comrncrciaes ou outros valores realisaveis. 

Art. 12. Para oceorrer á liquidação das transacções que lhe 
forem affcetas c das suas proprins, o nanco poderá ernittir obri
gações pngaveis na sua Tlwsouraria, a prazo determinado, ao 
portador on nomin<ws. 

Art. 1:J. As ohriga~ões a prescntadas na Thesouraria do 
Banco, srrão pngas em rnot•da corrente, no preciso dia de seu 
vencimento. As obrigaçlies não a prescntadas no dia de seu ven
cimento vencerão ll' ali i em diante os juros que o Banco abonar 
em conta corrente, a favor dos portadores, c não será exigível o 
seu pagamculo senão 7 dias postcriore.> á sua ultima apresentação. 
Esta apresentação, porém, d('vm·;í ler lugar antes de completar-se 
hum an1w dt•pois que forem e:ni!tida·>, sob p:~na de cessar d'ahi 
em diante o vendi11ento de juros. 

Art. H. A imporlancia lotai das obrigações em circulação 
não cxcedci·rí nunca <Í totalidade do~ valores que constituem o 
activo do Banco, sondo regnlados esst~s valores do modo seguinte: 

Apoliccs da di\ida pnbliea geral on provincial, ao par ou 
1~011\ dt'.'W-illt((); tli' .') "/, d>1 prt'I.'O t'OITt'!tlt', Si' t'S(Í\'('1'1'111 ahaÍ\0 

do par. 
Acções do H.liico rlo Bra.;il c de CflllWSCJUPI' companhias com 

juros garanliJv.•; peio c;o·,,·: ::·~, {Wlo valor real que rcpresen
ta.rcm. 

Mercadorias naeionaes no valor de 3,''•· do preço corrrntc, c 
as estrangeiras no valor de dous tet·ços. 

Art. 1h. Ao Baneo ficará competindo a faculdade dt' dispor 
para SPU embolso, dos valores qtw lhe li V<'rem sido dados em 
penhor dn dividas não ..;a! isfritas no di \ido praso, com aviso 
pré\ io aos dPVPdorcs, aos (IUae:; serão abonados os saldos em 
seu ravor. 

Art. 16. A impo:'tancia tolal ou parcial dos tilulos de valor 
e1!1 regues ao Banco, não pnderá S()t' desriada da applicação que 
ll:es Itlra da ela, sem próvio consentimento da Directoria do flanco, 
cntcndPndo-se por aqunlla ilJ)plicação a que constar dos livros 
do Baueo. 

Art. 17. Quando o Banco tiver de embolsar-se pela venda 
,de objeelos que tiver reechido em penhor, serão tacs vendas 
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e~eoJuadas em hasta publica, prrcrdrndo annnndos nas folhas 
.publicas, durantr Ires dias consecutivos, sem dPelara!Jío do nome 
da pessoa por conta de quem for a venda clrecluada. 

Art. 18. As com missões de qtw tmlão os artigos preceden
tes, serão reguladas por ltnnta tarifa organisacla pela Dirt•doria 
deste Estabelecimento. 

Art. Hl. As disposições do~ !, .. o do art. 2:1 da Lei do Sello, 
serão applicavPis ús obrigações erniltidas pelo Banco, para os 
fins declarados no art. 12. 

TlTCLO li. 

Da assembléa geral dos Accionistas. 

Art. 20. A reunião de "\ccionisla~ que rel'I'!'Sí It!CIIJ Imm 
terço do Yalor nominal dus <lf'nks sulJsniplas formará a assem
hléa geral, cujo Prt~sid<'nte seni o da Direcíori;., do J:anco. As suas 
.obr·igaçües são as SP{.',Itintcs: 

§ 1." NornPar os mentbros fJIIt' tlP\CHI cmupor a llir1~eloria 
do Banco, na f(irrna PI'<'Srril)fa no arl. 2::>. 
~ 2. o DclibiTar s;dm~ !;Jllt's os i!SSlllllpfos COIH·~nwnlcs aos 

interesses do Banco, por inicialira propri:l, ou suhmdtrdos pela 
Director·in ao sen conllcri!IH'!llo, nas iH'casi<ks crn qtw li\ <'r lugar 
a sua reunião, dc• conlormidade cotll o distw,;(o a tal rc~pdlo nos 
presentes Estatutos. 

Art. 2J. Na prinwira l'f~llni:lo <1:1 assPrniJI!'•a gPral, s1•r;í no
IIWiHio )lor acdantil!,'ilo, lllllll d1~ .'i!'IIS llll'lllbrns p;1r<t pr«'sitlir 
provisoriarnenle aos f raballws, dc•signando esl1• CJUalro lll!'lllhros 
da mesma asscmbl!''a para scn irem de 1." ~ 2." ~;ccrclarios e 
Escrutadorcs. 

l<'ormada assim a :\J csa , reriflcnr;i esta se a 3." parte do 
capital subscripto se acha lkvidamente represcnladn. Passarú 
entuo a assembléa gPral a f'leg.;T os mr~rubros da Hirectoria, 
e o l)wsidr~ntc aeelarnatlo assignarú a acta dPssa Scs:;fío, dando-se 
assim por coneluido o ohjceto da l'\'lllliilo, c a JJin·etoria por 
empossada. 

Art. 22. J•:m todas as n;uniões ordinarias ou exlraordi
narias se proccdPr;í eorllo lica disposto !lo arli;,;o prc•ePdí'n[(', pelo 
que respoita it desigrHtçilo dos S1~crdarios r; E~;··i'Ulador('s. 

Art. 23. O Aecionista ctuc pus:;uir i:íO <ict;Õi'S lení direito 
a hum voto. Nenlrurn Accionisla, porérn, llispor;í do ntnis de 20 
votos computados n'essa razão, por si ou COliJO procurador de 
outrem. 

Art. 24. A asscmbléa geral se reunirá regularmente dentro 
do mez de Julho de cada anno, para o fim de tornar conheci~ 
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mento das operações c csbdo do Banco, c renovar a nomeação 
dos membros da nircctoria de conformidade com o disposto no 
art. 25. 

TITULO 111. 

Da Dirrctoria do Ranro. 

Art. 25. A Administração Geral do Banco rstará a cargo 
'tlc huma Dirceloria composta dP dez mC'mhros, cinco uos qnars 
na categorit~. de socios fundadores, serão permanentes, P os cinco 
rC'stanks elegheis pC'la nssPmbléa gernl. .\ Pleiçüo dos cinco 
membros complementares (~ (h' einco s1q:plnclt>~, serú rcnoYada 
de tres em tres annos, podendo ser reeleitos. 

Art. 2G. H uma vez formada a Direetoria, passar<Í Psla a 
:nomear, d'enlrc os seus membros, o seu Presidenlu. 

Nenhum melllhro da Dirccloria l'X(~t'('et'Ú as suas funct:ões, 
sem tl'l' deposita!lo prúriamente no Banro 00 acçõPs de sua pro
priedade, as quaes serão inalienaveis, duraute o sPn exercido 
nesse cargo. 

Art. 27. Compele á Dircctoria: 
§ t.o Fazer a chamada das prestações, na lúrmn do art. 3." 
~ 2. 0 Ordenar o detalhe das opcraf;ões do nanco, de confor

midade com as disposições dos pn'sPntes Eslalulos. 
§ :lo Deliberar sobre todos os casos omissos nos Estatutos, 

com approvar;fio •lo ConS('lho Fiscal, nJeorn'tHlo ;Í d('(:isilo •la 
~tssemhlóa geral, na falia tk aerortlo Pttll'(' a llirccloria P o dilo 
•~onsclho. 

§ 4.° Fixar o dia para a rcunifio onlinaria tla asscntlJiéa 
geral, no mcz de Julho, em que será nprescut<Hlo prlo Prcsi(kutc 
da ])ircctoria, o rclatorio sobre as opera~õPs do B<meo durante o 
anno findo, c eonvocal-a cxlraonlinariamenlc quando os inte
l'csscs do Banco o exigirem, ror meio de annuncios nns rolhas 
publicas, durante oito dias consccuti\ os. 

§ 5. 0 Nomenr os empregados do fll1nro, fixando o numero, 
attribuiçõcs e wneimcntos dos mesmos, dando disso conta, em 
tempo opportuno ú assemhl<''a geral. 

§ 6. 0 Organisar os regulanwntos concernentes ao serviço 
;interno do Banco, e bem assim a tarifa das commissões, o que 
'será posto~mexeeuçüo imnlcdiatamcntc, e snlHnelliclo e111 oecasião 
:opportuna á approvnçilo da as~cmhlea gNnl. 

§ 7. 0 Propor ú assPm!Jl{'a gNal, reunida Ptn sPssão ordi· 
1naria ou cxtraordinaria, qunesquer medidas que julguem con
:duccntes aos interesses c credito do llanco. 
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TITULO IV. 

Do Conselho Fiscal. 

Art. 28. O Conselho Fiscal será composto dos cinro maiores 
Aecionislas que não forem membros da Dirceloria, presidido 
por aquellc de seus membros que a maioria do Conselho eleger, 
sendo esta eleição renovada no mesmo tempo em que tiver 
iu~ar a nova eleiç.fto da Dircctoria. As suas atlribuições suo as 
SC!~uinlcs: 

% 1. o Exercer aceuratla inspecção soLre as opcra<;Ül'S do Banco, 
a lim de dar conta ú assen1hU~a geral, na reunião ordinaria, do 
resultado dos seus exa11ws sobre tal objecto. 

§ 2. o Deliberar sobre os assumptos á cerca dos quaes seja con
sultado pela Directoria do Banco. 

% 3. o Convoca r extraordinariamente a assembléa geral, para 
pmvidl'nciar sobre qualquer negocio urgente, se a Directoria o 
não lhcr feito dentro de dez dias depois de sua requisição, ou 
ú re<tnbição d" Acciouis!as que representem a 5.a parte das 
<tr\,'üc~; snhscri pias. 
~ !L" L'ropor á asselllhl(·a geral, em sessão ordinaria ou extra

onlinaria, a adopção de quacsqLwr melhoramentos, ou as pro
vi<lon<~ias que julgar neccssarias a bem dos interesses c credito 
do Banco. 

% 5. o Deliberar sobre a applicação do fundo de reserva, de 
nccordo com a Directoria do Banco. 

TlTULO V. 

Dos dividendos e honoran·os. 

Art. 20. Os dividendos correspondentes ús acçõcs emit
tidas S(~rão pagos nos mezcs de Janeiro c Julho de cada anno, 
prcet·dendo os precisos annuncios feitos pelas folhas publicas no 
mcz mltt•rior ao do pagamento dos mesmos dividendos. 

Art. 30. Os membros da Dircl'toria reeeberfío em l'l'tri
huir,.fto de seus snni<;os 10 °/o dos lucros líquidos Clll cada hum 
semestre, divirlido igualnwnlc entre os dez llireetores. Cada hum 
dos einco uwmbros pemHHictllt~ recelwrá mais i "/o dos mesmos 
lucros liquiflos, na qualidade dP soeios fund:ulorcs do Banco. 
Esta p<m~crdagt'lll, por lllortc <le algum dnstos, passari't, a titulo 
de pcn~ão, aos seus l(•gilin1os Iwrdeiros ou legatarios. 
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TlTUtO VI. 

Disposições gPraes e tmnsitnrias. 

Arl. 31. A Ilir~ctoria elo Hancn fk:J plenamente autorisada 
para tra!ar, t'OJllO repri·~cutallt(• dos An:ionistas do ]lanco, das 
questões qut• t•fkd:m 111 o~ init·n·ssi'S deste Eslabolecimento, ou 
seja no juizo arhitral, ou perenk os Trihnunes de Justiça, tanto 
dentro do pniz ('()fll(l r(ÍJ"a dclk. 

Art. 3~. Fica oulrosintautorisadnaHlcsmaDircdoria para 
requerer aos f'tq:rt'Htos llodPn's elo Estndo qualquN proridt>nda 
tendente a garantir ou promon·r os interess<'s do Uaneo. 

Art. 33. Qmwsqner alterações nos presPtltrs Estatutos po
derão t0r lugar (salvo nas disrosiçüf~s que. respeitão aos soeios 
fundadores) sendo propostas Pm asssembléa geral, depois de 
ouvidà prévia mente sobre cllas a Dircctoria do Banco, com a 
a pprovação do Governo. 

Art. 3!~. A Direcloria do Banco poderá fazer a acquisição 
dos predios que julgnr necPssarios ao senit;o do Estabelecimento, 
c he autorisada para cElebrar, C'Lll IIOIIH) do B;mco, quacsquer 
t·onlraetos onerosos, t:oncPnwnlt~~ ao IIH'SIIlO st~rvit,:o. 

Art. 35. A emissão d:~s ar1;{iPs colllplcnwlllares do capital 
do Baneo, se ''C'rilicaró uas t'~rocas t' pl'lo 1110tlo que entender a 
Dircctoria. 

A importancia dos lllcros rP~ullantcs desta emissí.i.o tcní a 
seguinte applit·<~t:fío: 

20 por 0 /o para as ohras da Santa Casa da ~list•ricordia. 
30 por 0 /o para os socios fundadores' ou para seus legitimos 

herdeiros, t) 50 por "/o para o fundo de reserva. 

DECJmTO l\'. 0 2.380-dc 2 de Ahril de 1859. 

A utorisa a incorporação e approva os estatutos do Banco Agrí
cola, Commercial c llypot!trcario, de Sergipe, com diversas 

alteraçúcH. 

AtiPJHkmlo ao que l\Je rPprcscnlou a Comlllissão installa~ 
clorn elo Banco Agrieola ColllliiCJ'Cial e Hypolhecario, de Sergipe, 
Hei por lwm Cl)nct•th•r-lhe autorisa\·fio para fundar na mesma 
pnnineia o dito ll<liH'o, o qual se rPg-ulaní pelos estatutos que 
com eslt) hai\ão, d<'pois dP ft·il<l" as S~';.;uintes alteraçõçs: 

t. ,, Su ppri mil o-se: . . 
O Art. 2°: os \-;R 1.". 2. 0

, P :1." do Art. 3.": o Art. 11 ,· L/~'\) 
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ventes, npplicados a sua exploração e trabalho. O Banco e 0 
mutuario regularão as cautellas precisas para tornar nlfrctivas 
esta garantia sem prejuiso dos direitos de administrn~.;üo uos bens 
hypothecarios pertencentes ao mutuario. 

Artt. 23. Os pagamentos destPs emprrstirnos serão feitos 
por meio de annuidades em prazo nunea superior a dez annos. 

Art 2'~. A annuidad(~ que o propridario deredor paga 
cada a111no, para extinguir a divida, hn o principal, juros e des
pezas de administraçüo. Ella comprehend<': 

t.o iQ juro estipulado, que será o conenle, ou a(pwlle pelo 
qual o Banco tiver negociado na semana anterior ao ('lHpresti
mo as suas letras hypothccarias. 

2. 0 illuma cornmissão que será no maximo de dous por 
cento ao anno, em h(~neficio do Banco, pelas desrczas de ad
ministi1açüo, e pela responsabilidade de garanljr com seu proprio 
fundo as letras hypotheearias. 

3. 0 Huma somma rlestinada á amorlisação da divida. 
Allt. 25. A nmmidade será a mesma em todos os annos 

e calculada de maneira qnn pruduza a (•xtineçuo da divida no 
fim do tampo convnncioua<lo. Sení paga l~lll duas par!Ps iguaes 
c por srmestres adiantados. 

Allt. 2G. N;io obstante estas disposições, o df'rcdor tem di
reito dll desempenhar-se com antecipação, no todo, ou em parte, 
mas smn dPflll('(;ão do:; .i nro:; o commis:;~o do semesí r e eomeçado. 

Artl. 27. ~a falia do pagaml'llio tHb prazos Jnan:ados o 
jnro tlic f}twntia rdardada seriÍ rohrado ('.om o augnwnlo do 
25 "/o, c !orna-se exigin•l a totali(lade (la diyida- art. 2\l. 

Arrt. 2H. O H'Pinbolso de tod;1 a divida tamiH'Ill pockrá 
ser nxigido no caso d(~ l(~J' ltavi(lo dissilti<ILlr;lo dn ~~~ pollu~cas 
IPg;u•s. ou oulras qH;u~sqlll'l' lias roJulit;ííP:i do a ri. 1H q1w gra
V<'Ilt o~ h(ms hypollw(:ados, 011 quando por tldt•riorat:út)S sobre
vindas ·no~ Bwsmos bens Pll(•s deixem tlc garantir a divida na 
IOrma !lo referido art. 18. Nesta ultima l1ypollwsn o devedor 
poderá ser admittido a aprp;enbr hllill supplnmeuto de hypo
tlwcas ·ou H~fon:ar a f'Xistnnle com outras garantias. 

Art. 2!1. As llypolllnras sPrão sPnlrn·() csp~'ciaes e nas 
respecUivas Pscripturas o muluario se obrigar;\ ao se;~uinte: 

§ 1." Ao venci11wnlo dr) todos os pr<~zo~;, ou p<l;j'êllllentos 
futuro~, sendo que falte a algnm de!les. 

% 2. 0 A' ronnneia elo .I uizo de sr•u F(iro, com prm1wttendo-se 
a responder }Wrante a J itsliça do Fôro Plll que l~stiver a séde 
do Banco. 

§ 3~0 A' prma de pagar LO "/o Jr.ais ah\m do juro j;í estipulado 
mo :ut, 27, em favor da Companhia, quando por qualquer in
cident<e direcla, on indireclamPnte for elllbarar:ada a vemla do 
predio, ou pwpriedades. 
~ 4. 0 Autorisar ao Banco para vPndpr extrajudicialmente o 

predio, ou propriepadr~ hypot hccada. 
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§ n. 0 A crdPr-lhc o preço que no caso de sinistro for pago 
pelo seguro, ficando cllc soilrogado no lugar do immovel des
truido. Esta clausula !te lambem applieavel ao easo de dcsap
propriação por utilidade publica. 

§ 6. 0 Autorisar ao flanco para igualmente á eusla dclle 
mutuario fazer no predio ou propriedade todos os reparos ur
gentes. 

Art. 30. Os cmprcslimos sob hypothccas elfccluar-sc-hão 
por prazos fixos por escriptura publica, c com letras a clla 
correspondentes aeceilas pf'lo mutuario. 

Art. :H. O Banco rcalisarü o,; fundos precisos para os 
Pmprcslimos sob llypollJCcas por meio de letras hypothccarias, 
qtw irú twgoeiando it propon;fín qtw liwr os rnrsmos cmprrslimos, 
dr modo que parlr <lo S!'ll capital rmprcgado nPstas opPraçiics 
nunra !''(Ceda ;Í concPssfío do art. 11i. 

Art. :3:2. As l!'lras ll.ypollll'earias tQrm a dupla garantia da 
proprieJa!lc dos muluarios, c do e<ipilal do Banco, c o seu 
valor totalniio púcl!~ sr,r SIIJH'rior, n<~m á somma da divida hy
potltecaria eontrahida com o IIH'SillO Banro ; nem esta ao ca
pital social rcalisado. 

Art. 33. Elias sfío a.o portaclor, wnccm lnnn jmo annnal 
pagavel semcslralmcntn, nfío tem prmo cPrto, lllais consignarão 
a obrigação ao BatH'o de ;ts resgatar dentro do prazo tlc dez 
illlllOS. 

A ri. :H. As !t-Iras h~ IIOI,lt(•cari;~s S!~ dhidiriio t'llt SPI'iP!' 
<ksi:.;nadas por ;~Jg·arismos romanos, !Pmlo e;~da serie sua numt~
raçflo. Us valor('S das mesmas lc~ras não ~crão tuenon's de cin
coenta mil róis, lll'lll maiores de quatroccnlos nail réis. Serão 
rxtrahitlas de linos de tnllão, e assignadns por Ires IIH'mhros 
tio Conselho de Dirc'ecão. 

Art. ::5. Os rcs.p;all's <kstas letras se farfío semestralmente 
por mrio d!~ sorlrio a que proeec!Ná o Co11s!'lho publicamente 
nos dias 1:1 de Janeiro c (k Julho dn cada anno. 

Art. :JG. O numero dl' letras a (~xtraltir-sc em eada sor
leio, coJTPspondNil ú itnportancia dns quantias que deverão ler 
sido pagas pelos dcrcdorrs a titulo de amortisação, durante o 
semestre lindo, preenchendo o Banco qualquer dill'erença com 
o seu proprio capital, se parte dessa imporlancia não tiver 
sido satisfeita. , 

Art. 37. i\' o caso de haYer reembolso por antecipação, 
como permittc o art. 26, o sorteio comprehenderá tambcm letras 
no valor preciso desses reembolsos, se o Conselho de Direcção 



as não tiver emp1·e~ado no ucsconl1o no pn1 -de lilulos dn 
mes111a cspecic- art. 51. O sorteio será regulado de modo 
que as lctr<~s HWis uutigas uão fiqueHJ prctni<las, e S<'jfío res
gatadas dl·utro do praw de uez nnnos, contados l~e~de a sua 
eHJissão, eonfonne a !'!ausula que conttm o art. :33. 

Art. 38. tio dia i!lll!lediaío ao do sorieio sc•r;í o llllllJcro 
das letras nelle nlr:lllidas alix<alo na stl~P do Banco, c pu
lllicado no jornal, comidando-s1~ ao~ Sf'liS pussuidon·s para 
virem ser reernbolsado.s com os jurus Will'Ülos dentro de trcs 
dias, c findo este ]Jrazo, cessarão :~.-; lelras de vencerem juros. 

Art. 3!). O flailco ptíde tk:;li'llar preillio aos primeiros 
numPros sorteiados. A cortwnieucia, nurucro c Yalor destes 
premios serão resolvidos 1wlo Consr·Ew de Dircc~·iio corn appro~ 
vação da assernblén geral. 

Arl. !~0. As ll'tras rcsgalad;ls ent consrquPncia do sorteio, 
c as que o Bauw desronlar com cs pagamentos ailticipados, 
serão marcadas com IJUm earilubo especial, para servirem na 
tomada de contas c depois serem Cülli}Jldamenlc anllulladas. 

Condieucs de ontt·as OJtcra"ões. . . 
Art. 41. Sc'!JII<'ilín snão admitlidos lÍ <lesronlo os litnlos 

que tiverem prazo lixo d() \TilciHH'llio, tkYnndo iiS ldras t~ clips 
conterem a dcclarac:ão <i'"~ serão pa,ian~i:; na cidade dn Lrran
gl~iras, 011 ondt• f'ilr <i sc·d·· do l;;';"·o IJIIiiiHlo sPj;-,o passados ou 
:H't'nilos lúra dc•lla. 

Art. ft.2. i\;to sPrão dc'sconladas as lt'lras, e outros títulos 
que forem por qiwlqtwr dos 1Jireclorcs, que cstircr de semana, 
on <1ue só tiYer duas flmws de Dirl~ctorrs. 

Art. 4:L Os íle~mntos e empn'slirnos de qne I rata o~ 4. 0 

do art. 12 não Sl'riio fPitos por prazos maiorus de novc mczes, 
sendo marcada uwnsallllt'nlc pelo ConsPlllo de Direcção a quan
tia que poderú ser applicada lÍ transueçües de 111ais de quaho 
n1czes. Os p1azas tios descontos de ktras de liullla sú firma, 
~ 3. 0

, art. 12, llUO exccderfto de trcs lliCZCS. 

Art. H. Os llJesnws elllpreslinlos serão sPrnpn~ n·alisados 
por meio de letras c os eridítos de tJLW trata o § G." do art. 12, 
por meio tle termos assignados pelos candidatos. 

Art. 45. O lermo de credito deverá expressar o maxinw 
da quantia a que poderá montJr a dhida do creditado, 

0 tempo de duração, de modo que cada parcella não deixe do 
ser reembolsada dentro de hum prazo que não será superior a 
seis mezcs, os juros couvcueioiwdos, que uunca serão UIQHorcs 
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do qne os dos descontos , e todas as mais condiçõ!'s , accres
cendo quando a garantia consistir em penhores, ou cauções, 
huma discripção dos objcctos ent-regues ao l~anco com seus 
valores ; e quando cnnsislir em fianças a declaração de que o 
fiador, ou fiadores obrigão-se como principaes devedores c 
solidariamente; neste caso o lermo será por elle tambcm as
signado. Ao mutuario se dar<i lambem copia se a pedir, as
signada por hum dos Dircctores do termo de seu credito, ou 
assentos nos livros do Banco do recebimento de seus penhores, 
ou cauções, no caso de emprcstimo sob estas garantias. 

Art. 46. Os penhores e mais objcctos de garantias serão 
recebidos: 

1." As letras hypothccarias com menos 5°/o de seu volor 
nominal. 

2. • As apolices da divida publica com menos 10 a 20 "/o 
preço na praça. 

3. o As acções de Companhia com o abatimento do 10 a 30 "/. 
de seu valor rPal, 

4." Suas proprias acções com o abatimento de 5 •;. no valor 
rcalisado de suas entradas. ]~sta garantia poder;í ser suspen
dida pela asserniM~a geral dos Aceionistas, logo que haja na 
província outro estabelecimento de credito mercantil. 

5.• Os títulos do Governo Geral, ou Provincial, e os par
ticulan·s com aquelle que lhes arbitrar o Conselho de Direcção; 
porém nunca superiot· a i/1:> do ~eu valor nominal. 

6. 0 Os diamanks lapidados, ouro e prata terão abatimento: 
aquclles de hum i<'I'ÇO, e estPs de 10 a 20 °/o, de seus valores 
verificados á vista da certidão dos c.ontraclos approvados pelo 
ConsPiho de Dirrcção; os diamantes brutos o da metade. 

7. 0 As nwrt'adorias dn hum I!Uinlo êÍ JIH~ta<ln, conforme o 
t'Stado do llll'rrado dos pn't:os dados por Corrt•rlon•s, ou por 
commerciantes do approva.,-üo do Conselho de Direcção. Não 
serão admittidas como caução as acções de Companhias, que 
não tiverem reali ;a do pelo menos a quarta parte do seu capital, 
salvo a de Companhias que lcnhão a garantia de juro pelo 
Governo. 

Art. 47. As letras hypotheearias e titu{os designados sob 
n.•• t c 2 do artigo antecedente, ficarão adjudicados ao Banco 
pelo valor de garantia em solução da divida, 110 caso de que 
esta não tenha sido paga com o premio em dobro, vela móra 
até quinze dias depois de s~:u vencimento; para o que, pelo 
que respeita ás apolices, aeçõcs e titulas, o mutuario no acto 
da transacção dará procuração ao Banco para fazer a transferncia 
quando julgar necessaria. 

No caso de que o debito não pago, seja menor do. que o 
valor da garantia; a differença fieará no Banco á ordem de quem 
pertencer. 

Art. ft.S. Se a divida vencida sob penhores e mereadorias, 
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n!J qn:Jc's·:•'s(arão a ordl'm rlo Ranco cit>~,Jfi o ndtl do cmpre!l• 
timo não fot' rflcmbolsada, pt·ocedcr-l,tJ-ha a vr11da desses obje
ctos Plll leilii.o mercantil, annnneiado por oito clius consrwtivos 
por cditaes ua casa do JJanco e nos jomat·s diarios, st· os hou
verem. 

Do preço da venda elle se rcetuholsar;i da dhida t:Olll os 
juros atú o dia do lt•ilüo, c d<'(luzidas as d<'spezas e rnais a com
missão de 1 °/o em favor do Banco, o restante, se o houve;·, ficará 
em cofre á ordem do mutuario. 

O mutuario será admittido até o dia c hora do icilão a 
remir os penhores, ou mercadorias, p11gando os juros com o 
augmento de 25 "/o mais vela IIHÍra , c mais as desrJcZl\S que 
se houverem f<'ilo. 

Arl. 49. A dividn sobre creditas se consiclt-rará toda nm. 
cida desde que alguma dt' suns parcr•llas trnha (kixaclo de ser 
reembols<lda ckntro ()O prazo cstrtb:•IPcido no art. M). E neste 
caso rroceder-sc-IHt immediatamente a liqnicla~:ão da re~pe
ctiva conta, que será apres<•utada ao de1·edor e ao seu fiador, 
se o tiver, a fim de que pnguern ao Banco o saldo vcrillcado. 

Sn o Banco nfio for l't't'Hlholsado t'om os juros da 111óra 
até oito dias, o bH Ido serú cobrado por meio das disposições 
dos artigos antr•cedentcs, e quando o credito honwr sido dado 
sob penhores c cauçiie~, ou no raso de fiançíl por ml'io judi
chl contra os rcspous:\Yl'Ís, rlc ({UI'III o Banro !1•râ o direito ele 
haver OS juros COill :2:) 0

/
0 

IIHJÍS. 

Art. SO. O Baneo tPm o dirPilo tlt> sllsrwndt>r noYos iiLI!l· 
ços, qt' <llldo julgar ronvt•nientt' aPs scns intt>n•:;sr~; mas liqui
dará as que tiver l'cilo no fim ílos prazos tnarcados. Liqnid<Hia 
a conta, se considerará a divida Yenrida e procPtkr-s<'-ha t:omo 
dispt1c o nrligo anfl·;·,•tf,·nk 

A ri. fi I. .\os tlt·sroui·J~ d.·s ldras llypolhccarias do proprió 
Banco, alÓ111 tios qun se llzt•rpm em Yirtnde do <1ft. 37, e aos 
emprestimos e creditos sohn~ as mesmas lei r as, pod1•fií nnica
uwntt~ sPr applicada a oitava parte do r·apital do Baneo, atlrii 
buido pelo art. 1G, aos ernprcstinws dirt•clos sob llytJo!!wcas 
de bens de raiz. 

O Conselho de Dirceção l'l'fwlaní o emprego tiaqtwlla parte 
do f'undo llPStas transac<:ües, COIJJO 111elhor COilVÍt'r, podt•lltlo 
mesmo comprar iiO par letras hypothr:carias rflraudo o juro cor .. 
rente ycnha a baixar. 

Art. 52. No rcgplanu•nto int<-rno S•~râ ddPrtninarlo o 111odo 
pratico das orwra~·õcs dos §~ 5. o ' (' 7.", (' n." (\() ll rl. 1 ~' 
estabelecendo-se o HUillcro d~h entradas c• os das retiradas de 
fundos de que tra!rt o referido % 5." elo meueionado art. ü!; 
e o quantum das eommi~sõns veios serviços designados nos dons 
ultimos ~§ 7." c !.1. 0 <Jo mesmo artigo. 

Art. 53. O Banco, em beneficio das classes pobres, de. 
verá estabelecer dentro de hum anno de sua install&ção '~ontas 
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corrente a juros, com retiradas livres até a quantia de cincoenta 
mil réis , c o minimo das rnti·adas para estas contas corn~ntes 
será de mil réis. O Conse!ho de Dirccção poderá suspender as 
entradas todas as vezes que por estas a J'Seponsabilidade do 
Banco for igual a cinco por cento do seu capital. 

CAPITIJLO V. 

Da assentbléa geral tios Accionisias. 

Art. :54. Constitue a asscmbléa geral dos Accionistas a 
Ieunião dos socios subscriptorcs c ssus herdeiros, 1lotados c 
ccssionarios, comtanto que os cessionarios tcnhüo trinta dias antes 
sido inscriptos nos respectivos livros ü vista das acções que lhes 
forem cedidas. A asscmbléa geral dos Accionistas seni regida 
por hum Presidente, ou Vice-Presidente eleitos pela mesma 
assembléa, e pelo modo estabelecido no art. 71 ; e por dous 

· Secretarios eleitos em suas reuniões de conformidade com o 
art. 57. 

Nas faltas ou impedimento do Vice-Presidente servirá o 
Presidente do Conselho de Dirccção, ou quem suas vezes fizer. 

Art. 55. A assembléa geral rcuuir-sc-ha ordinariamente 
em Julho de cada anuo, em dia e lugar que marcado for pelo 
Conselho de Direcção, e extraordinariamente nos casos seguintes: 

t.o Quando sua reunião for requerida por Accionistas, que 
representem ao menos a decima parte do fundo capital do Banco. 

2. o Quando for requerida pelo Presidente do Conselho, ou 
pela Commis~il.o lisr.al. 

:J. o Quando a Direcloria julgar neccssario. 
Nas reuniões extraordiuarias, ü assemoléa geral não poderá 

tratar senão do objccto para que for convocada ; admittem-se 
todavia proposições para serem descutidas nas seguintes sessões 
ordinarias, se a matevia for julgada objecto de deliberação pela 
assembléa geral. A convocação ordinaria ou extraordinaria se 
fará aos Acctonistas com direito de loto por editaes c cartas 
assignadas pelo Presidente c Secretario do Conselho, publicada 
no jornal consecutivamente até o dia da reunião e quinze dias 
antes do indicado. 

Art. 56. A asscmbléa geral poderü deliberar com o nu~ 
mel'o de membros que representem hum terço) do seu capital 
efl'ectivo correspondente aos Accionistas que tem yoto. 

Se pela primeira convocação não reunirem-se em nvmcro 
sufficiente no lugar, dia e hora que for.designado no edital, se 
fará nova convocação com as formalidades do artigo antece
dente, declarando-se os motivos €la nova convoooção; e compa-
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recendo então Accionistas que representem huma quinta parte 
das acçõcs cmittidas, poderão estes deliberar. Se ainda assim 
a reunião não for elfectuada haverá huma terceira convocação 
com as formalidades acima mencionadas, c então deliberará a 
assembli•a com qualquer numero de Accionistas que comparecer, 
salvo os casos dos§§ 5.0

, 6. 0 e 7. 0 e 11 do art. 64 c art. 66. 
Art. 57. Em cada reunião nomeará a asscmbléa geral , 

por maioria relativa de votos dous Secrctarios que serão incum
bidos: 

1. o De fazer a chamada, e verificar o numero de Accionistas, 
que se apresentarem na Assrmbléa geral. 

2. 0 Nas votações por escrutínio secreto procederá a chamada 
pela lista dos Accionistas presentes de quem receberá a cedula 
contendo no verso o numero de votos correspondente as acções 
que possuírem c rcpresctarcm , fazendo Jogo a devida confe
rencia, a lançará na urua. 

3. o Fazer a apuração das votações, ridigir as a c tas , ler o 
expediente c os documentos que o Presidente ordenar, c escrever 
a corrcspondcncia, que será assignada pelo Presidente o primeiro 
Secretario. 

Art. 58. Os Accionistas cmpedidos, ou ausentes, poderão 
ser representados, e votar na assembléa geral por outros Accio
nistas munidos dos neccssarios poderes. 

Art. 59. Os votos dos Accionistas em assembléa geral, serão 
contados da maneira seguinte: 

De 10 a 49 acçõcs . .................••.• 1 voto. 
)) 5u a 74 )) 2 )) 

)) 75 a 99 )) 3 )) 

)) 100 a 12'•· )) '~ " 

c assem por diante até doze votos que será o maximo qualquer 
que srja o numero de acções que possuir c representar por 
outro. 

Pode o Accionista que tiver mrnos de dez acções, assistir 
discutir as suas deliberações, mas não votar. 

Art. 60. Os Accionistas, na occasião da votação para qual
quer eleição, entn'garão cada hum a sua cedula contendo os 
votos correspondentes á suas acçücs, c de seus committcntes, 
como dispõe o artigo antecedente, c formulada como determina 
o art. 57 § 2. o c a proporção que forem sendo chamados. 

Art. 61. Quando o Conselho de Dirccçõo, que fica encar
regado da convocação, não a fizer no prazo de oito dias depois 
que lhe fôr requerida , encorre em responsabilidade., e a essa 
falta proverá o Presidente da asscmblí•a geral, a quem recorrerão 
os Accionistas, ou aos Fiscacs, quando pedindo huma reunião 
extmordinaria, attendidos não forem pelo Conselho. Se ainda 
assim não for satisfeita a requisiç~o dos Accionisias, poderão 
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cllcs fazel-a por annuncios assignado por todos, com d.esignaçM 
do numero de acçõrs de cada hum, declarando não terem sido 
attcndidos as suas rxigcncias pela Dirccção; Presidente da assem~ 
bléa gPral e Fiscnrs; e hem assim o objeetü a resolver-se. 

Art. 62. PavPnôo Aceio11islas com firmas sociacs, serão 
estas n•tn·t·sputtHla~ por hulll <los soeios nas reuniõPs da nssem
bléa geral. 

Art. 63. Compete ao PresidPntr da assembléa geral: 
1. o Abrir, feehnr, lcvantur c suspender as secções que se 

tornarem tumultuarias, marcando o dia em 4uc se hade continuar. 
2.0 l\eccbPr as propostas a lwm da Companhia c sujcilal-as 

á deliberação da asscmbléa geral. 
3.• Hegular a ordem das discussões declarando no começo 

quantas as vezes rm que se deve fallar sohre cada huma das 
ma terias. 

Em nenhum caso, porem, consentirá que hum Accionisla 
falle mais de duas vezes sobre o mesmo assumpto. Exccptuão-se 
os membros da Directoria e os da commissão Fiseal que poderão 
responder as argui~ões, ou inlerpellaçõcs que lhes foretn feitas. 

Art. 61t.. As attrihuitões da assemtMa geral são: 
1. o Deliberar sohre as proposições que lhPs são suhmettidas, 

e sobre todos os int1·resgrs do Banco, de conformidade com estrs 
Estatutos. 

2. o Autorisar sobrr proposta de Conselho dP Direcção qual
quer emprestimo que quizcr a l 1rovineia, e a assignatura do 
acções de companhias que tenhão garantiu de juros pelos Go
wrno, como he pennittido ao Banco pelo art. H. 

3. • .l ulgar as conbs annuaes que lhe devem ser apresen
tadas pelo Conselho de Direeção depois de examinadas pela Com
missão Fiscal. 

.'1." EIPf.inl' as Corn111issÕPS ![Ire llt1~ pan'CPI'f'lll rollVPilientes, 
c nwrcar suas at lriblli4;'(1es. 

5. o Hemo ver a sódc do Banco, quando julgar conveniente, 
art. 1. •, sem dcpendencia de approvação do Governo, estando 
representada na fórma do art. 6ti. 

O. o Suspender de suas funcções a qualquer dos Directores, 
dcstituil-o, c mesmo a todo o Conselho se houver necessidade 
para salvação do Banco, non11~ando inJmcdiatamente outro que 
o substitua estando represmtada na liJrrna do art. 6ti. 

7. 0 Estabeleeer ageneias, ou Caixas liliaes do Banco nos 
lugares da Província 1'111 q~w as necPssidadcs do commcrcio c da 
lavoura as exeg-ircm, Pstando representada na fórrua do ar
tigo Gli. 

Os ~\hcnles n mais empregados das caixas filiaes, serão 
nome<Hlos e demittidos pelo Conselho de Dirccção, que lhes 
daní o mandato, em f!Ut' gunrdará as disposições destes Es
tatutos. El!es serão remunerados pela forma estabelecida pelo 
mesmo Conselho eom a apprcvação da assembléa geral, e devo-
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rão, para que possão entrar em cxcrcicJo, prestar fiança ou 
cau<;ão a contento do Conselho de Direcção. 

S. o Solicitar do Governo geral qualquer reforma destes Esta
tutos, c a pedir aos Poderes Publicos favores cspeciacs a fim 
de dar o maior dcscmoh'imento ao credito tNritorial c hypo
thccario JlCla ckvac;ão dos prazos de amort.i~at;ão doscmprisliwos 
c pela modicidadc <los juros. 

u.o Approvar, regeitar ou modificar o rrgnlnmento interno 
organisado pela Diredoria. 

10. Nomear os membros da 11iredoria , seus supplcntes, 
Presidente, Yict)-Presid<'nl<', Secrctarios da assPmbl(~a geral dos 
Aeeionistas c os Fiseaes. 

11. Augmenlar, S<'!J;Undo a faculdade elo nrt. 3." os fundos 
da Companhia. Prorogar o tc111po de sna dur<u:iío, d<~ <·onlor·· 
midade rom o art. 10, estando representada conlonne a dis
posição do art. 66. 

Art. 65. As reuniões ordinarias da assembléa geral serão 
especialmente destinadas a tratar da administra<:ão do Banco, 
da gestão do Conselho de Direcção, c comportamento dos Dire
ctores durante o anno findo, c das mPdidas tendentes a mPI hora r 
os servi~os, e rcpremir os abusos, nellas se podertío tambem 
resolver quacsquer propostas de menor importancia feitas pelo 
Conselho, pela commissão fiscal ou por qualquer membro da 
assembléa 

Toda a proposição de maior importancia a juizo da asscm
bléa ficará adiada, podendo ser objeeto de humn rouniãn extra
ordinaria. 

A1t. G6. As reformas destes Estatutos só poderão ser decre
tadas em huma reunião esvccial, em que tomariio pnrle tantos 
Accionist.as, qunntos sPjão pr<'eisos para represrntan·m a maioria 
nbsolula <lo capital l'll'('d.ivo <lo Banco, lendo sido apn•st•nta!lo 
o projecto ou proposta em huma das reuniões antecedentes. 

Art. 67. A assembléa tomará suas resoluções pela maioria 
dos membros presentes c poderá trabalhar nos dias consecutivos 
a da reunião, se o julgar preciso. 

Art. 68. Nenhuma alteração, ou modificação elos Estatutos 
poderá ser executada sem approvaçtío do Governo. 

CAPITlJLO VI. 

Da atlnlinistt•aeiio tio Banco . . 
Art. 69. O lbnro será regido por hmna Dirrdorin eom

posta: 
1. o De hum Presidente e Director, e em sua falta ou impe

dimento servirá o Vice-Prcsidcute. 
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TITULO VI. 

Displ)sições gemes c transito rias. 

Art. 31. A Hircctorin elo ·nanco fir~1 pknamcnto autorisada 
para tratar, I'OlllO J'L'jli'!'S{'\I(anll' dos An:ionislns do nanco, das 
questões qut• cflt•cl:m !ll o~ intt·n·sst'S dr:stc Eslaboleeimcnto, ou 
seja no juizo arbilrnl, ou [H~renk os Trihmwes de Justiça, tanto 
der~tro do pniz conrn f'úra tlclll'. 

Art. 3:!. Fica oulros:rn autorbarln a llll'Slll<lDircdoria para 
req~1rrcr aos Surn·rnos PodN<'S elo Eslialo qualrturr providPnda 
tendente a garantir ou promon•r os interesses elo llanco. 

Art. 33. Qu;wsqucr allcraçües nos presentes Estatutos po
dcrflo t0r lugar (salvo nas disrosiçües que. rcspeitfío aos socios 
funpadores) sendo propostas PIII assscmbléa geral, depois de 
ouvida próviamcntc sobre cllas a Dircdoria do Banco, com a 
a p{ilrovação do Governo. 

Art. 3!~. A Di redoria do l~anco porlcní fazer a acquisição 
dos predios que julgar necPsstnios ao scnit;o rlo Estabelecimento, 
c 11e autorisadn para celebrar, !'111 uon11~ do Bnnco, quacsquer 
t'OtHraetos onerosos, concl'rtH~nks ao rnPsrno servir:.o. 

Art. 35. A emissão cl:ls ac1;{íl's conlplenll'nlares do capital 
do Banco, se veriliearú nas t'~pocas r• pl'lo H lO! lo que entender a 
Dirbctoria. 

A importancia dos lucros l'l'~nllanlcs desta emissão len) a 
segui nle applil'.a~;ln: 

20 por 0 /o para as ohras da Sanla Casa da ~tiscricordia. ao por "/o para os socios fundadorc~' ou para seus lcgitimos 
herl(!ciros, () 50 por 0 /o para() fundo de reserva. 

DECRETO l'í .0 ~.38!l-do 2 de Abril de 1859. 

A urorisa a incorporação e apJi1'0W os estatutos do Banco Agri
e;o la, Commerci al c llypot h cear-i o, de Sergipe, com dil.'ersas 

alteraçücs. 

AltPm.lrm1o ao que l\Tc n·presPnlou a Commissfío installa~ 
clmw do Banco A1~ricola Comlllcrcial c Hypothccario, de Sergipe, 
Hei por lwm Cont'\'der-1 h e aulorisa~·ão para fundar na mesma 
pmvineia o dito llaneo, o qual se rrgulaní pelos estatutos que 
roro csle lJai\fío, dPpnis dt• [l'illl" as Sl'guintcs alteraçõçs: 

t'' ~upprimün-sc: , , 
O Art. 2°: os~~ 1. 0

, 2. 0
, l' :~." do Art. 3.": o Art. 11; 
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o§ 10 do Art. 12: os ,\ris. 1 :l, H " ':!i; o % ::." du .\11. 2!), 
os Arts. !í1, .r,:~ e ''5; o~ I." tl•> Art. 'di: o~ 1\:'ls. 'I!J, :;o, ti1, 

r~·>· c-.:9n 1 \•[ (''· ,, ·\·' ür: (111 !'!I' ·111-· , 1('"· e (_1!,, o .'i' ..,;,o, (.() 11. Jl·. 0.:-tl ltS. Ot), .. .,, t.d, 'I ( - ru, 
c a palavra-fiilw;as-do § G." <lu 1\rl. 12. 

No Ar I. !~.o as Sl't!liÍllt('S pal<nras :--(' r(' lo~ (Í;• llllil'i\ I' de 
out;·a serão dislrihuidns proporeion;dn~t·nli' a ll'rn·ira ,. 111ais 
s;·ries, que houverelll, no easo de dar-se augnlcnln 111• ;·apitai, 
e (]e ron!(ll'lllidnde com o "\rligo autecccleHln. 

No "\rt. 30 a~ pala\ ras: JIOI' prazo,; !i.\os. 
No Art. 32 as palauas: uem t'sln ao capital l'l'll!i,:ado. 
No Art. :l7 as palan;1s: se o Conselho de (]ii,.,.,:i1o Düo as 

tirer empregatlo un d1•sconto no ·<li' d·· lil1!lo.-; d;l ll:t'Siil<l I'S
pecie. 

No .Art. 48 as palavras: con1 o augtue!··!o dP ~:) 0
, (I n1ais 

pela móra. 
Ne § 4. 0 do Art. 77 as palavras -e por <1hcr!ura dr~ cre

ditas. 
No ~ 6. 0 do mcsn1o Artigo as pala'II'<IS:-Lillll'tl's ao portador, 

substituindo-se ahi me~mo ns pdavras -regular a ('lllis~iio de 
ambas-pelas seguirtPS--!'(•:::Ilhr '' ('Jnissiio desias. 

No § 7." do nws1110 ~\rli;.;o ;ts pal;l\ I'< L~: ·- op('i'ill..-w:; de 
cambio. 

No fim das disposições tnmsilorias as palavras:-dl'pois do 
que se considerará inslallado o Banco Jegalm<'n(l' para mmeçar 
suas operações. 

2. a Substitua-se : 
No Art. 23 as pala nas :-em praw llllll<:a superior a dez 

annos-pelas Sf'guinles:-no prazo de 14. anuos. 
No Art. 2a as palauas:-tempo eomeneiouado- pelas se

guintes:-prazo de quatorze annos. 
No Art. 3:J as palaHas:-dt•z at111os- Jlnlas Sq!,uinlt-s :-H•· 

annos. 
No Art. 3!~ as palavras:-eincocnta milréis-pehls Sl',';uin

tcs :-duzentos mil r(~is. 

o Art. /,() pelo S('guiulc: --,\ri.. r.o. As klras l'l'~;!a[(ldas, 
em cousequenl'ia flo sorteio, e <ls q1w lon·m !"H' p;t'!illlll'nlos 
antecipados, serão innncd iatamcn[e marcadas cuut 1111111 c;: ri 111 bo, 
que indiquem estarem e! las üllulladas c retiradas da <·irnllação, 
fazendo-se demais menção <listo lllcsmo nos rns: cclivos taWes. 

§ Unico. As lctros annulladas serão rccolhiílas a hum cofre 
para serem queimadas antes de findo o scme~lrc em q•re se fizer 
o sorteio, em presen~:a do Const'lho de din·e~iio t' do Conllnis
sario do Gnvmno, do qne trata o Art. :;r). 

Lannr-se-ha t'lll livro, para este fint destinado, l•llnt t .. rmo 
desta operaeiin, o qual ser:i ;•ssi·~·nado pelas jJesso;~s cuj;1 pr;•st·nça 
~e t•xige llPsle paragraplto. 

3." H·~dijiio-se do modo alJ11.ixo (lesignado os;Arligo~ e para
graplws s<·g-uinlt•f:. 
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Art. 3." O fundo capital do Danco set'<Í de 2.000.000~ di· 
vjdidos em 10.000 acçõcs de 200:jjJOOO cada huma. 

Art. 12. O Banco poderá: 
~ 1. o Emprestar, '"\:c. (como l'St;\ !lOS Estatutos). 
~ 2. 0 f'uhstituir, &c., idem. 
~ 3." J)cscontar letras commcrciaes com duas firmas, a_o 

mrnos, notoriamente abonadas c de prazo lllW niio exceda a sc1s 
mPzcs; e hem a~si m ldras do !tJeslllo prt~zo, acceilas pela Tlw
souraria Cnal ou pela Pnn incial. 

~~ '~." Fazer t>lllpr<~st.inws sobre penhores tle ouro e prata em 
barras, apolices da divida publica geral ou provincial, acções 
de <~ompanllias acrPdi!adas, exceptuando-se ns do proprio Ban
co, e llH~rca<l.li·ias não :wjl'ilas ü corrup<:Jo, llepo,;ilacla~ na AI-· 
fandP,!~·a, obsPnando·S<~ as re;,ras do Art. :í!i. 
~ 5." llt'ceber ('l!l conta corrcnl<~ si1npl<•s ou com juro as 

;>Ommas qun lhe fim~nt l'nlrcgucs por partirulan~~ ou cslabde
cimcntos publico,;, c pllgar a.; quanli<IS de que dispm:ercm, co111 
tanto que esses p;1ga1nr·ntos uun~;a sejüo feilc:; sem aviso prévio 
de Hi clins no mt·nos, no fim elos quacs <'<'~suo os respedivos 
juros a f,; que s•~ wriliqu<~ a rdirada, oullaja doclara('iio lk quo 
conlinui\o <~111 coulu <·orn:nl<'. 

§ ü." Entl.liTe.~ar-sc por conta tk lerc<~iro, l' mediante o 
paga•nenlo ele hurna romHtissão, da emnpra c wnda de mctaes 
JWeeiosos, fundo,; pub!icos, ac<:ões de companhias c de quaosquer 
títulos de ercdito, bem co1no da cobrança de dividendos. 
~ 7." Ter cofre para depositos volunlarios de títulos de di

vida, moeda, pedras preciosas e barras de ouro e prata, dos 
quaes cobrará hum premio na proporção dos valores depositados, 
dando o nanco reeiho dos depositos, nos quacs se designe a 
natun·za e valor dos ohjl'dos depositados, o nonw e J'l'Sidenda 
do 1kposilador, a data <~111 1(111' o di'JHlsilo for li'ilo, •~ o nuntt•ro 
do registro da insrrip~·üo dos mesmos ohj<·clos. Taes recibos não 
são transferiveis por endosso. 
~ S. o Heceber dinheiro a premio, passando letras ü ordcm1 

com prazo nunca inferior a 30 dias. 
Art. 44. Os emprestimos sobre penhor, de que trata o 

§ !t." do Art. 12, serão realisados por 'ia de letras, cujo prazo 
não exceda a (i m<•zt•s, podendo ser garantidas unieanwnle pela 
firma do muluario, se for reconllecidamenle abonado. 

Art. 47. As apolices da divida publica, e as acções de 
companhias que servirem de p<'nlwr aos emprestimos designa
dos no§ t,. o do Art. 12 serão pré\iamcntc trnnsferidus ao llanco. 

4 .. " Accresccntcm-se: 
i\' o lim do Art. 10 as S<'guintes palnrras:- rsta deliberação 

por(~m, uJo poderá ter clfeito, sem approvaçJo do Goyerno. 
1'\o _\rt. :35 depois da palavra- publicamente-as seguin

tns: --em prPsPn<:a de hun1 <'OIHIHÍSS;Jrio no1mwlo pt~lo Pre
shll'HII~ da Pmvincia. 
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No ArL 3G depois da palavra: -amorlisação -as seguiu~ 
tes:-c juro . 

. E os Sl'guintes ArtiGOS. 
Artigo. O Uanco não pôde ser i nstallado sem q uc esteja 

distribuído lmm nHutero de ac\,'ÕCs correspondente a <lous terços 
ao menos, do fundo social, nem dar coHw<:o ás suas opera1:ücs, 
sem f(lH' I Ptl h a l'Pal isado 1t u 111 q aarlo do Ya I \Ir dessas Jt'\llt'S. Taes 
acç.ües não poderiio tautbeut ser vcudidas ou coladas na Praça, 
antes qun o Banco comece as ditas opcnu,:ões. 

Artigo. ~o lmlatH:o de que trata o _\rt. 81 den~rão ser 
1:\tremadas eont mui la da reza as opera<:fi!'s ltypollteca rias . 

• \rti~·o. () Banco niio poflt~rú fim_·r oulr<ts op1·ra1;{H's alem 
das que süo appro\aüas )JOl' este Decreto . 

. \rtigo. A:; t;OilCl'SSll('S feitas por esle neerdo llrcll'ão de 
rwn1t11m ell't~ilo se o Banco .\gricola Comuwrcial e llypotheeario 
de Sergipe Hão der comet,·o a suas opéraçücs dentro de hum 
•mtw, conlatlo desta data. 

Artigo. H<~ applicavd ao referido llanro a disposi,:uo do 
Art. 10 do Decreto n." 5/;) de 10 de .landro de W'õ:l. 

F'raneisco de Salles Torres lloHH~m, tlo :;;I'U Cou~dlto, l\li
nislro e S1~netario d' Estado dos Neguei os da Fawnda, t· Pn~si
dente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o lc~nlla t'lll('tHlido 
e faç.a C\ecutar. Palueio do nio de Janeiro e1u dous de Abril 
de mil oitoc<·ntos dncocnta e nove, trigcsimo oilaro da Indc
pcndencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Francisco de Saltes Torrc.'i llomcm. 

Eslalrillos do Banco Agrieola (;ommercial c llypothcral'io de 
Se1·gipc. 

Art. 1. o lnslilue-se n organisa-sc na Província de Sergipe
h urna sociedade anonyma dt~ credito lllcrt~anlil, a8ricola, t<·r
t·itorial c hypolhccario sob a d(~nominar,ão de lJancu di' Ser
gipe; c~labclccida na cidade de Larangciras, podendo ser lrans
fiJrida a sua séde par~ a rapit<:ll da província quando os inte
resses gernes dclla, c seus melhorallH~ntus assim o PXi~ireru. 

Art. 2. o A sociedade tem por fi lll flnon·ecr a todos os 
trabalhos de viação terrestre, naveg-a<;ão llu\'ial da província, 
novas edificações, iilcilitaudo-lhe os meios; cousolidar o credito 
das proprieda<les urbanas c rusticas, mobilbando seus valores; 
exercer todas e IJnnesq ucr operações de cred il o tendenlt·s ao 
dPsenvolYinwnto da iml11sfria e do ronlllll'l't:i(J. F-!Pts },;1;~p;, sfío 

30 
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Art. 3. 0 O Cllpilal sorial IH~ d!~ <lous mil contos de r(·is, 
divididos em vinte mil ac!;ões de C!'lll mil rí~is cada lmma ns 
quacs se dividirão <'111 duas scrif's ip_ttacs qw' se eulittirão por 
cmquanto sómentc: a prim<'ira de dez mil aeç\írs, que serão 
distribuídas prlos subscriplon·s; a segunda sPrie o será depois 
de integralmente realisado o valor nominal da primeira e á 
medida das necessidades do Banco: n<to st'IHlo, porém, a cmissào 
maior de cinco mil acç\íes em cada anno: mas uão poderão 
ser emitlidas nhaixo dtJ par, sendo applieado ao fundo de rcserra 
qualquer 11rcmio que por i entu r a U!'I'C!IJ. 

§ 1.0 Logo que seja realisado lodo o fundo da sociedade, 
poderá o capital social ser elevado a t{twtro mil contos de rí~is 
pela Assemblóa g<'ral do~; Aeeionistas, iiC assim o l'Xi!-(ir os inle
tcrcssPs da sociedade c da ProYitteüt. 

§ 2. o Se o d<~senvolvimento da soeit~dadc, em suas operações 
c a industria da Pruvineia lür em tal crescimento, que preeise 
de Blllior fundo para acceder ás suas nPecssidadcs, poderá clle 
ser au~nw11Lado inda mais, reqiH'l'elHlo-sc para este fim auto
risação llo I ;o vemo. 

§ 3. 0 Tanto o prirnciro augmenlo, !'Olllo o sPgundo, se os 
houverem, formarão series de acções iguaes ás primeiras, c 
regular-se-ha a sua emissito p!'lo que se dispõe quanto a da 
segunda se ri e. 

Art. 4. o Os possuidores das primeiras acçõrs em i ttidas 
tcem dirdto de prefcr!~neia nn proporção de sens lilulos, de
adqucrir as acr,õrs por emitlir ao par, c pelos de lmma e de 
outra serão distribuídas proporeiollalmcntr a terceira e mais 
scries, <1\W houverem, 110 caso d!~ haY!~r augmrnto do capital 
so<·.ial 11!- cmtfonnidadP rn111 o ar I igo anlt'Cedt•nle. 

Art. !i." A Íllll)()rlaneia das ac~·(ws emittitlas sed realisatla 
em prestação de 10 o/o: a primeira, Jogo que seja eleita a Di
rcctoria, e cada ltuma das outras nos prazos designados pela 
mesma, com tanto que não seja menor de dous mezes de h uma 
a outra chamalla, feita por annuneios, com aníil'ipaçfío de trinta 
dias. 

Art. G. o A Cornpanllia hc representada por sua Assembléa 
geral de Aceionistas nacionaes, ou estrangeiros, podendo com
parecerem por si ou por seus procuradores. 

Art. 7." Em nenhum caso os Acr:ionislas serão rcsponsaveis 
por 1n:1ior somma da n•prc•sentada em suas acçfíes. 

Cada ac<:ão dá direito no activo, digo, dá direito na pro
prieda<l(~ do aetivo social, e n;: partilha dos lneros c huma 
parto proporcional n corTPSJlOtl(lnnln. , 

Art B." Os .\rdonislas, !{111' !lcixarcm de fazN a sua pri
meira entrada, no prazo illliiUneiado deixarão de ser conside
rados como taes; aquelles porém que, t<'mlo verificado a pri-
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meira entrada, deixarem de verificar alguma das ontrns sem 
motivo justificndo perante o conselho de direc(;iío, não perce
berão dividendo algum da parte já entrada em qm'n!o não 
verificarem a chamada: c se a verificação tiver lnpar dentro 
dô decur:;o do sPmrstrc, sómcnte se lhes contari1o o~ ('i' itlcndos 
do semestre imnwdiatan1enk srguinte. 

Art. 9. · As trans!crencias das acçries se farão por meio 
de notas lançadas no registro do Banco assignadas pelos pos
suidore!i, ou por seus especiaes prorurmlores. 

Art. 10. A Companhia durnrá Yinte e ci::ro aunos con
tados da sua installação legal. Este período pnderú ser pro
rogndo, no todo ou em parte por ddiheraçfw da .\~sPrnbléa 
geral dos Accionistas expressa e exlraord i n:niamcnt!' con\ ocada 
para esse fim, antes de continuar o deeimo f~uínto anno. 

fJll.PITIJLO !I. 

Art. 11. O Banco poderá adiantar at(~ a quarta parte 
do seu fundo e!Tcctno á empresas, qtw tenhão por ti111 a nma
lisação, c eommmlic<H:ão nu,ial e outras, que spjão de utili
dade geral á ProYillcia, mediantn condi<:riPs rasoawis e cqui
tativas, c que tenllãO ~arantia rwlo Gon·rno neral 011 Provincial 
c com as neecssarins nntl<'ll;J<;. 

Art. 12. O Banco, lo~o que ob!Pnha tio non~rno a appro
vação dos presentes estatutos, pri 'wi piará suas opr'r<~çi'í<·s da 
fórma S<'f-\Hintc. 

§ 1. • Emprestar sobre hypothccas ans lavradores e pro
prietarios contratando a sohH:ão dr•stes (~mpr<'E>~imos por meio 
de annuidadcs, segundo Y<W fldcrmin:tdo rw;[l' capitulo nas 
disposições espcciaes. 

§ 2. 0 Substituir as ohrigaçiíes rcsnltantPs de taes empres
timos por letms suas com a denominação de- ldras hypothe
carias -e emitil-ase.Jll troeo dD eapilaPs, que prortll('!ll <'m
prego fixo. 

§ 3." Descontar: 
1." Letras de cambio e da krra o outros !itnlos iÍ ordem 

que no commercio se costumão descontar, estando assignadas ao 
menos por duas pessoas acreditadas, das quacs hullla deverá 
sempre ser residente no ponto em que estiver a sódc do Banco. 
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Poder-sn-IMt eom tudo lkseoular, alú hulll deeinw do fundu 
disponirel, IGtras de hlllflll só f!nna ue pessoa reeouhccidamentc 
capaz, residente nll ProYiucia, <) <ttW possua lwn s de raiz, que sulli
cientemente g-aranUio a imporlnncia da letra, cotll tanto que 
a tratH:lt;ão s<•j;~ app:·qy;Hla lln:tnin;enl''tl!u pl'la jnnda da ])i

reetorla. 
2." Le!ras e outros tilulos do Cov;·mo Gera!, ou l)rovincial 

COill Pi'ilZO fi\•l. 
:1." · Snas proprias lelrns ll~'['ullwcarias ai<·· os limil<'s lixados 

nos arts. 37 e G1. 
§ '•·" Fazrr entpreslimo . .; soh (lt~nl:orcs <k cliamanles, c me

t:ws prcriosos, apoiieL'S da di\\da J;ttblic<t, c uul1os tilttlos do 
C~ovenw (;l)i'al, on Provinci:d, ::q·ü<·> <i<~ Compa111lias concei
tuadns, títulos parlieul:;rc~, ldras lhpot!H·ari<~s, ae;;õe:; do pro
prio Hanto c tncrcaclorias nfío sujcili1ci iÍ lkt<~rioraçi\o, e de
positadas na ,\ lí'ande;.;a, Lrapii'IH's, on amtnz<·ns aH<uH!t~tóados. 
~ ()," llecdwr nm conta cor1enlu :;imples, on a juros recí

procos as sonwws qtw lhe l'or<'!ll enlt't~gne,; por particulares, ou 
Esta~H'l<~ri!llf~ntos publicos, t'['ilf-\ill' a~; quantia . .; d1• que disposerem 
até iÍ imporlamia recdJida. 

§ (i." Ab: ir crcditos por meio lln conlas correnks á pessoas 
conteitnadas, qne derelll t!·aran[ia sttflic.ir·nte com penhores, cau
çües ou !lanças. 

§ 7. o Encarregar-se por conta de ((•rcciro e mediante Com
missão, da compra e Yt·nda <lr• melat~s preciosos, de fundos pu
blicos, Att:ões lle Companhias, <11' i:a!tcos, de outro~ titulas de 
credito, e mesmo tlc qualquer g<'nnro; c bem a~sim da cohrnnça 
de dividendos, e de quaesqner Títulos eotll prazo, o de fazer 
delles remissas ctu dinheiro, Hras on clfl'itos a seus commi-
1<-nl!·s. 

§ ~-" Fazt•r movitttcHtos d<~ l'n11dus proprios, ou alhl'ios tl1~ 
huwas para outras Proyint.:ias, ou para ftira !lo lwpcrio, e com
prar de eonta propria metaes preciosos, mesmo elfcctuando 
para cst<~ í1m operaçües d11 cambio em que não empregará 
ai<llll de 10°/n do seu capital ell'ediro. 

% 9. u Incumbir-s<~ da guanla de toda a <'specie ele titnlos c 
de valores em ouro, prntn, h i' i lltnn tr·:; c joL1s, rct<'ll~'tHlo wm
wi~são. 

!\) 10. Jtecl'btôi' em dep<,.1ito, ou tÍ con~i;.:;naçfio, pcrcr·lwndo 
as t1umtlilissõe5 de Hstylo, pro<luctos Lt;.!'l'kolas, arm::wnarlos em 
Trapiches, <Jl!Cl' a~ f~mdt·;.;acl"s 'l''cr r~c L:Ü.\<> <b :manla de sew; 
propostos. 

~) l L· Tonnr clinltL•iro a pn~mio como e quando lhe convier. 
Art. 1 a. O BLtnw terá a LH·nld:Hle de nm!ltir hil !teles ao 

por\ador c cí yisla aV· a s;,;n:'~a llc ~;t·ct c:q,ita! 11l1'wti~·o sob as 
s:~~·uln1c~~ condir()( 1S: 

·~ 1." IYsl11s Í)i I !teles st•rüo n•al b;n t'Í~ em moPda m!'lalica, ou 
I}().L\s do Tli!'S<lllJ'O, e :.:·nnHttillo:; di'SÍe tnodo; 50 o; .. por i;nwl 
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som ma em npoli('f'~ lla dh ida publica llP juros lk Ü"/.,, on nos 
do 5, e 4- o;., pelo valor corrcspondf'nle, e em acçfiPs das Pslradas, 
que tnnhão garantia de juros pelo Governo Imperial. Todos estes 
Títulos pelo seu valor nominal: c 50"/ o por igu;ll som ma em 
Títulos de l'arlt>ira, d(~ que trata n ~ ~-" do Art. 12 !ksll'S .Es~ 
lalulos. 

% 2." Pam a n~alí~nçfío dos seus bilhetes em metacs ou notas 
do Thcsouro o Banco eonservarit em cai\:a som ma llllH('a inferior 
a 50 "/o desta segunda parte da emissão. 

§ 3." As Apoliccs, c aeçõPs que servirem de garantia á emi~são 
srrão de proprirdade rio Banco; e ficarão depositados em seus 
cofrr-,. 

§ 4. 0 Os bilhetes que o B:mco emillir não pml(•r;'to ser de 
nwnor valor dP dr~z mil réis. 
~ 5. 0 Os lkc~conlos de qtwlqtwr emissão superior :í somma 

·aulorísarla nn § 1.", n g::ran!ic1a dr~ modo qtw fiea cl('lerminado, 
reverterão em favor dos col'r<>s publitos, senrlo o Ba11co obrigado 
a rntrPgal-os r·omo HlUlL1 pela inl'rar<:fio <lo dito%. 

Art. H. Afim de fnrilitnr a realísa~~iio da l'Pf'cridn garantia 
da <•mis~;fio, o Banco lw aulorisado a conlractnr lllPdinnl<' eondí(lões 
cquitntiyas con1 a Província qu:dquer Clllfll'("ilimo quP virr a 
sPr antorisado por suns l'Pspectívas Leis, c a tomar acções de 
Companhias, ou empn·zns (}UC lcnlluo gar;m (ia de juros pelo 
t~ovflrno. 

Ar~. 1:l. São YCtLH~as no Hanro outras qu;;~sqtH'l' oprrar:ões. 

Art. 16. O Banco porlcní npplícnr os r•:np1'<.•skin1os por hy~ 
polllNas a!{· llulll o ih\\ o do Sl'll l'ilpiLd r1•:tlisado, ali lll do qun 
oh! i H'l' por llll'io tle IPI r as l1 ~ pol hP('.arias d•• q 111' I r; da n l ':q 1 ilttlo :L" 

Art. 17. ,\ (!Uaulia nlllpn•slatla nfto excl'donl adoui>lerços 
do vnlor da propriedade, que se qnizrr hypolhPcnr, quando cs~ 
lh<'t' situarln dPntro da deman·acfio da !lr•<·ima mhana das Ci~ 
dades flp l .n l'<H11-(l'ÍI'ilS, 1\l aroim e An{caj !Í ; e da meta<k das situadas 
fr'lra dcsh <it·nwn·a<:ão ~~m qualquer ponto da Província. 

Art. 1H. O Propticlnrio, que prelemlcr e:llpn·:;limo do 
lhneo satisfará as scguinil'S eonrli<;õPs : 

1." Apr<'senlnr por exelllplo lwma ltelaçuo sunllllaria dos im~ 
moveis c semowlllcs, srus rendimentos r.;on1 avalindio esnccial 
de eacla lnun ~ll'ligo, c todas "'' in!IJt'lll:ll;{"í!'S tenrll:nles a·jusli~ 
ficar os Yalorí'S dados. 

2.a E\hiuir os Tilulus de do11linio e posse on hum aclo de 
notorícdadn <JLW os substilua, wm <:erliduo m·guliYa do r<'gistro 
de hypotllecas. 

3." Dar por escripto h uma <1ecl:uaçuo assignada ~·onccTncnte 
ao SCU estado ci\el, r apr('scntar prn!·uração esprcial da lllUllier, 
se for cazado. 



4... Todos os onus rcacs, como os de sct•vidão, nso-fructo, 
ou uso que gravão o ohjccto hypothccario; o que se fará certo 
por huma declal'<tt;ilo a~~ig-nada pelo muluario. 

5.a Todas as IH~nlwras e litigios que sobre ollas houverem_, 
ou isemp<:ão dn tws cmb:tr1u:os, o que tambem se fará corto 
por meio do deelaraç~o a:;:.;ig-nnua pdo mutuario. 

6.a N<lo ser tutor, ou curador, de menores interdictos c 
ausentes; nem de lwran<:as jaecntes ; c, quando tenha exercido 
esses encargos, que PslPja t'Olllpleliunente exonerado c quttc 
de contas. 

7.a Finalmentt~ não c~t::r •·ompromPtlitlo para com a Fascnda 
Publica, quer geral, qner Jlrovincial, ou por dehilo de dccimas, 
quando se tratar de predios mbanos, ou pdo <'xercicio de em
pregos de arrecadaçf:~,, df~ <·ontabilidade; ou por abonação c 
contractos com o Gov<•rno, ou <h S!':;s ucns por s<~us antecessores, 
e prova:· n eontl'n!o do Con~;·ll1o dt• Di:·t·cr:üo que snlJrc os lwns 
hypothccarios n;1o nistP pri\ik;lio, h~ potll<~<'as le~'a!'S, e litigios. 

Art. 1\l. O Propriclario !i!'a Llínlwlll obrigado a s<'gurar 
a parte edificada <la prq:rit~dack eontra os ris!'ns df~ incPndio. 
O seguro deve ser consprvado cmquanlo durar o en1prestimo. 
A escriplura de etnprestimo de\P conter o traspasse da indem
nisação, e em caso de sinistro serú I'Sla recei.Jida directamcnte 
pelo Banco. 

O nanco puder;\ P.\ig-ir, quP o Sl'f!:Hro Sl'.ia frito em seu 
nome pagando l'ilp o~ n·srPdiros Jll"P:nios, qtw scriio incluídos 
na quota dos juros. 

Quando por falta t!e Companhias dl' scgnro não se possa 
satisfazer esta condição, pa;wrü 111ais o mutuario hum a dous 
por cento annnalnH'nl;~, tH'ClTS<'enfado a quota de juros. C.om 
este ajuslt~ t' pa;~<llllt'lllo a ('l'tlprit•dadt• sn;i <'onsidNatla sq~ura 
p<'lo Bau('(). 

Art. ':W. A illiporhuria dus ÍllllllOH'is c de seus recursos 
serú apn·sada pelo Consrl11o de Dirccção, cuadjuvado quando 
for precizo por 1\gr~ntes r.-iJll'ciacs de sua Pseolha, que irão aos 
lugares Yerincar a e:\adidão das avaliaçiks e determinar o valor 
rcalisa v e!, dos bens olkre<·idos. As despezas com tacs dcligcn
cias serão por conta do mutuarin. 

Art. 21. O Rmeo nflo rcf'l'lwní eomo yalores hypothecarios: 
1." Os immon~is indivisos, S<' a hypotlwea não for estabele

cida na totalidade desses immon·i:i com o conse11timento de todos 
os co-propl'idarios. 

2.0 Os immoveis, cujo uso l'rudo e domínio não cstejão li
gados, a menos que os interessados consinlão que a hypotheca 
comprellcnda hum c outro. 

3. o Os i mmoyei,, em geral, que não ofTcreção certeza de 
Jll'Oill!llH Yl'rtda. 

Art. 22. As l1ypolhecas das fabricas e dos estabelecimento!! 
ru rll<'S comprehl'tld<'rão n<'ccssariamcntc os escravos eroa.is semo-
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2.0 De seis Direclores c nm suas faltils, ou impedimentos farão 
as vrzcs os seis supplcntes. art. 70. 

Não podem fazer parte neste Conselho, comprehcndcndo o 
Prf!)sidr,ntc, scmultaneamenfe o pai, o lill:o c os irmãos, os 
tios, os sol.Jrinllo> r, es primos de qualrpwr gráo que seja, nem 
os soeios so]idarios de qu<II<Itii'J" lir111a <"lllllmcn·ial. 

Art. 70. Na fcdla Oll impcdiii1('11IO do riec-Prcsidenlc' 
fani suas wzcs o que tivl'l' prt>f'l·reHeia na on!Pm da yotal:ão de 
sua dci~;ão, ou no c:1~o dt~ e:npalc o qnc fl)r designado })ela 
s011te; c llilS de qualquer hum dos S<'is Dirretores, será cha
ma!(]o o supplentc do maior YOlti<:flo, decidindo-se por sorte os 
qu(' forem em r a lados. 

Art. 71. O Presiarnle ser;í eleito 1wla nssen;hl<"a ~ernl flos 
Ac!tionisías por <•scrutinio scerrfo; e maioria all~olula dos Yotos. 
Se do primeiro eserutinio não llourcr maioria ahsoluta, os Cêtn

dic~atos mDis vota :los cn: rarfio em se~;unclo, em liU!iH'ro duplo. 
l\"o caso de empalt~ dl'cidiní a sorte. 

Art. 72. Conrl:1ic!a a r·l<>i:,·ão de Presirkn(P, ~><' prorPrlcrão 
ás ~los Vice-Pn'sidPnlc>;, du> sri~ Din•dores <' dns seis suppl:•ntes 
Cadlct IIU111 St~parar1Mnenle ele oulra JH']a fÚI'Ill:t (jUC di.-;pCiC O 

nrtlgo antecedente. E quando seja pr,·c·iso fim~r-sc se:;undo es
cnllf;inío por falta dP 111aioria ah-;olutn, se t~mi em candidatos 
que ol.Jtiverão n1aior volaçJo em nnuH'l'O duplo aos que falta
rell1r para serelll Pleitos. 

Art.. 7~L Ilarer;i huma Commissiio permanr·ntn <·omposla 
de ;trPs Fiseaes eleitos pela assemblt;a geral, em cscrutinio se
creto, e por maioria relatha de entre os Aceionistas de cincocnta 
c mais acções, os lfUaes serão substituídos annualmenlc 11ela 
ter~a par[(', roll<'ndo ser rerleitos no todo. 

Se algnm dos Fisl'<ll'~ f'allcecr, on r<'signar o lugar·, os 
n·slanl<•s rc•signnr-IIIP-Il;to suh~l.ilulos <1<- <'ntrn os A<Tionistas quo 
pa11a este fim ohliyerfto yo!a<:fto, t' qnt' fcnh;-to a indicada qnali
lkação; mas o Fiscal qnr fc)r ilSSim designado st'•mente terá f'Xer
cicio até a prinwira reunião da nsscml;lr'·a geral. 

Art. n. l\enhllill meml.Jro da Dirrclmia !íOdcrá entrar em 
exercício sem possuir e deposilar no Banco cem aeções, e, o 
quo servir de Presidenlr· duzentas, as quaes serão innlienavcis 
em(JU<mto durarem suas n·stwcl h as funq;("í<'S. 

Art. 75. O Consf'lh0 dn Dirrr:çilo, com sr·u Presidente, 
Yiac-Presidente c suppll'ntes n·noyar-sr-lião Prn cada anno na 
reunião ordinaria da nssemlJléa [era! sueer~::siv;mwnte a appro
vaç.fio dos balanços (~ contas do ;amo, que IIOIIVPr findado; e 
em seguida tomarei poss,~. Poderá ser reelc~ito em sua totalidade, 
o e!llJ ntmhum caso dPixarão de snl-o quatro dos sPis mrn;hros 
dos elfcethos. Exe;~ptua-sn o primeiro Const)!llO que !<.!r.eleito 
pt~l(}s inslalladores do Dancn, em razilo de terem de orga nisar o 
estabelecimento, e dar impulso nos sc-us rwgoeios, cuja admi
nistraçiio de\t~,·fl dun1r, por t<'lllpo de• dou:; <lltrws contando~ de 



Julho a Junho, além do tempo que tiver dcr,orrido do dia em 
que for o Banr,o installado )pgalmente ao primeiro mez de Julho 
que se lhe S('guir. 
· Art. 76. O Conselho de Direreão reunir-ar-ha huma vez 

ao m.~nos eada ;;Pnwna: suas dolilw,ra(;.õ('S scriio tomadas por 
maioria dos votos prssentes, salva a disposição da ullin1a parte 
do§ 3." n. 0 1 do art. 12, mas quando houver empate sobre a 
rcsolu<;iio de qualqnPr nrgoeio, S(')'<Í es!n adiado r' discutido de 
novo na sc•ssuo spguin!n; c sp ainda nessa st~ssão llom cr Pmpate, 
terá o Pre:;idcntc roto de qualidade sob sua responsabilidncle 
no dobro da parlP rf'latira que lhe possa tocar eomo Director. 
Os vcnddos podNão protestar na neta, on declarar seus votos, 
para que de tuclo tome conhecimento a asscmbléa geral dos 
Accionistas. Das Sf'Ssües se lavrarão actas eseriptas por hum dos 
])ircelorcs que fará as l'une~ões de Secretario c pelos mesmos 
membros prrsf'ntes serão assignadas. 

Art. 77. O Conselho de Dircc<;ão tem plenos podcrf's pnra 
tratar os negoeios do Banco, a qu<'m rcprrscnta para com ter
ceiros, (' ))('liJ 11ssirn pr•nm[P n udministrat:iio pnhlica <' f'm .Juizo, 
para o qne lllc liciio eoncí'didos toclos os poderes eompre!H'Il
dendo at~ o de procurador em causa propria. Alem do que 
lhe hc inmmhido por cstrs Estatutos, compete-lhe PspceiahrH•ntc: 

1. • .Fixar as despczas geraPs da administração, errar c sup
primir emprc·~os, marcar suas altrihuições, wneimcntos, rcs
ponsabilidnde, c Lcm assim as garantias que devem prestar; 
organisar todos os scrvkos por meio de hum regimento interno 
c JJ.!Cdidas adequadas ein conformidade com estes Estatutos, o 
que tudo cxeeulará provisoriamente, até a approvação defini
tiva da assemblc;a gf'ral. 

2." Nonwar n dimiftir os PlllJH"('g"ndos <' qu:.wsqm'r ngcntc•s 
elo Hanc:o I'OIIIO c quando llw ron\ i<'r. 

3." !h-guiar a applica~i'ío dos fundos disponivl'is, e assim pois 
determinnr as <juan!ias qw~ podc'rão ser <'mprq.;adas em des
contos e empreslimos. 

4 .. o lksolver sobre qualquf'r proposta para cmpwstimos hy
rolhccarios, e parn alwrl ura de creditos. 

5.• Fixar de flllinzc em quinze dias a taxa dos descontos c 
dos Clllprcstimos, a qual J'arü publicar no Jornal d!' mnior cir
culação. 

6.0 Dctf'l'minar as formulas c valores dos bilhetes ao por
tndor, c das letras IJypolhecm·ias, e regular a emissão rl<' ambos 
<Í Yista do capita I do Banco, do Pstado do mercado mctwlario c 
das di~posiçíics an!Prio!'l's destc~s Estatutos. 

7. 0 Deliberar sobre a convenieneia de fawr compras de mc
lacs, lllO\ÍIIIClltO de fundos por COnta do llaneo, OpcraÇÕPS de 
cambio e tomada:-; de dinheiros a premio, mareando os juros 
destes emprf'stimns, lwm como das IPI ras hypotlwearias c das 
coutas 1:otTI'nl•·s a juro n•riproco. 

32 
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8." Otganisar a lista das firmas que poderão ser a ceei tas, c 
a tabella das quantias qne poderão ser transigidas. Com a ga
rantia de cada huma dellas. 

9. o Promover todas as acções judiciarias que forem precisas 
aos direitos do Banco, e defendêl-o em juizo, para o que cons
tituirá aos advogados c procuradores que entender ser de mister. 

10. Resolver como julgar conveniente sobre quacsquer tran
sacções que se proponhão para liquidação de dividas, e tomar 
quacsquer medidas a fim do que o Banco não sofra prrjuizos. 

11. Convocar ordinaria c extraordinariamente a assembléa 
geral dos Accionistas 

12. Organisar o balanço que deve ser apresentado annunl
mcnte á assembléa geral ordinaria dos Accionistas, em que se 
mostre exactamenta o estado activo c passivo do Banco corres
pondente ao anno findo, c hum rclalorio circumstanciado dos 
actos de sua gestão, occurrcncias e medidas a tomar, propondo 
as alterações destes Estatutos que julgar convenientes. 

13. Hcqucrer ao Governo a approvaçüo de quaesquer alte
rações que se fizerem nestes Estatutos. 

1 !~. Promover a prosperidade da Campanhia, dirigir em geral 
todos os sens ncgocios c solieitat· dos lJodercs do Estado não 
só o melhoramento e alterações que julgar neccssarias na legis
lação do paiz para maior segurança das operações do mesmo 
nanco' como os privilegios c immunidades a que possa ter 
direito pela esp1~cialidade do seu intuito, altendcndo aos con
selhos que a pratica dos negocios suggcrir. 

11>. Finalmente executar e fczer executar os Estatutos, o re
gimento intemo e as deliberat;ões da assembléa geral. 

Art. 78. O Conselho de Direcção será representado por 
tres de seus membros nos rwgocios ordinarios c presvistos; a 
t•sta Commissão ÍIH'trrnlw l'~l'l~lllnr as tlecisi"íl's do Conselho, t~on
eluir P I'Palisar os nnrpr1•:;lirnos o trans<H~t;fH's d1• qrw trata o~ 
4-. • do artigo antecedente: fawr as opcraçõl's de deseontos c 
emprcstimos de conformidade com as regras Pstabclecidas pelo 
Conselho; ter sob sua inspecção toda a eseripturação c serviços 
do escriptorio c eofre, fazendo conservar sempre em dia c em 
tal ordem toda a escripturação que de prompto se possa conhecer 
o estado de qualquer conta; suspender os empregados, havendo 
urgcneia dest::r medida. 

Neste serviço alternarão todos os Dir~ctorcs de modo que 
trcnlmm sirva consecutivamente trPs scur:1nns. 

Esta commissão reunir-se-ha todos os dias no cscriptorio 
do nanco durante as horas que pelo Conselho fon•rn marcadas. 

Dois de seus membros bastão para poder fuuecionar. 
Art. 79. Compete ao Presidente do Conselho: , 

t.o Apresentar a assombléa geral dos Accionislas em sua 
sessão ordinaria c em nome dn Direetoria o relatorio annual das 
operações e o estado do Banco. 
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2. 0 Presidir as Commissões ordinar\as a cujo trabalho cn· 
tender que deve assistir. 

3. 0 Presidir á Directoria, ser orgão dclla, f'xaminar c ins· 
peecionar as opl'raçõPs e outros ramos do serviço do nanco, c 
fazer cxecutur fielmente cstrs Estatutos, o reg-imento intNno, 
t> decisões da assembl(·a geral e Diredorin, dPvcndo todavia 
suspender as destu quando julgar contrarias aos mesmos Es
tatutos, c as dceisões daquella á quem dará conta quando reu
nida, podendo convocai-a extraordinariamente lwvcndo urgcncia, 
para que decida se d<~' em ou não ser executadas ta<>s deeisões. 

4.. 0 Propor a Directoria todas as medidas que julgar van
tajosas aos iutcrcsses do Banco. 

5.° Convocar extraordinariamente a Dircctoria quando jul
gar conveniente. 

Art. 80. As ordens, corrcspondcneias c resoluções im
portantes serão assignadas JW lo Presidente c Secretario, c re
gistradas em livro proprio. 

Art. 81. Quando algum dos membros da Dircrtoria se 
achar impedido por mais de hum mez será chanwdo o Sup
plcntc para oecupar o seu lugar durante o impedi1nento, como 
dispõe o art. 70. 

Art. 82. Os Dircclores c Presidente pelos ados de sua 
gestão contrahem a respocsabilidade, que corrcspondc ao nu
mero de suas acçõPs, na quulidade de simples Accionistas, alôm 
de responsabilidade em que incorrem pela falta de cumpri
mento de seus deveres, e abusos que commetten'IIJ. 

Art. 83. A Directoria em eompcnsa<:ão de seus trabalhos 
perceberá hum a commissão de seis por cento dedusida dos lucros 
liquidos que sPuJcslralmcntc se 'crilicnn•m, dhididns entre dia 
e os Snpp!Pnlcs Plll proporr::to ao tempo da l'll<'c!il itlarlP de 
sr'niço, pt~la maiH'ira <(lll' dispÕr' o art. !lfí. 

Art. WL ConqH'In aos Fiscar's inspeedonm' todas <ts op:~
raçõcs do Banco, e para e~sc cffeito dl'Ycrão examinar ao menos 
mensalmente o estado das caixas, r•scripturação, n'{.!Í5lro e mais 
livros e documentos do IIWSJI!O Banco, seus arnwzcns c dPpo
sitos, c de tudo o mais que lhe disser resp<'ilo. 

Approvar o halanç,o semestral pnra os dividendos-mt. 
93- os Fiseaes darão conta á Assembl<ía geral do~ Accion istas 
em sua reunião ordinaria da maneira por que houverr'm dc
S<'rnpenhado suas funeções, declarando se lorão lidmente exe
cutadas ns disposições dos estatuhs, regulamento in temo, as de
liberações da Asscrnbléa geral e do Con:celho ele llirecção , 
principalmente as que dizem respeito aos descontos c nmpres
timos sob penhores c l!ypolheeas. Os Fiscaes poderão assistir aos 
traball10s do Conselho c de todas as mais com missões do Banco, 
quando julgnn'rn ronvPnienle: Convocar a Assr'rnhlt~a geral 
quando lhes for reqtwrido de conformidade rom o arl. G1, e 
quando julgarem connmienle. 
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Art. 85. Como nas operações que o Banco pódc fazer h e in
cluida a de receber á cohsignação generos de producção nacional, 
que por sua natureza exigem hnma gcrcncia particular, d'cntre 
os Directores poden1 ser hum cspedalrncntc encarregado para 
dirigir e fisealisar o srrviço c t~conomia elos armazens do Banc0. 

Art. 86. Totlos os e111 pn'gados do llauro serão indivi
dualnwntc responsaveis quamlo infringirem os Estatutos. seu 
regnlamcn to interno c suas deliberat:ões, ou commetterem quaes
quer abusos. 

Art. 87. O Conselho de Din~cção fariÍ publicar no Jornal 
o remetterá ao Presidente da Provinci<l, até o dia 11> do 1.• 
mcz elo sPgundo semestre, o balanço das operaçües rcalisadas 
dPsdc a installação do Banco até o ultimo dia do primeiro 
scmesl re; quando tem de fawr o seu primeiro dividendo 
(art. !14) c do estado activo e passivo do Banco. 

Dahi por diante o fará mensalmente até o dia 11> de cada 
mze, das operações rcalisadas c estado do Banco, do seu activo 
c passivo no mez anterior, c semestralmente de suas agencias 
c Caixas Filiaes. 

Art. 88, A Dirccloria franqueará <1s Commissões do Go
verno (art. 109) c Fiscal (art. 73) todo o estabelecimento para 
seus exames c fornecerá aos mt'smos todos os esclarecimentos 
que lhe forem pedidos. 

l::i\.PITUI .. O Til. 

Dos balanços, contas annuaes, divifle~ulo c 
fundo de J"eSel"va. 

Art. 8\l. Em tempo convcnirnle o Conselho de Direcção 
entregará á Cornmissão l~iscal, e com o relatorio de seus tra
balhos as contas do anno social que tiver findado, que será o 
anno economico contado do t.o de Julho á 30 de Junho de 
cada anno, como o fcixo tH~slc dia, assim como lhe commu 
nicará por escripto as medidas que houver de apresentar á 
Assembléa geral. 

Art. HO. A Commissão Fiscal passará immcdiatamcntc a 
examinar o estado do Banco, Caixa e cscripturação e os mais 
serviços, c vcrificani as c~ontas entreuges, para sobre tudo, 
bem como a respeito das propostas e do eomportam;mto dos 
Dircctorrs, dar o seu parecer por escripto ao Conselho de Di· 
rccção, a quem devolverá o relalorio c contas que lhe forão 
ramettidas, c em tempo opporL11no, afim de que possa o con
selho fazer n convocação da Asscmbléa geral ordinaria dos Accio
nistas, para qw~ a tomada de contas c eleições sejão realisadas 
dentro do rnez dt.! .lulhn. 
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Art. 91. Logo que o Conselho de Dirccção receba da CoJ&
missão Fiscal o rclatoJio, contas c propostas, que lhe havia remet
tido, c com o seu parecer, rnandaní tudo imprimir c fará a 
convocação dos Acdonistas para a reunião ordinaria enviando 
hum irnp1·esso á cada hum dos Accionistas. 

Art. 92. A' Dircctoria franqueará aos A;>ciouistas, desde 
o dia que fizer a convocação da Asscmblea geral ordinaria até 
o dia da approvação das contas do a1mo que tiver findado, os 
livros c documentos existentes no archi v o, para que possão cllcs 
fazer seus exames, dando-lhes os esclarecimentos que forem 
exigidos, não lhes sendo, todavia, pcrmittido examinar as contas 
correntes dos que as tecm com o Banco, dcpositos, letras e re
gistro dellas, o que só á Commissão Fiscal será fram1ucado, 
nem tão pouco poderão extrahir copias. 

Art. 93. O Conselho de Direcção de seis em seis mezes 
proccdm·á a hum balanço, para saber-se quaes os lucros havidos 
durante o semestre findo; c tendo sido este trabalho approvado 
pela Commis!:ião :Fiscal, a l}Ucm será apresentado, deduzindo-se 
onze por cento dos mesmos lucros, o restante será repartido entre 
os Accionistas, em proporção de suas acções. 

Art. 9!~. O ·primeiro dividendo comprchcnderá o tempo 
decorrido desde a inslalla~ão do Banco até o fim do semestre que 
houver principiado, depois da mesma installação, que será feito 
nos mezcs de Janeiro e Julho de cada anno. 

Art. 95. Dt1quelles onze por cento deduzidos dos lucros 
líquidos, cinco será para lwm fundo de reserva, destinado a fazer 
face a dividas absolutamente incobraveis, c outros prejuízos 
que tiver o Banco, cinco para ser dividido igualmente pelo 
Conselho de Direcção (art. 83), e hum pertencerá ao que· servir 
ele Presidente do Conselho, alóm do que lhe pertt~ncc1· con1o 
]lirne.tor, «'111 eomp«·usa«;;io a S«'ll 111aior I rahalho «' n·sponsahi
lidadc. O fundo de resena nunca excederá a quinze por «'«~tllo 
do capital social: quando houver chegado a esse maximo seus 
proprios lucros, a quota de cinco por cento que lhe he appli
cada, c qualquer outra verba de sua receila entrarão no diYi
dendo parti vel em cada semestre. 

Art. 96. Não se poderá dividir o fundo de reserva, senão 
por proposta do Conselho de Direcção, c só na dissolw;ão tio 
Banco será elle accumulado ao capital, e dividido pelos Accio
nistas existentes. 

Art. 97. O Banco será dissolvido no fim de vinte cinco 
annos, coutudos desde u sua installação legal, se u Assembléa 
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geral não l'esolvrJ' proi'Ogar sua 1lnrnçiío, rm confoJ'midad~ do 
arf;. 10. 

Será dissolvido de fado e de direjlo, n~conhreendo-sc que 
não pódc, cout vantagens para seus Accionistas, preencher seu 
intuito, e do pr<'jnizos que ahsorvão, alóm do seu fundo de 
reserva, mais lO "/o ele seu c.tpilal t•llr•divo: e1n qualquer dos 
casos a lil{Uitlação c dissolução se l~trú de confonnidade com 
o que resolver a Ass!'mblt'·a geral dos Accionistas. 

Art. 98. 1'\ão tendo sido resolrida ató o dt>eimo quinto 
anno de sua cxistencia a continuação do llanco, além dos vinte 
cinco annos, desde cntüo os emprestimos por hypothccas não 
poderão ser contraetados, ue111 as lei r as lty pothrearias nego
eiadas, senão pelo tempo t{lle restar ao Banco. 

Art. OU. Todos os que, por qualquer fúrma, tratarem com 
o Banco, ficão sujeitos ipso facto ás disposiçües destes estatutos, 
e ás clausulas que estabelecem para os contraclos e transações, 
<Ainda que não declaradas uos respectivos títulos. 

Art. 100. Quando por <lUalquer modo o Banco receber 
de seus devedores em l;agamcuto Lcns, seja qual for a sua 
natureza, o Conselho de Direcção fará rendcl-os em hasta pu· 
blica c leilão dmllro do menor prazo possirel. 

Art. 101. Toda a pessoa qu1~ faltar a boa fé e lisura nos 
seus tratos para eom o Banco, ficará excluído de rwgociar com 
cllc direcla ou inJiredaHH·nte. 

Art. 102. He wdado aos elllpregados do Banco, cmquanlo 
a Dircctoria não rcsoh er o contrario, revelar os st•grcdos de 
seus negocios, c HlfUCllc que o fizer será rejJrchendido ou ex
pulso segundo a gra\idade do caso, e respousabilisado pelos 
damn.os que c<Jusar. 

Art. 10:1. A Direcloria procurará SPlllpre ultiBwr por meio 
nr arbilros as l'<>ttlt-slaçCit•s qut· SI' po::; . .;ã~, susdl<ll' no IIH'twio dos 
Jl<'gocios do Banco duratiÍil a sua adutinislruç.iw. 

Art. 10!~-. Não tem a lllPnor influencia na mardta do Banco 
o fallceimcnlo de quallturr Aceioni~ta: o uni co ml'io de liqui
dação parcial he sómente o de transl'ercncia das act;ões aos srus 
herdeiros. 

Art. 105. A Dircetoria hc autorisada a adquirir, arrendar, 
recdificar ou construir c;u lugar conYcni<•nte os predios nPcrs· 
sarios para o manejo <' operaçCws fla Colllpanhia, no que po
dení applicar o capital prceisu, se para Isso nüo houver sulfi
dcnlc fundo de reserva, dando de tudo conta a Asscmhléa geral. 

Art. 10G. O ConsdlJo dl' Dirct·r,~üo nüo disporü das acções 
da Companhia com juro garantido IWlo (~o\el'llo, c das Apoliccs 
da Dh·ida Publica, que houver ~~m pagamento, c as conservará 
para o fundo de garantia da cltlissão dos bilhetes ao portador 
c á vista. • 

Art. 107. O mesmo Conselho hc autorisado a contractar 
com alguma typographia que qw·ira eslabeleecr-se na Cidade 
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de Larnnp:riras, a impressão uc scw; feitos, com a condição de 
receber tantos nmucros de jomal, <Jllanlos forem os Accionistas 
com direito de voto a quem scrUo distribuidos. 

Art. 108. A Di,cctoria tambcm he autorisada para reque
rer aos poderes politicos do Estado qunesquer mcdi<las que 
julgar convPniPntes para credito, sPgtll'lliiÇa e prospPridad<~ do 
estabelecimento, c particularmente que as acçõcs, ou fundos 
existentes no Banco, pertencentes a estrangeiros, scjão em quaes
quer casos, mesmo de guerra tão respeilaveis, e irniohneis 
como os dos nacionaes. 

Art. 109. O Conselho de Direcção em tempo conveniente 
informará ao Governo sobre a reunião da Commissço fiscal por 
ocçasião de examinar os balanços c contas do Banco, e rela
torios da Dircctoria, para que elle nomeie, querendo, com
missario, ou commissarios que verHiquem pela sua parte, se 
a emissão de que trata o art. 12 ~ 2. o, c art. 13 estão dentro 
dos limites de suas disposições. 

Entender-se-Mo approvados estes estatutos pelos Accionis
tas, logo que cstrjfio subseriptas mais de seis mil aeções, o que 
verilicado, se reunirão os signatarios, c nomearão dous Sccre
tarios, que presididos por sru incorporador, se constituirão 
em AsscmLlóa geral, qualquer que St~a o numero de Accio
nistas que se reunüo, c de acções que tcnhão subscripto. Assim 
composta a Asscmulóa e 1\Iesa, proceder-sc-ha a nomeação da 
Directoria na fôrma do art. 71 e 72. A Directoria assim eleita 
rcquercr<Í ao Governo a approvação destes estatutos, c os titrú 
inscrovt~r 110 I'Pgislro puhliw tio t;onlllll~rrio. 

J~ogo que estes J•:statulos approvados lorcm pdo (;OV<'I'Ilo 
Imperial, o Conselho de Direcção, convocará a Asscrnbléa geral 
reunida esta, será presidida pelo Presidente do Conselho, ou 
por quem suas vezes fizer, e servirão <te Secretarias dous 
Accionistas nomeados pelo Presidente, e approvados pela As
srmbll')a. 

Em continente se procederão as t'leições do Conselho de 
Dirccção permanente, dos l<'iscaes, art. 73, e do Presidente da 
Asscmbléa geral, art. B4, que em srguida serão empossados, 
nesta mesma reuniào deliberará a Assembléa sobre qualquer 
proposta do Conselho de Direcção, tendente a organisação dos 
serviços do Banco, como a do § 1.• do art. 77; depois do que 
se considerará installado o Banco legalmente Jlara começar suas 
operações. 
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DECllETO N." 2.390- lle 2 de Ablil de 1859. 

Auwrisa a incorporação, e approva os Estatutos do Banco 
do Ceará, com diversas alteraçoes. 

Atlcndcmlo ao que l\le n•pn•scnlút'ão l\ligud FermmdPS 
Vieira, e outros, e Tenclo ouYillo a Sco;ão de l<'azPnda do Con
SI~Iho d'Estado, I! c i por hem i\ utorisar a incorpora~;üo, na Pro
,·incia do Ccarit, tk huma ~~ocie1lade anonyH1a, com o titulo 
de B<.1nco do Ccarú, a qual se t'!'~ularú pelos Pstntutos que com 
estr }Jaixão, fazendo-lhes as ;l]tl•rac:<íPs ~eguintcs: 

1."' Hedijão-se assim os arligflS e paragraphos que se seguem: 
Art. 1.0 o Banco do CP:II'<Í SI~I'Ú d.~ uepositos e descontos, 

e durará 20 annos, eontnrlos ela data d1~ stw installação. O 
seu ~nndo social sr.ri de tiOO.OOO~r. <livi.lidos em :3.000 acçücs 
de 2(])0,;, cada h uma. EnHptanto niio estiver subscriplo hum 
uuwttro de acções concspoilcknll~ a doH:; terços desse fundo, 
o ll<~uco n~o poüerú S~'l' in~tallallo, nem darú começo ús suas 
operações, antes de rcalisado hum quarto do valor das ditas 
acçõQs. Tambem não poderão as acções SPi' 'endidas ou coladas 
na llraça, nnh:s ck começarem as operações (]o Banco. 

§ 1. u do art·. (j. o Descon lar letras commcrci11es, garantidas 
por duas tinnns, ao menos, de rPconheeido credito, ~~ a prazo 
qtH' não exceda a seis nwzt's: c bem assim letras do Thcsouro 
ou Tltesouraria, e outros titulos do Uov!'l'IW, llliC não lcnhão 
HHÜdr prazo. 

§ 3." do uwsuw artigo. Abrir conl<.is corretlt( s sobre dc·po· 
sito de dinheiro, de ouro e prata e tu barra, de A pulices da ))i. 
vida Publica ou de ae1:ües de Compauhias nrrcditadas; comtauto 
que .as I[Hantias que hoHVI't'!'tll tl1~ s1•r n~tinHlas do Baneo nlltH~a 
sditO pagas sc~111 aviso pr{•\ io dt~ I:; dins :w tnl'nos, no litn elos 
lltwcs cessfw os j11ros que vencen•tn as n•stwelivas qu:mtiah, atÍl 
que sPjão retiradas, ou haja declaração de que contiuuão em 
conta corrente. 
~ 5." do mesmo artigo. Comprar c v1·ndcr por conta propria 

mclill.es preciosos, sem todavia faZl'l' para isso opPraçüPs de 
cambio. 

§ 7. 0 t.lo mesmo artigo. Tomar dinheiro a premio, comtanlo 
que as letras que acceitar, para cssP nm, sPjão á ordem, c não 
tcnhão prazo inferior a :30 di~1s. 

Art. 10, Ctll principio. o~ Clll{lt'l'Stimos, posto que se 
})asccm em penhores ou cauções c hypolhcca, só se wrilicarão 
por meio de letras, com prazo que não exceda a seis mezes, 
accoitas pelos impetrantes e sob as condiçõPs seguintes: 
~ 1." &c., &c., (como nos Estatutos). , 

Art. 42. .\s acçõcs que não forem distribuídas untes da 
instnllação do Banco Hcat·fto em rcsena para serem opportu· 
uamcnte vcuuídas em leilão. & c., 1..~ c. 
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2." Diga-se: ;'\o ar L. 5."- Se tiverem e[eclivamcnlc con
cluido, l'lll lug<Jr de:- se tiverem realisado. 

No § 7 ." do art. 10: pelo que dispõe no§ t.• do art. ü."; 
('m lugar de- pelo que dispõe no art. 8.0 

3. a Su pprimiio-~e: 
No litu do % 2." do art. ü." a palavra~fianças. Os ~~ 

G.•, !l." e 10 do nws1110 artigo; os arts. 7.•, 8.", 12 c 1:!; o 
~ 5" do art. 10, c o § 2." do art. 35. No art. H, as pa
lavras- ou fianças por igual quantia. 

Francisco de Salles TorrPs Homem, do Meu Consrlho, Mi
nistro e Socretario d'Estado dos Ncgocios da Fazenda, P Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha clll.rndidn 
e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em dous de Abril 
de lllil oitocentos cincoenta c nove, trigcsimo oitavo da lnde
pe ndcncia c do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Francisco de Salles 1'orns llomcm. 

ESTlTUTOS DO BlNCO DO CE,\RÁ-

'1'1'1'111.0 •• 

no llanco. 

Art. 1." O lianco do Cl'arú srrâ de <leposi!o, dt'S('Oil!O 

1~ elllissfto, <lurarú 15 <IIHlOs, contados de sua ittslallit~·fto, 11 

}toded coHwçar a fuuccionar, logo qne t!'nha inseripta lltPlade 
de seu fumlo, o qual será de 600. OOO;!lOCO, dividido ('lll G. 000 
ao:ões de 100~ cada huma. 

· Art. 2." As entradas das n ções sohscrit>tas até a inslal
lação do Banco, scrüo feitas em prestações de 20 "/o; a prinwira 
logo que seja eleita a Direcloria do Banco, e as mais nos prazos 
que es~a designar por annuncios publicados com a devida antc
cedencia. 

Art. 3. o lleixão de ser Accionistas os qne faltarem á pri
meira entrada I\0 le111p0 COillpctcnte; e OS que faltare111 <ÍS mais, 
nenhum dividendo perceberão da parte jil realisada, Plll(jUanto 
não ver i ficarem a chamada. Se o tizcrem dentro do scHH'slre, 
sú catr<~rão no dividendo do scguintP; e se deixarem de fazf'l-o 
depois de repelida a chamada, perderão, em beneficio do Banco, 
as ac~:ücs e prc . .;taçües anteriormente pagas, excepto se estas 
cxcc:h·rem á quarta parte da irnportan«:ia do Ci!Pitnl nominal, 

33 
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111'~1·· cn:.;o sdfrl'riio ~úmentt~ huma multa dP :lO "1., do \óllm da 
}lresL~tJIO rdanlada, H'lllkndo-se suas ;ll'l;ücs per: ronet:!ur ou 
t'lll kilüo 110 11111 de 1ii dias, e colJI'ando-se de seu produrto 
aquella wulta e desp1·zas de corTt'IHgnn, e entn•gündo-se o 
t•xresso ao .\criuuista dt·~aprot.riauo, ou a t]lll'lll o rcprc
seull'. 

;\rl. !L • A tr ansl'cn·ncia das urções s\) se OfH;I'll por ado 
lançado no rq;islro do Banro, eo111 assignatura do propridario 
ou seu procunrdor eou1 podl'l't'S !'S(tü Ü•I'S. 

Art. :.>: Os dh·itkndus st~r;io feitos por semestres em Abril 
c Outubro de nHia anuo, e eonsislirüo nos lucros liquidus do 
Kmeo, pro\"enientes de operat;iies uutorisudas por cst1·s Eslalutos, 
c qut• se tiverem rcalisado dentro do respeetivo semestre, e dC(;ois 
de deduzidos 5 °/o para o fundo de n•sena. 

'I'I'ITt.o r. 

Art. IJ. • O Banco só pntkr;í fazl'r ;1s sPg-uintl's oprrações: 
1." I>Psrontilr letras de camhio !' da terra, títulos de t:om

panltias ,. partirulan·s, quP no comrncrcio se eostumão dPsconlar, 
bilhetes da All'and1•ga, do Thesouro ou Thcsourarias, quaesquer 
outros titulos do (;owrno a pmzo lixo. 

2. 0 Emprestar sobre penllun•s de ouro, pmta, diamantes, 
.\polit'<'S da Di\icla Publica, aeç(ws de Colllpanllias acredilad<IS, 
~~ llll~rt'iHlorias niio sujt•itas a delt·ritll'<l~·üo, dqw~itatlas em ar
llr<lZI'IIS all'aiii!Pgados, t• outros tilulos 1lo (;o,·t·ruo, ou par-
1 ieulan•s, IJIIP I'I'Jli'I'SI'IIlt•lll kgit i11ra~ I rausa•Jws, ou sob 
fiau..:a~. 

:l." .\brir ~~onlas correntPs sohre <linlrciro depositado c pe
nhores das espedl•s n títulos <ieima rt'li•ridos. 

4.u Tomar em guarda e th•posito as mesuras t'SIH'!'ÍI'S e lilu]os 
ÚCÍ111a IIIPnciouados, ~~ cncarregar-~e por ronllnissflO da compra 
" wurta delks, e da t·ohnull:a por eontil d1• l<'ri'Piro de diví
!kndos, ou dl' nutros Yalon·s, fawnrlo I'I'IIH'Ssa de sua impor
tancia líquida t'111 dinlwiro 011 letrns. 

5.° Comprar igualmente ror conta propria llll'laPs, ou pedras 
pn•eiosas, etkd11amlo lllt'Smo para isso op!'r<H:II!'S de cambio; 
comprar c n•tt~IPr J\ polices dn DiYitla Puhliea fundadn, 011 qnacs
qtu~r outros tit11los dP t:r••tlilo do E~tado, niio pot:encto cwprcgar 
nas ditas conqu·ils rnais de 10 •/o de sc11 capital l.'ffectiYo. 

t>.u Fazer n1ovilllentos t!P fundos proprios otr alheioS~dc huma 
para outra Pro\incia, ou JHll'il l'óra do lmperio, sómcntc no 
<.:aso do pal\lgrapho anLcetlculc, primeira parte. 
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"í." Tomar <1i11lwiro n premio, como n qttan<lo 1111' ro11virr, 
por 111eio tlc~ ennla rorre11le, ou passa1ulo letras, niio podewlo 
o prazo 1'111 nc•nhu111 dos do'us ensos ser rru·nor de st•sst•nla dias. 

~." E1npr••star sobrn hypotiH'ca de Lcns de raiz, ruraes on 
urbanos ah~ J;) "/ .. do Sl'll <·apitai n·alisado. 

O adianfallll'llfo que m·slc raso ~c liz<·r aos lavraflore~. e 
fazrndt•iJ'Os s<·rü att'• 111l'tmlc da i1nporlanria prm an·I de sna 
t'ollwita ou safra, l(lll' s<•rá eakulada por aqnelks, r!l~ ;wcordo 
rom o Banco, ou t'OIII pPnfos dt~ sua escolhn, sohre a has<• das 
rollwif;~s ou safras anteriores, c mais elrcttrrlslallrias, qne dn<io 
St'r 11'\.<Hlas IJill eo11ta. 

!J." E111ilfir hillleil's pagan-is ao rortador e á Yista nll• a 
snmma de sc·u rapilal ell'l't lho, os qnat•s hilhcLPs seriio n•ali
sa\'I'Ís em IIIIH'tl.. llil'lalira, o:r nolas do Tlwsouro, ~~ garan
tidas pl'lo modo sc•guinlc: :_;o"/ .. por igual son11na t'lll :\polic:<'s 
da DiYitla Publira do juro dt~ ti "/o, ou nos de;) 011 !~ "" IH'lo 
Yalor rorrc•stunHlt•nl<', ou Plll aec.:Oes das eslradas dn ft'ITo, que~ 
ft~nlrfto g·aranlia til' juros J'('lo Gon'rno, todos t•slc•s tilulos pPlo 
SI'U y;tlor llOIItitwl, I' ;",(1 "/o por igual Sllfllllla Clll lifulos de 
earfl'ira, de• IJIII' tral;io os arts. 6." ~ f." c a ri. 11. 

Para rt•;disat:iio de SI'IIS !Jillwtes t'lll llll'I<II'S ou nol<ts do 
Th<•sotll'o, ::on~enar;í o Banro <'111 caixa, sorrtlllil nunca inkrior 
a 50 "/ .. tic'sla sc•;.rnnda parle ((a Plniss<io . 

. \s apolit·es, <' artJ>e-;, qn•~ st•nir•·m de g-arantia ú nrnisslio, 
Sl'riio OP propri<~clatle do Ba11eo, e fl:-arão dnposiladas 1'111 seus 
l'ofrc·s. ( ls hilh!'ll's emillidos pelo Baneo não podenio ser de 
nlor lllt'IHll' de I 0"). 

10. Os fl<·scol!tos de qnalqu<'r Prnissão Sll(ll'l'ior ;í somma 
anlorisada 110 para.~rapho anf••ct~dente, e g;tranfida do modo 
qtw lka dito, n~H·rlc•rito etn fa\or dos cof1TS puhlims, sendo 
o H.tnw ohri;.;ado a t~nfn•;!al-os, t'OIIIO IIIUlLI, pela inlrart;ito 
do l'diTitlo para;.;raplto. 

'l'l'l'l!LO 111. 

Uns dt .. l"f~·tutto~, t•n•sn•("sthuo'i ~ .. c.on(a,.,. 
("01'1'("11 t.e.·~. 

Art. 7." Todas as ll'!ra~ on tilnlos puhlitos on particn
larrs a <lt':->c·olll;rr, tlc·v<'rão l~r prazo lixo de V<~nrimenlo, f'star 
di'SOIIIbaraçados d1~ qualqtll'r lif.igio, c e<mlc·r dedaraciio de pa-
8areis no lug-ar do fl<'~<:onto, quando tim·m ac·c:1~ilos l'círa dt'll<•. 

Arl. H." As !·Iras, qttc'l' dP Cilllthio, qtwr da fl'tTa, d<'V!'I'ào 
lrr twlo lll<'lln:; duas linuas aen•diladas, Sl'iHJolllllllil, pl'ln lllf'!los. 
tle p,•.•soa re .• i<lt·utc lll';,la capital; no lltltucro dcs:;a;, lil'lll(b não 
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SP contarão as dos DircctorPs de srmana. O prazo das rPfe
rirlas lei r as não excederá em regra a '~ meze~, porém COJll 1 o/., 
sobre a taxa dos descontos poderü cleHlr-sf' até oito, com tanto 
que os descontos a esltJ prazo niio exceclão 1Í metade dos do 
llH'Z, c nunca lmma C}Uarta parte do rapHal reali~<Hlo. 

Art. 9." A taxa elos descontos de letras, ilssim f'OlllO de 
jnro do dinht~iro, que o Banco tomar a pn·mio, SPI'll fixada ao 
wenos de 15 em 15 dias, e publicada ú porta do llaneo, o 
pela imprensa. O preço dos descontos de lilulos será f'Oil· 

\encional. 
A rl. 10. Os cmprcstimos, posto CJIHJ se bnscf'm Nn pe

nhor('::;, cançtícs ou fianças, e llypol!Jecas, só SP Vf'rifica riio tod;l\ ia 
ror· meio de letras aeceitas pelos impetrantes, c sob as condi~<ks 
spgflintes: 

t.o Os impetrantPs mostrariío, que sJo legítimos possnidorPs 
dos lwns otl'l:rel'idos, qtw elles estão liH<'S de encargo ou 
que~L1u, que po~sa impedir sua wnda em kilào mrrcanlil, e 
dt·pois de os dq ositarem, nssignaruo a respt·rliYo termo. em 
f!ll(' dr·elararilo, al(·m do eX)10slo, que se sujl'ilflo aos usos do 
Banco, ~~ ás flisposiçt"íl's respeet.ivas destes Estatnlos.. 

2. 0 Se os penhores forem de ouro, ou prat<t, ou diamantes. 
<qm~scntarão os impetrantes do prnprestirno, antes. elo dt'flO~ 
sito, avaliação por eoulrastcs ou peritos approYados pela Di
ret;loria. 

:3." Sr; forrm de gcneros em dPposil.o, virá com cllcs a 
dec!ara(fio ele seu Yalor, dada por corredores, ou por nego
ci<mles da ):l'aça approvados pelo llanco, c as npoliccs do se
gnrn, exigindo-se previamentr· da parte, uwtliante as nc('(·~sarins. 
averi[2:ll31:ües, hurna ordem, para que os Administradores do 
deposito os ponhão, e consenem da!Ji por diante á disposiçào 
tlo Banco. N<•ssa ordem larrnrrfio os IllC'SIIIOS Adminislradon'S 
a Sllól I'PS(IOIISaiJiliflafll'. . 

,J." S!~ os JH'rrlrores forem d<: Apoli1~<'S da Divida Prrh!iea, 
an;t!PS je Conrp;wlrias, t.ílrrlos do (;overuo, ou dn rartieulares. 
t•ntregarú a parte ao Banco hurna procuraçiio bastnnlt•, rara 
qne l'stc possa clli~etuar a sua lransferenciu, quando julgar IH'· 
ces-;ario. 

;), o O cmpreslimo sobre fianças será garantido por lnrm on 
mais fiadores de fJiena confiança da Din·ctoria , os quat's se· 
obri;~fio por termo, corno prineipaes pagadores, c cada hum 
solidar·:amcnle, o afiançado acceitará letra pelo <r.uc receber· 
emvres!ado. 

ü." Se o emprcstimo for' sobre hypotlrf'ca de bens de raiz 
ntn!PS ou urbanos, será feito até o ;:alor de dous terços da 
proprit•dade, aYaliadas por peritos da appnl\'açflo do Banco, ao 
prM:0 !lUIJ(~a muior de hum anno, e n juro eonvPncitmul, que 
ll<io exe('dl~rú em enso nlgum a mais de 2 °1

0 alt~m daquelle 
('do qt•<ll o Banco fizer o seH desconto. Esses prcdios apre-
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S!'lllarfío :1 dt•rillla pa~·a, e o!Jsenar-sr-lia :1 fC'SJ pj(o dos lllt'SHIOS 
o r11ais qiH' lht s he <q•plicayl'f no % 1." dt·s!e ill ligo. 

7° O, pt\rzus para os enrpn'slimos 11os rnais casos desig·nados 
twsiP <rrligo serú I"C/-'Ul;;(~O pelo que se disp1<' no art. 8. o 

~-" l\ iifl ser! do J'il~~a no venrinwnto q ualq w·r lei r a provc
nientn do {'111pn•slilll0 Sobre f:IJ!lll\li'{'S, podel'fiO S!'l' !'S[CS Vl'll

didos em leililo nwrcantil, eour nssist• ncia (k hum dos rnembros 
tia llin·dorii•, Pl'!'t:('d('JHIO illllliiPt:ios alhados ror oito dias no 
Ban('(), P JHtb'ieados pPia illlfll'!'llq alt'• o lllOJIH nto do leilão; 
podem ser os me,lllOS res~alados, pagando o do11o o que dever, 
e dr·spezas ft·ii~IS, aliiÍs '' ril:cada a venda ~~ liquidada a conta 
das de.;ppzas, juros contados do Y<'ncinwnto, (' lirac1a huma 
eomrni.lsi1o de l/2 °/o para o Ban('o, SPrú o saldo enlrl't-jlle, se 
o ho11 Vl'l'. 

!ln Sobre os prniHli'PS de onro P prafn, parn os rll!pres
tiltlos se faní limn iibalirnq~to dP :W "/ .. de St'll \alor rPal, sobre 
diaJIIiilllt•s de ;)() sobre SPLI valor por contra~ll's 011 JWritos, 
appror<:dos pelo Banco; sobre titulo; de divida publira de 10 "/o 
s11b•·e seu ralor na p:·at;n. sobr<' litu!os do t;rl\erno, ou dP P<•l'
tirulart>s, ~~ ;w~·ües de Compa11hias dt• 2') "/, ao llH'IlOS sobre o 
\alor n·alisado, ou do pn·t.·o do llll'f'<"iHlo, S(~ !'Sll' for inf'l'rior 
IÍquPile; sobrt~ gpneros depositados att') o 1k ;)O ",', sobre sr~u 
\<dor, sPgundo sua Halurp:za e qualidadí's, wer;o que lhe derem 
eorrecton•s ou nq.~oci::tnfes da prac:a <' estado elo IIIPrcado. 

Art. 11. Quilndo os penhon·s eonsislirPrn elll papeis de 
ercrlito uegociav<'is no conllm·rcio, ouro, pratn, diamantps ou 
lllf'f'f'<Uiori<ls, o Banco Pxiginí antorisaçilo por escripto do devedor 
para Jwgodal-os, se a divid<.~ não for paga. 

Ar·t. 12. Tocl<ls as ldras, â exeqlf;iio das de~ earnhio, pro
veniPn!Ps dos dPscontos e tHllfJrt'stinros espeeilicados no art. 10. 
podt•riío S!'f' rl'fonnarl;rs nos rnspt'd i \os \ l'llc:i llll'lllos rnc·d ianln 
lrllllla Hfllorlis;H:iro d!' lO "/o do capilal primilho, e pag:11nenlo 
do cornlwlente jc11·o, romlanlo que as novas Ictn:s tenlrão as 
mesnras ou igl!;ws garantias. 

,\ri. 1:~. l\a litlla da ref(mna iÍeima dita, P de) integral 
pag·alll('lllo, lindo o prazo. o pre111io pt'la lllÚI'il ale'~ rc·al piiga
!lH'nlo serit de lllilis 2 ou :1 "/o ao anno sobre o juro primiliro, 
o qrw se dc·c·L.raní 110 corpo da letra, propondo-sc~ lo!-\o a com
pdellli' at:c .. :ilo. 

At•t. :14. 1\s ron·as COITI'ntPs nos r:asos elo art. G." § 3. 0' 
p:·pcr·der;í deposito da quantia ou penhor, nnrwa rne11or de 
500::!<0! O r6is, ou lian~~a por igual quautiu, e sc·r<Í rc•;.:uLrda pf'ias. 
disposi~üPs sc·guinks: 

Í.
0 

() Jlaneo VPrilicará OS pagamPnlos e tran~ft'I'PilCias por 
llll'io de cuulellas t:orladas dos lalõl's que cln('ITI existir no 
Banco, corn assignatura dos proprietarios na tarja ; as eauiPI!as 
1u1o podt>riio ser de quuntia lllenor clr~ 59·Ni00. EstP ~nrviço 
S'-'l'<Í srafuito, e o Banco, inrumbirá altolll db~o. LttlllJClU 3Fil-
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tuitamrnl<', da rohran~a na pra~a dos di\idPtHlos, ll'lras ou {~· 
títulos de pessoas que tPnhão rom •~ll•·s rontas I'OIT«'Illes. 

2." .\s cm•las corrf'ntes de adianlanll'nlos sobre penhores 
e nHIÇtil's sPrão n~gnladns 1h• aeronlo com as disposit;lit'S <lo 
ar L. 10 § 9." O juro e t'OIHii~·tlps llt>slt•s emp1 estimns St'l'iio 
I'OIIH'IIcionados, nuo sendo aqnelle rm raso algUIII lncnor <lo 
que o designado para os dt>s•·ontos de )Piras, subPnl«'lldPJHlo-se 
que, podendo enntinuar por mnis de hum nnno c;ula hmua 
das Jlill'CCilas abonadas, serü saldada d•·ntro d•~ seis IIH'ZPS, 
l)nando os intere:;sps do Banco o exigirem, poderá a Dir(•doriu 
sthJH'IHlPr nmos adiantamentos. 

H. o Sempre que st~ abfir qnalqtwr ron!a rOJTPntr, o fi<uwo 
l1e ohri;.{ado a rccl'lwr <'lfl p<q.tilllll'll ~o as quantias quP para 
I'S.·w 11111, 011 por 1leposilo lhe lill't'lll relllPlliclas, l'mbnra o sPj;lo 
anlt's do vetu·imPnto das rcspPdivas parecllas, comtanto llliC 

st·jào tnaiores de i)'J~OOO. 

Gntu••ln, clt•tto~otito e «"Oh .. nnen Jtoa• «"onfn ele 
fca·c·c·iro. ' 

:\ rl. I:;. Os ohj1~ctos dados il gnarcla on dt~posito do Banro 
dt•vc•riio sPr exanlinallos pPlm Oireclores, P Sl'll v;dor Sl'l'iÍ l'~li
tnado por aeenrdo enlrt~ I'~!Ps, I' o <i•·pn~ilantt•. l\n ar.to da 
I'II(I'<Ldil I!Pllt•,;, o B<1111:o pert:Plwri• h11111 J'I'Plllin dt' 1,:! "/, do 
St'll \'itlOI', I' O IIII'SIIIO Sl~ l'l~J•d.iriÍ ~t'IIIJII't' ljlll' 11 dt'JHI~ilo PXI't'dt'l' 
1h~ h11111 llllllO. ;\ guarda dl' quai'StJtter lilulns 1lo Banco ser;í 
gr.tlUila. 

Art. IG. O Banco flani ao dPposilanlr, hum n•ciho dos 
objt~clos 1kposilndos, 1k.~ignmHlo Slla natun·za, \·ator, quan
tidark, ou JlPZO, nome <' rPsitknria lln fkposilanll~, data do 
1kposilo, e nuniPro do I'Pgislro da ins!'l'ipt;f\0 dos llll'snws 
ohjeclo ... Taes rt•cibos nflo SPI'iin transmissiYPis por \ia de P!Hlosso. 

Art. J7. O premio da cobran\a de di\iti<'nclos, letras, ou 
ontms lilnlns de \illor por 1:onla do 11-rcl'iro, ser;í de lí:! "/o· 

Art. JH. A rnsidPnt·ia dn arcl'ilan!e 011 pa;.rador das solm~
<lilas letras dt'\ e St'l' tws!a capilal, P o Banco Jtiln I'Pspontle 
JlPios e1-rus de venrinwnlos prml'ni!•nlPs dt~ rolas t'J'I'<Hias nas 
IIIL'Silt<b rt'la~·iJps on Psdan·ci!lH'IIIo~, qnP as ;H·nntp:mlian•nL 

.\rt. J!l. .\s letras 011 lilulm, ((111' neto forPrn pagas nos 
VPncinwniPs s«'rào prntPsladas, qna1Hio for Jtecessario o pro
tt•sto, e t•nti'P!-WI'S a seus llonos. 

Em •wniJnnl caso o Baneo se inctl!Hbir<i de qucslõt•s ju
dil'i<ll'S alheia.~. 

' 1; 
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na. as~cmbléa gct•al. 

,\rt. 20. .\ asseruhlt;a geral do Ilanco formar-sP-ha dos 
Aceiorlistas, que por si, ou coruo procrJJ·adoJ'l•s de outros pos
suin·m1 de eineo <H'\'ÜCs para ri111a, os de menor llliJJH'ro poden1o 
assistirt as di.;cuss(~t~s, tornar parte nellas, c propor qualquer 
rnedid<~t, rnas niio tf'râo wto. 

AH. 2l. As reuniiks ·ordinarias da assc111hlt'·a terfto lugar 
em 30 Uc Scternhro e 31 de .l\larço de cada annn; e as extraor
dinaria~, quando a dircr~toria ou seu presidente, ou a com
rnis~ilo !li~wal jlllgarPilr rweessarias, cu quando IL'I'Clll I'CIJlleridas, 
corn d~clara~·;io de Sl'll lim, por huJJt lllllllero dn AeeJOnistas, 
que n·jm~SPJJlern <~O menos a d<'l'ima parte do capital realisado. 
i\as re~.tniôes exlraordirwrias s1í se poderá tratar do ohjecto, 
para qll1~ lcJn•JJr <ts IIWSJJiil eonvoeadas. 

Art. 22. ~Psle casq o pn•sidPnlrl da assemhll'·a a eonvo
enr<i <k1ntro de Ji) dias, c não o fazendo, os .\erinnistas o po
derüo l~tzer por JIH•io de annuncios rm que se assi;,!'nem, eom 
<kelara1'<io do llliiiH~ro de aeçii<'s de cada hum, c do rnoti\o da 
convoc~~·iio. A ~tsst•ntbll~a geral, assim reunida, srí podení deli
Ll'rar Cl,mpnrecendo Acdonistas, que rcpresentt'm lllaioria abso
luta do eapital ell'eclim do Banco. 

Ar~. ~:~. .\s n•u11iiks ordinarias lar-sr:'-ltüo lambem por 
anlltiiH.:ilos puhlirados por tn•s Yl'WS consecutiws, e oito dias 
Jll'lo lltdros, <llllt•s do dPsignado para as nJt•sntas; <' Pslas poderiio 
flllttTintiar rorn o lllllltero tl1~ Arrioni~tas, qrw reprt•st•ttlem hum 
ll'n;o dü \alor nominal das aeçiil'S subseriplas; não compan~
('l'lldo ('~te numero, Sl'rú ele noyo conyoea.da pela mr·srna forma, 
e funcdonará com os que colllparecereru, salw o l'aso do 
arL 2!1. 

,\ri, 2í. A assl'mhlr'·a gPral lrrá hum PresicfPntP, "dous 
Secretados, <:'lei! os annualrnentc nas sr•ssües dn :H de )[arço, 
por mair~ria relali\a de Yoios, cru escrutínio secreto, e er11 huma 
sú lista rlos sorios votantes. 

,\ri, 25. As delihl·radiPs da nssemhl(;a geral sPr;io tomadas 
por mai1!ria absoluta dP \'~Jtos, e estes serüo contados sempre 
na raziio, ele l por eada 5 ac~·ües proprias, ou euJJrpell•ntr·menlc 
I'P)JrPSI'n(adas, não podPtHlo em easo al;,.ruru quiilquer .\ecio
nista tPr, 111ais dl' 5 \olos. As ar~·1IPS translcrid;ts dentro dos 
60 dias o nterioms não confPrern voto, e das firmas que forem 
Aceionist~s só lurrn soei o poderá votar ou ser votado, ernho: a 
todos possüo assi:;tir ás reu ni<ies ou discutir. 

Art. 21), Cornpctc ú assemhléa geral: 
1." Alterar ou reformar cst1~s Estatutos, mas só d<'pois de 
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pnS'i~HlO hum ílllnn da in;;la!la\'ÜO do flamo, SUblllPlklldO-OS ;Í 

approYU~i:ío do ( ;ovemo. 
2. • A pprovar, modificar, ou rrgl'itar o He;.;ulamcnto illtt•rno 

do Banro, organisudo pela Direetoria. 
3." Julgar as c:ontas st~mt>stnws. 
fl. 0 Nomear o seu Pn~silknlt>, ~(·erelarios, membro da Di~ 

rectoria c SPUS supplentes, c colnllli~süo liseal. 
5. o Dclilwrat• suLrc a dissohlt:ÜO O li prorogaçiío do nanco ' 

augnH'nto de seu l'undo, quando seja neccss.trio, e sobre os ados 
da Direcloria. 

ü." Tomar, crn!1m, ou antorisat· quaesqUt~r outrns medidas 
de manifesta utilidade para o Bunco, que lhe lüretn conqw
tcn t emcnlc n·q twridas ou i ndic;ttL!s. 

Art. 2í. Compete ao l'rr·sidente da us~eH1hJa: abrir e 
feixar sessões, emH'l·drr ou negar a palana, mau ler a ordt•m 
nas discussões c fazPr e:\f'r.ular as rt•solueüPs da ass mhlt··a: stÍ 
os membro~ da eolltlllissão liseal Jlnderiio fallnr •Jwis de duas 
wzrs sobre o IIJe~lliO a~sulllplu, 1 ara n·spom!creBI ús argui<;õl'S 
que lhe forem feitas. 

O Presidt'nte scrú subslituido em suas faltas ou impl'tli
menlos pelo Accionisla que lhe lór imuH'dialo em votos, na 
falta de~te.;, pelo 1.0 Secretario, c na de ambos, pelo srgundo. 

Art. 28. Aos Secretarios conq1cle: lêr e reprtir quando 
lhes for ordenado pelo Presidente, a leitura de todos os papaeis 
snhmcttidos á sessiio, tomar apontamentos para as actas, e rc
digil-as co111 concisão c darcza, apurar os votos nas cleiçõt>s 
com dons Aceionistas presentes de llHlior numero de acções, 
que servirão de eserutadores; fazer a correspondcncin e o expe
dinnle, <I IH' ser<Í as~ignarlo pelo Presidente n pelo 1." Secretario. 

Art. 2!). Para <IPI i hera r-se sohrt~ a uPcessitladc dt~ au-
gmcnto do fumlo do Banco, de sua dissolut:rw antes <11' seu 
termo, ou de sua prorogat,;iio ou da rcl'lH'liHI destes J~st...1.tutos, 
devení achar-se a assembléa composta de hum numero de 
Arcionistns, que representem a maioria absoluta do capital 
cll'ecth·o do llauco. 

TI'I'ULO , .•• 

Da Dh·cctoria e (.~otnmis~ão Fiscal 
do lluneo. 

Art. 30. O Banco será regido por hurna Dircdorin de 5 
membros eleitos annualmeutc pela assemhléa geral, pC\r cscru
tiuio se1~rcto, em h uma só lista. Os eleitos escolherão entre 
si hum Presidente e hum Secretario, c llllCm faça as suas yczes 
nos seus impedimentos. 
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Art. :11. Se 110 prlmeiw escrutínio se i1iio verincar maio~ 
ria absoluta de votos para todos ou alguns, procPder-se-lw parà 
os lJ!W. faltarem a novo escrutínio sobre os mais 'votados do an
terior, em riumcro duplo dos que estiverem por preencher, e 
;1ssim por diante, alt'~ I'OIIl(lldar-se o tlltiiH'I'o. Do llli'SillO modd 
serfto eleilos t) supplrmtes. 

Art. 32. Nfto poderão fazer parte da nH'sma Dlreetoria 2 
socios da IIH'Stlla firma ou parentes r:onsanguineós, ou afins, até 
o s('gundo grüo, contado segundo o direito civil; nestes casos 
o rrH•nos rolado será excluído, e tetldo igual numero de votos, 
dt•cidlr;Í a sorte. 

Art 3:3. Dos 5 mPmbros da Directoria antctior serão ree
leitos ao menos 2, e poderão sel-o até 3, decidindo lambem él 
soriP. no caso de empate com este ultimo. Cada Hirector par~ 
r•xt•rr:Pr suas funeçõrs depositará no Banco 40 acções proprias • 
e cada supplente 25, as quaes não poderão alienar, cmquanto 
suas runct:ões durarem. 

Art. 3~. Cctda semana hum mrector dcsignadd pela Di..: 
recloria fará conjunctarnente com o Presidente d'clla; todo o 
sPrvi~:o neeessario ao ri•mwjo c opera~·ões do Banco, c assi
gnan1o amhos toda a eorrespon<kneia e expedicntf', ú cxcepçãd 
dos relatorios e rP.soluções dd Hirectoria, que serão assignados 
por toda esta. Em cada sabbado será designado o Director da 
SPillatW seguinte t~ o <IUe deve substituil-o em seus impedi
mentos. 

Art. 35. Compdc á HirPeloria: 
1." Escolher, nomear, demittir e marcar os ordenados aos 

em prt>gados do Banco, submf'ttendo-o á approva1:ão da assem..: 
bl(•a gi•ral om sua pri!lleira reuniiio. 

2. • J)olibcrat· solm~ a en·;wuo, cmissiio c annulação dos bi..: 
lhdr's do Baneo, submetlendo-o ú mesma approvat,:iio. • 

3." Fixar todas üs semanas as quantias qOe deverão ser appli
cadns n emprestimos c descontos; a taxa destes, o premio dd 
dinheiro que receber a juro, e o maxiuw do prazo destas ope.; 
raoües. 

;.,," Organisilr a relaÇão das firmas admissíveis a desconto e' 
o maximo-das quantias descontaveis sob garantia de cada h uma 
dt'llas, a qual não excederá, para qualquer, de 2:>.000~00 réis; 
<t cxccp~ão das garantias com penhores . 

.5;" Organisar o rogímento interno do Banco, de accordo corri 
estes Erstatutos, c executai-o provisoriamente, até ser appro...; 
vado pela assemhléa geral. 

6. o Fazer os relato rios das operações c estado do Banco e os· 
balanr:os que devem ser apresentados sem~stmlmrnte á assem-· 
bit·~ a gera I, snndo os n1esmos fixados em 31 de 1\1 ar~~o c 30 do 
Setembro: ~~stPs rclatorios seriio impressos c publicados nos jor-' 
naes mais lidos, e distribuidos pelos Accionistas do Banco. 

7 ," Por por ú assem hli·a geral quacsquer ref(lfrrtas ou ai fé"' 
:H 
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rnN«'s a estes Estatutos com a mcsmn reslricção do art. 2G § t. o 

S." Dirigir, l'lll snmHw, e fiscaJisar todas :JS opPra~tWs e ne-
goeios do Banco. 

Art. 3li. A Dircctoria reunir-sc-ha , ao menos, huma vez 
em cada semana c podl'nÍ dclilwrar, estando presente n maio
ria de seus membros. O Presidente tem voto de qualidade nos 
casos de empate. 

A Ti. 37. Conduidos oi balanços scmcstracs, o que nllo l'X-
ceder<Í de 15 de Abril, c 15 de Outubro, a Directoria con
vocm·á immediatamente a Commissão liseal, !;ara qul', verili
cando-os á vista da escripturação, possa fazer SPU relato rio: feito 
t~ssc exame será a mesma escripturação franqueada aos ,\cdo
nistas, que a queirüo examinar, cxccptuando-se as contas de 
depositos e registro de letras: não lhe será porém, permiltido 
extra h ir copias. 

Art. 38. Compete ao l1residentc da JHredoria: 
1. 0 Presidir aos trabalhos da mesma, ser seu orgão, insprc

cionar c examinar a~ operações, c mais servit:os do Banco, e 
V<'lar na guarda destes Estatutos, na execução do regimento 
interno, e de quaesqucr decisõt>s da Directoria, a~ quaes no 
entretnnto poderá suspender, quando as julgue contrarias aos 
ditos l~statutos, ou aos interesses do Banco, convocando a as
sembléa geral, para resolver a respeito definitivamente. 

2." A prescntar lÍ assembll>a geral dos .\ccionistas em suas 
reuniões ordinarias c em nome da HirPctoria , os rclatorios se
mrstnws das operaçiics e estado do Banco. 

3.° Convocar extraordinariamente a Hirectoria, quando o 
julgar conveniente. 

'I. o Comparecer diariamente no Banco com o Uirector de 
sPmana c conservar-se ahi eom Pile o mais que lhe lüt• po~sivel 

• uurantt~ o c·xpt•dit>nte. 
Arl. 39. .\o Secretario da Hircctoria, competem aí. attri· 

huiçõcs do art. 28, que lhe forem applica\·cis, c as mais, pro· 
prias do seu em preg-o. 

Art. !~0. Os cinco membros terão em compensação do seu 
trabalho huma com missão de 5 por cento dos lucros liquidos do 
Banco, que sení. devidida i~ualmente por todos no Hrn de cada 
~elllt'Stre. 

Art. H. ,\lt'~m da Comrnissão haverá huma Cornmis~>ãO 
fiscal p(~rmancnte, de 3 tr.cmbros, nomeados annualmente, e 
substituídos pela mesma fúrma porque o são os Hirectores; e 
compele-lhes: 

1.0 Inspeccionar todas as operações do Banco, para o que 
examinará, ao menos. mensalmente, o estado das caixas, escri· • 
ptur<H;uo, registros, livros, e mais documentos do Banco. 

2. 0 Hequcrer, quando o julgar necessario, a convocação extra
ordinariJ da assembléa geral, dedurando o objecto della. 

3. 0 Dar conta ú mesma assembléa nas suas reuniões ordi-
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narias, do modo porqtw IIOUV!~n·tn dcscrnpenllado stws funrc:úl's, 
sido executado t•stes Estatuto:; e regimento in!Pmo, n crnitlindo 
seu juizo sobre a moralidade das opcl'Uções, princi1mlmenlc das 
que v<•rsarem sobre cmiss<lo, descontos, c cmprcstimos sobre 
penhores ou ltypotlwcas. 

Tl'l'lJI.O VIl. 

Art. 42. :\ão poderão set; distribuídas antes lia instalação 
do l\aneo ma i); de !~ mil aeçcics, as reslantPs li carão em n~serva, 
para SPI't~lll opportunamente vendidas em leilfw, precedendo os 
annuncios, nunca po:· menos do par, accurnu!ando-sc ao fundo 
de n·senil o pren1io qm~ obtiverem . 

. \rl. 4-3. .\ Hin~ctoria procurará ultimar sempre por meio 
do arbilros as f(Ueslõcs que se suscitarem áecrca de 1wg·oeios 
do Banco, s:!IHlo aliiis compl'lenle para demandar e ser deulan
úacla nesses, e em quaes11Ucr outros, c para cxcrc,.r livre e geral 
admi nistral_'ilo, com plenos poderes sem resNva alguma, mesmo 
úos dt• procurador em causa propria, as procuraç11es lhe serão 
passadas pelo Scerelario e assignadas pelo seu Presidente. 

Art. !~4.. He lambem competente a mesma Diredoria para 
requerer aos Poderes do J~stado quacsquer medidas que julgar 
eomenicnlcs ao credito, st•gurança, prospNidade c bom anda
mento dos nngocios do Banco c providencias, para que mesmo 
no 1:aso de guerm com outras llilÇõcs, sPjão respeitadas as act:cics, 
ou fazendas que pc>rlen(:ilo aos suhdilos d'estas, Aedonislas do 
Baneo. • 

Art. !~5. Os bcn; de raiz, semoventes ou movc-is,. que o 
Banco houver de seus devedores, por meios consiliatorios, serão 
vendidos ~m leilão no menor prazo possivel. 

Art. .i(j, O llanco poderá comprar ou construir o edilicio, 
que for neccssario para seu estabelecimento, quando seus lucros 
o permittirem c precedendo autorisa~.:ão da assernblt•a geral, por 
maioria absoluta de votos .. 

Ar·t. 47. Toda a pessoa que faltar á boa fé ou não cumprir 
pontualmente os seus tratos para com o Banco, será, a juizo 
da mrcctoria. excluída de nq;ociar com cllc direda ou indi
rcclamcnte. 

Art. !~S. As operaçors do lkt11co são objectos de segredo 
para seus empregados; o qtw os revelar scrú reprchPndiclo e 
potlerú mesmo ser despedido e responsabilisado. 

Art. 4U. As pessoas que fizerem transaec;ões com o Banco, 
pagarão os taxas do. sello dos lilulos, ou documentos rcspeliyos. 
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Art. ()0. (juaudo se justillque perante a l>in~clor'ia JWrda 
olt extravio de quaesquer ao;ões, cntregur-se·-hào ao Accionisla 
se3undas vias das rne!lllltlS. 

Art. 51. l'íenhuru Accionista he reswnsavel por mais do 
que o valor nominal de suas acçõcs. 

Art. 52. A morte ou qtwbw de qualquer Aecionisla nfln 
obriga o i~~nco o liquidar: podem poróm os Accionistas ou seus 
representantes dispor rlc (>Ua~ aeções, romo lhes convier, ohst~r
vando a disposição do art. 4. o 

Art. 53. A Directoria rernetterú ao Presidenl1~ da proYincia, 
p fará publicar atÇ o dia 8 d~ cada mez, hum balanço, qu~ 
mostre com clareza as opei'açfies realisadi1s rio nw1. anterior, e 
o estado do activo c passivo do Haneo no ulti'r11o do mesmo mPz. 

Art. 5!~. Hc applieavel a este Baneo o que dispõe o urt. 16 
do l)ecreto n." 57;) de 10 de Janeiro de 18;)!). 

Art. 55. Esta eoneessão ficarit :.em dkito, se o Banco n~!l 
for installado c não começar as suus opera~,:ôes dentro de hum 
anno, contado da data da communicação do l 1residentc \Ía pro
viuc!a de teçem sido upprovados os seus Estatuto~. 

DECRETO N." 2.3!H. -de 2 de Abril de 18;)g, 

.-!uloriML a incorporação, c ap]Jro·w os Estatutos do Banco 
llc Cn·dito Sul-.1mrricano, com dirrJ·sas altt~raçiics. 

A ttendendo ao que me I'Ppresenlou o ])r. Ernesto F1~r~ 
reira França. e tendo omido a Scc~·ão de Fazenda do Con
selho de Estado, Hei por bem' permittir que se funde nesta 
C<irte huma soeiedade anonyma, com o titulo de Banco de Crc
dilo Sul-Americano, a qual se regulará pPios Estatut,)S que 
com este baixão, ctcpois de feitas as seguintes alterações: 

1. • Substitua o-se: 
No § 3. 0 do Tit. 1.0 , as palavras:-- noventa annos--pela5 

seguintes:- yinte annos. 
· No item (a) tlo § 4. o do Tit. 2. o, as palavras:- dar 

dinheiro a premio sobre etTCJtos puhlicos, & c., pelas se
guintes: 

l. • Dcseontar letras com duas firmas conceituadas, e t:ujo 
praso não execda a seis mezcs: 

2. 0 Empn•slar sobro caução ou penhor: 
~~ t.o J)r, ouro c prata, rom abatimento qe 5 "/,., ao menos, 

d~t yalo~ n~rifh:aclo pdo contraste 
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Art. 50. (juaudo se justillque perante a Hirt~clm'ia (H'I'do 
tJ\1 extravio de quaesqner ac~·ues, entregar-se--hão ao Accionisla 
se3undas vias das me~mns. 

Art. 51. l\jenhuru Accionista he respt)nsavcl por mais do 
que o valor noininal de suas acções. 

Art. 52. A morte ou qtwblll de qualqm·r Ac~cioni:-la não 
obriga o nqnco o liquidar: podem porém os Acl:ionislas ou seus 
representantes dispor 9e ~ua~ acções, ~o mo lhes convier, obst~r
vando a disposição do art. 4. o 

Art. 53. A Directoria remettení ao Presidente da provinçia, 
c fará publicar at~ o dia 8 d~ cada mez, hum b:tlanço, qu~ 
mostre com clareza as opei'açf\es realisadits tio meJ. anterior, e 
o estacilo do activo c passivo do Banco no ulti•mo do mesmo IIH'Z. 

Art. ·til~. H e applicavel a este Banc~o o que dispõe o art. 16 
do llecrelo n." 575 de 1 O de Janeiro de 185~). 

Art. 55. l~sta eoneessão licarit ~c~m clkilo, se o Banco nií!l 
for installado c não começar as suas opcrat;Cíes dentro de hum 
anno, contado da data da communicação do Presidente ~a pro
''Íncia de terem sido upprovados os seus Estatutos. 

DECRETO N. 0 2.3~1. -de 2 de Abril de 1~59 . 

• ·inlorisa a incorporação, c approra o.~ Estatutos do flanco 
1lc Cn·dito S11l-Amrricmw, com din~rsas altcraçiies. 

Attendendo ao que me n·presen!ou o ])r. Ernesto Fc~r~ 
J'"eira França, e tendo omido a Secção de Fazt>nda <lo Con~ 
sclho de Estado, Hei por bem' pennittir que se funde twsta 
Côrte huma sociedade anonyma, com o titulo de Banco de Crc~ 
dito Sul-Americano, a qual se regulará pPios ·Estatutvs que 
com este baixfto, depois de feitas as seguintes nllerações: 

1. a Substituao-sc: 
No ~ 3. o do Tit. 1. o, ns palavras: --noventa annos --pelas 

seguintes:- vinte annos. 
· No item (a) do ~ 4. 0 do Tit. 2.", as palavras:-dar 

dinhceiro a premio sohre ciTei tos publicos, & c., pelas se
guintes: 

L o ncscontar ldras com duas firmas conceituadas, c t:ujo 
praso nfio exceda a seis nwzes : 

2-" Empn•star sobro caução ou penhor: 
~~ t.o Dn ouro c prata, c·om abatimento qe 5 "/ .. , ao Ill~nos, 

d11 vulo~; verificado pdo con.traslc 
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% :!." De Apolicl'S e outros lilulos de divida publica g<'tal 
ou prO\incial, com o de 5 "/o do valor nominal. 

% :1." De act;ões de companhias com o de 20 "/o. ao Jnenos; 
do valor do eommereio. 
~ 4-." De títulos commerciacs com o de 25 °/o do seu valor. 
~ 5." Oe nu~readoriaes eom o de 30"/o• e dP p('(lras pre

eiosas ('OIH o de 50 n I o do valor que lhes derem peritos designa~ 
dos pela Admi nistraçào do Banco. 

Fica (~ntendido que não podeni o Banco fazer cmprcs!inws 
sobre ca11ção de suas proprias aeções, e que, akm do penhor 
on canção, deverá receber let_ras assignadas pelo mutuario, ao 
mtmos. se for recon heeidamente abonado. 

O it!'m ( g) do mesmo titulo, pelo sPguinte:-- Tomar di.., 
nheiro a premio por via de 'letras á ordem, eom praso n111H:a 
inferior a 30 dias, e abrir contas corrente", cujas retiradas 
niio possi'io ser feitas sem aviso prévio de 15 dias, ao menos, 
eessando do lim desse praso em diante o juro das quantias qn~ 
se tiwr<'lll de pagar, até que ~ejão retiradas, ou haja deela
raçüo dn que contínuiio em conta corrente . 

. \ 1.a partP do % 1l do Til. 3.", p•~lo scg-uint.P: -0 <:a
pitai social ser;í constituído por eenlo c cincoenla mi I ar.~,;ües de 
200-/7) cada h uma. 

A 2." parte do § 18 do mesmo tilulo, pelo se~nintc:
Estas certidões só poderão ser cotadas na Praça , c tor•.Jar-sc 
objncto de transaçCies, quando tivnr sido realizado, ao menos, o 
pagamento da quarta parte do seu Yalor non.inal , na forma 
do disposto no 1. o Artigo additivo da alteração ;3·'. 

2.a Supprimão-se: 
Os itens ( b ) ( c) e ( d) do titulo 2 .• 0 

Os ~~ 5°., 6.", 7. 0
, 8.• e 9. 0 do mesmo titulo. 

1\o ~ 10 do titulo :1." :1s pala nas: -lluzPnlos niÍIIIÕ<·s df~ 
t.hakrs,- e sejão suhstiluidas pelas sq~uinlf~s: -- :IO.OOO.OOO:t!'. 

A L" parte do ~ it do mesmo titulo , e 11a 2." parte 
onde começ.a:- a emmissão ulterior, etc., diga-s<~:- a emis
são ulterior das acçõcs que não forem subseriplas antes da 
installação do Banco , terú lugar quando o reclamarem as 
necessidades do nwsmo Banco. 

O ~ 13 do mesmo titulo. 
A parte do % 15 do mesmo titulo, que começa:- as aer:Cies 

com o nome de pessoas certas, & e.,- e a 2. • pa rle do % 17 
que eomcça:-a amortisação dasac<;õcs, dos coupm•: &c. 

Os ~% /a.2 c 58 do Tit. 4-. o 

A 2." parte do % 64. do Tit. 5. o, que come(: a nssi 111: --com 
tudo o ConSf'liJO Administrativo, &; c. 

O % (i;) do mesmo I itulo. 
O Til. (i." 
O ~ ~3 do Til. 7° 
Us'".Jits. H.' e !I'' 
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:J.·• .\cerPSCPIILcm-se os seguintes artigos: 
1\rligo. O nanco n<io póde SPI" installado, sem que estPja 

uislribuido hum numero de ac~ües correspond<·nte a dous terços 
do fundo sodal, nem póclc dar começo ás suas cpera~;ües sem 
<(UC tculw rPalizado hum quarto do valor dessas acçücs. Tam
bem não p<Hkrão as acçtl,.s ser \l'lldidas ou cotadas na llraça, 
.antes do eomc<:o rlas opPr;u;ücs do Bmwo . 

. \rligo. l'\ão he JWrmillido ao llalll"o liuer outras operaçiies 
•tl{·m das que são approYada-. por este IJeerl'lo. 

ArUgo. A Adruinislração do Baneo l'arú publicar atú o 
dia 8 de cada mez, hum balanço descnvohido das opcrac;(ies 
<tue ti\er f(~ito no mez anterior, ~~ do actho c passiw do f'S

tabclecimento . 
. \rUgo. Só podenio fazer parte dos di\•idendos os lucros 

líquidos prmcnientes de oprraçõcs ell'ectivamcntc concluídas 
uos rcstwclivns semestres. 

Artigo. As eoneessões feitas por Pste Dccn•to ficarão de 
nenlllllll effeito, se o Banco do Crc~dito Sui-Amerirano não se 
installar, nem der eomc<;o üs suas operac;õcs dentro do praso 
de hum armo, ronlado desta data. 

,\r ligo. Ht! npplic<n cl ao refPrido Banco a disposição do 
Art. tO do Decreto n." 57:> do tn de Janeiro de HH!l. 

Francisco de Salles Torres Homem, do IIH'U Const>lho, 
Ministro c Seeretario de Estado dos :'\egocios da FawlHla c Pr4;:
sidcnte do Tribunal do Tlwsouro ~acionai, assim o tenha en
tendido e lat.:a cxeeutar. l'alaeio do Rio de Janeiro, em dous 
de .\bril de mil oitocentos cineoenta c nove, trigcsimo oitavo 
da Indcpcndcncia e do lmpcrio. 

Com a llubriea de Sua ~lag1~slade o Imperador. 

Francisco de Saltes 1'urrcs Homem. 

t•ROJECTO DE EST,\ TU TOS DO ll.\i\CO DE CREtnTO 
SUL· ,\]IEIUCl:\0. 

'I'ITI_li.O I. 

~ 1." Fica fundada no lHo de Janeiro soh a denominação 
1lc~ (( Banco (k CrPditn Sul-Americano l> hurna so<".il'dadf por 
;wt;üi'S, que tem por ohjedo as opera~.:ücs determinadas nestes 
Estatutos, e eom cspeeialidade a promo~:iío em grande escala 
dos mclltorumcnlos maleriacs c cconomicos do paiz. 
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~ 2. o A soeied::u]t' lem a !>Ua s[.de no Rio de Janeiro, c 
d<'baixo do titulo 1le « Baneo de Grt>dito Snl-.\merifa~w n sNá 
matriculada no Tribunal do Commereio desta Capital. Poderá, 
pon'~m, f•stabell•f:Pt', com approYaçiio do (;olerno, casas lili;ws 
dentro c fúra do Imperio. 

% :J." O prazo da duração da sociedade scr3 de noven\a 
annos, que prindpiarão a decoJTcr do dia da approvaf.'ãO destes, 
Estatutos. 

TITIJLIJ 11. 

no oJtjecto e attt·lJntlçoes da sociedade .. 

~ ft-. 0 O flanco de Credito Sttk\rneriea.no fica auloriS{ldo a 
faz'1~1· as OpCrt\ÇÜPS SPgltilltCS: 

(a) Dar diuhciro a pretMio s0hre etleitos JlUblicos,. obriga
ções territori;ws, aeçül"s c obrigaçf>t'S· de emprezas industriaes. 
sobre títulos de ereditos gemes, provinciHes '' munieip:ws, assim 
como sobre ma terias primas c mt~rcaidorias, 

(b) Tomar a si c agenciar emprestimos publicas e qua~s
quer operaf.'ÕCS de eredito ou finanças, quer geraes, quPr pro
vinciaes, quer munieipaes, tomando parte ncllas ou cedemdo-as 
a terceiro. 

(c) Formar e organísar em prezas ímlnstriaes e todas as 
outms qnc forem proprias para promover em grande escala 
o dcsenvohimrnto e prosperidade do paiz; ent•ctuar a trans
formação das sorierladPs já existente!>, 1'111 sociedadPs por ac<:õl's, 
promo\'Pt' e Pll't~ctuar, quando assim se mostrar conveniente, 
u reunião e fundação de quaes<I'Wr soeiedades ou em[m•ws, 
P ctuittir acções e obl'igações para este- lim. 

(d) Comprar, vmder, obrigar a trocar por outros valores, 
qualquer e~pecie de fundos publicos, valores industl'ia~'S ou 
etlbitos de com mcrcio. 

(e) Tomar e conservar em deposito <·ITl'ilos publico.s e ouü·os. 
valores em papel de qual(lller especitJ. 

(f) Incumbir-se da cobrança e encaix.c· das obrigaçf~es, ven
cendo juros c dividendos: assim corno de pagat· e receber por 
conta de terceiro. 

(g) Heceber quaesquer quan:tias em conta cotT·~nte, c exercer 
em geral todas as operações bancarias. 
~ :v A sociedade tem a faculdade de emillir ell;1 propria 

obrigações suas, \ 1:1\Cl't:do juros . 
• \ SOIIIIIHL das obripaçties ('tuitlidas não devení, porém, ex

rPdf'r nunca os valor<'s exishmll's ua taixa da socil'dad(', .i<í em 
fundos publico~, jú t~HI (•tr:itos tlt• eommercio d<' propriedade 
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sua. O lt'rmo das o!Jrigaçiíes t•miltidas não poderá St'l' de mrnos 
de quatro mezes 

% ü." Comtuuo a sociedade porlPní emiltir nol<~s ao JlOI'-

tador, cu.io valor minimo será de vinte mil r(~is (20~000) e 
maximo de quinlH'tllos mil réis (500Nl00), comlanto que o 
lN~.?> do valot' das notas etn circula~·üo S«'ja sempre r<'prest>n
tudo por hum eneaixe igual de moeda corrente ou sonante, ou 
prnla e ouro r·m 11Ó ou em barras. 

Os outros dous terços deverüo ser igualnwnle sempre .re-
presentados por hum encaixe eorrcspond!'nte de ell'l'ilos sq.;uros 
·~ realis;weis em hum prazo inaximo de trcs llH'zes. 

~ 7 " São prohibidas todas as op<'raçiíes nfto rnPneionadas 
nos §§ 4..", 5." e G.", eom Pspeeialidade as compras e Vl'tHlas 
uleatorias de agio (ventes à déeouvert, achats à priiile). 
~ 8." A sorif>dadn não podení, para formaçfto de Sl'\1 encaixe, 

res~atar as act;Õ!'S por ella emitlidas, ou trocai-as por valores 
em papel. 

§ !l. • Todas estas operações serão feitas etn confonnidndo 
emn a Legisla1;ão vigente. 

TITULO IIÍ• 

Mto funtlo social e tlos 'lh•eltos dos 
Accionistas. 

§ 10. O copital social do << Banco de Crrdito Sni-Ameri
\'U no , \w de d menl os m i lltiies (:200. 000:000). 

§ 11. O eapital social scrú consl it ui do por milhão\ 1.000:000) 
de acçõcs de duzentos talhers \200) eada hunHt. Cada acçüo 
seril provida de « coupons » e hum talão. 

l'iea prohibida toda a ernissfto de aeções abaixo do par, 
% 12. Só será emittida provisoriamente a metade do nu

mero üe aeçõcs ácima meneionado, ou quinhentas mil aeçües 
(500.000). 

A emissão ulterior das outras quinhentas mil (500.000) 
terá lugar proporcionalmente, eonforme o exigirem as neees_. 
sidades da soCiedade. Será da contJ1Clencia do Conselho Admi· 
nistrutivo deliberar a este respeito. 1 

Nas emissões que se fizerem terão a preferenciu os funda~ l 
dorPs da instituição, nu ruziío de hum terço das aeções por l 
l'lltittir e os Aeeionistas, na razão de dous terços. , 1 

§ I :L A sociedade considerar-se-Ita organisada logo que i 
~~sliver assignada metade das acções mencionadas no§ 12, isto 
IH'; duzentas e dneoenta mil uer;ões. 
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§ H~. Tanto nacionaes como rstrangciros, indhiduos, cor
porações ou sociedades, podem ser possuidores de acçõcs. 

§ 15. As acções deverão ser designadas por numcros ordi
naes não interrompidos, e ass1gnadas por dous membros do 
Conselho Administrativo, ou hum membro e hum CJllpregado 
para esse fim devidamente autorisado, c serão rubricadas com 
o sello da sociedade. As acções serão << ao portador )>, o pos
suidor terá, poróm, a faculdade de as fazer transferir para o 
seu nome, pagando as despczas que houverem sido deter
minadas. 

As acçõcs com o nome de 1)essoas certas c determinadas 
poder ao ser endossadas na fúrma da Lei; com tudo, a sociedade 
não h e responsavel pela 'alidade do endosso ou do documento 
de transfcrencia. 

§ 16. Todo o Accionista pódc depositar na caixa da socie
dade as suas arções, recebendo em troca hum recibo com o 

. seu nome. A fórma e o custo destes recibos serão llxados pelo 
Conselho de Administração. 

§ 17. Não h e permittido subdividir as acções em sub-acções 
ou reunir dilferentes acções em huma unica. 

A amorlisação das acções, dos << coupons )> e dos tulões 
perdidos, h e acto publico e não particular (V. § 70). 

§ 18. A entrega das acções não terá lugar senão depois do 
}lílgamento completo do Hllor nominal. 

Até então farão as suas vezes certidões nas quacs se men· 
cionarão os pagamentos rcalisados. 

Estas certidões poderão ser cotadas na praça, e st>r objecto 
de transações, logo que tiver sido PITectuado o pagamento de 
30 •;. do valor nominal, ou GO tallwrs por acção . 
. § 19. As entradas não serão feitas em lwmu razão menor 
de 10 "/. nas tres prinwiras chamadas. 

Ao Conselho de ,\dministra~'ào compele fixar os prazos c 
a ponentagem das enlrudas futuras. 

§ 20. A lransferencia de toda a certidão provisoria cuja 
« chamada )J nfw fosse puga em tempo com pelcnte, h e 
nulla. 

§ 21. A falta de entrada de qualquer prestaçào durá lugar 
pela demora até o mez depois de vencido o pruzo em que se 
devia realisar, á multa de ü "/. da sua importancia; e depois 
de sessenta dias, á perda, em beneficio da sociedade, do capital 
com que tiver entrado o Aceionista remisso. 

§ 22. As certidõ~s respectivas serão neste caso vendidas em 
beneficio do fundo social, e qualquer dill'erença entre o valot· 
realisado e o que ainda estiver por e!Tectuar será lançada em 
proveito do fundo de reserva. 

Esta venda deverá ser feita por Corrector publico e ter 
sido procedida da publicação, prlos jornaes, dos nun1eros das 
certidões em atrazo, 

35 
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§ 23. Toda o Accionista he, na propon;ão das acções que 
possue, co-propt·ietario em todos os bens da sociedade, e par
ticipa na mesma razão em todos os lucros c perda~ da mesma. 

§ 24. Tudo o que a sociedade possue, inclusive o fundo 
de reserva, he garantia tacita das obrigações que ella contrabe. 
Nenhum Accionista, porém, he responsavei além do valor repre
sentado pelas acções que possuir. 

§ 25. 
A. 

"· c. 

TITULO IV. 

Da oi"gaulsação tla societlade. 

Os representantes da sociedade slío ~ 
A Assembléa gera I. 
O Conselho Adu,inislra li v o. 
A Directorin. 

§ 26. Tomão parte nns <keisõrs da Assemb\Í'a geral todos 
os Accionislas qtw possuiretu, pdo menos, vinte (20) ac~O~~. 

Os possuidores de 20 ac~ões leem direito a :l voto. 
>l uc 50 n >> a 2 » 
n de 100 n » a 3 » 
>> àc 200 >J >l a !~ >> 
» de ~00 » » a 5 » 

e assim por diante, dundo a posse de duzPHtas acç.ões direito 
a mais hum voto, até a concurrencia de dez (lO) votos. Nenhum 
individuo, quer como Accionisla, quer como procurndor; e 
nenhum procurador de hum ou mais Aceionistas, sem excepçãot 
poderá ter direito a 111ais de dez votos. 

As ncções que dão o direito de votar na Assemhláa geral 
deverão sPr depositadas, sPgundo as distancias, quatro ou oito 
semanas antes do dia fixado para a reunião, qut>1~ na ca.ixa da 
sociedade, quer nas Hliaes, quer nos lugares que o Cor.~sel.R.o 
·Administrativo designar para este fim. , 

~ 27. A.Assembléa geral- reunir-se-h a com regularidad~ tod6s 
os annos no mez de Junho, no Hio de Janeiro. 
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As reuniões P."X(r:wrdiuarias !Nilo lm\ar, quanrJo LI'Biill o 
dP-cidir o Conselho Admini~tratiw por dous I.Prc;ns dos \nlns, 
ou em consequencia da propo~la por Psr~ripto IIIrigirlo ao Con
selho de Administração, ao menos por sessnnta ( (iO) ,\ct:ionistas 
votantes. 

A convocação extraol'(linaria será feita peLo Conselho Admi
nistra lho, por meio das folhns publicas, o devmá tN lugar 
pel o menos tres mczes antes do dia designado para a 
reunião. 

A convocação dcrcrá lambem conter a P\posir;fio dos fins 
da reunião c dos objeetos que tivPrem. de ser tratar! os. 

§ 28. O direito de votar na Assernhl{•a geral só púde ser 
exercido pelo Accionisfa, de autoridade propria, 011 por proen
ração dada por Accionista votante. Por Pxcepçüo, r;orém, po
derão os menores ser representados pdos sens tutorPs, as 
mulheres por seus mat·idos ou apoclerados, as sociedades com
mcrciAcs por algum dos assignantes da firma social, assim como. 
as sociedades em geral por llum dn Sí'US membro:;, competen
temente habilitado, e as Corporat;;ô<~s, lnstitu!o.;, P outros Esta
belecimentos iguaes por hum de seus Direelores. 

§ 2!). Na Asscmhlr;a geral preside a sessão o PrcsidPntP rio 
Conselllo Adminislralho, c no seu iuqwdimcnto liu1n rios 
Vice-Presidentes ou litllll <los nJcnJIJros do Cons!'llw pm:a csle 
fim por clle designado. 

O Presidente regula a ordem <los 1wgocios a tratar, di'" 
rigc os debates e piie a rnatcria a rotos. 

Serão escrutadores os .\ccionistas que tiverr~m <lin•ilo a 
maior numero dP rotos, P na l'l't'liSa destes os <I'H' se lltr>s 
seguirem. 

O Presidente e os csr~rutadmr-s nomeão o St><Tt>lario. 
§ 30. llara que as dedsüe~ tmuadas pnla .\~s<·nt!Ma ~~l'l'al 

sr~ão valhlas, he lteCPssario a prr•sr~nt;a ao menos ri<' Sl'SSPnla 
Aceionistas, repres<•nliHHlo hum mininwm <k <'r~lll rotos. 

Nãtt se reunindo nurnl'i'O suUieie!lle rle ,\ceiotJistas, pro
CI'der-se-ha á nova connwaç·uo, a qual porlerú fpr l11gar il!H~nas 
com dez dias de intnnalln, anl1'.> du dia li\ado para a 
reunião. 

A validade das resolur;ih~s tO!n;ulas nesta spguurla Ass<•m
bléa hc indep<'tHII·n!P rio munPro ~~~~ ,\el'ionistas e d<~ yotos pre

'Scntes. 
§ 31. Na Asscmhl{·a geral só Sl~rão tratndos os nrgoeios es

pecificados no programa f!ll!' o Cons<~llw .\cl:nini~lratiro dP
V<'rá tr·r publieado. Co111 lurln compr>te a lodo o Aceionish 
votant<' o direito de apresl~nlar proposlas. Estns, porém, não 
SfWão discutidas na lllesma s!'ss5o, 1nas sômcnlfl quando, te.ndo 
sido apoiadas pot· vint1~ (20) lllembros, a Assembléa ckeidiJ'. 
q:tJe elevem ser tomnrln' em consirh~ra1;ão, c flxar o dia para 
stw discussão. 
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§ 32. Comprtt• ;í Assrmblt~a geral : 
(a) E!Pgrr os mmnbro~ do Consf'llto Admini~tmtivo, para 

o que ucver-lhe-ha ser apn•sentada a lista dos Accionistas vo
tantes. 

(b) Tomar conhecimento do Helalorio do Conselho Admi
nistrativo sobre o estado lla sociedade. 

(e) Eleger de entre os seus nwmbros huma eommissão re
visora, á qual incumLc fisealisar, examinar e ronferir eom o 
balanço, com que l'orPm acompanhadas, as contas que dl~ver
lhe-hão se1· apresentadas pelo Conselho de Admini,lração; e 
sobretudo isto terá de apresentar na reunião annual ortlinaria 
subseqt,~.ente hum Helatorio á Assembl{~a geral. 

ldl 'Deliberar a respeito das contas c Relatorio apresentado 
pela Com missão revisora, e detPnllillnr o dividendo qnu clnverá 
caber :a cada acção. 

le) Conceder ao Conselho Administrativo os poderes neees
sarios para os casos que não tcHitão sido previstos nestes Es
tatutos. 

§ 33. As decisõrs da A~sembl!>a geral serão tomadas por 
maioria absoluta de votos: no raso de Pmpate, compete ao 
Presidente decidir. 

As propostas, IJor{·m, que tenhão por lim alterar os Esta
tutos, prolongar a duração da sociedade, obter a sua dissolução 
antes do tempo designado, ou tornar 111ais extenso o circulo de 
suas operações não se julgarão ter sido approyadas, senão 
quando adoptadas por huma maioria de tres quartos( 3/4) dos 
votos; e mesmo neste caso a sua execução ticarú ainda pen
dente da approvnção do Governo. 

§ 31i. Proceder-se-h a sempre üs eleições por meio de cedulas 
escriptas. 

Tbdas a~ WZP!I I[ IH' do prinwiro não n•snllar maioria abso· 
luta, proePder-s,~-lta n no\o PS«Tlllinio l'lllre os lliPillbros qu" 
tiverem oblido maior numero de votos no primeiro, e a vota
ção será feita na raziio dupla dos HH'mbros que tenhão de ser 
escolhidos. 

No caso de igualdade no numero dr yotos, decide o numero 
das acçOcs possuídas, na igualdatle do numero o destas á sorte. 

§ 35. As decisües da Assemhlt'•a geral, tomadas na confor
midade dos Estatutos ohrigão sem reslricção a todos os Accio
nistas, e não he adrnittida reclam<H;ão nenhuma em contrario. • 

§ 36. l<'ar-sc-ha huma acta dm; nPgocios trntados na As
sembléa geral, a qual deverá conter o nome de todos os 
membros presentes. 

Jtsta acta será assignada pelo Presidente, pelo membro da 
Assembléa, que possuir maior numero de acções e pelo ~iscal 
do Governo. 

Não será inserto na acta da ses•ão o resultado dos negocios 
trawdos. 
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no Conselho Aclmlnistratlvo. 

~ 37. O Conselho Administrativo será composto de doze (12) 
membros eleitos pela Assemhlóa gerrl d'entre os socios votantes 
(§ 26) . 
. ~ :38. Todos os Aecionistas votantes, quer scjão nacionaes, 

quer estrangeiros, são aptos para serem nomeados membros do 
Conselho Administrativo. 

Oito dias depois da eleição todo o membro do Conselho 
Administrativo dercrá ter depositado na caixa da sociedade 
cincoenta aeçõf's, sem o que não poderá entrar em exercício. 
~ 39. As funcrões de membro do Conselho Administrativo 

durão quntro (!•) 1Ínnos. 
§ 40. Trns mcm bros saltem cada anno, na ordem das suas 

nomeaçõe;;; alô que (~sta ordem S(~ estaheleç.a, deei<lir;í a sorte. 
Os membros que sahe111 púde111 ser reeleitos. 

§ 41. Nos primeiros quatro (ft.) annos o Conselho Adininis
trativo será composto dos Aeeionislas que maior numero de 
acçõcs tiverem , ou de seus apoderados, comtanto que sejão 
e'tes, Accionistas votantes, c se conformem ás condições desi
gnadas no § 38. No fim do quatricnnio entrarão em vigor as 
disposições do § !~0. 

§ 42. O coneessionario será membro vitalicio do Conselho 
Administrativo, mas não scrü contado no numNo de mem
hros, intlkatlo no % :n. 

Estas disposiçües serão lambem <tpplicadas ao representante 
da Soci()dade, de capitalistas, que toma a si na Europa a cons
tituição do- Banco de Credito Sul-Americano.-

O representante da dita soeiedade podcr;í fazer-se repre
sentar no Conselho Administrativo, por hum :~poderado seu, 
com as condições designadas. 

§ ~3. Yagando qualquer lugar de mmnhro do Conselho 
Administrativo, antes do prazo marcado para a sua sahida, 
o Conselho nomeará interinamente, para fazer as suas vezes, 
hum Acdonista volante. O preenchimento difinilivo do lugar 
SPrá fdlo na primeira reunião onlinaria da Asscmbl{•a geral. 

O membro assim nomeado snve unicamente o tempo que 
restava por servir ao substil11ido, e ~alw na mesma .:~porha em 
que este devera sa h ir. 

§ 4/i.. O Conselho administrativo nlr•gc por maioria abso
luta de votos de entre os membros de qne lw composto, hum 
Presidente e dous \ iee-Presiden tes, cujas funcçcir;.~ durarão 
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hum anno; tanto hum como os outros podem ser reeleitos; 
No seu impedimento srrvirá intrrinnmentc de Presidente o 
membro que o Conselho designar. 

§ f!5. Compl'te ao Cm1selho Administratim. 
(a) A designação c superintendcncia de todas as transações 

da sociedade, assim como a flscali~ação da gerencio da Di
redoría. 

, Para esle fim dr,rrá elk procrdrr <i confecção de hum 
rcgulom<·nto apropriado. 

(b) Rcpresentnr a sociedade com todos os poderes que a 
legislação conecdr á procurnçfio dcYidnmente constituída. 

{c) Exercer todas as ftmcções qtie estão comprehendidas nas 
transacçõcs de que resa o % !L" 

(d) Decidir todns as questiics que não sejão expressamente 
da cOin{lrtPnein da 1\ssemblén gt•ral, ou não incumbão á Di
rcctoria por disposição uns I~statutos ou do TleguJarnento. 
~ l~G. DrYel'ií ainda o Conselho dP Administrnção fiseallsar 

cstrictamrnte a obscnnncia dos Estatu!os c a mnneira por que 
a Directoria e os (•mpregados dPsempPnhão os seus deveres. 
Deverá ig-ualmente no mPnos fluns (2) vezes por anno, mandar 
por hum ou mais <lc seus membros proceder inexperadamente 
ao examP da caixa da soriPclnde na presrnça de hnm dus membro!t 
da Directoria. 

'§ !t!1. O Conselho de Administração dcwrá reunir-se regu
laríncnte lnúna vez por sPmana, o extraordinariamente todas 
as '\'ezes qüc o Presidrnte julgar necrssario, ou assim o reque
rerem quatro (!:) de seus membros. 
~ 48. O Con~elho Adminislrntho não poderá deliberar sem 

que rstPj[ío JWcsrntes seis membros, alúm do Presidente. 
~ !, !1. A.,; dl'<'ist-w~ siio tomadas por maioria absoluta de votos; 

tw f~nso de !'lllpalt', dt'l'ÜlP o Pn~sidcnle 
'§, 50. As qucstôcs discutidas em sessão serão consignadas 

em huma ae!a, que será assignada pelo Presidente e pelos 
membros que houverem usado da palavra. 

§ 51. As disposições tomadas que forem redigidas deverão 
S\'1' assignadas pelo Presidente o hum membro. 

§ 52. Os membros do Conselho receberão cedulas do com~ 
pnrecimento (jetons de présPnce), cujo valor será determinado 
pela Assrmbléa geral. Compete-lhes tambem as vantagens es
tipuladas no ~ li1. 
~ .5:1. O Consrlho tem a faculdade de, por tempo limitado 

e fixo, delrgar, para hum 11m espccil1eado, huma parte de suas 
a ttrihu içõrs a hnlll ou mais dos seus membros. 
~ 04-. Das fu1wçfíes de membro do Consolho não derivares

pOtÍsetbilidadc pt~s,o<ll, em rl'lação ús operações da sO«iedade. 
Comtudo os nwmbros do Conselho serão responsaveis p"las 
derisô('S que tiverem tomado, ultrapassando os timite8 de suas 
<J!tribuições. 
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§ 55. A Dirretoria será composta de tres llirrctores, de 
entre os quaes o Conselho AdminislraliYo escolhi· o Dircctór 
em chefe. 

Podem ser Dircctorcs os nacionaes c os estrangeiros. 
A nomeação compete ao Conselho Administrativo, c reca

hirá em Accionistas \Olnntcs, 0s quaes nflo podPrão c·ntrar em 
funcçõcs sem depositar na caixa da socicdadl' por lodo o tempo 
da sua gercncia cem ( 1 00) acções. 

O Conselho de Administração determina as attribuições dos 
membros da Directoria, e púde igualmente demittil-os, quando 
julgar conveniente. 

O Director em chefe assiste ás sessões do Conselho Admi
nistrativo, e tem voz deliberativa. 

A Directoria executa tão sómcnte as decisões tornadas pelo 
Conselho Administrativo. Cotnpete-lhc dirigir os empregados, 
propor ao Conselho a sua nomeação ou demissão, bem como 
o circulo de suas attribuiçõcs. 

O Director em chefe poderá suspenrler qualquer empre .. 
gado, levando o facto acr conhecimento do Conselho, na reunião 
immediata. 

§ 56. No caso de ausencia ou impedimento de hum membro 
da DirP~toria, o Conselho Administrativo nomeará, se julgar 
neccssario, peHsoa idonea qu<' o substitua interinamente. 
~ [l7. A firma tla sociedade será nssip,mHla em 1~ommum 

pelo Dircctor em cheli~ " hum 111cmbro do Const·lho Admi
nistrativo. 

Com tudo o Conselho pódc, para certos c determinados ramos 
de negocios, habilitar hum ou mais empregados para assignarem 
a firma social. Em tal caso n procuração para este fim deverá 
sm· registrada na a c ta. 

§ 58. Exc<'pcionalmentc será a primeira Directoria escOlhida 
pelo conccssionario c pelo representante da sociedade fundad~ra 
de capitalistas europeus; e funcionará pelo menos dous anhos, 
s ém cóntar a fracção que decorrer entre a constituição da socie.
dade e o fim do anno. · 

~ 59. O anno de excrcJCIO da sociedade come~u uo 1.0 d~ 
Julho •: <teaba a 3Q 1111 .Junho. 
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Com tudo o primP-iro atmo de exercício começará no dia 
da constituição da sociedade no Rio de Janeiro, c terminará 
a 30 de Junho. 

No fim de cada anno de cxercicio, a Directoria fará hum 
inventario geral do activo c passivo da sociedade, c npresen
tar<1 o balanço. 

A Directoria deverá ainda no fim de cada semestre pu
blicar huma exposi~ão summaria do estado geral da socie
dade. 

O Conselho Administrativo examina as contas, submete-as 
á com missão revisora nomeada pela Assem bléa geral, e as propõe 
á approvação da Asscrnbléa geral, que delibera sobre cl!as c fixa 
o dividendo. 

§ 60. Os lucros da sociedade compõe-se dos rendimentos 
líquidos da nwsma, feita a deducc;ão de todas as despczas. 

Dos lucros pagar-se-ha, em primeiro lug-ar, aosAccionistas 
6 °/o (seis por cento) sobre as entradas do fundo social. 

Feita a deducção das somm3s ácima, tirar-se-hão dores
tante dos lucros 5 °/o (cinco por cento) no minimo de 20 oj• 
(vinte por cento) no maximo, para a constituição de hum fundo 
de reserva. 

§ 61. O lucro que subcjar será distribuído da maneira se
guinte: 

(a) 80 °/o (oitenta por ccnto) aos Accionistas, como divi
dendo. 

(b) 10 °/o (dez por cento) aos mcrflbros do Conselho Ad
ministrativo. 

(c) 10 °/o (dez por cento) para ser repartido como remune-
ração entre a Directoria e os <'mpr<'gados da sociedade. 

§ 62. Esta ultima quantia sNn applicada do modo seguinte: 
(a) 1/3 (hnm t.-rço) <Í llir.-etoria. 
(b) 1/3 (hum lert;o) em remuneração aos l'llllH"t'gaclos da 

sociedade. 
(c) 1/3 (hum terço) á constituição de hum fundo de reserva, 

donde se tirem soGcorros para os orphãos c vinvas necessitadas 
dos empregados do estabelecimento, e para aposentadoria dos 
mesmos ; o que tudo será determinado pelo Conselho Admis-
nistrativo. • 

§ 63. Este fundo entrará na mnssa do fundo social, ven
cendo o juro annual de 6 °/o (seis por C<'nlo), e será admi
nistrado por huma commissão dos cmp~egados, presidida pelo 
Director Pm chefe, ou quem elle designar. 

A parte destinada á remuneração aos empregados, que não 
for applicada, entrará para o fundo de soccorros. 

§ 6!1-. O pagamento de dividendo será feito com regulari
dade todos os annos no dia t.o de Julho. 

Comtudo o Conselho A dministrutivo tem a faculdade de 
TJlandar, com conhPeimento de causa, distribuir pelos Accio'" 
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nistas; logo no dia t.o de Janeiro, huma certa quantia por 
conta. 

§ 65. Os dividendos não reclamados por quem de direito 
fór, no prazo de cinco annos, a contar da data da sua distri
buição, revertem em beneficio da sociedade. 

§ 66. A sociedade lerá hum fundo de reserva , que será 
constituído pela maneira designada no § 60, o qual poder-se
ha elevar grndualmente até ;í. quantia de 25 "/o [vinte e cinco 
por cento) do capital nominal das acções cmillidas. 

§ 67. Este fundo de reserva fica Sl)ndo propriedade da so
ciedade e dos Accionistas, c será empregado sem indcmnisac:ão 
~c jnros nas operaçües designadas no § 6. o 

Não chegando os lucros líquidos para pagamento da porcen
tagem de 6 °/o (.seis por cento) por acção, de que resa o§ 60, serão 
as quantias necessarias tiradas do fundo de reserva, havendo-o. 

§ 68. As questões que na csphera commum da sociedade 
se suscitarem ou tiverem lugar entre a sociedade e qualquer 
Accionista, entre estes e o Conselho Administrativo, ou entre 
os membros do t:onselho entre si, serão decididas por arbitros, 
de cuja dceisão não haverá recurso. 

Em semelhantPs casos, cada lmma das partes contcndentes 
escolhe dous arbitros, os quaes nomeão hum quinto; c se os 
arbitros escolhidos não concordarem na escolha deste, deci
dirá a sorte. 

A tlecisão deverú sn dada n'hnm JlHIZO 1le qual ro Sl'manas, 
ao mais tardar. 

Nenhum empregado da sociedade poderá ~rr arbitro, e 
nenhum Aceionista poderá recusar sel-o. 

'I'ITIJJ,O , .•. 

Pt•et•ogativas tia sociedatle. 

§ 69. A sociedade gosa do todas AS prerogalivns do fôro 
commercial 

§ 70. A amortisação de acçõrs, certificados ou qnaesquer 
outras obrigaçõPs ou titulos da sociedade, ou das suas casas 
filiaes, que se tiverem desencaminhado, será feita eonfonne as 
disposil;õ<'s que regem os títulos pnblicos. 
~ 71. O Tribunal do CommPrcio dmerá, sempre que ella 

assim o requeira, communicar ú Sociedade as informações que 
clla julgar nee<:'ssarias a bem das suas transacçõ1•s ; e na falta 
dcllas será scmprP a supposição em favor da sociedade. 
~ 72. A falsi!ieação, imitação ou altc~raçuo dos docnmentos ou 

títulos da sociedade fará incorrer nas mesmas penas que a falsifi
cação, imitação ou ttlteração de documentos ou títulos publico~. 

3fi 
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§ '73. Vi cão bemptos do imposto do sello todos os documentos 
de que a sociedllde necessitar pnra ev'rricio dns transacções 
designadas nos ~§ !~.o, 5. u e 6. u, á excepçf:o das acnõPs, olJri
gações vencendo jnrofi e letras de c:1mhio. 

§ 7 LÍ. Serão privilegiadas e isemJJlas de concur!'o todas as 
dividas contrahi<las para com a sociedadP, em consequencia de 
operações com ella fritas, conrorme os Estatutos; c em garantia 
das quaes lhe lcnhão sido eonlla<los valores on gencros de qual
quer especie. rt.lfil este fllll llfíO necessita <Í SOCiedade ill\'OCaf 
a intervenção dos trihunacs 

St'lmente qunncto ne~.lc caso se lrt1lar (]a w'nda <lc títulos 
OU ctlcitos rutliros, ni"\o cotac1os na Jlra<;a, he qll!' dt'Verá ter 
lugar a intervenção do Tribunal do Cmumneio. 

§ '7!>. A mortn ou falll'ncia dos devrdores não modificará 
as disposições do pantf.! rnr lw anlrn dcnl<'. 1\ exu·dcnl'ia do 
valor dos ohjedos hypothccados sobre a hypotheca, (}(•pois da 
venda, scní posta á disposi<.:fío de quem de direito for. 

§ 76. Os <iireitos anteriores de tcn;l'iro aos objeetos de que 
· resa o~ 7 4 não poderão ser imocados, senüo qunndo se provar que 

a sociedade tinha dellt>s conhecinwnto oo momento da operação. 
O regulamento du sociPdade detenninnní com cxactidão a 

maneira de se proecder !'111 todos Pst!'s casos. 

'I'ITULO ''11. 

na tlissotncão tia soeietlade . . 
§ 77. A cl issohH:ilo da SIH'ir<l:Hk II'I'<Í lugar no prazo ddcr

minado no ~ ~L", se na As~rmblt'a f!IT<ll que se reunir no 
anno precedente, não homer sido rcsohida a continuaçi.1o da 
sociedade, ou se o Governo lhe nefw.r a sua approvação. 

§ 78. A dissolnção da soeiccladc podrrá ter lugar antes do 
prazo determinado: 

(a) Por proposta motivada do Conselho Administrativo, ou 
de hum numero de Aceionistus rrpre~entando, pelo menos, a 
metade das acçõcs cmiltidas. 

(b) Quando depois da approvação do balanço se vir por este 
que todo o fundo de reserva P metade do capital soeial aehão-sc 
ahsonidos em p<'rdas. 

§ 79. Em hum e outro caso a dissolução he decidida pela 
Assemhléa geral, por huma maioria de dous terços dos 'otos 
reprrscntando, pelo menos, dous terços das acções cmiUidas. 

§ 80. Decidida a dissolução, a Ass!'mbU'a nomeará huma 
comwissão de noyc m.embros do Conselho Administrativo, e de 
quatro membros destes. Esta commissrto prorederá sem demora 
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á Jiquldaç~o, e deverá lHl proxima reuni no (la Assem hlra p;eral 
apresentar hum relatorio do estado das cousas. 

§ 81. Nomeada a Commissão que tem de proceder ;\ liqui:. 
dação, ces~:ío as func~ücs do Con~elho Admi11istrath o. 

§ 82. A cornmis~ão liquifladora realisará f'lll moeda cor
rente todos os bens mowis c immoHis da sociedade, fnrá 1'11-

\rega dos depositos que lhe não pertencerem, saldan\ todos as 
dividas da sociedadr, c rerartiní pelos Acdonist(IS, Sl'f!llndo o 
numero das acçõos que possui rem, (18 qunnti;1., que ~obrarem. 
~ 83. As questões que se suscitnrem no processo da liqui

dação serão decididas por arhitros na eonfonnidadc do ~ 68. 

nu fisealisacão «lo Estado. 
' 

~ Si. O f.owrno nomrnní hum Fiscal, que l'lll scn nome 
vele na extrieta obsenancia dos J~statutos da 11arte <In sode
dade, tl no exercício normal de suas funeções. 

§ 85. O Fiscal terá a faculdade de tomnr conhreimcnto do 
genero d~ O]wrações, das eontas c outros documentos da soeie
dade, assim como de assistir ás sessões do Conselho Adminis
trativo. Incumbe-lhe, all>m disso, o dner de comparecer em 
todas as reuniões da Assernbléa geral. 
~ 86. O Fiscal poderá protestar contra qualquer delibe

raÇão, quer do Consrlho Administrativo, quPr dn Assrmbléa 
geral, que julque lesiva dos interesses do Estildo, c em tal caso,' 
a execução da mesma fieaní em corresponrl~nrin c <'ommu
nlcará dirr.otnnwnln !'Olll o Mini..;{prio da ]<'pzpmla' lü<lm:; ns 
vezes qtie o julgar ncccssario. 

TITlJI .. O IX. 

Disposições ti•a••siíoriQs. 

§ 87 ~ O concessionario fica autorisado a enlendt•r-~c com 
a sociedade de capitalistas que tem de constituir o << Banco de 
Credito Sul-Americano>> sobre quaesqucr alteraçül's que os 
mesmos julguem indispensawis nos presentes Estatutos, salva 
a approvação do Governo. Obtida clla ficarão as ditas alte
rações fazendo parte dos Estatutos e serão consideradas como 
se nelles estivessem incertas textualmente. 
~ 88. Até que se organisc o regulamento proprio, será 

applicado, provisoriamente, o do Bant'() do Brasil. 
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DECRETO N.o 2.392- de 2 de Abril de 1800. 

Autori$a a incorporação e appro1)a os estatutos da Associaçd'a 
Coadjuvadora, com diversas alterações. 

Attendendo ao que :Me representou Joaquim José do Ro
sario , t.l Tendo ouvido a Secção de Fazenda de Conselho d'Es
tndo, Hei por bem Conceder-lhe autorisação para fundar nesta 
Corte huma sociedade anonymn com o titulo Associação Coadju
Yadora, a qual se regulará pelos estatutos que ~tom este baixão, 
depois (I e feitas as seguintes alterações: 

1.a Supprima-se o § 2. 0 do art. 5. 0 

2." Accrescentem-se: 
No fim do art. 1. 0 as sPguintcs palauas-e obtiYcr appro

vação do Governo. 
E os s<'guintes artigos: 
Art;igo. N<Jo pôde a Associação ser installnda, sem que esteja 

distribuído hum numero de acçõcs corn\<>pondente a dons terços 
do fundo social, nem pôde dar conwço às suas operaç('íes, sem 
que tcnba realizado hum quarto do valor dessas acções. Tambem 
não poderão as acções ser vendidas ou cotadas na praça antes 
do começo das operações da Associação. 

Artigo. Niio he permittido á Associação fazer outras operações 
alf>rn dns que são approvadas por este Decreto. 

Artigo. A Direetoria publicará até o dia 8 de cada mez hum 
balanço dcsenyolvido das operações que tiver feito no mez 
antecedente, e do actiyo c passivo do e~tabclecimento. 

Artigo. Só poderão fazer parte dos dividendos O!i lucros 
líquidos provenientes de opcrat;ões c!Tectinmente concluídas 
nos I'Pspcctivos semestres. 

A rligo. As ron<~<·ssiins li~i I as por este D<~erdo ficari1o dn ne
nhum <~lfl~ito, St) a Assodasão Coadjuvadora não se installar c dor 
começo ás suas operações dentro do pr:uo de hum anno, contado 
desta data. 

Artigo. Hc applicavel á r<'ferida Associação a disposição do 
art. 10 do Decreto n. 0 571> de 10 de Janeiro de 1849. 

Francisco de Salles Torres Homem, do l\Icu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda c Presi
dente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha enten
dido c faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2 de Abril de 1859, 38. • da 
Inpendencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\iagestade o ImperadoL 

• Franci11co de Saltes Torres Ilomem. 



l 285 ) 

ESTATUTOS DA ASSOCL\ÇÃO COADJUVADORA. 

C::~PI'I.~I_TLO I. 

na Soeietlatle, ~ua. ot•gani~a~ão e fin~. 

Art. t.o Fica organisada no Hio de Janeiro h uma Associação 
anonyma, sobre denominaçHo de-Coadjuvadora-composta de 
socios que para clla subscreverem abaixo dos presentes Estatutos, 
dépois de l'Ompetcntemcnte approvados pelo Governo, os quacs 
ficão desde logo igualmente approvados pelos associados. 

Art. 2. 0 A Sociedade será administrada por hum Gerente, 
e fiscalisada por hurna Directoria de 3 membros nomeados pela 
asscmbléa geral dos Accionistas, os quaes designarão entre si 
hum Presidente, hum Secretario c hum Adjunto, e durará o 
tempo de doze armos, findos os quaes continuará, se convier 
á Associação. 

Art. 3. o O fim de sua instituição he dar dinheiro a premio, 
pelo prazo que for convencionado, por desconto, emprestimo ou 
adiantamento, nos casos adintc estabelecidos. 

Art. fL o A Sociedade emprcst«. sobre os seguintes pe-
nhores: 
~ 1 o Ouro, prata c joias. 
~ 2. o Trastes, objcclos de capricho e fantazia. 
§ 3. 0 Apolices da divida publica. 
§ 4 • Cadernetas da Caixa-Economica. 
~ B.o Ac~õl's de Companhias acreditadas. 

Art. 5." Adianta lambt~lll nos scg-uintft's objPdos: 
~ 1.• Alugueis de easas, chacaras e terrenos. 
§ 2. o Ord. enados, pensões, tenças, mensalidades c :Monte Piolf., 
~ 3. • E6cravos seguros. 

Art. 6." Desconta: 
§ 1.0 Letra~ do Thesouro, do~ Bancos, e da Praçu, recor:oh~'

cidamente seguras. 
~ 2." Bilhetes da Alfandega. 

Art. 7." A Sociedade obriga -se a receber em deposito, e 
guarda dinheiros c objcctos de valor, mediante huma porcen
tagem rasoavel. Incumbe-se igualmente de receber os divi
dendos de Apolices c acções de todas as Companhias, os alugueis 
de casas e escravos, os ordenados e outros quacsquer renci
mentos de que a encarregarem, por ausencia ou impedimento 
dos interessados. 
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~~PITIJLO 11. 

Do cattital tia Societlade. 

Art. 8. o O capital desta Sociedade h e de 1. 000. 000~000 
representado por 10.000 acçõt's de 100;jfl000 cada h uma, reali
savel em prestações, segundo a necessidade urgente de dinheiro 
para acudir aos diversos adiantamentos a que e! la se acha obrigada. 

Art. 9. 0 Bastará emitlir-se actualmente mPtade deslas 
acções, ficando reservada outra parte para quando a necessidade 
o reclamar, preferindo-se nessa distribuição os Aecionistas entilo 
existentes. 

Art. 10. Se realisado todo o cnpital, verificar-se que he 
conveniente augmenlal-o, a assem blf>a geral, soL pt·oposta da 
Directoria, o poderá ordenar até o triplo da quantia estipulada, 
emitlindo-se por conta da Sociedade o numero de acções neces
sarias e o agi o que nellas se obti rer fará parte do fundo de 
reserva. 

Art. 11. O Aceionista deverá entrar com as suas presta
ções até o ultimo dia que l'or designado pelos Jornaes em an
nuncios di DirPctoria, perdendo, no caso contrario, em favor da 
Sociedade todo o direito ás prestações que houve!' etrectuado e 
aos lucros, dividendos e ranlagens t{Ue até então lhe pert,encião. 

Exeepluão- se: 
§ 1." A usencia durante os dias da chamadn, que dá direito 

a cll'cetuar a prestação com a multa de 10 "/o até hum mez 
depois do ultimo clia designado. 
~ 2. 0 .1\lolestia graw qt!c habilita a entratla da prestação, 

ale qninzP dias alt'·m rtaqul'llt• prt>llxo. 
Art. H. A J)in·ctoria rarú annuneiar por H rtias succes

si\os o recd)iiHr~nlo dn qualt(lWJ' prPstat:ão, no fim elos quà1'•s 
mandará publicar a relação dos .\ceionistas que não aeudirãl> á 
challlada, u quo por isso se achão eliminados~ afim de que os 
mesmos se adiantem a reclamat· seu direito, no prazo que ã <~ada 
hum pel'lPnce. 

Arl. 1:1. ()~ diuheiros da Socit·tl~;!IP serão dados collfurtntl 
a natureza da transaerno, P nunca por prazo maior dr 6 mezes, 
devendo os JWPrnios sl'r eobratlos adiantadamPnt!'. 
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Art. 14. Os objectos de ouro, prata c joias , dado~ em 
penhor serão examinados pelo avaliador da Associação, que dará 
h uma guia assignada, eu1 que exponha minuciosamente o seu 
pezo, qualidade e ya\or , c só serão acceitas garantindo clle o 
capital exigido, c a dcspezu da arrematução, no caso de não 
serem resgatados em tempo. 

Art. 15. Os outros emprestimos serão feitos com as maiores 
garantias, assim como os adiantamentos em que deverá haver 
toda a cautela. Nos descontos scguir-sc-ha de coufonnidadc com 
o Codigo Commcrcial c títulos da Praça. 

Art. 16. Se, vencido o prazo do cmprcstimo, o de\cdor não 
poder resgatar a sua propriedade, poderá reformar o emprcs
tirno pelo tempo que se convencinnar, c com as garantias que 
lhe forem exigidas, segundo a disposição do art. 1:3, quanto ao 
tempo de fi mczes. 

Art. 17. Hum mez depois de expirado o prazo do emprestimo 
serão postos em lcilã') lodos os penhores não resgados, c a Socie
dade será embolsnda do que tiver adiantado c dos juros vencidos. 

Art. 18. O Gerente verá a maneira mais abreviada que 
houver para aviar as partes com promptidão, guardando todo 
o segredo que convem aos interessados, c ao lim llara que hc 
instituída esta Associação. 

Art. 19. l\tra os penhores havl'rá hum liHo de talão, em 
que se dedarc na tat:ia e na folh;' ou eautPia , qw· o devedor 
deverá levar, o nu11wro, qualidade, pezo c valor do objecto pe
nhorado; a qllan lia c prazo tlo em pn•stimo, sem declaração do 
nome de quem penhorou, cuja cautela deverá senir de titulo 
para a entrega do objecto n•eebido. 

Art. 20. Para os adiantamentos sobre alugueis de casas, 
ordenados, Monte Pios, l.\( c, ficarão os recibos ou procuraçües, 
quo autorisem a cohrantiil mcn~al da.; quanti:~s ndianlndas. 

Art.. :!1. llan~riÍ hlllll Livro--Caixa da l'<'!'eila n despcza, 
cscrip luratlo em conforn !idade do Cod igo, c til que, (' 111 lugar do 
nom•~ do devedor, rcpresPnle o numero da cautela emiti ida. 

Art. 22. O Gerente lcr<Í todo o cuidado no empreslimo 
sobre penhores, afim de que objcctos furtados não Sl'jão rece
bidos, c recusar-se-lia fazcl-o a filhos família . ou ;í orphãos, 
sem aulorisação legal; c tcrü, para maior seguran~·a, hum LiHo
Secreto, em que o devedor escreva o seu nome, nbaixo do ti
tulo da Associação e numero da cautela, em cujas pagínas só 
deverá conter a assignatura c a morada do portadnr. Este livro 
he privativo do Ccrente, e não fica sujeito a exam<~ ou fiscali
sação alguma. 

Art. 23. Se, decorrido o tempo do emprestimo, não forem 
resgatados os penhores e tiverem de ser arrematados em leilão, 
se deduzirá do seu producto o capital, juros vencidos e des
pezas da arrematação. O excedente será depositado pelo tempo 
de tres mezes, a rnvor do portador da cautela, c nuo sendo recJa .. 
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mado durante rstCl prazo, r rlepoig dr annunrios pHhlieDs, pns
sani clle em bcnclicio da Associa<:iio, c a ttuanlia irá para fundo 
de resena. 

Art. 2!~. Se o objecto prnhorado não satisfizer o capital 
emprestado, o avaliador será responsavel e entrará para o cofre 
com a quantia que faltar. 

Art. 25. Se houwrem dinheiros ou objectos de valor de
positados no cofre da Sociedade e não forem levantailos no prazo 
de 2 annos, ou não houver durante este tempo pagamento de 
premio e renovação do deposito, licarão sngeitos ao que deter
mina o art. 23. 

Art. 26. A cautela emitlida pela Sociedade hc unico titulo 
que dá direito a reclamar o objccto penhorado. No caso de in
cendio , naufragio, roubo, ou perda , avisará o portador por 
escriplo a falta da cautl'la, atim de se providenciar e dar-lhe 
outro titulo em que se inutilise o primeiro, pelo qual pagará 
1 °/o sobre o valor do ohjeclo penhorado. 

Da A~sentbléa gea•al. 

Art. 27. A assembléa geral dos Aceioni~las será colll ... 
posta dos possuidorPs das ncçõPs da SociPdadP, c se rcumra 
no dia marcado por annuncios publicos pelo Prusidente da Di
rcctoria. Não haverá ses:>ão sem que se achem reunidos 30 
Accionislas. A primPira I'Pllnião scni marcada pPios socios fun
dadores. 

Art. 28. O Accionista de 5 a 20 acçües terá 1 voto; e de 
21 a 40, 2 ,-otos; e o de ft.l por diante 3 votos. Para nomeação 
·da prirucira Direetoria e Gerente cada Accionista ten\ hmu só 
'Voto, seja qual for o numt•ro de suas acções. 

Art. 29. As decisÕl'S da assembléa geral srrão acceitas por 
rma\oria absoluta, e ninguem podení votar por procuração. 

Art. 30. A assembl(•a geral se reunirá em sessão ordi
:nari~ duas vt•zes por armo, c extraordinariamente quando a 
l:Mreetoria o Julgar convcnienlP, ou a pedido de hum terço de 
seus __ Accionistas. 

trt. 3 L Compete á assembU·a gl·ral dos Accionistas. 
~ 1. o Nomear os membros da Directoria d' entre os Accio

nistas, e o Gerente d'entre os soeios fundadores. 
§ 2. 0 Determinar sobre a emissão da metade das actõPs que 

ficão reservadas, e ordenar, se julgar convrnicnh•, o augnwnto 
das mesmas acções, na forma do art. 10. 
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~ 3. • Approv~n·, nugmentar ou dimiuuir os ordPnados que 
a Directoria marcar ao aviliador e mais empregados que forem 
precisos. 

§ lt-. 0 Nomear hurna Cornmissão de tres tncmbros parn veri
ficar as contas do Gerente, depois de informadas pela Din'ctoria. 

§ 5. 0 Hcsolvcr todas as propostas, c deliberar acerca dos 
interesses da Associação. 

At1. 32. Os membros nomeados para Dirc('torrs devem 
ser Accionislns de 50 acções pelo menos. Suas fum:çõcs, a~sim 
romo ns do (~crente durarão l~ annos, a cnntar do dia em que 
forem l'mpossndos, llndos os quaes podem ser rccl(•itos. -

Art. 33. Com vete ao Presidente: 
§ 1.° Convocar a assemblóa gemi duas vezes por nnno, c 

as mais que julgar a bem da Sociedade, ou a pedido de hum 
terço de seus Aceionistas. 

§ 2. 0 Presidir c dirigit· os trabalhos da dita asscmbléa, c na~ 
sessões da llirectoria. ' 

Art. 3'... Compete oo Secretario: 
§ 1. o Rcd igir as a c tas das sessões tanto da assrmbléa geral 

corno da Directorin. 
§ 2. o Assignar os annuncios publicos. . 
~ 3. o Subscrever balencctes c liscalisar toda a rsrri pln r:1<_:ãó; '. 

Art. 35. Compete no Adjunto: ·' · 
~ 1. o risca lisa r os nrgocios da Associnçrío. · 
~ 2.• SNvir no impcdimc,nto do Presidenlo ou Secretario ..... ;.,: 

Art. 36. Compete no (,crente: · 
§ 1. o Dirigir as operações c negoci1s da Sociedade, em con· 

formidadc dos presentes Estatutos, guardando o rnnior ~igillo. 
§ 2. 0 Recolher os penhores, dcpositos c caw;ücs, c pnssar 

as competentes cautelas . 
. § 3. o Aprcscntnr mensalmente hum balancete das operações 

feitas durante o nwz. 
Art. 37. Compete á Dircctoria· c Gerente, em nome da 

Sociedade: 
§ 1. o Hcccbcr as prrstações dos Accionistas. 
§ 2. o Ordenar os dividendos c dcpezas. 
~ 3. 0 JSomcnr hum avaliador de objectos de ouro, prata c 

joias, c marcar-lhe gratificação. 
§ 4. o Nomear, quando s~jão precisos, hum Guarda-Livros c 

Agr~ntcs, e rnarenr-lhrs ordenado. 
37 



t :wo ) 
§ 5." Fazer as sessürs e rPgulnmenlos nrressarios para a boa 

ontem, c prompto aYinmrnto das partes. 
~ 6. 0 Aprrsentar semestralmente á asscmhlt'•a geral as contas 

c Pstado da Sociedade, c lucros que ha a dividir. 
§ 7. o . Propór-lhe se h c conveniente a emissão dr mais acçõcs 

para augmentar o fundo soeial. 

Art. 38. l~m quanto não forem verificadas todas as pres
tações, não serão dadas as apolices aos Accionistas, que recv,. 
bl•rão hum documento, no qual se passarão os competentes, 
recibos, e terá até á l'ntrcga das apoliees a mesma fort;a e 
nllor. -

Art. 39. Esses documentos, c depois as apolicrs serão 
nPgociaveis e transferíveis, como convier aos seus proprietarios 
huma vez que o participem á Direcção, para se fazer no Livro 
competente a dcyida transfcreneia. 

Art. 40. Não h c permittido a chamada dos Accionistas para 
rntrarem eom hum a nova prcstnçào sem que ten hão decorrido, 
pelo menos , dous mezes depois de terPm elfceluado a ultima 
realisada. 

Art. U. O premio dos dinheiros dados sobre garantia de 
pcnhorrs nunca excederá de 1 o f o no mcz ; no easo por{•m de 
emprcstimo sem Pssa garantia, c que deprnda de vida ou 
qualquer outra 1~\'Pntualidatk, o vremio poderá ser elevado ao 
ma:ximo 1k 2 por ePnto. 

Arl. t.~. Far-sc-ha 1'111 cada St'IIH'slre o devidrnllo dos 
lucros por todos os Acdonislas, deduzindo-se 5 por cento para 
fundo de resena. 

Art. >i3. Por morte de qualquer Accionista terão os 
seus herdeiros o direito sobre as apoliccs que a este pertencifto, 
assim como aos lucros respectivos; poderão votar, nomeando 
para isso hum dos herdeiros, caso nflo tenhão feito devisão das 
acções. Depois de divididas estas, votará eada hum conforme 
o numero de acçües que lhe tiver competido. 

Art. /~4. Nenhum Accionista JlOderü ter direito a votar, c a 
tomar parte nos negocios da Associação sem que seja possuidor da 
apolice, 60 dias antes da convocação da assembléa geral. 

Art. 45. O Gerente terá a gratificação de 10 por cento dos 
lucros geraes da Associação, em compensação ao trabalho' c res
ponsabilidade de que he onerada. 

Art. ltti. Por cada humu cautela qtH' se passa1·, s<'ja no 
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\\do do emprcslimo, ou pela reforma do peniHH'. ou seJa por s~ 
haver perdido a primilira, pagará o portador 100 rs., que seni 
applicado em lwnclicio da lnslituiçào. " 

Art. 4i. Pelas transfcrencias das apoliccs pagará o com
prador pelo traspasse, no l .. ivro competente, a quantia de 500 rs., 
t!UC terá o mes111o lim do artigo antecedente. 

Art. 4.8. O avaliador prestará a fiança a contento da Di
rectoria, para garantir os enganos c faltas, que o mesmo corn
HIPtter, avaliando por mais os objectos a seu cargo, ou tomando 
joias falsas, por \'erdatleiras. 

Art. r~n. Estes Estatutos, depois dtl approvados pelo Go
Yf)l'IIO, e subscriptos pelos Accionistas, só poderão ser alterados 
por maioria absoluta dos mesmos, em asscmbl(~a geral, sob 
llt'opostu assignada por toda a Dircetoria. 

Hio de Janeiro, 28 d~ Março de 1856. 

--
DECRETO N." 2.3!):1 -·de 2 de Abril de 18iifl. 

A u/orisa a incorporação, c approva os Estatntos do /Jc.mco 
Auxiliar da Lavoura, com diversas alteraçües. 

Attendendo ao que ::\Ie reprcscntárão .losé Luiz Alves, c 
outros, Hei por bf!m Conceder-lhes autorisaçfio para fundarem 
nesta Côrte hnma sociedade anonyma com o titulo de (( Banco 
Auxiliar da Lavoura )), regulando-sn pelos Estatutos qnn c·.om 
esln haixfio, dPpois de feitas as soguintes altera-:.ões: 

1. a })iga-se: 
No art. t.": - vinte annos, - em lugar de - quarenta 

annos. 
l'lo § 28 do art. 5. 0

, em lugar de: -exigindo-se, se pre
ciso fc\r, &c., ali'~ o fim, o seguinte:- com tanto <lue as pri
meiras sPjfio garantidas por duas firmas, ao menos, reconhe
cidamente abonadas, c as segundas por letras assignadas pelo 
mutuario, ao menos. 

l\'o art. 26 em vez de §§ 4. 0 c 13, sómcnte § 13. 
2. a Eliline-se: 

No art. 2. o ns palavras :-por inteiro ou subdivididas ern 
fracçties de 20:t~OOO cada hunw. 

No art. 3. 0 a palavra: - fracçõcs. 
3." Su ppritnão-sc: 

():; §~ 1.", 2.', 3. 0
, 

1
L

0
1 5.", Ü. 0

1 7."1 8.", 9.", 10, 11, 
:2:;, 26, -27 c 2!) do art. 5. o 
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ado do empre~limo, ou pela reforma do penh0r. on seja po1· s~ 
haver perdido a primitiva, pagarü o portador 100 rs., que seni 
applicado em lwnelicio da lnslitui~ào. 1, 

Art. 47. Pelas transferencias das apolices pagará o com
prador [)elo traspasse, no Uvro competente, a quantia de 500 rs., 
t[UC terá o mesnto li m do artigo antecedente. 

Art. 48. O avaliador prestará a fiança n contento da Di
rcctoria, para garantir os enganos c faltas, que o mesmo corn
HtPtter, a\·<lliando [101' mais os objcctos a seu cargo, ou tomando 
joias falsas, por \'crdatleiras. 

Art. /~!). Estes Estatutos, depois dn approvados pelo {lo
vemo, c snbscriptos pelos Accionislas, só poderão ser alterados 
por maioria absoluta dos mesmos, em assembléa geral, sob 
11roposla assignada por toda a Directoria. 

Hio de Janeiro, 28 d~ Março de 181>6. 

--
DECHETO N." 2.:19:1 -· ue 2 de Abril tle 183(). 

Aulorisa a incorporação, c approva os Estatutos do IJanco 
Auxiliar da Lavoura, com diversas alteraçües. 

Attcndendo ao que :Me reprcsentárão José Luiz Alves, c 
outros, llei por bem Conceder-lhes autorisaçiío para fundarem 
nesta C~11'le hllllHl sociedade anonyma com o titulo de t< Banco 
Auxili<H' da Lavoura », regulando-se pelos .Estatutos qtw c.om 
este haixão, dPpois de feitas as SLlguintes alteraç.õe~: 

1." J)j ~a-st~ : 
~o art. 1. •: - vinte annos, - em lugar de - q11arenta 

annos. 
!Xo ~ 28 do art. 5.", em lugar de:- exigindo-se, se pre

ciso fl\r~ &c., ató o lim, o seguinte:- com tanto ![Ue as pri
meiras sejão garantidas por duas firmas, ao menos, reconhe
cidamente abonadas, e as segundas por letras assignadas pelo 
mutuado, ao menos. 

:\'o art. 26 em vez de ~§ 4.• c 13, sómcnte § 13. 
2. a Eliline-se: 

No art. 2." ns palavras :-por inteiro ou subdivididas em 
fracçfics de 20~000 cada hunw. 

No art. 3." a palavra: - frac~õcs. 
3." Suppri111ão-se: 
Os~~ J.", 2.', 3.", '~.", 5.", G.•, 7.", 8. 0

, 9.", 10, 11, 
25, 2(j, :!.7 c 29 do art. 5. • 
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No § 4. 0 do art. 22 a palavra:- gerente. 
O art. 23. 

4. a Accreseentc-sc: 
No § 12 do art. 5. o depois da palavra- urbanos- al: 

seguintes: - até a 4. a parte do seu cnpital rea lisa do. 
No ~ 22 do mesmo artigo in fine: - c niio podendo o 

mesmo Banco pagar quaesqucr quantias, em virtude de eonta 
wrrente, senão precedendo aviso de t::> dias, lindos os quaos 
cessão os juros abonados a essas quantias, até que scJão reti
radas, ou haja declaração de que continuão em conta corrente. 

E os segui11tes artigos: 
Artigo. O Banco não póde ser installado sem que est<'ja 

distribuido hum numero de acçúes correspondente a dous terços, 
ao menos, do fundo social, nem póde dar começo ás suas ope
rações antes de realisar hum quarto do ,·alor dessas acçães. 
Tambem não poderão as acções Sé'f vendidas ou coladas na 
Praça, antes do começo das ditas operações. 

Artigo. Só fazem parte dos dividendos os lucros liquidos. 
provenientes; de operações cfi'ectivameníe concluidas nos res
pectivos semestres. 

Artigo. O Banco não poderá fezer outrns opera<;õPs alt·m 
das que lhe são permitlidas expressamente pelos Estatutos al
terados por este Decreto. 

Artigo. A administração do Banco publicará até o dia 
8 de cada mez hum balanço do seu actiYo c passivo , e das 
opernções que tiver feito no mez anteced~ntc. 

Artigo. IIe applicavel ao Banco Auxilinr da Lavoura a 
doutrina do art. 10 do Decreto n." 575 de 10 de Ju:1eiro de 
181.9. 

Fmncisco de Salles Torres Homem, do l\leu Conselho, 
Ministro c Secretario d'Estado dos Nt•gocios da Fazenda t• Pro
sidente do Tribunal do Thesonro Nat~ional assim, o tenha en
dido e ra~,.~a execntur. 

Palacio do Rio de Janeiro em dous de Abril de mil oi
tocentos cincocnta c nove, trigesimo oitavo da lndepcndcncia 
c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestado o Imperndor. 

Francisco de Salleii l'orrcs Jlumcm. 
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EST~\TUTOS DO BANCO AUXILIJ\RDA LA~OUltA. 

TITULO I. 11 

CAPITULO I. 

Da fundação do Banco. 

Art. 1. o Fica organisado na Capital do Jrnperio hnm 
Banco denominado- Auxiliar da l.avoura -com o capital de 
lls. 25.000.000~000, divididos em 125 mil acçõcs de Hs. 200~1 
cada huma. A sua durarão será de !~O annos. 

Art. 2.° Cincoenla· mil acções serão llistribuidas pelos fa
zendeiros, vinte c cinco mil ficarão reservadas para serem cmit
tidlls quando o Consdho Direetor entender conveniente, por 
inteiro ou subdivididas em fracções de Rs. 20!:? cada huma; c 
cincoenta mil na praça do Uio de .Janeiro. 

Art. 3.0 As acções c fracçõcs serão exaradas em fúrma de 
titulo ao portador, e a sua transl"crencia operar-se-ha por via de 
endosso. 

Art. 4-." A rcalisaçüo destas acções se fará liOr entradas 
na razão de cinco por cento quando o Conselho Dil;edor enten
der, ou julgar convenientP, dando o pruzo de trinta dias. 

CAPITULO 11. 

Dos fins c operarües do Banco. 

Art. 5. 0 As operações do Rmco serão praticadas da se
guinte maneira. 
~ 1. 0 Heccbcr ;i consi;naçiio todo c qualqurr protludo da 

lavoura e industria nacional mediante a commiss;'to de tn·:; 
por cento. 
~ 2. 0 Vender esses productos em concurrcncia ou l!a:ila pu

JJ!ieJ , preferindo sPrnprc o mais vantajoso preço, n no e:t'o 
de empate mt concurreneia, dccillirú pela maior garautia do 
comprador. 

§ 3. '' Estas vcncbs serão !"citas a dinheiro ou a prazo nunca 
maior de trinta dias. 

§ 4. 0 A hasta publica será feita por hum agenle empregado 
elo Banw. 
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~ 3.• Adi:1nlar· por cmprcslirno ao fazendeiro alt; a metade 
da itnportanda pronnel da sua colheita annual, mediante o juro 
ronvcncional. 
~ 6. o O calculo da i rnportanda provavcl da colheita far-sc-ha 

tirando o termo medio da som ma das colheitas dos dons ultimos 
annos. 
~ 7. • Os elementos pnra o calculo serão fornecidos, qnando 

o mutuario não tiyer tido transac·;fics com o flanco nos dous 
ultimos annos referidos, pelo proprio mutuario apresentando 
no Banco a conta corrente dos seus commitlentes, de nwneira 
que o Banco possa ter os csclarecimrntos de <{Ual a verdadeira 
colheita dessrs dons annos. 

§ 8.• Ao mutuario serão contados os juros recíprocos sobre 
as quantias liquidas qne á conta dos adiantamrntos depositar 
no Banco para a mortisação do SPU debito. 

§ 9. • O prazo maior desses adiantamentos"será de hum anno, 
o se nesse prazo não for o adiantamento amorlisado, o excesso 
seni pJgo ao Banco com o producto das colheitas subsequentes, 
que pelo facto do adiantamento !leão tacitamente h~pothecadas 
ao mesmo Banco; e crnquanto o mutuario não ell'ectivar a amor
lisação do seu debito, não lhe será adiantada quantia alguma. 

§ 10. O mutuario aceitará letras do Banco pelo adianta
mento que receber com o prazo que für concedido, cujo aceite 
scr<i garantido por mais de ltuma firma quando o Conselho 
JJirector assim o julgar conveniente. 

§ 11. Quandu o adiantamento ao lavrador for feito para 
emprego da importação de colonos ou de machinas para agri
cultura, o premio nunca exccdPrá a dez por cento. 

§ 12. Emprestar sobre hypolheca de bens ruraes ou urbanos: 
em ambos estes casos o mutuario deverá mostrar a propriedade 
livre de qualquc1· onus, c o cmprestimo será feito ntú o valor 
dos dous IN~·os da propried;ldn ao prazo nunca maior de hum 
anno, e ao juro conveneional nunca excndenlc a mais de dons 
por· cento do que aquellc pelo qual o Banco fizer os seus dcs-. 
contos de letras da JH'aça. 
~ 13. O valor dessas propriPdades será avaliado por peritos 

a aprasimcnto das partes, ou pelo aYaliador do J3anco se o mu
tuario nisto concordar. 
~ 14. Os predios urbanos dcYerão apresentar a decirna paga 

e n apolicc do seguro, licJndo entendido que o prazo da hypo
theca não roderá exceder ao prazo do seguro do predio. 

~ 15. Os prcdios ruraes poderão comprehendcr os bens se
moventes, se por ventura cstivPrem elles seguros em alguma com
panhia, do contrario a hypolheca só versará nos bens de raiz: 
em todo o caso quando abranja os bens semoventes o muluario 
at:citaní letras com as garantias declaradas no§ 10. , 

~ JG. Emprestar dinheiro sobre mercadorias armazenadas ao 
praw de sessenta dias até dous ten;os do seu Yalor ao llfClflio 
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do dPsconlo de letras da prnça feito pelo Ranco, SPJHio ralculndn 
o valor pelos pre~·os cmTenles da praça, salvo o <"aso de a\'aria 
qUI~r anterior quPr posterior, que correrão a risco do mutuario, 
sendo os títulos dcst::~s transacçiirs letras acceilas 11a lúnna do 
§ 10. 
~ 17. Emprestar sob cnução de npoliccs dn divida publiea, 

acçocs de Bancos, c de Companhias g-arantidas pelo C ;overno, •~ 
sobre metacs c pedras preciosas ao prazo nunca maior de seis 
mczcs c juro coll\'encional, sendo as apolices c acçõcs port rPs 
quartos do que ,·alcrcm na praça, a prata e ouro por dous 
terços do seu valor legal, c as 1wdras prcciosus pela metadr, 
segundo a avaliução como no§ 13. 

§ 18. Se findo o prazo do cmprestimo fôr elle amortisado na 
razão de trinta por cento da quantia emprestada, podcrü o mu
tuario rcnovm· o contracto com a reforma de outros seis mczl's, o 
que !ará tambem quando mesmo não amortise c fi\r isso con
vencionado; do contrario vencido o prazo as apolices c as neç<">es 
caucionadas serão vendidas pelo preço da praça, c os mais objec
tos se1·ão vendidos em hasta publica pelo Agente do Ranco. 

§ 19. Antes da venda será esta prevenida com trinta dias de 
anteccdcncia pelas folhas publicas, annunciando-se o numero 
das cuutelas que não forão resgatadas, o que poderão ser dentro 
desses trinta dias, pugando o mutuario o excesso do juro. 
~ 20. Os títulos de!'sas transaeções serão lançados em cau

telas numcrndas com os seus rP.spectivos talões; c havendo excesso 
na venda sobre a quantia emprestada, será o mutuario prevenido 
ainda pelos Jornacs, para levantnl-o dentro do prazo de seis 
mezcs, c do contrario ficará fazendo parte do fundo de reserva. 

§ 21. Emprestar dinheiro com o prazo de trinta dias sob1·e 
letras aceitas pelo mutuario e garantidas pM huma ou mais 
firmas, segundo julgar conveniente o Conselho Direelor, ao prc
lllio eonwncionado. 

§ 22. Receber dinheiro em deposito c contas correntes, ac
ceitando por aquelle letras a prazo nunca menor de sessenta dias, 
e ao premio de dons por cento menos do que aquellc por que o 
Banco descontar. 
~ 23. Descontar letras c contas nssignadas ao prazo nunca 

maior de seis mczes ao juro convencionado, exigindo-se, se pre
ciso fór, mais de huma firmn além daquellas que por direito 
existem em semelhantes títulos. 
~ 21J.. Adiantar sobre aluguel de casas no prazo nunca maior 

de hum anno ao premio convencionado, estando o prcdio seguro 
em alguma compnnhia, aceitando o propriclario letras na forma 
do§ 10, expirando porém o prazo dellas logtl que por qualquer 
motivo o predio deixe de pertencer no proprietario mutuario. 

§ 25. Emprestar dinheiro sobre hypotheca de escravos se
guros, pelo tempo em que este seguro durar, ao juro convcn-
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cionado, e por trcs quartas partes do valor s<>guro, aceitando 
o mutnario letras na fórma do ~ 10. 
~ 26. O fazendeiro que quizcr a n•alidadc immediata da 

vc1\da do seu gcncro sem correr o risco lll!garü ao Banco a com
missão del r:redcre. 
~ 27. O Banco não lcv:m\ eomrnissão alguma da compra c 

rclllcssas das cncornmendas pedidas pelos seus commiltentcs, c 
nPm ele se encnrregar de vender nem de eomprar cscnwos, 
~ 28. Sendo o lhn l'Spr~dal do Banco-o auxilio 1Í lavoura

ltc olwio que as opcraçõPs descriptas serüo cssenciacíi c facul
tativas; c assim estas só podem SPI' praticadas sem prPjuizo 
daqucllas ; o que fica l'ntrcguc ao livre c prudente t~rbitrio elo 
Conselho Di reclor. 

R 21) ,, - • J (\'~ 1 o 9 o 3 o ' o " o {i o ,.. o .~ •, . ;:,aO essenCtai'S as (OS .~.')) . , -· , . , 't-. , V. , • , i. , 
8. 0

, 9.", 10, 11, 1'2, 13, 15, 2G e :ri; o todas as mais facultativas. 

C.\P!TULO lll. 

Do tli~idcndo e (ttndo de rcscrra. 

Art. G." O fundo de rcscrv:~, compor-se-ha: 
% L" Do agi o que derem as acções emiUidas na fórma da 

art. 2. o 

§ 2. 0 Do saldo que ficar prl'scripto na fórma do art. 5.0 § 20. 
~ 3. o Das qua1~tins quo os accionislas perderem pela emissfio 

das entradas na forma do art. 14. 
~ 4. 0 Da deducção de seis por cento semestral tirada no ren

dimento liquido do Banco. 
Art. 7. 0 Este fundo de reserva logo que chegar a hum 

quarto do capital, niio !'NÚ mais augnwntado, e euti'io lodo o 
liquido fani parte do dividendo. 

Arl. 8. 0 Este fundo de reserva seni progressivamente em
pregado em apolices da divida publica uu acçõtJs de companhias 
garantidas pelo Governo. 

Art. !J. o Do seis em seis mezrs far-sc-ha o dividendo, do 
liquido npurado, pelos accionistas do l1anco, deduzidas todas 
as despczas c fundo de reserva. 

'I'ITULO 11. 

Dos accionistas. 

Art. 10. São accionislas do Banco todos os portadores do 
suas acçõrs ou fracções das nwsmas acçõrs, c como taes tceJJ) 
direito ao divickndo propordonal IJUC lhes coubrr. 
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Art. 11. Para que o accionista tenha direito de votar na 
\ISserublén geral ou semestral do Banoo h e preciso que trinta dias 
antes da reunião se tenha inscripto como tal no nanco. 

Art. 12. Nas asscmbléas cxtr·aordinariaJ yigorará a inscrip
\~ão ultima, salvo aqnelles, qttt', querendo gosar do dirdto da vo
taçuo, SP tcnltão inscriplo no Banco, com tanto que esta inst.:ripçuo 
date de trinta dias anteriores a rleiçuo. 

Art. t:L Nos actos de gestão com o IJ;meo, ou de delibe
ração ,·,orn o mesmo, só teu) representação aquellcs que tem 
capacidade civil ou os que podem fazer com aulorga apresentando 
f'Ssa mes11Ja autorga ~ o ausente póde ser representado por pro
curaç;io a hum accionista. 

Art. H. O accionista que no prazo do art. 4. 0 nuo fizer a 
~"mtrada perderá o direito de socio; e as quantias com que já 
tiver entrado terão o destino do art. 6. 0 § a.u, saho provando 
dentro ern trinta dias perante o Conselho Hireclor a impossibi
dade causada por força maior, sob pena de não ser mais altcn
dido. 

C.\PITULO IV. 

Da assembléa geral. 

Art. ta. A asscmbll•a constituir-se-lia com a rcumao de 
trinta accionistas em l•'evereiro e Agosto de todos os unnos, ou 
extraordinariamente quando lür convocada. 

Art. tG. Nestas assembléas que se reunirão, ou para a elei
ção ou para deliberação, cada accionista de cinco acções terá hum 
voto, nenhum porém mais de dez, qualquer que S('.ia o numero 
de aeções que possua, contado hum voto por cin('o ac~ôcs. 

Art. 17. O presidente desta asscmbléa será o presidente do 
Conselho Director, e na falta qualquer dos membros do mesmo 
Conselho na ordem da votação. 

Art. 18. Servirão de Secretarios dous dos accionistas no
meados por escrutínio secreto da assembléa. 

Art. 19. Esta asscmbléa reune-se ordinariamente em F1~~ 
vc1·eiro e Agosto de cada anno para o seguinte 11m. 

§ 1. o Tratu do disposto no art. 22 § 2. o 

~ 2. o Tratar do disposto no art. 28. 
~ 3. o Tratar de qualquer facto extraordinario que fór objecto 

de deliberação. 
Art. 20. A reunião da asscmbléa geral extraordinaria 

terá por fim o objecto de sua convocaçuo, e esta será feita 
quando o presidente do Conselho Director entender, ou quando 
pedido fôr pelo proprio Conselho, ou finalmente, quando fôr 
requerida por trinta accionistas que tenhão direito de votar. 

38 
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Da Administraçiio 

Art. 21. .\ Auministraeão compôr-sc-ha de hum Conselho 
DirPctor composto de ci11eo accio11istas possuictores cada ltum de 
rPm acçü<'s, quP metade SNÚ depositada no Banco. 

Art. 22. São att ribuirões do Conselho: 
~ 1." Fiscalisar a exPcni;ão dos prPsenll'S Estatutos, ordenat· 

~~ dirigir as operaçõPs do Banco. 
~ 2. o Prestar contas sernestraes á assembléa geral dos aeeio

nistns. 
~ 3.0 O presidente estará eiTeetinnnente no Banco, e sema

nalmente dois membros do Conselho, 
~ 'L" J\omear e demitlir o (~crente, Guarda livros, Tlwsou

n'ÍÍ·o e nwis empregados neccssarios. 
Art. 23. Süo attribnições do (;er<'ntc, !1scalisar o rcccbi

llli'Illo dos gcnero~ ronsignados, sua n-nda, o cnmpriuwnto das 
ord,-ns dos committentes do naneo, c tudo mais que lhe liir 
ordenado pelo Conselho Dircctor. 

Art. 2'1.. São attribuições do Gu:wda-livros tudo que disser 
respeito á contabilidade c csrriptura~·ão do Banco. 

Art. 2:5. São attribuiçõcs do Thesoureiro a g-uarda dos 
capitaPs do Banco, a cntr<'ga c o recebimento dos mesmos. 

Art. 26. Entrt~ os Empregados que forem nccessarios ao 
Banco haverá hum Agente para o leilão e outro para a avalia~ão, 
na fórma do art. 5. 0 %~ 4. 0 e 13. 

Art. :1.7. H e prohibido ao Conselho DirPctor, assim corno 
a qualquer Empregado do Banco, nrgociações com o mesmo, 
c especialmente ao Conselho Dircctor neg-ocios com os com
mittentrs do llanco, ficando entendido que os Empn'gados do 
nauco não devem ter negocio de llUalidade alguma com os sobre
ditos commiltcntcs. 

CAPITULO YI. 

Da eleição. 

Art. 2:-1. ?\a occt!sião da assemblóa geral em Fevci'ciro, 
de quntro em quatro annos, proceder-se-lia a el<'ição do Conselho 
Dircctor e de duco Supplentes por escrutínio Sl'lTdo. 

Art. 2U. O mais votado do Conselho sprá o Presidente, 
·no caso de empate decidirú a sorte. I'\a sua falta seni subs
tituído pelos outros membros do Conselho, na ordem da vo
taç::ío, ou da sorte, se houver empate. 

Art. 30. No impedimento do; mc:nhros do Conselho Di
rector servirão os Supplentcs na ordem da votação, e na r..tta 
de qualquer destes, procedcr-sc-lla ú eleição em Asscmbku geral 
que para tal fim ft\r conyocnda. 
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Art. 31. A ~~ki1:iio hP- feita por m;Jioria relativa dos votos 
pn·scn!P~. tendo cada accionista o direito de votar, na f()rma 
do art. Hi. 

Art. :32. O Conselho Director tomará posse no dia immc
diato, a sua durat:ão será de quatro annos, c pódc ser reeleito. 

Art. :3:3. l\estas reuniões a mesa se componi com o Pre
sidente, com os Secretarias, na fórma do art. 18, c dons Es
crutadores nomeados por cscrulinio sencto d'cntrc os accionistas 
do flanco. 

Disposições geraes. 

Art. 34.. O t:onselho Director pPrcPbcrá annualmcntc á 
razão de- seis contos de reis- por cada membro, c o Presi
dente dez contos de rt'·is. 

Art. 3ti. O Sccrdario co ThesourPiro perceberão cinco contos 
de réis cada lJUm, annualmcntc, c o Grrcntc seis contos de réis. 

Art. 3G. Todos os mais Empregados do Banco perceberão 
annualmentc o que ((\r arbitrado pelo Conselho })ircctor, c 
prestarão fiança, quando assim mr entendido. 

Art. 37. O Thesourciro prestará fiança de cincocnta contos 
de réis, assim como os seus fieis que serão de sua escolha o 
solidariamente responsavcis. 

Art. 38. Os membros do Conselho Director não poderão 
gerir qualquer Companhia ou sociedade anonyma. 

Art. 39. Ao Conselho Dircctor se concede amplos poderes 
para demandar e ser demandado em nome do Banco. 

Art. 40. Nenhum negociante fallido por qualquer causa 
que seja, ou qualquer outro quo tenha sido infamado poderá 
gerir ou ser empregado do Banco. 

Art. 41. O Banco poderá possuir por compra ou por edi
ficação os cdiflcios proprios para seu estabelecimento. 

Art. !~2. A reforma destes Estatutos só será, determinada 
por Assembléa geral c com a approvação do Governo. 

Art. 43. Dado o caso de dissolução do Banco, a sua liquidação 
c partilha se fará de conformidade wm a legislação Commercial. 

Art .. i/~. O Conselho Director e todos os Empregados do 
Banco são rcsponsavcis pelos abusos que commctterern no exer
cício de suas funcções. 

Disposições transitorias. 

Art. 45. Logo que o Governo approvar os presentes Es
tatutos, o incorporador do Banco, José Luiz Alves, procederá á 
incorporação do mesmo Banco , convocándo para este fim os 
subscriptorcs de acçõcs nesta Côrte, para em Assembléa geral 
eleger-se o Conselho Director c os cinco supplenles, na fórma 
dos arts. 2:1. c 28. 

lHo de Janeiro, 9 de l\larço de 18o8 
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HECH.ETO :\'. 0 2.:Jn4-de 2 tk .\Lril de 18:JU. 

A utori.~a a incorporação e approra o~ Estatutos do Banco 
Proprietario, com diversas alterações. 

Allentl!~n<lo ao que Me rcprescntári'ío o Dr. Jos{• Luiz da 
Costa, Candido de Azevedo Vieira c• Palmeirim de Azevedo 
Vieira, Hei por Lcm Pcrmittir que se funde nesta Cürtc hnma 
Sociedade auonyma com o titulo de-Banco Proprietario
a qual se regularú pelos Estatutos que com este baixão, d!'pois 
de feitas ns seguintes alterações: 

t.a Supprimão-se: no art. 21 as seguintes palavrns:- em 
cujo numero entrarão os incorporadores do Banco; c bem assim 
o art. 32. 

2.n Accrcscentem-se os artigos seguintes: 
Attigo. O Banco não póde ser installado sem que eslP,ja 

distribtllido hum numero de acções concspondcntc a dous terços 
do fundo sodal; nem pôde dar começo ás suas opcraçües, sem 
que tedha realisado hum quarto do valor dessas acçües. Tambem 
não poderão as acções do Banco ser vendidas ou cotadns na 
praça untes do começo das opcraç.ões. 

Artigo. Não he permittido ao Banco fazer outras opcnH,:ües 
além da~ que sào approvadas por este Decreto. 

Attigo. A Directoria publicará até o dia 8 de cnda mr,z 
hum balanço desenvolvido das open:u:õcs que tiver feito no mcz 
antecedente, c do activo e passivo do estabelecimento 

Artigo. As concessões feitas por este Decreto ficarão de 
nenhutn eiTeito se o Banco Proprietario não se installar c der 
começo ás suas operações dentro do {lrazo de hum anno, con
tado ~esta data. 

Artigo. Hc applicavcl ao nanco Proprictario a ditiposição 
do art. 10 do Decreto 11. 0 575 de 10 de Jnncirn de 18ft.9. 

l'rancisco de Salles Torres Homem, do l\lPu Conselho, l\Ii
nistro e Secretario d'Estado dos Negocios da Fazcndn, c Pr!~Si
dcnte do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o lenha entendido 
e faça executar. Palacio do Rio de Janeit'o em dous de Abril 
de mil oitocentos cincocnta e nove, trigcsimo oitavo da Inde
pendencia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Francisco de Salles 1'orres Homem. 
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ESTlTUTOS DO BlNCO rROrRIETARIO. 

'l'l'I'ULO I. 

na ert"a~iio do llnneo. 

Art. 1." Fie a organisada lll\ Capita I do l111 pcrio, sob a de· 
nominação de Bi.lnco Propnetario, huma Companhia anouyma 
que durará 20 annos, contados da sua instalação. 

Art. 2. o O fundo social será de 20 mil contos, divididos 
em 100 mil aedíes, que poderá ser elevado por deliberação da 
Assemblt•a t;eral e approvação do Governo Imperial. 

Art. 3. o As ac~;ões do Banco podem ser possuídas por qual
quer pessoa naeional ou estrangeira. 

Art. ta..o As entradas serão feitas em prestações de 5°/o 
com os prazos dderminados pela Directoria. 

Art. 5. o Os Accionistas que niio realisarcm as suas entradas 
com a necessaria pontualidade, perderão todo o direito ás que 
tiverem feito, revertt!"ndo as suas aeções para o nanco. 

Art. G." O dividendo consistirá no lucro liquido do Banco. 

'l'l'l'ULO 11. 

Dus opera~ões do Ban«-o. 

Art. 7." 
~ 1. o O Banco empresta dinheiro até 3/4. do valor de hum 

prcdio urbano que fôr para esse 11m inscripto pelo seu propric
lario. 

§ 2. o Aluga os mrsmos prcdios gnrantindo aos pmpriclarios 
o seu aluguel, quer estejão elles occupados, quer não. 
~ 3.° Concerta e faz todos os reparos necessarios, levando 

em conta dos proprietarios, com hum abatimento de 20•/o• 
§ .i. o Adianta alugueis, até o espaço de hum anno. 

Art. 8. o Qualquer proprietario que quizer gozar dos fa
vores do artigo antecedente, deverá inscrever o seu predio no 
Banco, sendo porém necessario que apresente documento legal de 
estar o mesmo predio livre o desembaraçado de qualquer onus 
ou hypotheca. 

Art. 9. 0 O predio inscripto no Banco, quer para adian
tamento sobre o seu valor real, quer para avanço de alugueis, 
fica desde logo hypothecado ao mesmo Banco, não se eiTectuando 
nenhum cmprestimo sem que o proprietario faça a respectiva 
declaração no ltcgistro Geral das hypothecas, 



Art. 10. O ''alor do pre<lio qne ti\er dP ser inscripto, de
verá ser apreciado por dous Avaliadores do Baneo, e bem 
assim o dtJs alugucis, servindo porém neste ultimo caso o bilhete 
de dccima urbana d(l ultimo SPmcstre de base a avaliat;:ão. 

Art. 11. O prazo marcado para os em prestimos poderá 
ser renovado por tres vezes, com hum au~mento de 1 a 2''/., se 
assim o entender conveniente a Direcloria do llanco. 

Art. 12. Se findo o 1. • pnzo, ou qnai<(Uer outro (se tiwr 
havido renovação) não fôr e!Tectuado o paganwnto, o Haneo po
derá leYar o predio a 'leilão commcrcial, guardando-se todas as 
formulas legacs, e restituindo-se ao proprietario o excedente 
da quantia devida, sendo essa entrega rcalisnda 2'~ horas depois 
ds recebido o preço. 

Art. J::). Os juros das quantias adiantadas sobre o predio 
iuscripto sen\ sempre de menos 1 • f o qun o de qual<(Uer outro 
naueo. 

Art. 14. O juro de qnulquer transa<:ção bancaria será, em 
qualquer outro caso, aquelle que for convencionado. 

TI'I'IJLO 111. 

Da Assembléa Geral. 

Art. 15. A Assemblt•a Geral scr;í a reunião dos Accionistas 
que possuírem mais de 20 aeçües, podendo os mesmos serem 
representados por procurador, com poderes especiaes. 

Art. 16. A Assembléa Geral rcunir-sc-ha no ultimo mcz 
do anno, que será contado da data da installação do Banco, em 
qualquer dia que pela Dircctoria flir designado. 

Art .. 17. A Assembléa GPral podf'ní sei' reunida sempre que 
a mn~ctoria o cnlcnda conveniente, ou quando li\r requerido por 
Aceionislas que n·prescnlt~m hum decimo do capital do Banco. 

Art. 18. Compete <Í Assembh'·a Geral, nas reuniões annu;ws: 
§ 1. o Alterar ou reformar os l~statul.os do nanco, menos 

aquelles artigos, que disserem respeito aos incorporadores. 
§ 2. 0 Approvar, rcgeitar ou modificar o Hegulamcnlo in

terno formado pela Directoria. 
§ 3.• Julgar das contas annuaes. 
~ 4. 0 Nomear os ])irectores c os quatro supplcnlcs. 

Art. 19. Nas reuniões nxtraordinarias da Assemblóa Geral 
não se tratará senão do objecto da convocação. 

Arl. 20. A Assembléa Geral poderá deliberar com hum nu
mero de Accionislas correspondente á terça parte das suas acçõcs 
subscriptas. Quando, peróm, no dia designado o numero não seja 
suficiente para satisfazer esta prescripção, designar-se-Ita @lutro 
dia, em que poderão deliberar com o numero de Aerionistas 
que se reunirem. 
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TI'I'IJLO IV. 

Da Dh·cetoria tio Banco. 

Art. 21. O Banco será dirigido pOI' huma Directoria come 
posta de seis Directores c hum Presidente, em cujo numero cn
trarfto os ineorporadon·s do Banco. 

Art. 22. Eleitos os Directores, elegerão hum Pn~sidmlt) 
d'cnlre os Acdonislas do B:meo. 

Art. 23. Netthum membro da Directoria poderá nercer 
eslP encargo sem possuir 50 acções, qne serfto inlransferiveis 
por lodo o l<'rnpo que est<'ja em exercido. 

Art. 2L Compete á DirPetoria: 
~ 1.0 Todas as opera<:ües de que trata o Titulo 2." 
§ :!. o Nomear e demittir lodos os Empregados. 
~ :3." Organisar o ltPgulamcnto interno. 

Art. 23. A Assemb!{•a Geral nomcar[t quatro supplcntes 
que substituirão os Dircdon~s impedidos. 

Art. 26. Compete ao Presidente da Direc~toria: 
% 1." .:\prcst~ntar it AssPmbléa (;cl'al dos Acrionistas, nas suas 

reuniões annuaes, o relatorio das operações c estado do Banco. 
~ 2." l1residir ás Commissõcs creadas pelo RPgimento interno. 
§ 3." Presidir ú Assembl{·a Geral e á Direetoria: ser orgão 

dellas; examinar e inspeccionar as operações c todos os ramos 
do serviço do nanco, executar fielmente estes :Estatutos c o Re
gulamento interno. 
~ 4." l'ropôr á Direetoria as medidas que julgar do inte

resse do Banco. 
§ 5.° Convoear ~xtraordinariarncntc a Dircctoria. 

Arl. 27. lln (kver do Presidente comparcePr diariamente 
no Ba neo. 

At·L. 28. A Dircetoria terá dias mareados no Hcgulamcnto 
interno para suas reuniücs, c nomcaril hum Secretario especial 
pa!'a lavrar as Actas de suas scssües, que devem consignar todas 
as dclibcraçücs tornadas pela Directoria. 

A1'l. 29. O Presidente da Directoria perceberá hum orde
nado de 8.000~000 annuacs, e os Dircctorcs 6.000:)000 cada 
hum annualmentc. Estes ordenados serão pereebidos pelos sup
plcntes quando em exercido. 

TI'I'ULO V. 

Uis1•osi~~õcs gct•aes. 

Art. 30. Neuhnm inscriplor poderá. dar por terminada a . 
inscripção de seu prellio, sPm que esteja dcsembnn.lçndo de qual
I}UL'l' co!llproll!isso de (l'l!~ trata o arligo 7 .~ 
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Art. 31. No easo de prPjuizos elidPnles, pod«rú o Banco 
elevar o aluguel dos prcdtos que estiverem inscriptos, sem que 
desse augmento possão os inscriptores exigir parte alguma. 

Art. 32 O incorporador, que rcsi~nar o l'avo1· concedido 
pelo art. 21, terá direito a huma compensação de 100 
acções. 

Art. :l3. O Banco poderá sPr dissolvido antc•s do praso 
mal'l~ado no art. 1. o, por deliberação de sua .\sse111hlt~a ( ;cral 
ou do Governo Imperial. 

Art. a4.. Nenhum Accionista pódc ter mais de 5 votos, 
qualquer que seja o numero de Acções que possua, contando-se 
os votos na proporção de 20 acções para cada hum. 

DEcmno N ." :!.335.- de 2 de Abril de 185:1. 

Autorisa a incorporariio, e approra os Estatuto.~ do nanco Auxi
lador, com diversas alteraçües. 

Attendendo ao que Me rcpresenliíruo Guilherme) Pinto de 
Magalhães, HPrmencgildo Antonio Pinto e Francisco José Car
doso, c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Es
tudo, Hei pm· bem Permittir que se funde nesta Côrte hum 
Ram~o com o titulo llanco Auxiliador, o qual se regulaní pelos 
estatutos que com este baixão, depois de feitas as seguintes 
alterações: 

1. a Supprimão·sc: 
Os arts. 4. o, 67 c 68. 
Nas disposições transitorias, o período que diz assim:- A 

Directoria installadora fará a segunda cluunada do capital para 
a vespcra do dia que designar para a abertura do Banco e 
começo de suas operações. 

2.• Substitua-se o art. 5.• pelo seguinte: 
Art. 5. o O ll:wco fará as seguintes operaçües: 

§ 1.0 Descontar letras do Comrncrcio, garantidas por duas 
firmas, ao menos, de reconhecido credito,· a praso nunca supe
rior a seis mezes. 

§ 2.0 Emprestar sobre penhor de omo c prata em barras, 
pedras presiosas, apolices da divida publica, geraes ou provin
ciaes, acções de Companhias, exceptuadas as do proprio Banco, 
títulos commerciaes e mercadorias depositadas na Alfandega, 
com os abatimentos do § 9. 0 
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Art. 31. No taso de pn·juizos eyilkntcs, podt rú o Banco 

elevar o aluguel dos prcdi.os que csti\'erem inscriptos, sem que 
desse augmenlo possão os inscriptores exigir parte alt:uma. 

Art. 32 O incOl'{lOrador, que resi~nar o !'avo r cont~edido 
pelo art. 21, terá direito a huma compcnsa~·iio de 100 
acções. 

Art. :\3. O Uaneo poderá SPI' dissolvido antPs do praso 
mareado no art. 1. 0

, por deliberação de sua Asscmbll~a (~cral 
ou do lioverno Imperial. 

Art. 34.. Nenhum Accionista pó<lc ter mais de 5 votos, 
qualquer que seja o numero de Aeçõcs que possua, contaudo-sc 
os votos na proporçiio de 20 acções para cada hum. 

DECRETO N.o 2.333. -de 2 tk Abril de 1851. 

Autorisa a i11corporaçiio, e app1·ora os Estatuto.~ do lJanco A uxi
lador, com diversas alterações. 

Attentlendo ao qnc Me represcnt;íruo Guilherme Pinto de 
1\lagalhlíes, HPrmenegildo Antonio Pinto e Francisco José Car
doso, c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho de Es
tado, Jlei por bem Permittir que se funde nesta Côrt~ hum 
Banco com o titulo nanco Anxiliador, o qual se regulaní pelo:> 
estatutos que com este baixão, depois de leitas as seguintes 
al tcraçõ<'s: 

1. • Supprimão·sc: 
Os arts. 4.•, 67 c 68. 
Nas disposições transitorias, o periodo que diz assim:- A 

Directoria installadora fará a segunda c!Jamada do capital para 
a vespcra do dia que designar para a abertura do Banco e 
começo de suas operações. 

2.• Substitua-se o art. 5.• pelo seguinte: 
Art. 5. 0 O nanco fará as scguinlr's operações: 

§ 1." Descontar letras do Commcrc.io, garantidas por duas 
firmas, ao menos, de reconheddo credito; a praso nunca supe
rior a seis mezes. 

§ 2. 0 Emprestar sobre penhor de ouro c prata em barras, 
pedras presiosas, apolices da divida publica, gcraes ou provin
ciaes, acções de Companhias, exceptuadas as do proprio Banco, 
titulos commerciaes c mercadorias depositadas na Alfandega, 
com os abatimentos do § 9. o 



% :1.° Comprar e verH.lt~r, por cr>t1la propria, mP1aPs prr-
do~u..;. 

§ 4. o Tomar dinhPiro a prPmio, passando letras á ordem, 
r eujo prazo não seja inferior a 30 dias. 

§ 5. o Abrir contas correntes sobre dcposit') de dinheiro ou 
de títulos que olfereção sollida garantia, comtanto que as re
tir'adas não se façf10 sem aviso prévio de 15 dias, ao menos, no 
fim dos quaes eessão os jmos abonados ás respectivas quantias, 
até que se Vl~riliqnc a retirada, ou haja dcdaraçfto de que con
tinuão em conta corrente. 

§ ti." Encarregar-se, po1· cornmissão, da compra e Yenda de 
metaes pl'Peioso:>, de aeçõcs de Companhias e de quaest(Uer outros 
valon~s; bem assim da eobrança de di\idcndos, letras c outros 
titulns de prazo fixo. 

% 7. o O Ba nro não poderá fazer outras opcraçües alt~m das 
designadas nos paragraphos antPeedentcs. 

§ 8. 0 Nosemprestimos de que trata o art. 5.", o Banco reccbe
d, alem do penhor, letras a prazo nunca superior a seis mczPs, as 
quacs poderilo ser garantidas unicamente pda firma do mu
tuario, se ft'lr reeonhccidamente abonado. 
~ 9." O Banco sú poderá emprestar sobre prnhor flp onro 

e prata com abatimento de 5''/o, ao menos, do valor VPrilicado [Wlo 
eontrasll'; de ti tu los de divida publica eom o de 5 "/u, ao meno:>, 
do valor nominal ; de aeções de Companhias com o de 20 "/o 
do valor do mercado ; de titules commerciacs com o de 25 "/. 
llo seu valor; de mercadorias com o de 30°/o e de pedras pre
dosas com o de 50 "/o do valor que lhes derem peritos designados 
pela Administraç.iio do llaneo. 
~ 10. Se o pl'nhor consistir ern apolices da divida puhliea, 

ou em Acçües de Companhias, serão ellas prúvi::uue11tc trans
l"t·ridas ao Banco. 

Se eonsislir 1'111 papeis ~ eretli!o rwgodaveis 110 ronllllt'r
cio, ou em ouro, pnlta e ~hras mercadoria.~, o Balleo exigirá 
do devedor eonsenlimcnlo por '-~scripto para negociar ou vendei' 
o penhor, se a divida não tür paga no Sl'U Yencimento. 

§ 11. Se a letra proveniente do cmprestimo sobre penhor 
não for paga no seu veneimento, poderú o Uaneo proceder á venda 
do penhor, crn leilão mercantil, em presença de hum dos membro5 
da Administração, preeedendo anuuncios publicados trcs dias 
consecutivamente; mas o dono do penhor lerá direito de res
g-atal-o até começar o leilão, pagando o que dever c as des
pczas que tiver oceasionado. V e ri fi cada a veuda c liquidada a 
divida eom todas as de~pnzas, juros e cotnmissuo de 2 °/0 , será 
o saldo entregue a quem de dirPito für. 

3." Aecrcscentcrn -se os artigos seguintr~s: 
Artigo. O l~anco não pôde ser installado sem que esteja dis

tribuído hum numero de acçõcs correspondente a dous terços 
do fundo soeial, nem põdc dar começo ás sua" oprraçüPs sem 
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(fUC tenha n•alisado hum quarto do valor dcs~as acc:Oes. Tam bem 
não po<iL'rào as neçües ser vendidas ou cotadas na Pra~·a antes 
do começo das operações do Banco. 

Artigo. Não podem fazer parte dos dividen1los senão os 
lucros liquidos do nanco, provenil·ntes de operaçües dl'edha
lllente concluídas dentro dos n•spPdivos scmeslrt4.'>. 

Artigo. A Administra-;ão do Banco publicnní at{• o (lia 8 
de cada mc:t hum balanço dcsenvolvitio das openu;õcs que tinr 
li•ilo no IIH'Z anteePllenle, e do adivo c passho do eslalwle
eimen to. 

Artigo. As concessões feitas por este Decreto ficarão sem 
dTcito se o llanco nuxiliador nüo der prindpio ás snas ope
rações dentro do Jlrazo de hum anno, contado desta data. 

Artigo. Hc applieavel ao rcl'crido Banco a disposição do art. 
10 do Decreto n.o 515 de 10 de Janeiro dr 1W~!). 

Iranciseo de Sallcs Torres Homem, do Meu Cr·nst'lho, Mi
nistro c Secretario d' Estado dos Negocios da Fazenda c Presi
dente do Tribunal do Tlu•sonrn 1\acional, assim o tenha entrndido 
e faça executar. Palacio do lHo de Jatwiro, em dous de Abril 
de mil oitocentos e cineocnta c nove, trigPsinw oitavo da lnde· 
pcndencia c do llll]lCrio. 

Com a 1\uLricn de Sua Magrstadc o Imperador. 

Francisco de Salles Torns Ilomem. 

ESTATUTOS 110 RAM:O 1\\i\ILIADOR. 

'1'11'1 1. 1,0 I. 

Art. 1.• Com o titulo acima será fundada na Cidade do 
llio de Jnndro huma sociedade anonyma, que durarú pelo cs
}m~·o de vinte annos, a contar da dnta de sua installação cujo 
prazo poderá ser prorogado por deliberação da asscmbléa geral 
de seus acdonistas, tomada em sua reunião ordinaria do 18.0 

<umo da cxistencia da sociedade e sujeita á approvação do fio
n·rno. 

Art. 2.• O capital do Banco será de descseis mil contos de 
rd,; c diYidido em oitenta mil acçõc•s de duzentos mil réis cada 
lll!llla, podendo ser elevado a vinte mil contos de réis por deli
beração da asscmbléa geral de seus Accionistas, mediante pppro
Yar;ão do Governo. 

Arl. :'!.o As acr;ões que reslarrm da primeira emissão, fica
rüo res(·nadns Jlill'il se cmi!tirnn, total Oll parciahncnt<', quando 
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o ~~onst~lhn o julgar '~nnveni·~nte, mas nntNa antes de rcalísadas 
iutegraiHt~>ntc as entradas da primeira emissi'io. 

Art. /L" A imporlancia da primeira cmís<>ão serú realisa<la 
em dez entradas, sendo a primeira de 5 •; •• a Sllgunda dn 15 e 
as outras de 10 "/o eada huma, com intervallos nas oito u\Limas, 
nunca menores de s1~s~enta dias, e por ~;ltantadas feitas p•~lll lli
rectoria nas folhas publicas, com quinze dias de anleeerlencia. 

Art. 5." O lim especial do Baneo Auxiliador he prr~star á 
;1~rieultura toda a coadjuvcu:.iío o auxilio, SL'f!;llndo a cxlensiio dos 
recursos qUt) tiynr á sua dbposiç;io, isto lw: 

1. • E111prestando seus eapitaes á lanmra por largos prazos 
com o llli'SIIIO juro que mr estipulado pelo Banco do Brasil para 
o desconto das letras da tl'rra. 

2." Hecehendo de seus mutuarios, annual ou scmcstrahncnte, 
segundo ns condiçúes d1~ seus eontraetos, quota:; proporeiotwPs 1: 
correspondentes il importaneia de seu:> omprestimos e aos prazos 
marcudo~ para totul amnrli~ação de!les. 

:3. • Hecclwndo á consignaçiio todos os productos da lavoura 
que lhe forem remettidos, qllí•r por seus uevedon~s, quer JHlr 
outros quacsqtlf'r commiltentes, mediante as commissü~s do r.tls
lumc. 

4 ." .\brindo contas corrcntrs a seus mutuarios, credifat:
l]o-lhes juro reciproco por todag as quotas que lhe n~nwllerem 
ou l'll t regarem, 1\UCr em dinheiro, quer ern gcncros, dLl e11jos 
salrlos po!lerfío dispôr indep•~ndcntc de seus empenhos, h uma wz 
p :g-os nas (.pora~ lixauas os jmos c quotas de amorlisa\·flo dos 
mesmos empenhos. 

5. 0 Incumbindo-se da cncomrncnda, compra e rcmPssa <lll 
qnacscpwr machinas e in~trumenlos a:.o·arios, plantas, scnwnles, 
animtws, fazendas o g••neros 1\o consumo, assim cotno dt: cotl
lr;llar a Yinda <h: colonos lr;~halll:ulorlls, mestres c engenlwiros. 

(i." Ent·.arregan!lo-~e de ajustar administradon~s, l'eilon~s. tlll'
tlicos, cnfertlll'iros, capellães, todo o pessoal, emlim, neccssarili 
aos estabeh•eimcntos agrieoltJs. 

7.° Fundando ltum mercado regular dos productos da lanlllra 
e fol'IH'CPndo eofai_'ÕCs cxactas de seus preços correntes. 

8." Oll'en•ccntlo aos fazendeiros em geral hum corrcspond!•nte 
fiel c perfeitamente idoneo para todos os ncgocios confiado~.; a 
sua ag·,·neia c intcrven<:iio. 

O Banco para <:omp!l'lo desenvolvimento de scn pro;:wmrna 
Jn·onlovcr;Í a fundação e organisação de associações ele credito 
rural nos centros agrir.olas que a e\lc quizerem ligar-se, cele
brando com dias contratos 1k reciproca vantagem. 

O lbnco se prcstani tambnm a auxiliar o comnH:reio, <ks
contan!lo seus litulos de curta e facil liquida•:üo, püra o que 
applicarú as somrnas que receber a juro em conta eorrentP ou 
)'OI' lt!lras á ordem, n;lo porlendo estas Sl'l' de q na nlia inftTior i1 

cem mi! réis nem de· pru~u meuur <le lrinla dia:;. 



l~mquanlo ['lrn·m se nlío orp:nnisarem us Jssoriaf;ões df~ <'!'C
dito rural, ou rrnquanlo as tran~aeções com a agricultura nilo 
oiTerccerem emprego ao cnpital do Banro c cís sommas em srn 
cofn~ depositadas pelas mesmas associaçõrs, eo11Pra o Hanm 
applicar as operações de commercio a partn disponirf'l de seu 
capitnl, que não poder achar emprego no lim cspcdal a que se 

destina. 

'I ll'J.\TILO U . 

• \rt. 6. 0 Serf1 considerado accioni~la do Banco Anxiliarlor 
Indo o individuo naeional ou estrangeiro, corporação ou enti
dade social, qun legalmente adquirir suas acçiics, quer como 
subscriptor primitivo, quer como eessionario competentemente 
inscripto em seu registro social. 

Art. 7. o As transfert•ncias 1\as acçfícs sú poderão ler lugar 
por meio de proposta assignarla pelo possuidor <lellas ou por 
SCll procurador e por termo la nado na Secretaria do nanco, fir
mados ptlos contratantes, á vista tlos respecti\os títulos, c nunca 
por endosso escripto nclles, nem antes de realis<Hla a sc;.junda 
entrada. 

Art. 8." O arcionista qur~ tlPixar d~ fazer qnalqm~r das en-
tradas de suas acções em tempo com[Jl'tente, JWI'<ler;í o direito 
<Í:> mesmas acçües, e ;Ís cntrad;ls que j;í tiver rcalisado, se a de
mom exeed<'l' a hnm mPz o prazo marearlo; pagaril porem 1"/o do 
\':llnr (',0111 qunli\f'r tk ent.r;~r, por c:Hla Sf'lllilll:\ <k d<~ll\Ora <k
rnl'l ida denl ro do pr:~w da pro~c1 ipçii''• sal\o em lodo o ca~o 
ohslaetdo de for<;a maior a! tendido pf'la lHn•l'loria, que poder:í 
rommutar qualquer <las penas, por huma indcmnisação de 10"/, 
ao anno . 

. \rt. ~. 0 () areionisla em caso algum ser:í rc•<ponsavel por 
valor suprrior ao de suas acç<íes(art. 2!}8 do Corl. Com.), das 
quacs pr.derêl linernrnte displr por trdos os meios pcrmillidos 
pelas Lei,; do Estado para a transmissão da propric!lnrle. 

Art. 10. Todo o Accionista, SPja qnal mr o 11\llllf'l'O de suas 
arções, poderá votar e ser votado para lodos os cargos de eleição 
do Banco, sessenta dias <l<'pois dtl inseripto na lista social, con
tanto que sesuje:te ás catHliçõcs exigidas par:\ o exrre1ciG delles. 

Art. t 1. A' todo o arcinnista pertcnec o direito de propôr 
;í Din~doria, ou á assembl{~il grral, tudo quanto julp;ar, util aos 
intr:rPsses do llaiH:o, ns_;;im como disentir toda"> as mateias snb
llH'Itidas :í delihrra<:iio da mesma asscmlll{~a, ~ aceusal' qnal:ilH'l' 
llir('etor por fraude l'lll sua dei<:i'n. 
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'1'il'l'l11.0 iU . 

. \ri. 12. O B;ltH'O sN<Í <liri;.drlo por ltuma .lnnta rlr• cinco 
tPI':nbros !' .:Hlministra<lo por h11111 l~l'l'r'niP. Tr•r;i lll<lis h11111 ron
sdilo de doze membros para o~ Cilsos previstos twsles cslalulos. 

\rt. 1:~. A DirPdoria sNÚ f'!Pita de dons Plll dons annos 
fl"la as~;t'mb\(•a ~r·r<~l dos Acr·ionblns, por esr:nttinio sl'crdo c 
tnaioria absoluta dl' votos . 

. \rt. 1 '~. ~t-rflo altribuiçõrs da nirrrtnriil: 
1." Diri~ir toda a marrha cronornil·a do Banro e suas ope

r:H,:iírs, ele ar·cordo com n gr·rentr~ r sq.nmdo as di~posi<;iies l'un
damr•nt;H'S e rq~ulamPnt.an·s do cst<llWIPr·.imr~nlo. 

:.~o E~rnlher o (;Prentr, prop1~r ao ronsr•lho a sua approvação 
e dr~missfin. liscalisar I' antorisar sNtS ados, marcar o rtuanlwn 
de sua linnt:a. SUS\H'Iltlr-lo e indicar quem o substitua em seus 
impcd i I11Pntos tcllll'orn rios. 

:t" Convoear as rcnnii)es da assemb\{•a w~ral, sortear e c.on-
yorar o eonsPI!Jn, propúr ;i <lJl]li'OY:.HJIO <l<'~lP o n•ginwtll.o in
V.·rno e os I'Pgulamr~nlos das repartiçües extemas, suas reformas 
e modifieli<;ÜI'S. 

1t .. " HPqtwn•r nos porlrrl'S do Esla<lo todas as fnntldarlcs, 
priYih'p;ips P inllllllllidatlcs a qtw o Hanco possa 1'11111 jnslir;a 
t~S!'irar. 

:i." Admitlir P tkmilti1·, sob proposta P infornwl:<lo tio Ge-
rente, o~ etHpn•ga<l:Js suballl'rnos <lo f'Slah<~leeimPnt.o, marea1· 
seu numero, dcverr•s, onknados, !lanças c gralilicaçüPS. 

Art. t:). SNflo deVPrPS da Direc\oria: 
I." Promoyer por todos ós meios a seu aleance a prospe-

ridade <lo Banco. 
2." \"elar na pontual exceu~ão do; estatutos, reginwnlo in-

terno e regulamentos. 
:3." Dar eonta annualmcntr~ á asscmhl(·a geral dos Areionislas 

de todos os n<'gneios commettidos u seus cuidados c diligcnc.ias 
fornecendo il co!mni:;são de exame de c.nntas todas as infor
maçiíes c doenmcntos qae ella exigir, patenteando-lhe toda a 
eseriptura~;ão do r.a:H~n, letras, contructos, &c. 

Art. tíi. :-.icnhum Dircetor pO<krá l~ntrar e consen·a r-so 
no cx1~rcieio desse ca··~o. antes de depositar na Tltesouraria de 
Banro oitenta arl;tks de sua propriedade, 
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Art. li. c\ Dircdorla dPYI'fiÍ reunir-se hnma vez por sc
mena. em dia lixo, c extraonlinariamente sempre que for con-
\ocada pelo Pn~sidente. . 

Art. t8. Os membros da Dircctoria dhidiriio entre s1 c 
por escala o ~erviço do Banco, rlt~ modo que hum est<•ja senl(~rc 
no c~tabell'cinwnlo á testa de seu l'xpetlwnlt•, podendo pon~m 
u)nn•nrionnr hnns t·om outros o trn('a do seniço 

.\rL l!l. Lo~o qne se cstnlll'let~<·r qual<pter repartiçiio ~·x-
lc:·na t•nlrar:ío dn•JS Dircetores de serviço cada senwna, podPndn 
al!Pmar entre si a direcção dos nego('ios illlernos c externos do 

]\am~o. Art. 20. "io r·aso de impcrlinwnto dP qualquer Dirnclnr, 
por hum nH'Z consecutivo, st~r<Í dJallliHlo o supplt~ntc indit:atln 
11ela ordem da clei<:iio. SPtHlo prolt i bitla a estaria do mesnw Di
redor ú testa do' lll~gol'io:> por tn~s sPnwna~ sn~nidas. 

Art. 2t. :\. llircdoria proct•dPrú em sna primt~ira reunião 
;í clr·ir;ã0 do Presidente c Secretario, que devPrão scnir no 

l)iennio. 
Art. 22. De todas as delihcraçõc~ da Din•rtoria, que não 

porll'nÍ fuor:rionar com lll<~nos dP quatro mPmbros, se lanuní 
ada no lino rll'llas, assignatln pP\os IIIP!nhros prt'sentes, ~t'ndo 
atlmitlidas as <kdaraçiit•s de yolos divir(l;<'!llr:-> . 

• \rt. 23. O Pr<'sidente e St•ereblrio da Dirertoria :~ssignarão 
todas as ordens, correspondenria P resolur;ües itnportantes, as 
quaes sNi'ío registradas nos linos rept•clivos. 

Art. 21.. Os nwmbro~ da Birl'doria sC'riio individunlnwnte 
n~sponsave1s pdas inl'ra<'t,'Õl'S dns leis do Banco. 

Art. 2:). l'\as sessües da })irt•t·toria 51'1'Ú arlmitlido o l~e-
\'í'IÜP, quando o nego('ifl de qne St~ tratar lhe 11iio f,)r pessoal
menl<~ rt·lnti\o, nas qnaPs pot!Pt'iÍ opinar, mas niin 'olar. 

Art. ·:W. ,\ Hin•rlorÍ\l, t'lll wtniH'nsa<:flo dt• St'll trnhalllo 
e n~~ponsabilida<k, pr•rci'IH'r:í tlllllla rotntni~si'ío dr• :i"j.,, dt•duzidos 
dos ltteros líquidos do Ranro, que seni rt~partida eon1 ifualdade 
pelos membros que tiverelll servitlo c n<t proporçüo uo tempo 

do seu exercido. 

(~el'cnte. 

A rL 2í. O (~rrenle ~erá nomeado pela Din·rloria, depois 
de n ppmYndo pt'lo Conselho. 

Art. 28. O Gerente e:xercer<í as suas fnll('t:õr•s r·m quanto 
)Jcrn s<'n ir, podendo sN suspenso dt'llas pda Dircdoria, mas 
só ]Wlo Consl'lho, delllittido, cll'pois 'le omido t'lll sua defesa, 
ou ü sua n~vclia, se d<'sistir do (\ireito de justi!irar-sc. 

Arl. 2\l. O Gcrrnle será indivitlu:~lmenle responsavel pPlns 
infraeções das leis do llanco, quer por omissão de 'deveres, 
~pter por eommi,são ele quaesquer acto~ contraries a cllas, nityla 
quando aulorisados pela Dircdori<l. 
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Art. 30 São <kvcres do GPrcnlc : 
1." Exeeutnr pro111pta c lil~lmentc as ordens tla Din·cloria 

dPntro rtos limiiPs marcados pelas leis do :Banco. 
2." Examinar todas as propostas que se dirigirem ao l~anro, 

visando as qtll' jllll!<ll' dignas de approvação do Director de 
s<~nwna, il qtwm as apn"·H~nt.arú. 

:l." Propor ú Dir<'doria os emprrgados snhalternos, tis<·a\isar 
s<·n trabalho ~~ vig;iar sc11 proc('(]iiiiPIIlO o!Tieial. 

!, .. " Examinar n Pseriplurilçüo do estabclccimc>nlo c elas rc
partiçüPs t•xlPrnns, <!IH' dcv!'rão andar sempre em dia. 

5." I nsp<•ciona r a Thcsomnria, prorcdcndo, quando o julgar 
IH~!:t•ssario, ú vcrifi<·acüo da cxistcneia <~m eaixa dos valorrs (·ons
t:wlt•s do bala!itelt~ tÍiario, guardando huma das diitY<:s da ea~a 
fürt <'. 

(i." lHrigir todo o expPrliente <los i'ícgocios do Uan1:n. 
7." Fonwrl'J' ú DirPcloria todos os dados para a conf'erç~o do 

n·latorio annnal, assim co1no teclas as informações quPdla Pxi;.dr. 
S." Confeccionar o rPI!·imento interno c os rPgulanwnto~ das 

rPparlic.~i)Ps l'X\Prnas, suas reformas c modillcaçües. 
~1." Indicar ú Diredoria os inconvenientes qne possi\o tolher 

a lllilreha dos rwgodos do naneo e os uwios de ITIIIOVPI-os. 

Arl. 31. O (;erenle nüo podcrú demittir-se dl'ecliv:11nente 
emqnanto não d<'r conta satist'aetoria de sua responsabilidade, 
sem o que lhe será negada a quitação lHHa desquite de sua 
lianç<L 

Art. 32. O (;erPntc não poderá negociar por ccmtn prnpria 
on alhria, nem associar-se em twgoeio que tl~nha relnçüo com 
os do Banco, aos qnacs deYer:í dcdiear todo o s<~u telllpO e cuidado. 

Art. 3:L Em remuneração elo seu trabalho c responsabi
lidade terú o (;pn•nte hum subsidio de 8:000~000 annnah1wnte, 
jwgo t•m qnarl<~is, e mais, a titulo do gratilira<:üo, 1 •/ .. <los 
lneros iiquidos do Bnnco. 

Art. 3!~-. No easo d<' imp<'dimcnto por mais de trinta dias 
eonseeulivos, pPrderá o Gerente o direito :í. metadt~ da gratifi
eação relativa ao tempo que c~cedcr áqucllc prazo se o impPdi
wento se prolongar a mais de tres mezes, sórncntc v~rú direito 
ao subsidio ; c se a mais de seis rnezes, podcrú a Diredoria no-
mrar-lhc suceessor. 

Art. 35. As dcducçõcs feitas nos vencimentos do Gerente, 
de que trata o artigo antecedente, pertencerão de direito ao 
empregado que supprir suas faltas. 

Conselho. 

Art. 36. Hum Conselho composto de 12 membros será 
sorteado 1wla Dir('ctoria, sempre que fôr neccssaria a sua con-

vocação. 



. .\rt. 3í. Para sorkanwn\o do~ mPnJb:·o~ do Conselho ~,·, 
podcruo entrar na urna us Hornes de act'ionistas que possuírem 
mais de !)!) acçücs. 

;\rt. :~s. c\s fnneÇÕPS do ConsPlho tPI'lllinarão eorn a de
cisão tlo rwgocio para qnn tiver sido coun1cado. 

:\rt. :39. Serão atlribnirões do Conselho: 
Lo Approvar ou n~g-t>itar· sem disL:ussão o Gerente que lhe 

ftlr prroposto pela ])ir"eloria. 
2. 0 Approvar provisnria ou del1niiivan1PI1te o n'gimento in

terno,' os regulamentos das reparli~,"i'íes cxtt>rnas e suas allera<:üt>s, 
poder~do fuzer-lltes as emendas qun jul;:ar COilVCIJientes. 

;3o Decidir ac(~rca da emissiio das a1~1:õ ~,; rescrvauas, de qne 
trata o art. 3. o , c do c111 pn-go do fundo <k reserva, art. üS. 

4. 0 Hrsolver todos os nrgoeios quP a Diredoria levar ao 
SeU C$1li)('CÍIIlelltO. 

5. 0 Decretar a demissão do G:~renl<\ dPpnis de ourir stn 
defes", ou ü revelia Jelln, quando ac:cu~a<lo [!Pl.1 Dircetnria, n 
a nul~idade da eleição Lle qualqtwr ])in'e!or aeeusado e eon
Ycncit!lo de ter CllllH't~gado nel!a meios rrprorados. 

Ü. 0 Proceder a todas as inda~a<:{írs c cxarn1~s que possão escla
recer o seu voto, rxigir documentos, inquirir testemunhas per
tencentes ao Rwco, & c. 

Art. r~o. O ConS{'Iho elcgcrit em sua primeira reunião lmm 
Prcsidrute e lltlm Secretario, para a diree~·üo e expediente de 
srus trabalhos. 

Art. !~1. O Conselho st'i poderá funccionar com oito mem
bros, pelo menos, c no caso da repetida falta desse nuuwro, ou de 
escusi). de algum dos sorteados, procederá a Direcloria a novo 
sorteio de tantos membros quantos forem ncccssarios para com
pletar o Consdho. 

Art. r.2. () Prt>sitl<'ul!' do f.onsPiho 1crú wfo d<' qualidadt~ 
no~ l'l:.tsos de empate, e o da ])irt>doria podt~rú assistir its sessOl's 
do Conselho c discutir, mas não votar. 

Art. 43. Logo que o Conselho se tiver pronunciado áccrca 
da a<Jcusação do Gerente, ou de qualquer director, enviará em 
officio o resultado de sua decisão ao accusado, e á Dircctoria o 
livro de suas aetas tw qual deverão ser lançados todos os proccesos. 

TITUI ... O IV. 

Da Assemb)éa Ge••al. 

Art. fJ.4.. A Assembléa Geral dos Accionistas será convocada 
ordirariamentc por todo o mez de Janeiro de cada armo, e extraor
dinal"iamente sempre que a Direcloria o julgar ue('essario, ou 
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Ih~ lôr l'l~querido por hum nrnnPro de Arcionistas qul' por si 
rPpn·s•~nte hun• quarto do eapital n•alisado do Banco. 

Art. 45. Tatnbem poderá ser comocada a Assembl1'•a (;pral 
P'\trnordinaria pelos lliPSrnos Aeeionistas, se a Dinwtoria o mio 
lizer dez dias depois de apresentado o requPriliH'nlo para 
l'SSI' fim. 

Art ftG. Para todas as renni<l1~s da Assembl{·a Cpr;,J será 
Pxip;ida a eonroca1:ão por anuun•·ios trcs HlZPS l'f'JH'Iidns nas 
folhas publicas, com declaração do objeclo da con vot·arito, fiíra 
do qual se não potkrú torn<~r df'libera':àO alg-unHl. 

Art. '~7. A Assenlbl{•a (~<~ral nrdinaria elr•gcrá nm sna pri
meira reunião hurn Presidenl•~ e dous Secn·tarios para a driN~
ção de seus trabalhos c •~xpedienlfl. 

Art. 48. Nas rmmiües tla .·\SSf'lllbl{·a t;eral nxtmordinaria 
senirú a mesa que th•~r sido Pleita ua Ass;~mbl•'a Cera! ordinaria 
anlcceden!P; no raso porí~m de ausencia de todos os seus IIH'III

bros, proef'<kr-se-lw á eleição de h urna nwsn ad hoc. 
Art. /jt). O l're~identP tla As:;embka (;cral, Sf'J';Í snll~tituido 

mn sua amencia pelo 1. 0 SecrP!ario, c este pPlo 2.". ,\r1uellc 
que ocr.:upar a cadf'ira da Pn·sidentia nomPará dos Arcionistns 
presentes quem jul;4ar mais habil para preltcnchcr as 'ag-as quf' 
hOU\el' na lllf'Za • 

. \rt. 5(). Serão altribuicões da Assembléa (~cral: 
1." E..:aminar por huma · con1mis:>ão de seu seio, de tn~s 

llll'mbros, as contas annuaes apresentadas pela Dirccloria, appro
val-as ou regeital-as; sf'gundo seu mcrecinwnto. 

2." Decidir todos os rw~~ocios que lhe forem propostos pf'la 
Dircetoria, ou por qualqu•·r Accionssta, que não forPm da 
attribuif,·.iío elo ConsPIIlO, sobre os l{traes upenas lhe sf'ní con
e•~dido manifestar srta opiniüo. 

:l." lklilwrar út:t't•n·a da rt{orma dt' Estatulos, dissolução e 
liquidação do Banco, da proporção do prazo marrado t' !;ua du
rução fl do aug-uu~nto de seu capital. 

4. o Tom:1r em qualq ner occurrencia e..:traonlinnria as reso
luções que mais com cnit•ntes julgar a seus interesses, com per
feita indepcndencia da Directoria. 

5. 0 Eleger os 111embros da Dircctoria e seus supplentes, os 
da commissiío de exame de coutas, os enearrt•gados da li
quidação do Banco c as eommissões e,;pPeiaes lJ.Ue julgar necf's
sarias para quaesqucr negocios exlraordinarios. 

Art. 51. A Assembléa Geral se eonsidt>rará constituída logo 
que nella se achar representado hum terço das Acções Ptniltidas. 

Art. 52. Quando, por falta de numero, tiver lugar se
gunda reunião, jul,;ar-sc-ha conslituida a Assemhl•'~a l;t•r;illogo 
que se achar representado hum quarto do capit;d n·alisado, 
e nas subscquentcs, por igual motivo, wm o nuuwro ue .\ccio
nistas que se achar reunido huma hora dPpois tla designada 
nos annuneios de con\'ocação. 
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Art. 53. P:tm a uccisüo dos nrgorios de que I ratfio os 
§§ 3. o c /L o do art. 50, c de todos que forem objl'Clo (]e as
sembléas extrao: (]inarias, Pxir,; ir-sP-lla a rcpn'sPntLu:ão de me
tade das acções I'Jnitlidas. 

'l'l'l'l'I,O , .. 

nus eh·i~·ões. 

Art. M. As eleições da Assemblea Geral serão feitas por 
escrutínio sPcrclo, exigindo-se maioria absoluta de votos nas dos 
Direclores e seus ;;u pplentes, c bastando a rPlaliva para a da mesa 
da mesma Assemblt'a, commissão de exame de cont-as e outras. 

Art. 55. Os votos scriío contados do modo sPg-uinte: 
De 1 a 10 acçõl's ... 1 voto. 
De 11 a 20 )) 2 >> 

De 21 a :JO >> 3 >> 
e assim por diantP, at(~ 20 votos qnc será o maximum, qualquer 
que sPja o numero de .\rções que o ''otantc possa possuir ou 
representar. 

Art. 5G. Somente serão admittidas as prormaçiíeli de 
outros Dam~os, apresentadas por hum de seus Dircetores, as 
de senhoras, apresentadas por qualquer Acrionista, e as dos 
Accionistas ausentes da Côrtc c Província, aprPsl'nladas por 
seus procuradores gcraes, quer estes e os do~ llatwns sPjiio 
Accionistas, quer não. 

Art. 5i. Em todos os casos serão admittidos os Yotos de 
Accionistas que provarem pela apresentação de documento 
authenlico, ter dado suas acNes em cauc:ão, em qualquer Banco, 
do qual deycrilo dl'duzir-sl' as a('t;Õl'S 1{\IP forem din•t·lalnentl' 
rcprcsen tadas. 

Art. 58. Os varios membros de huma firma social que 
possuírem acções, designarão por escripto nqucllc que dc\·crá re
presentai-a na assembléa geral c votar, podendo todos elles 
assistir c discutir Hclla. 

Art. 59. Na primeira reunião das assembléas geracs or
dinarias, qud serão abertas sob a presidencia do Prt'sidentc da 
Dircctoria , serão eleitos o Presidente c Secrctarios da mesnw 
asscmbléa geral, que tomarão desde logo posse de seus lu1J3res, 
c bem assim os tres membros da cornmissão do exame de 
contas. 

Art. 60. Na ultima reunião das assembléas gcraes ordi
narias, proceder-se-lia á eleiçüo dos cinco membros da Di
rectoria c seus cinco Supplentes, se fôr anno de cleiçõc,s, pro
cedendo-se nos outros intervallos sómcnte a eleição dos membros 
que tiverem de Stlbstituir OS JJirectorcs ausentes fOr falkdnlt'lltO 
ou demissão. 
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.\rl. liJ. .\ dt~il:uo dos Dircelor~~s e ~~~u:o. SuppknlPs ~en\ 
ft'ita por «:t~dnl<~s de cinco IWmes, procPdendo-se ;i tios scguntlos 
depois de apurada a dos primeiros: as sedulas tlereruo indicar 
por fóra a quantidade de ac~,:ões do votante, e ser conferidas 
com a Jisla de prcscn«:a antes de entrar na urna. 

Art. 62. Quando não resultar do pri mciro esemti nio maioria 
absoluta, procrdcr-se-ha a srgundo 4'Scrutinío entre os mais vo
tados e na ra:.:uo dupla dos ''otandos que faltarem para com
plemento da cleil:í.ío. 

Art. 6:1. Para a rleição da Direetoria chamará o Presi
denle <.la assPmblt·a geral dous aecionistas para servirem de es
eruladon·s da eleição, na qual não poderão ter ingerencia os 
que se tiverem apresPntado eandidalos á Directoria ou supplen
eia . 

. \ rt. G'J.. Os no mos dos yotandos serão lidos pelos cscru
tadores, os votos collegidos c sommados pelos Secrelarios, e 
os vleitos proclamados pelo Presidente. 

'I'I'I'ULO , .•. 

J)o ftnUIO tle 1•esC"1•Ut. 

Art. li5. O fundo de rcscrH será composto: 
1." lJo premio obtido pda venda das Act;:ões qtH' tiYt'l'l'lll 

de cmiltir-se para o futuro. 
2. • Do prod neto das Acçõcs que, por falta de suas respecti

vas entradas, ficarem pertencendo á sociedade, na parte até 
entiio n•alisatlas. 

:i." })a quota de G "/o, que será deduzitla com este tlt~slinn, 
dP seis em seis mezcs, dos lucros líquidos do Uanco. 

Art. 66. A dedução de que trata o § 3. o do artigo an· 
tecedente cessará logo que o fundo de reserva equivaler a 1/10 
8-o Capital do Banco, sahindo d' ahi em diante do.,; lucros or
dinarios do Estabelecimento qualquer IJrejuizo f;ue occorrer. 

Os lucros provenicntts do fundo de reserva, completo ou 
incompleto, entrarão na massa geral dos do Banco. 

Art. 67. Logo que o fundo de reserva attingir a 1/10 
do capital do Banco, será dividido pelos .\ccionistas, na pro
porção de suas respeeiivas aeçfies, entregando-se-lhes títulos 
do juro de 8 °/o ao anno, pago em semestres, cujos tilulos 
sc•·ão amortisados no fim do primeiro prazo marcado no artigo 
1. • á dura<:ão do Banco, ainda quando esse prazo tenha de ser 
prorogado. 

Art. 68. O fundo de reserva poderá ser empregado na: 
acquisição de cdificios destinados aos mistéres do Banco. 
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'l'l'l'li.O 'tdHI. 

.:\ri. G!l. Dos lucros liquidas do llanco rc3tridarncnte cn
ecrrados nos limites do exercício a que se referirPrtl, dPduzir
sr•-hüo no fim de eada semestre 12 "/o, 6 dos quaes serão ap
plieados para fundo de reserva, emquanto essa dl'dueçrío tiver 
de fazPr-se, art. 36, c os 6 restantes para se dividirem <·om 
igualdade pelos Dircctorcs c Gcnmtc: o resto sení dividido 
pelos Accionistas nos mczcs de l\1arc:o e Setembro de cada ;mnno. 
Nas mesmas epochas serão pag-os os juros dos titulas de fundo 

fole rcsena, quando os houver. 

'1'1'1'1~1.0 ,-111. 

;\rt. 10. .\ dissoluiJio (' liquidaç;io do Banm sú podcni 
ter ltl;.!ill': 

f." l)uando, findo o prazo de 'in te mmos. nilo ffir elle 
proro~ado por ddibrra1;;io <Htle!'ip:1do ela .\ss\~lllhlt•a (;Pnd, (art. 
J ."),ou nppnnadll rssa dr>lihPra.;;io pelo (;mcrno. 

2." Quando obslaculos isupcravl'is se oppozcrem ao pro
~-;resso P dcsenvolvimPnto das operações do Banco. 

3." Quando OPCOITt'n~rn pn•juizos. que, nlt'•m do fundo de 
JTSl'l'\'<1. ahsorn~rem J/10 do ,·apil;tl n•alisado. 

Art. 71. E111 qllall(lll'l' dos ~~asos pn•,islos 110 nrtigo nn
ll'ceckn!P. Jll"flt~l'tlt·r·sl'-lla {I liqnidação do Banco. l'.kgPndo a 
<hS('IJIUII;il g'l~t'al, para I'SSC lirn I'Spedal , hlllllil C(}IIIIIIÍSSiiO (](> 
!) IIWJllbrn!', cptc {li'pnis de amorlisar o~ tiliJlos de fundo d~ 
n•scna irí.Í r;J!P<mdo pPios Acriouislas, de Lres em trcs mezes, 
ns som mas IJIW fi'q· a punJtJdo e depositando 110 RalH'O do 
J)raíiil, ~~m conla corrente com juros, ou ~~~~~ qnalqucr oulro 
quando <llpwlle o ni1o recPba. 

Art. ~~- A Direeloria represcntaní o Banco aetivn c 
passivanwnlc. P poder<i, eomo em causa propria, demandar e 
ser demandada, eom plenos poderPs para n~pn•scntar, promover 
~~ dcfemler o:> intrrcsscs do Banco; fazendo porem em todos 
os casos oo possíveis psforços para concluir amigavelmente quaes
qucr contestações que poss~o suseitar-sc á solução regular das 
transae1:ücs do Banco . 

. \rt. 7;3. A Direcloria YPndcrú em hasta publica •quaes
qucr predios. tilulos c penhores que lhe !'orem adjudicados 
para seu pal-(amento, quer por sentença rios Tribunaes, rtucr 
em vü·tude de oondiçõcs de seu~ contrados 
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Art. í'L Os Din•ctorps ~ SI~Us snpplent.Ps pod••riío ser ree
IPitoscm sna t.otalidarle, drwndo o sPr sr~mpre trPs dos primeiros. 

Art. 7::i. Dar-se-lia incompatibilidade para o rnr~Jo do 
HirPdor do Banco: entre membros de qualquer Socirdndf' mcr
nmtil ou cnrnnwrci:ll; Pntre parenii'S f'lll J " e ~. 0 grito de 
eonsHIII!Uinidade e t.• rk a!Hnidadc. 

Art. 711. O emprego dfl qu311-jLWI' meio reprovado pela 
sil moral, annnlla a t>leiçiío do membro que o tiwr posto em 
prntiea, perh~nc•~ndo a aeeusaçiío á qualquel' Aceionista, e a for
rnaçiío do proeesso e a serlfença de nnllirlafle ao Conselho. 

Art. 77. A subscripção dos presentes Estatutos importa a 
sua apprnvaçfio por parte dos Aedonistas, e suas disposições 
obrigatorias no que lhes fi)r relativo. 

'I'I'I'ULO IX. 

Os Snhsrriptores flns Estatutos clegPruo cJ'entre si bnma 
Cornmissfio de t.rrs membros, que fieaní incumbida de aprPsrn- •· 
tal-os á approvnr;;1o do (~overno Imperial c autorisada para .. , 1 
annnir a quaP8fJLH'I' rnodifica\·ões quP o mesmo (;on~rno julgar 
neeessari:ls, quamlo não versarem sobt·e pontos Pssrneiaes. 

Outro sim ficará aquella comrnissão antorisada a requel'er 
<~o (~ovt•rno a retirada do primeiro projeclo de Estatutos deste 
Haneo, apresPntando em Seh•mbro do armo passado, e subs
tituído pelo 1west~ntc, assim corno a res;ratar por novos talões 
os que se aehüo distribuídos, na raz;io dupla das acções que 
l't~(l I'«'Selll ;i o. 

Se o (;overno s•~ di;.;nar De1Tetar a incorponu;ão da so
eicdade, st•rá a mesma eom rniss;io com petentc para fazer a pri
meira chamada do rapital, (art. la.") cujo prmlucto será depo
sitado crn qnlquer Hanco acreditado, em conta corrente com 
.iuro, assim eonro para convocar a assembléa geral dos accionis
tas para eleição da Direeloria installadora e seus snpplentcs. 

A Dired.oria installadora, logo depois de eleita, procPderá 
á escolha do Gerente, assim corno ao sorteio d1~ 12 rr.cmbros. 
do Conselho que tem de approYur o Gerente proposto pela Di
rcctoria. 

Huma vez approvado o Gerente, a Directoria: 
1.• Procederá á canfeeção do regimento interno do Banco. 
2." Mandará registrar os Estatutos no Tribunal do Commer

eio. 
3. 0 Tratará r](' instalar e organisnr o cst.ab•)lccimcnt.o eom 

a possível brevidade, quer no que fúr relativo <ÚJ mult•rial, qm."r 
ao pessoal. 
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'~ o Proutovcr;i, por meio de agentes de sua co11nança, a 
orgauis:u;ão de a~soeia~ül's de credito rul'al no ct•ntro da Pro
Yincia . 

. \ Din·ctoria instaladora far;í a st~gunda chamada doca
pital para a vespt~ra do dia que dPsiguar para a nlwrtnra do 
Baneo c co11w(o ele suas operaçiics. 

:\ IIH'sma Din·etoria funce.ionarú pordous nnnos chis com
pletos, st•ja qual lôr o lapso de tempo interposto entre a data 
de sua clei<·ão e o prineipio do anno proximo seguinte. 

Hio de Janeiro, 18 de Fcyerciro de 1858. 

DECHETO N. 0 2.396- de 2 de Abril de JS:i!J. 

Autoriw a incorporaçiio e approva os Estatutos do Banco Soe
COITO e Au:rilio, com tlircn;as alterw;urs . 

. \tterHlendo no que ~lc rcprescntúriio (~eorge Hudson e 
outros, IJPi por bem Cont~eder-lhes nutot·isat,:ão para fundarem 
m·sta côrte h1111ta sot:iedadn nnDnYnta com o titulo de Banco 
Soccorro c Auxilio, o qual se reg-Úiarü pelos Estatutos que com 
t•ste baixão, fazendo-se nos mesmos as sPgnintes alterações: 

f. a .\l'tTPSl't'llle-S<': 
No art. I. • depois das pala \Tas- pela ,\sst'lltbl(·a gnal 

<I 1s :weionislas- a~ sP~IIinles- e appror;u;ào do (;owrno. 
~o lim do § :;. " do Jrl. J 2-,\ rdilflua depende de appro

Yação do ( ;OVt'I"IIO. 
2." I>iga-se: 
~o art. t.o vinte annos, Plll Yez de-trinta annos. 
Noart. 2. 0 Pmlngnr de:W.OOO aer;ões de 100~cada huma-

10.000 aeçiíes d<• 200:? cada huma. 
No art. :l. 0 de 20:;,, em vez de 10,~000. 
No § 3.' do art. 18 2 "lo em lugar de 5 "/o 
3.a Supprirna-se o art. 24. 
4:a .\dditern-se os nrti;.ws seguintes: 
Artigo. O Banco niío póde ser installado, sern estar distri

buído hum n11nwro de ac~ões eorrcspondentc a 2/3 ao menos 
do fundo soeial. e não p<ídcní dar começo êÍs suas operaçõe,s anks 
de rcalisado J /4 do Yalor dPssas acçõ<~s. · 

Tarn bem não poderão as acçües ser lend idas ou cotadas 
na Praça sem que o banco Lenha principiado as suas ope
raÇijes. 
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'~ o Promoyerií, por meio <h~ ageulcs de sua <:onnança, a 
organisaçiío de a~soeiaç<iPs de credito rural no centro da Pro
vinda . 

. \. nin·ctoria in~taladora faní a segunda chamada doca-
pital para a vespPra do dia que dt•sigtÍar para a abet·tura do 
Banco c começo de suas operaç{ics. 

A nH'sma Dit'Pdoria funcdonarú por dons annos ci,·is com
pletol>, sPja qual lôr o lapso de tempo interposto entre a data 
de sua elei(·ão e o prineipio do anno proximo seguinte. 

lHo de Janeiro, 18 de Fe\·creiro de 1858. 

DECHETO N. 0 2.396- de 2 de Abril de JS:J!l. 

Attto~·i.~a a i11corporaçiio c apprm'a os E,çtatutos do Banco Soc
rotTo c A ux·ilio, com di rcrsas alterw;õrs . 

. \tlPtHicndo no que )[c rt~prescntúrão (~Porgc Hudson e 
outros, HPi por bem Conceder-lhes nutorisa~·iío para fundarem 
m·still côrte h tu na sodcdadP anun\ ma rom o titulo de Banco 
Soccorro c Auxilio, o qual se regitlarú pelos Estatutos que com 
este baixiío, fnzentlo-sc nos mesmos as s<·guintes altPrnçucs: 

1." A t·<~rpsc<'ll t e-st•: 
No art. 1. 0 depois <las palanas-pda ,\sst•lltblt'·a gt~ral 

ti 1s acdouistas- a-; S('~lliutes- l' appnmu;üo <lo t;O\t'l'llo. 
:\'o lim do § ;). " do art. 12- A rf'limna dependP de n ppro

vação do ( iovt•rno. 
2." Diga-se: 

;\o art. L" vinte annos, <'111 n~z de-trinta annos . 
. No art. 2. o Pmlngnr de :W.OOO ncçõt•s c\ c 1 00~ cada hum a -

10.QOO acçtiPs d<• 200;"; cada huma. 
1\o art. :1. 0 ele 20:;11, Nll vez de 10~000. 
1\o § 3.' do nrt. 18 2 "/o em lugar de 5 "/a 
3.a Supprimn-sc o art. 24. 
4·a .\tlclitcrn-se os artigos sPguintcs: 
Artigo. O nanco nno pódc ser installado, sem estar distri

huido hum nHnwro de ae~:õPs correspondente a 2/3 ao menos 
do (undo soeial. c uiío p<'1dcní dn r começo iÍs suns operaçõe;s antes 
de re:~lisado 1/4 do \alor dessas ac<:ücs. · 

Tarnbem não poderão as acç<ics ser '·cndidus ou cotndas 
na Praça sem que o banco Lenha principiado as suas ope
raçôes. 
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Artigo: S•í podem fazer parte dos divid~1ulos os lueros 
liquidos pnncnicutcs de op•~r<H:(íHs pfli·ctivumente cuneluidas nos 
n·spcctiHIS semestres. 

Artigo. Se no prazo de hum amw, contado da data deste 
])ecrdo, não tiwr o Banco dado principio as suas OIH~raçcu•s, 
lieani sem f'll'cito a presente concessão. 

Arti:.;-o. A administração do Baneo publicaní, aV· o dia 8 
de e a da llll'Z, h um ha lanço deseu wh ido do seu ar! h o e pas
sho c das opcraç1ies que tiver feito no mcz anll'rior. 

Arligo. O banco não pôde fazer outras opcruçlíes além 
dus que são dcsignadus nestes l~statutos, pelo modo por que são 
appro\'adas. 

E' applicavel ao Banco Soccorro c Auxilio a doutrina do 
art. 10 do Dcerdo n." 5í5 de 10 de Janeiro de 1:;'.!1. 

Francisco de Salles Torres Homem, do :\leu Conselho, 
Ministro e Secretario de Estado dos l\egoeios da Fazenda, c 
l'rcsidPnte do Tribunal do Thcsouro l\aeional, assi 111 o tenha 
entendido c rara executar. Palacio do Hio de Janeiro, em dous 
de Abril de mil oitocentos eineoenla c oilo, trigt~si1110 oita\o 
da lndepcndcncia c do lmperio. 

Com a Uubriea de Sua l\lagcstadc o lmpPrador. 

FranciscQ de Saltes 1'orres Homem. 

EST ~ TUTO'~ DO B.\l\CO SOCCORRO E lUXILIO. 

Art. 1.° Fiea ereada nesta ct\rtc huma Sociedade anomma 
com o nonw dtl Banco Soecorro e Auxilio, a qual 1lurará.por 
:10 annos, contados do dia em que t•st•·~ Estatutos l'ort'llt appro· 
vaqos pelo Clon'l'no, podendo este prazo ser prolnngado pela 
Assembléa geral dos Accionistas, •Itnndo assim o julgar con
veniente. 

Art. 2. 0 O seu fundo social he de 2.000.000~ divididos 
em 20.000 acçõcs de 100' cada huma, o qual poderá sc1· du
plicado para o futuro. 

Art. 3. o O valor de cada h uma de lias, ser;i realisado em 
prestações, nunca excedentes de 10~000 , devendo a 1. a ter 
lugar assim que, approYados esles Estatutos, for eleita a Di
rectoria; as mais, quando esta o julgar eonvcnicnte. 

Art. 4. o O aceionista que não rcalisar sua entrada no prazo 
indicado, perderá o direito que thcr ás aeçõcs subscriptas, bem 
corno ás entradas feitas; salvo se a Asscmbl{•a geral, 1'111 fhce 
de motivos ponderosos relevar a sua falta . 

. \rt. 5." Esta Soeirdadc s.·, podrr;í ser clcssnlvida :mtPs de 
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:lO anüos, ao prazo P.lll qur~ tiyer siJu prorogauo, quando se 
reconhecer que clla, em vez de lucros, causa prejuízo a SPU!! 
accionistas, devendo-se, no a elo uc sua uissoluçüo, lllôHear a 
fónna de sua final liquidação. 

Art. 6." Cada acdonista só he rcsponsavd pdo valor de 
suas aet:ões, cuja transl'ercnda seriÍ feita por temto no livro 
competente á 'ista das mesnws, e das partes int0ressadas por 
si, ou por seu legiLimo procurador. 

Art. 7. o Esta Socicdi\dc se propõe a Pmpreslar dinheiro 
a premio nunca excedente a 1/3 mais do que le\ar o Banco do 
Brasil, nem em quanlia menor de 5:t)000 n'~is nPm uwior du 
1. 000~000, as pessoas ntenos abastadas que olkrer.en·tn t~m ga
rantia qualquer olJjcclo, que tiH'I' hum lalor intrinst•t·o real, 
especialmente ouro, prata, diamunlPs, pedras pn:eiosa", alfaias 
de preço c scmellwntes, a prazo de 1 a ü mezes, ú vontade do 
devedor. 

Art. 8.0 A retmiiío dos Accionistas, repr~sl'nlando 1 ;'3 de 
seu IHIIlll'l'O total, con~tituirú a Assetublt'•a geral, quo se rPu~ 
nirú h uma n~z, pelo menos, no anuo, uo dia que l'l\r dl'si~
nado, devendo em cada reunião nonwar o st.·u l'n'sidenle fl 

dous Secretarias, t'lll escmtinio scGrelo por maioria rclalha 
dos Membros Jll'escntes. 

Art. 9." Organisada a mesa c lido pPla Directoria o s«tl 
relatori6, nomcar-se-ha huma :Jommissão dP lrf's mmnbros pt>la 
mesma lürma prescripta no art. 8. 0 para o cxarm~ dos balanços 
c contas apres{~ntadas: a esta eommissão SPrú franqueado o Ps
criplorio da Companhia ~~dadas todas as inlimnaçüt•s que ·~xigir. 

Ar L. JO. Na sq~unda reunião, a eomntissiw apresentaní o 
resultado dos spus exames, indicando alí~m disso todas as lll<'
didas, que julgar com·pnientes aos inlerPsses da Companhia. 
alim de IlOdcr a Assembll:a rcsoher o <JIIcjulgar mais vanl<~joso. 

Art. 11. Tambem a Asscmbléa se reunirá extraordinaria
mente quando a Direcloria, ou quando tantos acdonisla<>, quantos 
representarem um quarto do capital em.~ctho, assim o requeira. 

Art. 12. A Ass:•mbll·a geral compete: 
§ 1.• Nomeai' pelaliínna antecedente, em lista do cinco nomes, 

por simples maioria dos accionistas presentes, os membros da 
Direcloria. 

§ 2.• Dümiltil-os, c nomear outros em st•u lugar, quando não 
cumprir bem seus deveres. 

§ 3. • Decretar o augmenlo do prazo P uo fundo social. 
~ 4-.• Deliberar sobre a dissohu:ão.da Companhia. ' 
§ 5. o Dcerelar a reforma dos artigos destes Estatutos. lo~o 

que julgar eonwniPniP. 
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~ li HP~oh'l~l' tlc-ntro dos limiiP~ tksi<'~ Eslalullh, so!JI'P tudo 
f!IH~ julgar util ;í Companhia. 

Art. 13. .\s rPsolnçfíes tomadas sobre a matPria do:; para
graphos 2, 3, '~ e 5, do urtigo antecedente serüo por nwioria abso
luta do numero total dos aecionistas, cujos votos si•rfto Sf'lltpre 
<'llll.tados .~·m ntsilo dP 1 por 1 O arções, não podendo a lgtll'lll ter 
mats d1~ a voto~ . 

. \rl. 1'1. O arrionisla qm~ não porlcr compnn~rl·r, dar;Í pro-
cnr;H;ào a outro tlceionisla. 

1\rt.. J;). Quando a Assemblóa não podf'r diliherai·, por 
falta dn numero, far-se-ha nova eonvocação, com dcelaração 
t~sperial do ohjecl.o, sobro que terá de resolvPr. E nrsla n~u
ni;io os votos pres1~ntes formão a Assembl{~a, qualqiiPr qne SPja 
o seu nu mero. 

Da Directoria. 

"\rt. 1G. A Dirretoria se comporú de 5 nwmhros, o mais 
votaclo s1~rú o PrcsidPiltc 1 e o immPdiato servirú ck ~P.erdario; 
durarão por dous annos, e serüo substituidos 1wlo~ C)lll' SI' lhes 
sr·:.;uirem na orckm da volaeão. 

At·t. ti. A' Directoria "compete: 
§ 1." Organisar provisoriamente o regimento inlrrno para 

regularisar o modo pratico do serviço. 
~ 2." Nomear os empregados c demittir os que não sPrvirem. 
~ :J.° Convor,ar a Assembl(~a para os easos extraordinarios, 

e quando o exigir o numero de aecionistas de:.ignado no art. 11. 
§ 4." EmlitÍ1, cxPctüar as resoluções da Ass,~mbl(~a, cumprir 

as prescriJH:ões dPstes Es!alnlos, c promover (}(>nlro 1!1~ srns 
limites tudo quanto liir de interi'SS!~ para a Companhia. 

Art. 18. A Direcloria, nas suas operaçües, obscrvar;i a,; 
seguintes regras. 

1. o Os pcn h ores de ouro, prata e diamanll's podPI"fíO ohle1 
3/f~ de seu valor intrínseco, os mcn·cis de preço ató :~quartas partes 

2." Os emprestimos sobre cauções serüo por yia de huma, 
cautela explicativa da quantidade especial do objcclo que deixa 
Pm garantia. 

3. o Na escriptura, o rnutuario concederá á Companhia amplos 
poderes para vender em leilão os penltorcs dados, todas as 
vezes que não pague pontualmente sua obrigaçfío no prazo 
(:nnvr:ndonado, eoncr:dendo-lhe mais hum nwz de prazo, pura 

fd 
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sohrr a divida, rrs\ituindo-sP-Ilw o quf' sohnu ao depois de 
dl!duzidas as dcspezas fci\as ~::om o Jeilüo, lllHS ;; o /o de com ruis-

são. 
!, .. o Todos os ohj('c\os tlados rm penhor, serão prcvianwn\P 

avaliados por pPssoas idtmPas, <JlW t!Prt'lll lian(;a tlc sua capa
cidade ~~ probidade. 

Art. Hl. Nigucm será Dirrc\or se não possuir c drpo-
si\nr !íO ac<;fít~s des\a Companhia na raixa da sot:iPendr. 

Ar\. 20. Sempre que algum ddles pg\ivcr impedido srr
virá o immcdiato em ''otos, alim de que sempre a Dirre\oria 
fnncdone com numero completo. 

ATt. 21. Os membros da secrd<,ria srto individualmente 
responsawis pelas infracçõcs deste::; J~statutos P do rPginH'nlo 
interno, c mais pelos nhusos <ttW comnH~tterem c prejuízos 
que cnusarcm á Soriedade. 

Art. 22. Como rdl'ilmição <le trabalho~~ rrsponsabilidadr, 
terão os Dircclorcs 10 "/o do,; lneros líquidos repartidos }lOf 

cada hum, em relação ao tf'mpo qu<> scrvin~m. 

Art. 23. De G em G nwzes se far.í o dividendo dos lucros 
havidos, depois de deduzidas todas as dcspezns deeretadas nestes 
Estatutos, c mais !) 0 /o parn seu fundo de reserva. 

Art. 2 1L Todas as contestações serão decididas por arbilros, 
sempre que isso for possível. 

Art. 25. A Uircctoria fica revestida de plenos poderes 
para demandar e ser demandada, e com livre c geral adminis
tração para obrar em nome da Companhia, dentro dos limites 
destes Estatutos, tudo quanto julgar-lhe hc vantajoso. 

lHo de Janeiro, 31 de Março de 18:)8. 
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m~nor numero de acçõrs podPrão assistir as dei i!wmçiirs, dis-
cutir, mas não votar. . 

Art. 3'.._ A convocação da A~scmblt'a geral terá lugar por 
convite da Direcção, em edital firmado pelo seu Presidente e 
Secretario, e a lixado ú por la do Banco, na praça do Commercio 
p puhl;r:,do no~ .IWI!llí':: d" i!!iliur publicidad<'. 

ArL 35. No dia c llora marcado para reuniUo da Asscm
]l[{~a geral, esta se julganí reunida com os accionistas presentes 
( art. :J:l ) e tomará decisões por maioria ah~oluta de votos. 
l\las nenhuma dclilwração poderá ser tomada na primeira con
vocação, não estando presentes pelo mrnos tantos accionistas 
fJUantos representarem hum quarto do capital clfcclivo do Bancc. 

Art. 3ü. Quando a Assembléa geral nfio poder deliberar 
por falta de votos sufticientes, haverá nova convocação com a for 
malidade do art. 3'i, declarando o motivo da nova reunião, 
c nesta tomarão decisão eorn quô~lqucr numero de votos que 
se reunir. 

Art. 37. As dPlilwraçõcs para augrncntar o fundo do Banco, 
para a sua dissoluçiio antes dos vinte c cinco annos, para 
p11orogar-se sua uurar,:iío, c para reforma destes I~statutos só 
poderão tomar-se quando se reunirem Yolos coneorues de accio
nistas que representem ctous terços do capiti1l ctTcctivo do 
Banco. 

Art. 38. As n•tmiõcs extraordinarias terão lugar, quando a 
llirrct;ão as convocar por ocwrrcncias de casos, para cuja decisão 
ella se não julgue competente, ou quando lhe mr isso requerido 
em rcprcsentGção individualmente assignada por accionistas 
que possuão, pelo menos, hum quarto do capital eil'cctiyo do 
nanco. Em virtude de tal rcprcseutação deverá a ])irecção 
convocar a :\sscmbll~a dentro de oito dias uleis, aos que se 
seguirem ao da entrega, que constará pela data que lhe porá 
o Secretario do Banco, dqJois de averiguar e conhecer sua lc
r;alidade, quanto á pon;ão de capital que deve comprehender. 
Se a Direcção nüo fizer a convocação, incorrerá em responsabi· 
!idade, c os representantes tem direito de chamar os accio
nistas á reuniiío extraurdinaria por annuncios publicos, nos 
qtwes s~) assignem com designação do numero de acçõcs de 
cada hum, c declaração do motivo do chamamento, c das 
razões que tiverão para representar á l}ireeção. 

Art. :39. A Asscmblija geral, reunida na ftirma do artigo 
al!ltcccdente, sú poderá tomar decisão reunindo os ~otos do 
m:t, 37 , e não admitlirá discussão alguma além do ohjecto 
p<Jra o que foi eonvocada. Púdem, comtndo, ·ali apresentar-se 
iudiea<;ões para serem decididas na primeira reunião ordinaria. 

Art. l~O. A Assembl6a geral terú hum President~ e dous Se
ci1etarios, todos eleitos annualmente na sessão de 31 de Julho, 
por maioria de votos relativa, em escrutínio secreto, e em huma 
só lista dos aceionistas f{Ue tem \Otos. 
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Art. ~-1. HaYcndo impPdim<mto do Pwsidente e Secre
tario serão suhslituidos, o Persidenk pelo 1. o Secretario, este 
pdo 2. 0 e este pelo immediato em YOt{Js, ati~ a primeira reu
nião da Asscmbl{•a, em que tcr(t lugar a eleição do qne faltar. 
. Art. 42. Pertence ao Presidente abrir c n~char as !>l'SSÜCS' 

<".nnePder a pala na, manter a ordt~m e regularidade na~ rl is
t:nssõcs, efazcr executar as rcsoluçiícs da Asse:nbl(·a. A nt~nhum 
ncdonista he pc>rmittido, mrs1110 para cxp!icaçõt'S, fallar mais 
de dnas YCZl'S sobre o mesmo assumpto: e.xeeptnão-se a Hi
recção c a commi~são de exame, que poder:to responder ús 
questiícs que lhe forem dirigidas. 

Art. r~:~. ]1erLPnce aos Secrctarios ler c repelir as leituras;, 
qnnndo o Presidente or;!Pnar, redigir as actas, c apurar os 
lotns nas <'leiçiies, (eon. os dos 1T1<1iores accionistas JH'csentcs), c 
ÜlZl'r a eorrespondrncia c expcdicnl<', que de\ .~rú Sl~l' nssignada 
prlo Presidente e 1. o Secretario. 

Arl. t.l.. i\a primeira reunião da Assemhll·n, c logo de
pois de eleita a mPz3, se procPderit ú eleição, por c.;nutinio se
rrrto c mai,Jria r<>latiYa dr 'otos, de tres accionistas habilitados 
1n túrma do art. :n, p:1ra l'ormarem a commi~s.io cl,• c-.;anlP, 
qac den~dt scn ir att; ú sr;zuintc reuniüo orrlinariil d:J .\'i.';<?m
hl(•a, em que serú rrnoYada. Occorrendo no intPrva\!o impc
d mcnto de algum membro, será substituído pPio imnHxlialo em 
"otos. 

Art. 45. Na~ reuniões ordinarias da Asscmhlt'·a geral, 
que terú lugar c111 31 de Janeiro, c 31 de Ju:l10 de eafla armo, 
a Direcção aprüscntará os balam:os semestracs do Banco, fe
chados em 31 de Dezembro e 30 de Junho, c a commissão 
de exame o rl'lato··io do Pstado do mesmo Banco, para o que 
dPwní ler sido pn'vianH~nu, chamada pda ])ir<'cç·ão. A' Yista 
do dito halant;o e rdatorio a As,emhl1'·a disenlir;i t' pronunciará 
seu juizo sobre as eontas e adlllini:;trarilo. 

'Art. 4G. l\a Assemblt'·a ger11l de· 31 de Julho tPrá lugar, 
por escrutínio secrclo, c maioria absoluta de votos, a eleição 
da nova Direeçuo para a qual podem ser· reeleitos quacsqucr dos 
Directorcs, que rcunão os votos neerssarios. 

Em seguida se procederá á clciçüo da meza c commissão 
de C\amc que tem de st~rvir no mmo seguinte, na fôrma dos 
11rts. 4-0 e 4.ft.. ()uando houver nmpate de votos, se proccllt:r:i ú 
no1o cseru!inio sobre os empatados. 

Art. !;7. Pertence á Asscrnhlt;a gPral fixar os onlt~nados 
dos cmprPgados, sobre proposta da Direeção. 

Art. 1,8. Depois de approvados pda As'iCIIlhll·a geral 
(art. 7!1) os prc>st•ntes Estatuto:;, s6 el!a poderü reformai-os
do modo que dispõe o art. 3B, mas qu3Iqunr rdimna ou inno
vaçiío nunca tcr"<"í lug~l' na se3são em que for proposta. 
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TI'I'IJLO VI. 

Couunissuo de exante. 

Art. !~9. A comrnissão, logo que for convidada pela Di
recção (art. 45), deverá examinar escrupulosamente o estado 
da escripturação, e das operações da caixa, da correspondeneia 
c comportamento dos empregados, fiscalisando se os Estatutos 
e decisões da Assembléa geral tem sido rf'slrictamente exf:'cu
tados; para o que todo o estabelecimento lhe será franqueado, 
e a Direcção lhe dará todos os esclaredmentos qu~ forem exi
gidos. O exame deverá terminar tres dias antes da reunião da 
Assembléa geral. 

Art. 50. Concluído o exame, a commisiião fará hum re
Iatorio circumstanciado, no qual emittirá a sua opinião sobre 
o estado do Banco, e maneira porque tiver sido administrado. 
Este relatorio será registrado no livro das aclas da Assembléa 
c impresso com o balanço, para ser distribuído pelos accionistas 
que o pedirem 

TITULO ""11. 

Da votacuo. 
~ 

Art. 51. Os votos st'rão contados na proporção de hum 
por cada cinco acções. Nenhum accionista porl~rn, por maior 
que seja o numero de 'suas acçõcs, poderá ter mais de seis vo
tos, ainda sendo procurador de outros aerionistas. 

Art. 52. Os nccionislas com votos, impedidos ou :UIS{•n
tes, só poderão ser representados por outros accionistas, que 
devem estar munidos de procuração. 

Art. 5:3. As acções que tiverem passado do domínio do 
primeiro possuidor, não dão ao accionista cessionario o direito 
de votar em Assembléa geral , sem completar tres mezes da data 
do respectivo averbamento no registro do Banco. 

TITUI~O VIII. 

Da Direcçuo. 

Art. 64. O Banco será administrado por cinco Directorcs, 
que serão accionistas pelo numero de acçõcs que marca o art. 
10, os quaes serão eleitos annualmente prla Assembléa geral 
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de :H de Julho. Exccpluão-sa os primeiros, que por lerem de 
oq;anisar o Banco, c pô l-o em regular andamento, devem eom
pletar hum anno de serviço, ou mais, se na primeira época, 
marcada da eleição, não o tiverem completado, devendo neste 
.caso servirem até a cpoea da eleição seguinte. 

Art. 55. Os J)irectores são obrigados a conserrar em de
posito no Banco vinte c cinco aeçõcs de que sejão proprietarios, 
ou aquellas que pos~uirem, na conformidade do art. 10, as 
quacs serão inalienavcis durante o tempo que servirem. 

Art. 56 A Direcção nomeará annualmente d'cntrc os seus 
l\lembros hum Presidente c hum Secretario, c este escreverá 
circumslanciadamente os trabalhos e decisões da Direcção, em 
hum livro de actas, que serão assignadas por todos os mcrn
b r os presentes. 

Art. 57. Haverá reunião ordinaria da Direcção huma vez 
por semana, e cxtraordiuaria qwmdo ella julgar nccessaria , 
ou quando fôr convocada, pelos Directorcs de serviço. Todos 
os Directores tem obrigação de vig'i:Jr incessantemente pelos in
teresses do Banco ; mas, ali·m dissú, haverá diariamente de 
serviço (desde que se abrir até fechar as portas) dois DirPctores 
que dnvcm dirigir as operações. 

Art. 58. A Direcçào Mganisará huma relação das firmas 
que poderão ser admittidas á desconto, c o maximo da quantia 
que poderá ser descontada sob a garantia de cada huma. 

Art. 59. J>ertencc á Direcção a inteira administração dos 
fundos do Banco, que regt-rá como entender, cingindo-se aos 
presentes Estatutos, c ao regulamento interno que houver de 
organisar, c que deverá apresentar á approvação da Asscmhléa 
geral dentro de hum anno dPpois da installação do Banco. 

Art. 60. Os fundos do Banco estarão em CASA I<'ORTE, sob 
a guarda da Tlirt>cç.ão, em cofre que terá trcs chaves, sendo 
hnma <Í cargo do Thesoureiro ou Fkl do Baneo, c as outras it 
cargo dos Direclores de semana. A Direcção poderá escolher 
Thcsoureiro como melhor entender, c os :Fieis que mais possa 
precisar, sob proposta do Thesoureiro, que tenhão probidade e 
aptidão ncccssaria para o expediente da Caixa; todos estes Em
pregados prestarão a liança que marra o art. 68. 

Art. 61 A Direcção tomará suas deliberações á plurali· 
dadc de votos, c não estando presentes todos os membros, em 
todo o caso serão ncccssarios trcs votos wnformes para tornar 
valiosa a deliberação. Os membros vencidos podem declarar seu 
loto na acta. 

Art. 62. As ordens, corrcspondcncias e resoluções impor
tantes serão assignadas pelo Presidente e Sceretario, eln nome 
da Direcção, c os objcctos de expediente pelos Directores de 
serviço. Tudo quanto se expedi!· ficará registrado. 

Art. 63. Os Dircctorcs e mais empregados do Banco serão 
individu1lmentc rcsponsavcis quando infringirem os Estatutos e 

• I 
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regulamento intrrno, ou praticarem abusos de qualquer na
tureza. 

Art. 6'J.. Qunndo algnm dos Dircrlorcs se nchar impedido 
por mais de hum mcz, a Direcçüo por meio do seu Presidente c 
~eerctario chamará substituto para S('nir dun1nte o seu impe
dimento , rqwlando-se pela onkm dos lllais votados. 

Art. 15. A Dirce~;üo, lo~o que rsh'jão concluídos os ba
lanços scrnestraPs de 80 dP .lu lho c 31 de ])pzemhro, (o que 
não dnerú exceder de 15 dP Julho a 15 de Janeiro), parlici
pará aos trcs nwmbros da com missão de <'xame, que \'fiO \'C

rifiear o rslado do llaneo, nos intcnallos d(~ 15 á 2ü de Julho, 
e de 15 á 2G de .l aneiro. 

Art. 6G. Os l)ireetorcs, rm compensação do seu trabalho 
c responsabilidade, terão huma commissão de einco por "/o 
sobre o total dos lucros do Banco, a qual será repartida com 
igualdade entre ellcs. 

TITULO IX. 

Art. 67. Os empregados do I~anco SPrào <'seolhidos c dr
miltidos pela Direcção, e seus ordcnauos lixados pela Assem
blóa g-eral, sob proposta da Dirceçflo. Os accionistas que 
reunirem as qualidades prccis«s tcnio prefPreneia aos em
prrgos. 

Art. ti R. Todos os l'fll pn'gados que rrerberrm ordPnarlo 
prrslari:io, it satbfa~;ão da Jlin'etilo, fiança idonea, ('orn•spon
dcnlc ao onknado. l~sla liança será d(~ Yinte wzcs o importe 
do ordPnado para aquellcs que matwjil n'm fundos; c súmentc 
de dez yezcs para os qne forem unh;amente de escripta. As 
fianças podem ser substituídas yJOr depositos de valores, ou de 
accõcs do Banco e da Caixa :Filial do llanco do Brclsil. 

Art. ü9. A morte do aceionista não obriganí a li<inidar 
o Banco; seus herdeiros ou rPprrsentantrs não poderão (k liír
m a al~unla f'mbarllçar o andalllrnto " oprraçiirs do flam:n, .;; 
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~ómente terão direilo a recepção dos dividendos e a poder trans
ferir suus aeções, se lhes convier. 

Art. 70. A Direcção procurará sempre ultimar, por meio 
de arbitras, as coutcsta<,:Oes que se possão suscitar durante a 
"í>Ua adlllinis!ração. 

Art. 71. O lkmco poderá requerer dos Poderes Polilieos 
quaesquer previlegios, ou medidas favoravcis ao credito, scgu
ran~a, e prosperidade do estabelecimento, n particularmente 
requerer á que as acções, ou fundos do Banco, pnrlen.-:entes á 
estrangeiros, sejão em quaesquer casos, Iuesuto no de guerra, 
tão respeitados c inviolaveis como os dos naciona<'s 

Art. 72. O Banco não poderá negocinr por sua conta em 
generos, mercadorias, ou bens de raiz, salvo se os adquirir 
por tratos com os seus devedores, execução ou atljudieação; 
mas neste caso deverá vendel-os no menor prazo possível. 

Art. 73. O Banco poderá comprar e possuir os prcdios 
que forem necessarios para o seu estabelecimento. 

Art. 74-. As opcraçües do Banco, e especialmente as qne 
disserem respeito a particulares , são objeclo ele se~n·do para 
seus empregados, aquelle que os rcvellar será rcprctH'ndido, 
se da rcvellação não resultar damno; se resultar s:-rá expulso c 
responsabilisado. 

Art. 75. Toda a pessoa que faltar a boa fé, ou não cum
prir pontualmente os seus tratos com o Banco, será excluída 
de negociar com cllc, directa ou indirectarncntc. 

Art. 7G. Havendo dous dias santos seguidos, em lmm 
d'clles os Directores de semana farão com o l1orleiro a yisita 
interna e externa do Estabelecimento, para Yerilirar se ha mo
tivos de desconfiança que exijão providencias. 

Art. 77. A Direcção do Banco fica pelos pn·sentrs J~sta
tutos, autorisada a dPBtandar e ser demandada, e a obrar c 
~~xercl'l' eom livre c geral administração, plenos t\ positivos po
deres comprehendidos e outhorgados todoii, sem rcscn a alguma, 
mesmo os de poderes em causa propria. 

Art. 78. As pessoas que contratarem com o Banco, paga
rão a taxa do sello dos títulos porque contratarem. 

TITlJLO XI. 

Disposições es1•eciaes e ti·ansit.oria§. 

Art. 79. Approvados os presentes Estatutos pelo Governo 
Imperial, se convocará a Assembléa geral para a eleição da 
meza, com missão de exame, c Direcção, na fónna dos art::;. 40, 
t.t~, ,l.G c 5't. 
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llECIU~TO l\." 2.3!:7- de 2 de "\bril de tt<)!J. 

Autorisa a incorporaç!io c approw o:-; estatuto.~ do /Janco Com
mercia.l Paraensc, com divcrsa.ç alteracues . 

. \ltendendo ao que Me rPpresPnlárão Miguel .Jnst·~ 1\aio c 
C"., .l!oa!ptim Fr:.1.ncisw Femandes e Augusto Eduardo da Costa. 
lld por ht~m Conct>dnr-lht•s autorisar;ão para fundart•m ua Pro
vinda do Par<Í lturna Sociedade anonyma com o titulo de Banco 
Coutnllcrcial Panwnse, a qual se regulará pelos Estatutos que 
com este haixão, fazando-se nos mesmos as seguintes altc
raçiic$: 

1. a Subsliluão-se 
(}; art~. I_. o e~-" pdos seguintes: 
Art. L" O llanco Commercial ParaPnse, estaheled!lo na ca

pital Ha Provinda, será de desconto, ernprestirno c deposito, c 
s:~u l'êtpital poderá elevar-se a 1.000.000:tP, dividido em acções de 
:WO:;i\ cada hun1a. 

1\rL 2." .\s entradas das aeções serão realisadas em prcs
tnçiies uão nwnores de 10"/o• c nas t'•poeas qUt~ forem marcadas 
pela direerJto do Banco, tendo-se em vista o disposto 110 1." 
dos arli;ios addilivos da alteração 5.a 

() § 12 do art. 14. pelo seguinte: 
§ 12. Heceber, cmquanto convier, dinheiro a juro de 2°/o 

rneno~> do que a taxa dos descontos do Banco, passando letras 
á ordem a prazo não menor de 30 dias. 

2. a Suppri rnuo-se: 
Os §§ 7. o c 13 do art. H. 
<) § unico do art. 16. 
()s artigos 18, 25 c 26·. 

3. a Diga-se: 
No ait. '•·.-20 annos-em vez dc-25 annos. 
Na 2." p:trle do § 3.• do. art. H- 2il"/o do sr•u ca:ütal 

realisudo-em vez de-25"/o do seu capital. 
'L a Aecrcscente-se : 

No fim do artigo !~."-c approvação do Gov1~rno. 
No~ 1. 0 do art. H, depois da palavra-terra-as seguintes~ 

eujo prazo não exceda a 6 mezes. 
l\"o fim do§ 8." ôo mesmo artigo :-c que as retiradas nào 

se faqão sem prévio aviso de 15 dias ao menos. 
No fim do artigo 48:-c sem approvat:üo do (~ovt'rno. 

5. a AddilPill-SC os artigos seguintes: 
Artigo. O Banco não póde S(~l' insta-lindo sem t'slar distri

huido ltnm nunwro de aeções correspondente a 2/3 ao tnenos do 
fundo soda!, c nilo poderá dar come~o as suas orwra<.;õ<'s a1lt~~s 
de realisado J /'~ do valo;· dessas acçües. Ta 111 br~III n:10 pockrão 
as ac~õC's sr•r vendida.~ ou cotadas na Pnça, S"tn fJLW o BancO:. 
t(~nha principiado a:; suas operaiJíes. 



<\ rligo< o Banco não roderit lút:l' outras OlJI'I'açües aklll 
<las que são approvadas por cslP Decreto< 

Artigo. Não podem fazer parte dos di\idendos senüo os 
lucros liquidas do Banco prownienles de operações dlediH~
mcnle coneluidas dentro dos rcspcttiws semestres. 

Artigo. A Dirccção do Banco IJUhlit:ar;í até o dia 8 de cada 
mcz hum balanço desenvolvido do activo e passivo do t•stahe
ledmcnlo, c das operaçües que tin•r feito no n1ez ankrior. 

Artigo. Ficará sem ell"eilo a LtUtorisatJio com·cdida por esftl 
Decreto se o Banco não det· principio as suas opcrac,:üt•s dc11tro 
do prazo de hum anno, a contar desta data. 

Artigo. Hc applicavel ao Banco CommNcial ParaPnse a dis
posição do art. 10 do JJcereto n. o 5í5, o de 10 de Janeiro dt~ 184U. 

Francisco de Salles Torres Uomcm, do !\lt~u Consclllo l\1 i
nistro e Secretario de E~lado dos :\"egocios da Fazenda e Prl'~i
dcnte do Tribunal do Thesouro Nadonal, assim o lenha <·tllt'tHlido 
c faça executar. l'alacio do Hio de Janeiro, em dous de Abril 
de mil oitocentos eincoenla c nme, Lrigcsiuw oilalü da lu
dcpcndcucia c do lmpcrio. 

Com a Hubriea de Sua Magcstade o Imperador. 

Francisco de Sall es Torres lfomcm. 

ESTATUTOS DO JUNCO CO~niEUCUL (•,Ut\E~SE. 

'1'1'1'111,0 R. 

lto lf::u.wo. 

Art. 1.0 O Banco C:Jmmcrcial Paraensc, estabelecido na 
capital da província , será de desconto , cm preslimo c de OJH'
raçíícs de cambio. Seu capital poderit ser elevado a 1. 000. oco:;;, 
divididos em10.000 acçües de 100;u,OOO cada huma, moeda, lq.;al, 
admittindo-se por ora sómen te Accionislas para 5. 000 aeções, 
ficando ao restante 5. 000, em reserva, para serem vendidas 
<tuando a Assembléa geral do Banco assim o determinar. 

Art. 2. o As entradas das acçõcs serão rcalisadas em quatro 
Jlagamentos igU:lCS, SPndo O 1. 0 dentro de trcs dias, dqJOiS 
do edilal fixado pela Direcção, e os seguintes nos prazos inl
prdcrivcis de tres, St~is c 110\<~ mezes; dentro dos nove' mczes 
c·ontados da installaeão do Banco: os novo;; acdonislas realisarão 
;i vi:; la os pagamer!tos \ enridos, c sú gt>sarüo do:; prazos que 



n~slarem a vencer, e lindlls os l'('fl'ridos no\e IIH'Zl'S, o~ no1os 
accionistas realisarão luuu ú 'isla. 

A rl. :t" Os accionislas que uepois dt~ wrilie:m·m a !~ullla 
entrada deixarem de pag<H. as entra(las subsequenlP:., per.krúo, 
a Lendido do l~anco, as t•ntradas jú verilicad;1s, e o llln·ito de 
aceionista, e as al'l;iles serão yendidas por <.:onla do 1\anro, 
«Jttalldo a Direcçiio o julgar convenil•nte. 

Art. /L" O Hanro tlurarú yinle e einco a11110s ronlados da 
data da sua installat;iio. Findo ~~siP prazo, polil-ní ~~·r Jll oro
gado por <lell·rmina~;i() da AssenllJl(~a geral dos arcio11i~t<1s . 

• \rt. 5." O Banco poderá ser dissolvido por ddilwr;l!:fio 
da sua ~\sst•mbku g-Pral, IIH'SIIIO antes de findarPIIJ o, únle 
e cinco annos 111areados no art. 4-.", se se conlH'ccr que a sua 
dura~;ão lw prPjudicial. 

,\rt. G." O Bunco serú dissohiuo de facto, ~~ t•nlr<llá t'lll 
liquidação, logo que tiH~r solfrido pr«·juizos que knliúo alJsor
vido o seu fundo de reserva; e vinte pur n·nto do st'U rapiL.1l 
etledi\O. 

Art. 7. 0 A Asse111blt'·a geral para cll'ição da prirncira Di
recloria lerá lugar lo c; o qUI~ lwjüo subscri pLo~ 2:10. ooo:;;-oPO. 

'I'I'I'UI.O n. 

!J}os .\.ct.•ionistns. 

A rl. H." O Banw considera seu arcion isla \Pda a pl'ssoa, 
corpor;u:.fw 011 .\ssoriaçiio que possuir ue~ües, sl'j;l ro1110 pro
prietario, s«·ja «'o111o n•ssionario, euj11s acçües «'sliH'I'l'lll roHI
pdl'llll'IIJelllo a\l'rbadas no liHo de re;.:islro. (I il\l'l"hiiiiH'lllo 

para l'awr clrt·etiva a tran~f(~rcneia, ter;í lugur ú ,;sta das arções, 
e das partes eontractantcs, ou Sl'US Prwur;~don·s cujas partes 
assignarüo termo de averhamenlo no eornpetcntP lino do Banco, 
~em que jnmais haja endosso nas ditas act;ües. 

§ Unico. 1\o ca~o d!~ ju>.tiflcar perante a Din•cção perda, 
ou extravio de qualquer acção: e11tregar-se-ha ao arcionista 
hum a nm a a poliee, prestando elle us de\ idas gara ui ias. 

Art. \.l." Os aceionistas não respondem por mais do que 
o valor de suns ucçües, as q llt\l'S podem ser Yendidas, ou le
gadas, na fôrma do artigo antcct~dente, mas o seu capital nüo 
poderá ser retirado antes da exlinrão <lo 1:anro . 

• \ri. 10. Os .\ccionistns d«~ t:iÍ1eo ou lll~:i~: acl'(íe:: s~o lw
bilitauos para \'Oiar ~~~~~ Asseml.Jk·a geral, e st'renl ,;JI;:dos para 
lllt'l!lbros ela Cornmissão de~ exaru«'. ~~Ónletll«~ os ;:ccionist;JS de 
\'Íille e ciuro ou mais arc;tics podcrüo ser yoi~H!o:; p~1r·a Direc
tores, ruas «jtrdllllo ~l' \l'!'i!iclue ni\o !JU\er 'ince c l!Ulll accio-



r '1'Jti ) \ u_ 

nistas de nunwr o de ar:<,:ties, seriío <HIIuiltiuos a completar este 
numero, o~; de immt·diato nulllero li<~ ac~·ües. 

Art. 11. Os accionisli:s, o Presidente e Secretario da A~> 
scrnbka geral, os llielllbros tia commis~iio de exnmes, os Di
rPetorcs e os e111pregados do Bant:O podNiío ser uadonaes ou 
estra ng-ciaos, i nd isti neta ruen te. 

Art. 12. llaveurlo accionistas com firmas sociaPs, só hum 
dos' soeios poderá votar <' ser votado, po(kndo estes no iwpc
dimento uon1ear o sneio qne o deva sub!;liluir como votante. 

Art. l3. He Jwrmiltido aos acdonislas, depois de con
cluida a revisüo da cornmissüo d•~ ••xauw, verilit:ar o balanço 
á vista dos livros que lhe estarão para isso patentes por lres 
dias, sem comtudo poder cxlrallir copias. 

'I'J.'f'llf_.O 111. 

Art. H. As opern~<1es do Banco S<~riio as seguintes: 
§ 1." Descoutar l!'tras de calllbio e da terra, que tivPrem 

pelo menos duas firlllas de reeou!Jeeido en·dito, das quaes huma 
em todo o caso sl'rá dt~ pessoa residt~nte nesta eidadt•. 
~ 2." Descontar bilhetes da "\trandl'ga, e quaeS<Juer outros 

titulos do ~ovcrno, paga\eis em prazo lixo. 
~ 3. 0 Emprestar dinheiro sobre penhores de prata e ouro, só 

pelo valor dn seu peso e to<pw, mediante as c<~utclas marcadas 
nos artigos 2l e 22. 

E bem assim sohn• Jm•!lios urbanos na capil<~l, prí·Yi<llll<'lll<~ 
sP:~uros, routra l(1go, al~ 1111'lad<~ do seu \alor, por nwio de 
hypol.het~a pnhlira, nito pod••rulo o Banro <'lllpregar <~111 lransac
ções desta ultima ~~specie mais do que \Íute e cimo por cento 
do seu eapilal Para se conhecer do valor do'i predios, se to
marü por base, além da avaliação, o aluguel, como juro de 
dneo por cento. 
~ 4." EmprPslar sobre Apolil:cs da Divida, Publica pela fôrma 

que convier ú Dirceção, e sobre aeçõt~s do Hanco Commercial 
Paracnse, e da Caixa Filial do Banco do Brasil, até 3Jf,. do seu 
lalor realisado. 

§ 5. 0 Emprestar sobre acc;ões de qualquer outra Companhia 
dl'sla Pro\'iucia atô 2/3 do seu valor realisado, ou do preço do 
werrado, quando este fôr inferior áquelle. 
~ G." Emprestar por 111eio de letras ató quatro rnezes sobre 

algodão, cacáo, e lJorraella, ató JIH•la<k do Yalor 110 rnereado. 
~ 7." Espeeular sobre opcra~·ões dt~ ca111bio. ' 

Comprar e vcndPr fllü('das tlc ouro e prata, qnímdo conYiPr 
ernprego de fundos pu:·,l!isados, uu realiscli;Cto dl'l!cs (precedendo 
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para h uma c outra operação mnioria de votos ela llirecçfio) até 
o valor de Yinle e cinco por cento do seu ('tipital ell'cctivo. 

§ 8." u~~eebcr gratuitamente dinheiro de quasquer pessoas 
pnra llws abrir eontas correntes, c \'crificar os rcspcclhos pa
gamentos e tras!'erendas por meio de cautelas cortadas dos 
talües que den~rn existir no Banco com a nssignalura dos pro
prielarios na tarja, comlanto que tacs cautPias 11ão sejão da 
quanti;, menor de c<~m mil róis. 

§ H." Heceht~r en1 deposito ouro, prnta, joias e tilulos de 
\'alor, medinnte a commis:;iio de mPio por cento, n qual se rc
pitirú toda a vez que exceder a hum armo o tempo de deposito 

l~xceptuüo-se quaesquer título-s do Banco, que se guardarão 
gratu i lamente. 

% 10. Cobrar por conta de tt~reciros quarsqncr valores, e 
fazer dcllcs remessa em dinheiro, ou ldras, mellianle a eorn
missfío que se convencionar. 

§ I J. Encarregar-se da cobrança na Praça de letras per~ 
tenccntcs a indivíduos que já tenhão conta corrente aberta, 
medinnte n commissão de meio por cm!lo. 

% 12. Heceber (em quanto eonvicr) dinheiro n juro de dous 
1•or cento menos do que a taxa dos descontos do Banco, a 
prazo fixo, nunca menor de tre:> rnezes, e por quantia maior 
de cem mil r{•is inelusi\·c. 

§ 13. Emitlir IC'tras n vales, em conformidade dos artigos 
25 e :w, uflo podendo júmais a sua emissão exceder a cin
cocnta por cento do capital eiTectivo do llanco. 

Art. 15. O juro para quacsqucr degcontos c cmpreslimos 
será arbitrada todos os quinze dias pela Direcloria, que o fará 
publico pelos JonwPs. 

Art. Hi. Nenhuma transaeção de deseonto e Pmprcslimo 
lHHicrú S<'l' fdla senflo por 1111~io de letra. Nos resp1·etivos \'en
d nwnlos estas podel';1o ser rel'orruadas (o q 111~ liea ;i dd iborat:ão 
da Direcçüo, mediante a amortisação d(~ vinte por cento do 
capital primitivo, e pagamento do competente premio, tendo-se 
sempre em vista que as novas letras não tJiminuão em garantias; 
excepluão-se ns letras de cambio, c aquellas que não trouxerem 
declarado o premio comminatorio, marcado no art. 18, as quaes 
de,erão ser integralmente pagas. 

§ Unico. O juro das letras que ti,·erem maior prazo de seis 
mezcs até doze mezes, rnaxirno do prazo com que se poderão 
deseontar, seriÍ de mais trcs por cento ao anno do que o juro do 
llanco que regular na occasião em que a letra for oiTerecida a 
desconto, comtanto que a importancia total empregada nestes 
descontos não exceda a vinte por cento do capital effcctivo doBa nco. 

Art. 17. Se a firma de algmn dos J)irectores que estiver 
de scrriço vier em letra ofTerecida a desconto, não se contará 
no numero, das exigidas por g-arantia, nem sP descontarão 
ll'! rns que s1'1 ti ven~rn firmas dt- DircctorPs. 



Art. 18. i\a falta <lc rPnovaçiio da transnc<Jío prla fórma 
nwreada no arl. Hi, ou elo pagamento inlrgral. se a Din·1~<;ão 
niío <·onviPr na firma, o premio !Jda d\'lllora até n•al embolso 
s(•r:í <le dt~zrseis por ecnto ao anno, o qual deverá ler sido dc
eiarado no corpo da letra, e desde logo será proposta a com
petente ac(,'ão. 

Art. 1!) Sccpwlqucr l<~tra pmvcniente de cmprPslimo sobre 
penhores nfiO ft'll' pagu, 011 rf•sgatnda 110 YCilCÍillento, rar-SC-hil 
V<'IHla tkllt~s em leilfio mer('alltil, pn·cl'dcndo a!muneins por 
oito dias afixado:; na porta do Banm, e public;1dos ern .lornaes, 
porlen<lo eomluclo seu dono n·s~atal-os al{~ o momento de co
llii'C,ar o lPililo, pagando as desrwz:1s que tiver oeeasionado. 

Art. 20. As letr<!s c títulos a eobrar por eoota de terceiros 
q11c não forem poniHalmentc pagos, serão cntre;nws n seus donos, 
depois de tPr f<'ilo n proksto dos que rl<'lle ean~ecrem. Em 
ncnhnm easo o Bnneo se encarrP; .. wr:í de pleitos jndiciaes rs
tranhos, assim corno nfio n•spondcr:í por enganos de vencimen
tos, provenientes de eola" erradas nos mPsmos docnmentos. 

Art. 2l. Os r>mprcstimos sohre penhoras de ouro c prata 
terão lug·ar quando os q11e oll'erecen•rn aprPsr>ntarem avuliaçfio 
clellt's, pelos eont rast<'s approvados pela Direcçfio, e nlóm disto 
mostrarem qnn os penhores são seus, que es\fio livres c desr>mba
r:u;ados, devt>ndo assignar tcm1o ele responsabilidade com obri
gação de se sugeitarcm :ís disposições dos Estatutos, ordens c 
us~Js do Banco .. 

1\ rt. 22. O prazo sobre penhores niio excedení a seis mczcs, 
mas podPní sPr r!'formado. A qHantia que empr<~star sohn~ omo 
c prata niHl ~~x<·edPrn a ':lj:l da sua avaliação. 

Art. 2:l. Quando se on·ercça em penhor gcncros arrnasc
nados em deposito, o Banco exigirá da parte ordem cscripta 
para q11e os administradores dPsses dPpositos os ponhão ú sua dis
posição, o que será logo verificado. 

Art. :!'~. A venda dos penhores de qualquer natureza para 
solução de lclras vencidas será feita em leilão mercantil, pre-
sidido por hum Director do Banco, c liquidada a conta das des- f 
pezas do leilão, juros vencidos, c commissão de hum por cento, l 
se entregará o saldo, se o houver, a <[lWIII pertencer. j 

Art. 2ii. O Ilanco podnrú cmillir letras em vales, com tanto 
que a somrna em circulação nunca excederá ú metade do seu 
fundo ell'crtivo, e que o prazo de cada hum d<>lles niío srj:1 me-

i 
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nor de cinco dias, nllm a quantia inferior a 20~000. Estes vales 
serão passados por dois Dircctores c rubricados pelo Presidente 
da Direcção. 

§ Unico. A responsabilidade destes vales será toda do Banco, 
e não dos portadores, ou endossadores que nenhuma terão, sal
vo se a quizcrem tomar, e expressamente o declararem. 

Art. 26. As letras c vales serão pagos no llanco em moeda 
legal, apenas sejão apresentados, no vencimento, ou depois dclle 
indistinclamente, como fõr vontade dos portadores. Nenhuma 
emissão porém será feita sem estar autorisada pela Direcção, de 
que se lavrará acta designando a somma a emittir, c qualidade 
dos titulos. 

TITULO I.V. 

Doli dh-ltlentloli e fundo de l'eSCil''Ul. 

Art. 27. Haverá hum balanço todos os semestres, com o 
fecho de 30 de Junho e 31 de Dezembro, que será apresentado 
impreterivelmente á Assembléa geral em sua primeira reunião 
ordinaria. 

Art. 28. Do lucro liquido de cada semestre se deduzirá 
cinco por cento para fundo de reserva, e o resto será o lucro de 
que se fará dividendo nos mezcs de Janeiro c Julho. 

Art. 29. Se a installação do Banco tiver lugar até 31 de 
Dezembro de 1857, o primeiro balanço será em 30 de Junho de 
1858, mas não haverá dividendos neste primeiro semestre, por 
isso que devem começar os dividendos scmcstracs hum armo 
depois da installação. 

Art. :10. A' <lcbito do fundo de reserva serão levadas as 
dividas que rorPlll reputadas inteiramente perdidas. O fundo de 
reserva augmcntará com o beneficio que houver na venda de 
acções acima do par. 

Art. 31. Na dissolução do Banco, o fundo de reserva que 
houver será accumulado ao capital, c dividido pelos accionistas 
proporcionalmente ao numero de suas acções. 

TITULO V. 

Da Assentbléa geral. 

Art. 32. A totalidade dos accionistas será representada 
pela sua Asembléa gernl. 

Art. 33. Formará a Assembléa geral reunião legalmente 
convocada dos accionistas de cinco ou mais acções; os do 

rl-2 



( 33G ) 

DECRETO N.o 2.398- de 2 de Abril de 1859. 

Autorisa a incorporação e approva os estatutos do banco União 
Commereiat e Agrícola de Pernambuco, com diversas 

alterações. 

Attendendo ao que Me representou José Jeronymo Montriro, 
c Tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho d' Estado, Hei 
pot• bem autorisar a incorporação do Banco União Commercial e 
Agrícola, da Provincia de Pernambuco, c approvar os respectivos 
estatutos, que com este baixão, sujeitos ás seguintes alteraçües : 

1. a Elimine-se: 
No Art. 1. o as palavras - que poderá vir a ser de emis

são, se para isso obtiver autorísação dos Poderes do Estado; 
No Art. 2." as palavras~ o Banco poderá dar principio ás 

suas operações l.~ c. , até o fim ; 
No fim do § 2. o do Art. 10 as palavras-fianças c quinto 

sobre fianças; 
No fim do § 3. o do mesmo Artigo as palavras-ou títulos 

particulares, c sobre cauções,- accrescentando-se ahi- com 
tanto que as sornnws que houverem de ser retiradas do Banco 
não scjão pagas sem aviso prévio de 15 dias ao menos, cessando 
do fim desse prazo em diante os juros que vencerem as res
pectivas quantias, até que sejão retiradas, ou haja declaração 
de que continuão em conta corrente; 

Os Arts. 13, 1.í, 19, e 2'~; 
O§ 4. 0 do Art. 20; as palavras-ou particulares- do § 

4. 0 do Art. 21; os§§ 5.0 do mesmo Art. 21, e t.o do Art. 43. 
No§ 3. 0 do Art. 43 as palavras-e o mnximo dos prazos 

porque lar-se-hão os mesmos. 
No Art. 21 a palavra- fianças- accrescentando-se ahi ; 

dep€lis da palavra-ll'tras -as seguintes:- a prazo que não ex
eeda a seis mezcs. 

No ultimo periodo do § 8. o do Art. 21 as palavras- ou 
títulos particulares. 

2.a Diga-se: 
No Art. 18: não eiTectuando todavia operações de cam

bio- em vez de- mesmo eiTectuando para esse fim operações 
de cambio, no que em caso algum poderá empregar mais de 
:tO 0 /o do capital etfectivo. 

No Art. 58: Decreto n. 0 575-em lugar de-Decreto n.o 1.136. 
3. • Accresconte-se: 

No fim do § 1. o do Art. 10: as letras descontadas pelo 
Danco deverão ser garantidas por duas assignaturas, c não terão 
prazo superior a seis mezes. 

4.• Hedija-se assim o Art. 17: -poderá receber dinMiro a 
premio com tanto que as letras aceitas pelo Banco sejão á ordem 
e de prazo não menor de 30 dias. 
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!).' AddiiPill-SP os artigos seguintl's: 
Artigo. O Banco nào púde ser installado sPrn l'Siar dis

tribuído h~m numero de acçõcs correspondente a 2/3 ao menos 
do fundo social, c n;1o podP.ni dar começo ás suas operações 
antes de rcalisado t;r,. do valor dessas aC\'ÕCS. Tambem não. 
poderão as acções ser vendidas ou cotadas na praça, sem que 
o Banco tenha principiado suas operações. 

Artigo. A administração do Banco publicará até o dia 8 
dt) cada mcz o balanço destmvohido do activo e passivo do 
t'slabelccirncnto c_ das operações que tiver f('ito no mez an
teecdentc. 

Jêrancisco de Sallcs TorrPs Homem, do J\Jeu Conselho Mi
nistro c Secretario d'Estado dos Negocios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha cn
lt'tHlido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro, em dous 
de Abril de mil oitocento~ cincocnta c nove, Lrigcsimo oitavo 
da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

Francisco de Saltes Torres Tlomcm. 

EST.~ TU TOS DO 8,\NCO UNilO CO~IlllmCIU E AGRICOU. 

'I'I'I'ULO I. 

Art. 1. • Fica organisnda na Província de Pernambuco sob 
a denotninação de União Commercial c Agrícola hum Baneo de 
deposito e desconto, e que poder<Í. vir a ser de emissão, St) 
para isto obtiver autorisação dos Poderes do Estado, e durará 
15 annos, contados de sua installação. 

Art. 2. 0 O fundo capital do J~anco será de 2.000:000:t', 
dcvididos em dez mil acções. Este fundo poderá ser elevado 
por deliberação da Asscmbléa gcr<.l dos Accionistas, e autori
sação do Governo; o Banco podcrü dar prineipio ás snas ope
rações logo que hajão suhscriptos 500:000!;\\. 

Art. 3. • O Banco constitue hum a companhia anmmyma, e 
suas acçües podem ser possuídas por nacionacs ou cst ran~eiros. 

Art. r~. o A translerencia das acções sôrnentc se opera por 
acto lançado no registro do Banco, eom assignalura do proprie
lacio, ou de procurador com Poderes cspedacs. '., .... 
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Art. 5." As enlradns da;; aeções que rs!ivPrem sulJscriplas 
ali~ o aelo da instalhu,;ão do Banco, serão rcalisadus em pres
tações de 20 o/o pelo modo seguinte: a primeira logo que lôr 
eleita a Direcloria do Banco, e cada huma das outras nos prazos 
designados pela mesma, em annuncios feitos com antccedencia 
de trinta dias, ao menos. 

Art. {i.0 Os accionistas quo não clfetuurem os seus pa
gamentos com a devida pontualidade, dei xarüo tle ser consi
derados como taes, e perderão ern beneficio do Banco as pres
tacões anteriormente realisadas. J~xceptuüo-se todavia os caso, 
e1Í1 que occorrerem circumstancias e!í.traordinarias, devidamente 
justificadas perante a Directoria. 

Art. 7.0 O dividendo consistirá nos lucros lifJuidos do 
Banco, provenientes de transacções elfectivamente couduidas 
dentro do semestre a que se rdcrc o divitkndo, Mpois. de 
deduzidos a "/. que ..:onstiluirão hum fundo de rcsena. Esta 
deducçào cessarú desde que a re~ena ~~\teder a dceima parte 
do fundo realisado do mesmo Banco. Os dividendos serão pago& 
nos mezes de Janeiro c Julho de cada umw. 

Art. 8." O llan~o será dissolvido de lacto, e entrar{! em 
liquidação. logo que tiver soiTrido prt>juizos, que absorvão o 
fundo de resena, c dez por cento de seu capital ciiecti v o. 

TITULO 11. 

Das operações. 

Art. 9," O Euneo em suas operações rrgular~se-Jw pclo5 
seguintes artigos: 

Art. 10. O Banco clfectuará descontos, eu1pn•stimos e 
contas correntes, na fôrma dos ~§ seguintes: 

§ 1.0 Operações de descontos: primeiro, de letras da terra, 
títulos de compaHIJias ou particularPs, que no cornmereio 
se costumão descontar; segundo, de bilhetes d'Aifande~a c 
do Thesouro, e quaesquer outros títulos do liovcruo a prazo 
cerlo; terceiro, de ldras de cambio. 

§ 2. o .Ernprestimos sobre penlwrcs, cauções c fia11ças, e que 
ten1o lugar primeiro, sobre penhoi'es de ouro, prata, diama11tes 
brutos ou lapidados; segundo, sobre generos de producção na
cional ou estrangeira, e não susceptiveis de deterioração depo
sitados em armazens alfandegados; terceiro, sobre apolices da 
divida publica, e outros títulos do Governo, acções de companhias 
ou títulos particulares; quarto sobre hypothccas de bens de raiz, 
até 10 por cento do capitul realisado, quinto sobre lian~as. 

§ 3. o Contas (;orrentcs sobre dinheiros dqJositados; so!Jre 
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penhores de ouro, prata, diamantes; sobre apolices da divid:t 
publica, outros l.ilulos do t;overno, acçc1es de eompanhias, 
ou titulos de particulares, c sobre cauções. 

Art. 11. O Hanco poderá tomar em guarda c deposito 
ouro, prata, brilhantes, joias c titulos de valor. 

Art. 12. lloderú cobrar, por conta de terceiro, dividendos 
ou quacsquer valores, e fará dellcs remessa em dinheiro 011 

letras. 
Art. 13. Ter;Í a faculdade de cmitlir hilhrtcs ao portador 

e á Yista, ate a somma do seu capital eiTertivo. Estes bilhetes 
serão realisaveis em moeda metalica ou notas do Thesouro, e 
garantidos do modo seguinte: 

5~ "/o por igual somrna em apolices da divida publica, do 
juro de 6 "/. ou nas de 5 "/. c '•· "/.pelo valor eorrespondPntP, 
c em acções das estradas de ferro, lJ.Ue tcnhão garantia de juros 
pelo Governo, todos estes títulos pelo sru Yalor nominal; c 
50 "/. por igual somma em tilulos de carteira de que trnta 
o Art 10 § 1.' dos l~slalutos. 

Vara re:~Iisação dos seus billwtrs em metaes ou notas do 
Thrsouro, conscrvaní o Banco em Caixa somma nunca inferior 
a 50 • I. desta segunda parte da emissão. 

As apoliccs c acçõcs que servirem de garantia á emissão 
serão de propriedade do Banco, e ri carão depositadas em seus 
cofres. 

Os bilhetes emittidos pl'lo Banco não poderão ser de valo.l 
menor de 10~000. 

Os descontos de qualquer t•missão superior á S<lmma auto
risada neste artigo, c garantida do modo que tica determinado, 
reverterão em favot' dos cofres publicos, sendo o Banco obrigado 
a entregai-os como multa pda infracção do mesmo. 

Art. U. Para melhor regularidade da circulação, poderá 
a Diredoria do Banco estabelecer semanal, ou mensalmente com 
os Bancos de emissão do paiz a troca reciproca de seus bilhetes 
pagando-se o saldo em moeda corrente. 

Art. 15. l'odcrá fazer movimento de fundos proprios ou 
alheios de h uma para outra Província, ou para fóra do Jmperio. 

Art. 16. Poderá encarregar-se, por com missão, da com
pra c venda de metaes, apolices da divida publica, c de todos 
c quacsquer outros títulos. 

Art. 17. Poderá receber dinheiro a premio, como e quando 
lhe comicr. 

Art. 18. Poderá comprar de conta propria mclacs precio
sos, mesmo effcctuando para esse fim operações de cambio, no 
IJIIC, em easo algum poderá empregar mais de 10 o/. do capital 
cfi'cctivo. 

Art. 19. Poderá comprar c vPnder apoliccs da divida pu
blica fundada, ou quaesqucr outros lilulos de credito da Nac:ão. 
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'I'I'I'IJI.O 111. 

Dos descontos, entpt•estinaos c eoutus 
cort•entcs. 

Art. 20. As operações de desconto de que trata e art. 10 
§ t.o serão subordinadas ás scg·uintes disposiçües: 
~ 1.• Todas as letras ou titulos partieularcs e publicos qtw 

forem oiTerccidos a descontos, deverão ter prazo lixo de venci
meu to, estarem desembaraçados de qualiJ!ICr li tigio, e conterem 
a declaração de pagavcis no lugar em que for feito o desconto, 
llUando sejão aceitos fúra dcllc. 

§ 2. o As letras da terra deverão ter, pelo menos, duas firmns 
conhecidas e de acreditado conceito. As lirmas dos Dircdores 
mio serão contadas no nutn('I'O das que se exige para des
conto. 

§ 3.° Kas letras de cambio basta que a firma d.1 terra sPja in
teiramente conhocida c acreditada. 

§ 4. o Os prazos das lctrns admitlidas a desconto poderão 
elevar-se até oito mczes, sendo neste caso o desc.mto mais alto 
que o estipulado para as letras de rrazo ató seis mezcs. 

§ 5. 0 A taxa dos descontos de letras da terra, n de cambio 
scrú fixada pela Dircctoria todas as semanas, c publicada no Jor
nal de maior circularão, salvo occurrencias imprevistas, em 
attenção ás quaes a Dircctoria poderá altnrar tt•mporariamcnte 
esta disposiçft!o. O preço do desconto de títulos ser[t objecto de 
con vclll;ão. 

Art. 21. Os cmprcslimos, posto que se bascem (<)m penho
res, cauçüe~ ou fianças, não se verificarão todavia se não por 
meio de lctnJs a':eilas pelos impetrantPs, sngeilando-sc ás se
guintes condiçõ<'s: 

§ 1. o Deverão os irnpdranlcs mostrar que são os legilimos 
po~suidores dos bens oiTerccidos, e que eslfio lirrcs de qualquer 
Cllcar~o, que~ possa impedir sua vcndil em leilão mercantil, e 
depois de os depositar, assignarão o respectivo termo, em que 
se declare, além do exposto, que se sugcitiío aos usos do Banco. 

§ 2. Sendo os penhores de ouro, prata , ou diamantes, apre
sentarão os impetrantes tlo cmprcstirno, antes do deposito, a 
avaliação de contrastes approvados pela Directoria. 
~ 3. o Sendo os penhores sobre gcncros depositados, ,·irá 

eorn ellcs a declaração do v<Jior designado por corrcctorcs da 
approvaçfio do Banco: exigindo-se prévia mente da parte c me
diante as nccessarias vcritlcaçücs, huma ordem para que os ad
ministrndores dos dcposilos os ponhão c conservem d'ahi por 
diante ú disposirão do Banco, na mesma ordem os ad minis·· 
tradores lanrari1o sua responsabilidade assigna11do-a. 
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~ ·~·.° Constando os penhorPs dl' apolirt'S da dívida publicn, 
<1q:ii1~s de companhias, 1ilulos do l;o\Pl'llll, ou parlit:ulares, 
entregará a parte ao Banco h uma procuração bast;.mle, para que 
este possa Yerili>,<ll' a transl'erencia, quando julgar necessaria. 
~ 5.• O cmprestimo sobre lian~:as dTeduar-se-ha com a se

gurança relativa as pessoas que a garantirem com hum ou rnai~ 
li adores, á satisfação da JJircctoriCl, obrigando-se estes, por 
termo assignado, ao Banco como prindpacs pagarlorPs, c cada 
hum solidariamente, aceilando o afiançado letras pelo que 
rccPhm· empl't~staJo. 
~ 6.• O prazo dos ernprestirnos sPrá regulado pt~lo § !~.· do 

11rt. 20; a taxa de juros será conn·nrional, mas nunca poderá 
ser menor que a estipulada para os dPscontos de letras. 

§ 7.• i\ão sendo paga no wneimonto qnnlquer letra prove
niente de emprestimo sobre penhores, serão estes vendidos em 
l!~ilão mercantil, com assistcneia de hum dos membros da Di
rectoria, precedendo annuncio dt~ 8 dias atnxado no Banco e 
pHblicado :l d1as seguidos em Jornat~s; ali'~ ao momento tio comc
çnr o leilüo; poderá o dono dos penhort~s n·s::;-atal-os, pagando 
tudo q un dnver l~ as despPzas dlh:! uad as: a lhís verificada a venda 
~~ lit(nidada a eonla das dt·spt•t.as, juro-; l'llllt;ulos do Yendmento 
e da eommissüo de Jj2 "/o, enlrer;ar-je-lla o saldo (havendo-o) 
a qtwm perlt~neer. 

§ 8. • Sobre penhores de ouro c prata serflo os ernpreti
mos feitos at~ o montante de seu valor real, eom o abatimento 
ue 10 por"/ •. 

Sobre diamantes atú metad<: do que foira avaliado pelos 
contrastes i!pprovados pelo Banl'o. 

Sobre gcneros depositados em armazens alfandegados, de 
hum quinto até metnde do seu valor, S<'gundo sua naturPza, 
em vista do pret;o dado pelos eorrctnres I' posit;üo do mercado. 

Sobre apolices da divida publica, ató o montante de seu 
preço na Praça, r.om abatimento dt' 1 O a 15 por o /o, e sobre títulos 
de Governo, acções de companhias ou títulos particulares de 
metade até 3/.i do valor no men:ado, segundo sua oseillao:ão c 
firmeza de gurantia. 

Art. 22. A conta corrente fer;í lugar, precedendo o d()
posito de quantia não menor de ;JOO.ij)UOO, c será regulada pelas 
disposições seguintes: 

§ 1.• O Banco verificaní os pagamrnfos c transferencias por 
meio de cautelas cortadas dos talões (que devem Pxistir no Banco) 
com assignaluras do proprictario na tarja; as cautelas não po
derão ser de quantia menor de 50JD000, este servir;o será gra
tuito, e o nanco além disto se incumbirá tambcm gratuitamente 
da cobrança na Praça dos dividendos, letras on títulos das 
pessoas que tenhão eom elle contas correntes abertas. 
~ 2. o As contas eorrentes de adiantamento sohm pcnhon~s 

e c;m<;õcs serão reguladas de acordo com a disposi<;iío do § 8. o 
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do arl. 21. O juro e rondi1;ücs destes cmprcslilllos ser ao eon
n~nciouars, nnm~a sendo o premio inferior ao designado pan 
descontos de letras, subentendendo-se que podendo eontinuar 
por mais de hum armo, cada h urna das parcellas abonadas, 
será tsaldada dentro de seis mezes, I' quando os interesses do 
Banco exigirem , a Directoria poderei suspender 11ovos adian
tamentos. 

§ 3." Sempre que se abrir qualqurr conta rorrentc , o nanco 
hc obrigado a rccebrr· em pagamento as quantia~ que para 
rste lim ou por 1kposito lhe forcru rcmrltidas, em hora o 
sejào antes do vcneinwnlo das respectivas parcellas, com tanto 
que scjão 111aior!'s de :io,:POOO, c n;io inferiores ao saldo. 

Art. 2:J. Aos nc~;oeiantcs que abrirem eonla eorrentc 
eom o naneo, se dará prefcrencia nos dl'scontoR, entenden
do-s~ que os lll!'smo di'V!'I'ào eonsl'r·,·ar no Banr.o hnrn saldo 
arbitrado pela J)irceçiio, proporcional ao SPU g-yro rornmc•reial. 

Art. ~!'•·· O Banco tamllcm podrrú I',IZ!'I' emprestimos 
temporarios em conta corrente a firrn:1s de intairo c.rPdito 
eom tanto que o prazo fixo marcado para reembolso de tacs 
emprestimos não exceda a 30 dias. 

ri'ITlJf,O I''· 

Guarda, dt'!po~ito e cnbran~a atot• t:on~a elo 
ter•ceh•o. 

Art. 2::). Os objedos entre::;ucs ao llaneo, Pm guarda e 
deposito d1~vcrão ser exarnirwdos pelos Dimdores, e terão o 
valor que de aceordo com clles lhes designar o deposilador, 
n cuja disposição firão guardados. Ao acto da entrada, o 
Banco perceberá de eommissão t/2 por"/o do valor, esta com
missão se repetirá cada vez que exceder de hnm anno o terppo 
do deposito. A guarda de qnaesquer títulos do Banro seni 
gratuita. 

Art. 2G. O Banco poderá encarregar-se da cobrança de 
dividendos, de letras on de outros títulos d~ val0r, por con
ta de tereeiro, c fazer delles remessa em dinheiro ou letra, 
medinnte a commissão do estylo e 11s seguintes dispo~ições: 

§ 1. • A rcsidencia do aceitante ou pagador deve ser indi
cada; e o Banco não responderá pelos enos de vencimento 
procedentes de quotas erradas nas letras, relaçilo ou esclare
cime-ntos que os acompanharem. 

§ 2. • As letras ou ti tu los que não forem pagos no venci
mento serão protestados, quando für necessario protesto, e 
entregues a seus donos. Em 111mhum caso o Banco se encar
regará de questões judiciaes alheias. 



( 3'1:-1 ) 

'1'1'1'1!1,0 ,, . 

J)a Asst•mbléu. f.:et•al do Daueu. 

Art. 2i. A rrunião dos ncionislas que possuírem det: 
ou mais acções, por si ou como procurador de outro, for-· 
mará a Assembléa geral que st>rü ,.residida pelo l)residcnlo 
do llanco. 

Art. 28. A ,\sscrnbh~a gPral rellnir-se- h a onlinarianlf~nte 
110 mez de Julho de cada anuo, 11o dia que 1(\r fixado pela 
Uin!etoria, e f'xlraordinariomeute no~ casos srguintcs: 

§ L" Quondo a reunião for l'P!JliPrida por nUIIH'l'O d1~ arei o-· 
Histas, cujas acçõcs representem <Jo 1111.~nos lllllll dcdmo do fundo 
do Banco. 
~ 2." Quando fM requerida pela com missão fi:>cal. 
§ 3. o (..)uando a JJireetoria ou Pn~sidente do 8anco o 

julgar necessario. Nas reuniões t·xtraonlinarias a Asscmhléa geral 
só poderá tomar conhecimento d'J objecto para que foi contoeada. 
A convocaçiio ordinaria ou ex:traordinoria far-se·ha por annuncio 
publico nos .Jornaes, :J vezes consccutinJs, c 8 dias antes do 
designado rara a reunião. 

Art. 29. A .-\ssernbléa geral poderá deliberar com o 
numero de accionista~ qu(~ representarem hum terço do 
valm· nominal dos aeçõcs :;ubscriptas. 

Se no dia designado para a reuniãn não comparecer nu
mero sullieiente de aeeionistas, ser(t de novo nmvoeada a As
sembléa gemi, com anlecipoção de cinco dias, e nesta reuniao 
poderá deliberar-se se os membros pre!l(~t•les não l'epresentm·em 
menos da quarta parte do v<~lor no111iual das acr,:ües assignadas 
ou possuídas. 

Art. 30. Em cada reunião a Assembléa geral nomeará, 
por maioria relativa de votos, dous Srcretarios, que serão in
cumbidos de verilicar o munero de aecionislas presentes, con" 
tar os votos, fazer a apuração dos votantes, ler o expetliclltB 
e redjgir as actas. 

Art. 31. Os aeeionistas impedidos ou ausentes poderão 
ser representados e yotar em AssemLléa geral por outros accio
nistas munidos dos nccessarios poderes, ou mandarão o seu 
voto em carta fcehada, dirigida ú Direetoria do Banco, quando 
se tiver de eleger nova Directoria e os liscaes do Banco. 

Art. 32. Os votos em Assembléa geral serão contados 
da man:lira seguinte, eatla dez acções darão direito a hum voto, 
mas nenhum accionista terá mais de 20 votos, qilaltJUer que 
st-ja o numero de acções que n·pres~nte por si, ou como pro4 

curador de outro. 
Art. 33. Nenhum aceioni~la poderá ter voto, rm virtude 

de acçõcs trunsferida,, menos i.li' t)U dias antes da rruniãn, 



Arl. :;.;.._ Comprtr il AssPntLl!•a gPral: 
§ 1." A Iterar ou reformar os Estatutos do RatH~o. mas nrst~ 

taso hc necessario que a reunião .seja composta de accionistas 
que représentem hum tcr<_:o do capital nominal do Ihnco. 

~ 2. 0 Julgar as eontas annuacs: 
§ 3. • Nomear os Directores, supplentcs c fisea<'S. 

Art. :J5. Nrnhuma alteração ou mtHiilicnção dos Estatutos 
polll•ní sPr eweutuda sem nppronH_:ilo do Gmerno. 

TITULO ''1. 

Art. !IG. O Haneo será rrgido por hnma Dirrctoria com~ 
posta de 5 llircctore:o;, que entre si escolherão o !'residente e 
~ecretario, que serú o \"ice-Presidente. 

Art. :n. No impedimento do Yice~Presidcnte fará suas 
vezes o Director que se seguir na ordem da Yotação, c no caso 
de empate, o que tilr designado pela sorte. 

Art. 38. Ü.; Directores serão eleitos pela Assembl,~a geral dos 
accionista~, por escrutínio secreto c maioria absoluta de votos. 

Art. :3!). Nenhum membro da ltircetoria pndcn\ entrar 
em exereicio sem possuir c depositar no Hanco 40 ar-:iics, ag 
((Uaes serão inali~twveis emquanto durarem suns funcçiiPs. 

Art. ,0. Além dos 5 Directores, o l3anco terá hum em
pregado de sua confiança a que se chamará gerente. Este tertí a seu 
eargo a t hesomaria, c terá voto na com missão de descontos, am: i
liando o serviço dos Direclorcs de semana como li.ir designado 
no regimento interno . 

.\rt, !d. PPrt,•nr<' ü Din•e!oria a rscolha (~ dPmissão do~ 
empregados, tl'mlo l'lll vista a ~~t:onomia do Hauro, c as !inn~as 
respectivas. O gerente, porém, será nomeado sem tempo deter
minado, c demittido pela Assembl,;a Geral dos accionistas do 
Banco, e só poderá ser escolhido d'entre accionistas de 40 acções. 

Art. 4.2. Na Assembléa geral dP Julho se nomeará a com" 
missão fiscal composta de 3 accionistas de qualquer numero 
de acções ; o rclatorio desta conunissão será annexo ao da 
Directoria. 

Art. 4.3. Compele á Dircctoria: 
§ 1. o Deliberar sobre a creação, emissão c unnullação dos 

bilhetes do Banco. 
§ 2 o .Fixar semanalmente as quantias que poderão ser em

pregadas em descontos, ou cmprestimos. 
~ 3. o Doterminar a taxa dos descontos e premio do d\n heiro 

que receber a juro, e o maximo dos prazos por que far-se-hão 
os mesmos. 

§ 4.• Organisar a rela~ão das firmas que poderão ser admit· 
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tidas a descollto, e o maximo da quantia quo podorâ ser des
contada sob a garantia de cada firma. 

§ 5. o Dirigir e fiscalisar todas as operaçõrs do Banco. 
~ G. o Nomear c dcmittir os empregudos, com cxecpçfío do 

· gerente. 
§ 7. o Propô r á Asscmbléa Geral as alterações ou modifi

cações que julgar necessarias nos estatutos. 
§ 8. 0 Organisar o regulamento interno, de acconlo com os 

Estatutos, c executai-o provisoriamente, cmquan!o niío lt)r appro
vado pela Assembléa Geral. 

§ 9. o lledigir o relatorio das operações, e estado do Jla.neo, 
e o })alanço que devem ser aprcsrnlados annualrrwnlc ú Asscm
bléa Geral. 

Art. 4fL A Dired.oria rnunír-sc-lw h uma H~z, ao menos, 
eada smnana, e pockr:i dr~mwrar Pstalldo prPsr~ntn a maioria 
dos seus mrmhros. H:nendo empnlP sohm a rPsolw:iio tlc qnai
IJUrr nc~odo terá o presit!Pnlc volo de qualidadP. 

Art. t,:.;. A AssPmbl<'·a Geral nomeará, pela Jiínua PsLabe
lccída no art. :IR, c r·m cada rnuniiío ordinaria, :J Supplentcs, 
que serão chamados na onl1~m da vota~ão, para preeneiJer os 
lugares dos Diree(orcs impedidos ou que resignarem o lugar; 
a escolha niío poderá rPrnhir em aerionista lflW llOS3Ua llll'nos 
de 20 accõPs. 

Art. -46. Akm de outras commissões qne fon·m designadas 
no n'gulanwnlo ini.f'rno, hart'l'Ú cíl'!·clhantc•nir em sf'nir:o hnma 
commissii.o de (1f'f;coutos, rompo~tn de hunt Hin•etor c úo ~~e
rcntP. Eot;~ commissiío c:xamin~mi os W11los aprr•s@n!ndos a 
dPseonf;o, wrilh:alH!o se satisfazem as cotHlit:fíb t'\Ígidas por 
()Stns Eslalutos, e se o!Tt~l'f'(:(•m a 11eerssaria ççarnntia; havendo 
diseonlan1·ia f'n!rf' os mn1ubros dcç;la r·ommi.~-;fío, flpscmpatará 
o ))irl'l:lor qw· ltonvPr sahido dn sPrvi~·o . 

. \ri. 4.7. Conqwl(~ ao (li'I'SÍdl•nln da dirPq:;io: 
§ 1. 0 

,\ presen(a!' <Í ..\SS!~IIl uléa l_}e~·a\ dos UCCÍOnis!as, em SUaS 

reuniõps ordinarias, c rm llOrne da lJll·celoria o rcl<ltorio annual 
diJS operu~.ões e c~;tadn do Baneo. 

~ 2. 0 PrPc;iclir ;is eommissücs on!iu:uias, a cujos lrillJalhos 
üntendl'r qnr~ cli~Vj' assisti r. 

§ :Lo Pn)sidir a J?irectm:ia c c~s:;embléa dos accioniMas, 
ser org-ão f!ell:!s, <~xammar c Inspecc10nar as openu;ôt'S, e outros 
ramos- de sen iço do Banco, c fazer executar lielnwnte os Esta
tutos, o regiuwnto interno, e as decisões da Dircdoria, deYendo 
todavia suspendr~r as IJliC julgar eon Lrarias aos rnr·smos l~statutos 
e convocar a Assemblr;a t;eral dos accionist<ls para esta dicidir 
se devem ou não ser executados. 

§ 4. o Pro pôr á Dircctoria todas as medidas que julgar van
tajosas aos interesses do Banco. 

§ 5.° Convocar cxtnwrd\nariamcnte a Dircctoria, qu:mdo o 
julg~r convenjt:"nh\ 
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Art. 48. Os Directorcs terão, em compensação de seu tra
balho 3 por cento dos lucros líquidos do Banco, depois de dedu
zido o fundo de reserva. 

Art. 49. O Gerente terá de commissão ou ordenado o que 
for estabelecido pela AssPm blt'~a (~era I, l'm sua primeira reunião. 

TITIJLO VIl. 

Disposi~ões get•aes. 

Art. 50. As acções que não forem distribuidas até a 
installação do Banco, reverterão ao mesmo para serem oppor
tunamente vendidas, nmu.:a por lllt>nos do par. o premio que 
obtiverem, se accumulará ao fundo de reserva. 

Art. 51. A Directoria procurani sempre ultimar, por meio 
de arbitros, as cmlt1~staçõ1~s qw~ se possiio suscitar no manejo 
dos negocios do Banco. 

Art. 52. A Direcloria lica autorisada para requerer dos 
1wdercs do Estado quaesqucr mellidas l(Ue julgar convenientes 
para credito, segurança c prosperidade do eslabclccimcnto, c 
provillcnciará de modo t(Uc as <lCÇÕPS ou fundos existentes no 
Banco, pertencentes a estrangeiros, st:jão, mesmo em caso de 
guena, inviolaveis, eomo os nacionacs. 

Art. 53. Os bens de raiz, se,noventrs ou moveis que o 
nanco h ou ver de seus devellores, por m!'ios conciliatorios ou 
judicians, st~riio vendidos uo menor prazo possivel. 

Art. 51~. O Banco potll~rft comprar ou construir o edificio 
que fôr necessario para seu eslabeleeitw~nlo. 

Art. 55. A Diredoria fica aulorisada a demandar e ser 
demandada, c para exercer livre c geral administração c ple
nos poderes, nos quaes devem sem reserva alguma considerar-se 
comprehcndillos c outorgados todos, mesmo os poderes em causa 
propria. 

Art. 5ü. Os tno~mbros da Direcção são· respomaveis pelos 
abusos que praticarem no exercício de suas funcções. 

Art. 57. Approvatlos iJelo Governo estes Eslatulos, só po
derão ser alterados hum anno (lcpois da inslallação do Banco. 

Art. 58. H e applica vel a cslc llanco a disposição do art. 
10 do Decreto n. 0 1. 13G de 10 de Janeiro de 18í9. 

Art. 59. Esta concessão ficará sem vigor, se o Banco não 
fôr installado e começar suas operações dentro de h4m anno', 
contado da data da communicação pelo Presid1~nte da Provincia, 
de terem sido approvados os Estatutos. 
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J)ECRRTO N. o 2.~99- d~ 2 rlP A h ri! d;' w:,~ 

Autorisa a incorpM·ação e approva v.~ Estatutos ria Sociedade 
-Anxiliadora -,com dieersas afteraçiit•s. 

Atlendcmdo ao que i\lt\ rPpi'<'S<'nlou Anlonio .lo~<·~ da Costa 
l'ern~ira 

1 
<\ T<~tHio o:wido a St'C<;.iío dt\ Fa;~Pnda do Conselho 

d'Estado , Hei por bem Concedcr-l!te autorisação para fundar 
nesta Côrtc h uma sociedad<' anonyma eom o tilulo- Sociedade 
Auxiliadora-, a qual se regulará pPlos E.~latulos qtw com <~ste 
baixao 1 depois de feitas as seguintes altera~:ões : 

1." Subsliluão-se : 
l\o art. 1." as pa!aHas- Yinl<' e <~in::o <Wllos- p<'las S<'-

g-uintes-\inle allHO:i. 
· O art. 5." pelo seguinte:-- Arl. G." A iHq:ortaneía das 
acções subscriptas s<'rá r<'alisada em prestaÇtH'S Hunca me
nores de 10 "/o: (]eyendo a 1 rinH'ira t·r iugar lot:o que fôr 
nomeada a Diredoria, e racla llun:a das outra~:, nos prnzos por 
ella dcsiguados por via tk illlllUHrios p:tLL<'<H!q:; •·utn quinze 
dias d<~ anticipat;flo. 

2.a Redijfw-se 1lo ll'odo ;:bai:-;o ÍIH~k~Hlo o~ Sl'~llinlcs ai·-
tigos c paragrapitos: 

Art. 2.'' Esta Cou:panLi" :·:· rro:·:-,e: 
~ t.o A elltpl'<'Slar dinlwim a prn1110 sobn• JlP-IlllOrcs de 

OUrO, prata C di<tlllttllll'.', sebre l!:. rct!wra de Cilo(l, (' ({IICICS
qUel' b!'ns de raiz, silos uo ~iu:úipio da Ct!rl<-: sohre npo
liees da diYida publiea geral, e prm itwinl, ,, sohn~ act:õ•!s dP outros 
Bancos e associat;Õl'~' l'Xl'l'tJlllallllo :T tod;n ia i!S da vropria 
eompanhia. 

~ ~.· A <'lll'ill'l'<~gar-s<', por sin:ples t:Oillll!.i':'fto, tio ]'('C<~bl-:
nwnto dos di\identlos das contpanltia:;, das tcnt;ns, pulSÕl'S, 
soldos, ordPnados, e de quat·sqw·r quanti«s liqt!id<ts, d<'Yidas 
por hum titulo regular, c p;.gan·is a prazo c;T\o. 

§ :1.o A t<'r coi'n~ lHtra dcpo:·:ilos roluu!triu:; d<> tilulns de 
divida 1 moeda, pedras prec:n~;.::; P h<\!Ta:; 1k <'\'l'O t~ prata,_ 
dos quaes cobraní hum prTI:Jiél ua jllopor:::\o tlos valon's de
positados , <.!ando a cn111 !li: n!: ia rP<:ihos <>ls <kpo:;i l.o:;, nos quaes 
SP dt~signe a natur;~za u \(;Ioí' dos o:;,;·~{·tn.~; t1( )iJ .~~ dos, o norue 
e residm1eia do dP;lo:;iLHior, <l l!<tta CLl qÍJ:· o deposito fôr 
feito e o nunrei·o (:u n:d:;~ro da in·;erip::ft•.) üm: •:w,:nll.iS objec
tos. ]\\eS reribí~~ {tClo s:-tn trnu~/~ ;·h ~·~s i .r:.:· e~l:ios:;o. 

§ '1._ 0 A n·<~e\H\1' üiui1eiru a [H e,,,;,,, 1 :l:;~:~;!.'o para isso 
letras á ord<'lll. com prazo nutH'a inki·ior a :.m ~~:as. 

§ 5. 0 A euc<H't\';\ar-:..;<~ tio kvtt:llallacnío e ~~uarJa das he
ranças de facil at'l'e(~ada;;üu , rwrtrnrentes a herdeiros ausentes 
de pessoas que falleeen'lll IH~,;ta c• I !'I e , para I llcs serem pon
tm\hnentc entrr~ues, log-o qtw o exigirem. 



§ ~-" A dP'írrmLtr ll'll'il'; tla lr·rrn f' fJH:wsquPl' titulnc: rom
illl'rt'WPS a prazo qtll' n:io t'\I'Ptl:l a st·i,., lflt'ZI'S, ~~ ~Dll'<llllitlos 
Jlill' dtws lil'lllas t'Olll't~iitl;~das. 

Art. 3. 0 O huulo capital da companhia hedc 3.000contos 
dP rí·i~, dividido em act;ücs de 200J!) cada h uma. Este fnnrlo 
podm·ú ser duplicado por diliberação da assemhl.:·a geral tlos 
aceionistas e approvação do lioycrno. 

a. a Suprirniío-sc: 
O artigo lL o : 
No § 1. o do ar L 26 não só as palavras--- os escravos 

até trcs quartas partes - mas tamhem o pcriodo que resa 
assim : -qualquer outra especie de cauçiio reconhecidamente 
valiosa obterá aquillo que a Direttoria entender em seu pru-
dente arbítrio. 

O § 3. 0 do mesmo artigo: 
O artigo uni co das disposiÇÜl'S pro\ isurias. 
f~o.a Accrcseente-se: 
No fim de art. 1.0 as scguinlPs palavras:- precedendo 

autorisação do Governo. 
No tirn do % 7 ." do art. 26 o seguinte : - A Compa-

nhia não poderá emprestar sobre hypothecas mais de hum quarto 
do capital realisado. 

]~ os seguintes artigos: 
Artigo. A Companhia não pódc ser installada sem que 

esteja distribuído hnm numero de acçõt~s correspondente a 
dons terços do fundo social , nem pódc dar começo ás suas 
operações sem que tenha realisado hum quarto do yalor dessas 
acções. Tambem não poderão as ac\t1cs sPr vendidas on eo
tadas na Pra«;a antes do •·ome~·o das opcraçü•~s da Companhia. 

Arlil-\'o. Nf1o lu• p•~nni!Jiuo :í C01npanhia l'awr oulrus ope
rações além das t}tW sf1o •~\lll'•'SS<lllWllle approvadas por ~~st•~ 
Decreto. 

Artigo. Só podPm fazer parte dos dividendos os lurros 
líquidos provenientes de operaçües ell'ectivamcnte concluídas 
nos respectivos semestres. 

Artigo. A Dheetoria publicará até o dia 8 de cada mez 
hum balanço rlesmwolvido das op•~rações que tiver feito no mez 
aotecedcnte, e do acliYo e passivo do estabelecimento. 

Artigo. As concessões ft~itas por csle ])pt·.rcto ficarão de 
nenhum elfeito sn a SociPdade Auxiliarlora não se installar , 
nem der começo ás sn<•s opcraçõ.-s dPutrn do prazo de hum 
anno, contado dcsla data. 

Artigo. He applicavPl á C's!a Companhia a disposição do 
art.igo 10 do Decreto n.o 57!) tlc- 10 de Janeiro de 1H.l9. 



·Francisco de Sallcs Torres Homem , rlo meu Conselho, 
Ministro e Secretario d'Estado dor.; 1\q.:m:ios d11 Fazenda, c 
Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, assim o lenha en
tendido e ti1ça exeeular. Palacio do Rio de Janeiro, em dous 
de Abril de mil oitocentos cincoenta c nove, trigesimo oitavo 
da lndcpendencia do lmpcrio. 

C0m a lluhrica de S. M. o lmper.tdor. 

Francisco de Sull~s 1'r1rres Homem. 

ESTA.'fU'fOS D.~ SOCIED.UlE lUXILUDOlt\. 

Art. 1 . " A Sudcdade a nuBy 111a, t{ ue ora se crea nesta 
Corte com o nome de - .\CXILIAnouA -durará por vinte e 
einco annos, contados do dia em qw~ seus estatutos forem 
approvados veio GovPrno. Este prazo podPr<Í ser prolongado 
no todo ou em pnrte pela Assemblóa geral rlos accionistas, 
com oct,dos especialmente para esse Hm dous annos antes da 
sua expiração. 

Art. 2." Esta Sociedade se propõe: 1." A emprestar di
nheiro a premio rasoavel c convencional sobre todo o objecto 
dado em pfmhor que tenha hum valor intrínseco real, e que 
seja de facil venda, especialmente sobre pPnllores de ouro , 
prata, cliaman(Ps ~~ moveis de preço; sobn· e~r~nwos que es
ll'jüo seg·uros, sohn~ rasa~ P qnat1SIJIIPl' ht'ns tk raiz, sitas no 
Município da C1\rle. Apolit1PS lia divida p11blit1a, ;.:t'ral o Pro
vincial, sobre acçõt>s dos Bancos c Companhias, inclusive as 
suas proprins, c sobre outra qualquer cspecic de caw;ão va
liosa, qun possa haver e que a Din1ctoria julgar sulliciente. 
2. 0 a encarregar-se por simples commissfio, 1lo recebimento 
dos dividenuos das Companhias, e uos Hnneos, dns 'l'lmças, 
Pensões, Monle Pios, Soldos e Oruenados, e quacsquer quan
tias liquidas, devidas por hum titulo regular, quer seja pu
blico on particular, pagaveis a prazo certo :3." ter t'lll guarda 
e deposito objedos ou títulos de valor. t.. • Ht)t1dll'r dinheiros 
a l>t'Cmio, C()lllO 11 qnando lhe convic~r par;' nnic·anwnk applic<H' 
á~ suas transacçill'S. 5." encarregar-se do levant;nw~nlo e guarda 
tias heranc;as de fadl an·c'Cldal:ão, pnLcllet)ll\t·~ a herdeiros au
sentes üe pc~ssoas que r"~:::cerem 1wsla Ct\rtc·, para Htc serem 
lJOntualmentc~ Cllll'C3llPS lOi-\0 que O 1'\i;.:.il"l\IH. ().", finJIIllentr 
dcsconlar ldras rla t,·,rq " ctw'hiiwr l,.ilu1o, p;ti~'~l I' ohrigação 
cnnHuerciul d··~ronl:nd. 
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Art. 3. o O fundo capital desta Soeiedadc h c de 3. 000~000, 
qúe poderá ser para o futuro, cluplieado, divididos em 15.000 
acções de 200~ cada llnma. 

Art. !1. o Logo, por{·m, que fiJrPm tomadas 5. 000 acçõcs 
reunir-se-ha a Assembl{a !H'ral dos aecionistas para nomear a 
Directoria e dar principio ;is opcra(:ôes consignados no art. 2.0 

Art. 5. 0 
( l vulor de crula al'çiio S('l'<Í realisndo cm 10 pres-

ta<:õcs de 20::rooo, dcwndo a primeira 1Pr lugar assim que 
frlr eleita a Direetoria, c as mais q11ando esta julgar conve
niente, por meio de annunrios que a pn•redão 30 dias pelo 
menos. 

Art. 6." O aecionista que não realisar a sua entrada no 
prazo marcado por!P-lo-ha fazer dentro dos 10 dias seguintes, 
pagando huma multa de 5 "/o daquillo com que tiver de con
tribuir. 

Art. 7.° Findo os 10 dias ainda terão mais 5 dias, pa
gando então mais 1 O 0 / 0 • E os que não concorrerem até o ul
timo dia deste sqwndo prazo pPrderão, a beneficio da Com
panhia, as entraclas já fPitas, 

Art. 8. 0 Antes do prazo de 25 annos, ou daquelle em 
que tiver sido prorogado, não poderá a companhia ser dis
solvida senão quando evidentemente sü reconhecer que ella 
não pódc const>guir Sf'U intuito, e causar prejuizo a seus <>.ccio
nistas. 

Art. n." No ado de se rPsolver a sua dissolução, rnarear
sc-ha o modo da sua liquidação. 

Art. 10. Hc aecionista d!'sta Sociedade toda a pessoa na
cional ou estrangeira, todn n corporação ou associação que pos
sui r su ns acçües. 

Art. Jt. Cada accionista s<Í he n·sponsavc\ pelo yalor de 
suas an,:iiPs , na ("onfi,rntidadP do art. 2~1H do Cotlig-o Com
merda!. 

Art. 1 :.>. "\ I ransl'l)t'enda ser<Í feita por termo no registro, 
á vista das acçõPs e das partes eontradantPs, por si ou por 
seus procuradores. 

Art. 1:3. A l't'U!lif:.n cios arci.nuistas formaní a Assembléa 
g·et·al, que ('slar:i !eg;dnwllle const.ilttida desde que estiverem 
prC'scmtes tantos ;w1:ionistns qwmto:-> 1\'PI'I'sentaretn hum terço 
do S('ll mtnwro tnla!. Ell;1 ler;í llUIIJ<: Sl'Ssfto annual no dia 
1." do mez rlo .l11nllo, " enda \PZ qiH~ se reunir, ainda que 
~~x!raordinarianH'IIie, Pli'~wrú o :-1~t1 Pn•si<knte, dous •Secre
i<trios, por l':;rndinio scen·ío, <'lll In< IHa ~ú Jbta c ú maioria rcla
liva dos lllt'mhros JH'I':ienll·~. 
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Art. 14. Ao !'residente compele: l." abrir e encerrar a 
sessão. 2. o manter a regulnridade das discussõrs, não con
sentindo que nenhum aecionista, Pxrcpto o qliP mr membro 
da commissão, falle muis de duns vezes sobn' n mrsmo as-

_sumpto. 
Art. 15. Pertence aos Scerctarios fazer a clwnwda e veri

ficar o numero dos accionistas prcsenks, contar seus votos, na 
proporção de suas aeçõcs, redigir a acta , ler c esrrf'H'l' o que o 
Presidente lhe ordenar, c assignar rom elle a corr<'SJlOIHlcncia 
que houver. 

Art. 16. Orgnnisada a mcza, e lido pPia ])ircctoria o seu 
relatorio, nomcar-~e-lw imnJPdiatnmen te bu nw <·om m is~fio de 3 
membl'Ot', fWla mesma f'<Írma preseriplü 110 ar!. 1:}, rnra O !'Xame 
do balanço c rontas nprcscntados A' esta rom1ui~sfio será 
franqueado o escriptorio da companhia, c minis! r a das todas as 
informações que exigir. 

Art. 17. Na 2." n'união, cujo dia será designado, a com
missão apresentará o rcsuHndo de seu trabalho, sobre o qual a 
Assembléa resolverá o que julgar conveniente, 

Art. 18. Tambem se reunirá extraordinariamente quando 
a Dircctoria, ou qu<wdo tantos accionistas, quantos l'f'prrsen
tarcm hum quarto do capital cll'ectivo, o exijão. 

Art. 19. A Assembléa geral compete: 
§ t.o Nomrar pela fórma antecedente, em lista de 3 nomes, 

e por simples maioria dos aecionistas presentPs, os membros da 
Directoria. 

§ 2. 0 Demittil-os c nomear outros, quando não eumprão bem 
os seus deveres. 

§ 3. o Decretar o auf!nwnto do fundo social. 
~ !L o Deliberar sobre a dissolução <la companhia, antes do 

lindo o prazo de sua dnra<:ão. 
§ 5." lknl'lar a reforma do~ artigo~ dc~tes E~lat ulns qm• a 

cxperit'ncin drnHm~lar sl'r indi~pensawl. 
§ 6. a l\larcar e apprO\aJ' tlcHnatiYalll!'llte o~ ordenados dos 

Empregados, e o reginll'nlo interno da casa. 
§ 7. a Emfim, deliberar e resolver em conformidade com estes 

Estatutos, tudo quanto julgar 'antajoso á companhia. 
Art. 20. Quando a Assemblra thcr de traf ar de alguns 

dos objectos consignados nos §§ 2. o, 3. o, 4. o, e 5. o do artigo 
antecedente, a decisão será tomada por n:aioria absoluta do 
lJUmero total dos accioni~t'-ls. 

Art. 21. Qualqnl'r proposta !cita áccrcn de algum destes 
~§ só cntrarn em dio:enssflo em outJ n scs,fio qtw f'ôr para esse 
fim dPsignndn. na <ptal nfic f!' !ratarü 111' nutro ol>j!'do. 

AL't. 22. ()s 'Otns dos ;]('rionistas ~Prfío cont?dPs pPlo modo 
seguint.P: radn l-OSSI!idnr dP G ae<J)('~ IPJ'ú hum \oto: ninuupm 
pon'•m tení wai." de 5. 

Art. 23. U ''' doni~!;: impo~sihilitnd0 (lc rerr.p<H<'CPr, pó-'-



derá dar procuração a outro acdonisla para o representar nas 
deliberações da Assembléa geral. 

Art. 2!~. Quando ella não poder deliberar, por falta de 
numero, se fará huma cotnoeação com declaração do objecto 
sobre qne tení de rosolver. .E nesta reunião os votos pre
sentes, qualquer que seja o seu nunwro, constituem a As
sembl{·a. 

Art. 2a. A Directoria será composta dc tres membros. 
nomeados pelo modo prnscripto 110 nrt. 1:~; o mais votado será 
o Presidente, o immediato scni:·;í dt~ St'erctario ((~lll quanto a 
nomeação da pessoa esp;'cial para estn lim não se tomar indis
pensavel) sendo todos suhstituirlos pelos que se lhe seguirem 
na onkm da Hllaçiío: ô.urar<Í. per doliS annos, e eompcte-lhc 
partieulannenlc: 
~ 1. o Cumprir e fazer cn111prir fielmente, todos os artigos 

destes Estatutos. 
§ 2. o Organisa r prm isoriawente o regin1culo intenw quu 

julgar indispens;ncl para regu!arisar o modo pralif:o do serviço. 
§ 3. 0 1\omnr os empregados prceisos, nwn'nr-lllcs seus or

tlenados c dernittir os que forem supertiuos, ou me11os idoneos. 
§ '1. o Convocar a Asscrnblt~a vara os casos extraordinarios, 

c sempre que o exigir o numero de at~rionistas designado no 
art. t8. 

§ 5." Excrular as resoluçõt~s da Assmnhka e fazer fltmlt·o dns 
limiiPS <IPslt•s ]•~s!alutos twlo q11anlo fi\r <IP in!t'rcsst• ;, compa
uhin, bPitt eomo pro[ltlr-l!w ;1 rt'l'at:;io tiP nlrnnnas rai.\as lilincs 
dtmlro do l\lunicipio, t{Uando jult:-;n· con\enieute. 

Art. 26. Nas transacçõcs eonsi;-\'nadas no Art. 2." a l)ircdo
ria observará as seguintes eoudi~;ües: 

1.a Os penhores de ouro, prata e diamantes poderão obter 
quatro quintos do seu valor intrim~eco: os wovcis de preço de 
facil venda, os csrraYos, até tres quartas partes; propriedade 
urbana c rustiea, até duas terças partPs. ~\s A policcs <la divida 
publica geral c provineiaes; as ael:tl~'S dos bancos e eompa
nhias aereditafla~, pndt;rito obter <~IÓ a totalidade de•suas en·· 
tradas realisacli:!s: fpwlquer outra especie de caução reconhe
cidamente valiosa, obterá aquUlo que a Directoria entender 
em seu prudentn arbítrio 



{ 353} 

2. a O pt·cmio do dinheiro sobre penhres e qualquer outra 
ospecie de caução sPrá de 6 a 12 o /o· Pelo deposito, 1 "/., do 
Yalor do objecto depositado, o qual será prévil•mente calcu
lado pela Directoria, c Jepositador, á cuja disposil.;ão ficará. 
'Pela simples commissão de cobrança dos juros das apolices, 
dos dhidendos dos nancos c companhias, do rcel'bimento das 
Tenças, 1\lonle-Pios, Soldos e Pensões, c do que liqoidamente 
UCVPI' ser entregue a qualquer pessoa publica on particular, 
com prévia procuração especial para esse unico lim, passada 
na fórma da Lei, de 1/2 a 6 e/o da quantia recebida; e pelo lcyanta
mcnto c guarda das hcrar~t;,as, o que se convencionar. 

3." As lr·tras da terra, títulos, ou obriga~ões connnerciaes 
des~ontaveis, serão de prazo certo c pagaveis n1~s!a Córtc, tendo, 
além do passador, hurna firma pelo menos ck ncdito incon
testavcl. 

1." Os cmprestiwos sobre cauçfíes serão por via de letras 
aceitas pelo mutnario, a quem se dará huma nota ou cau
tela cxplicatiYa da qualidade especial do objecto IIUC deixa 
em garantia, e das eoudições do llwsmo en1prestirno. 

5." N<:; s h~·potllecas haverá todo o cuidado para que as pro
priedades estcj;lo seguras do fog1l e cmnpld::mculc isentas 
da miniuw complica~ão. 

6.~ Com pcsso;1s absolutamente estranhas, 1ilhos fam.ilia 
ou que não tcnhão ti livre administra~_;ão de seus bens, não 
se fará transacçüo alguma. 

7. a o prazo dos cmprestünos sobre hypothceas de bens de 
raiz pode ser até 12 mezes, e sobre outras crnu;f\es não ex
cederá de 4i nwzl's. E pago o premio podPr<i sl'r reformado. 
Mas tanto na Pseriptura llaqudlPs, como tles!Ps, o mutuario 
d<H{t e...:pressa liwuldarle ú Companhia para wnder em leilão 
publieo n proprieda<ll' l1ypollwcada, P os pr•nhon·s «lados, in
dependente de mais q11alqul'r fonnalidadejullidal, sn não pagar 
a sua obrigação no dia do seu Yt~HciiiH)tüo. 

8." .As acções dos Banco e Companhias om~rrcidas em cau
çüo se1'ão préviamentc transferidns, salvo pequenas ~>ommas, 
até 200:Hl000, a prazo não cxccdent1~ a 2 mezcs, a arbítrio da 
Dircctoria, a quem o mutuario dará amplos poderes para ven
dei-as, transferil-as c pagar-se do capital, [lremio e qualquer 
despeza mais, quando igualmente não remir sua o])rigação no 
tempo devido. 

9.a Todos os objeetos dados em penhor scriío )1d~via e cui
dadosamente malbdos por ressoas enn1peteutes c de notoria pro
bidade. 

10." Os avaliadores darão huma lianc.:a i•lull!'d :-u,i~:ita aos 
prejuüos que por sua rausa possão haver. 

Art. 27. A Diredoria se reunirá huma vez ao menos, 
por semana, devendo sempre dois de seus Membros assistir 
às operações do dia. 
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Art. 28. ~ inguem fará parte della sem possuir 50 acções, 
que ficarão depositadas na Caixa da Sociedade, emquanto du
rarem suas funccões. 

Art. 29. Stws ordens, eorrespomlencias e resoluções serão 
assignadas pelo Presidente: os quf' porém estivPrem de semana 
dirigirão o expediente, 

Art. 30. Sempre que algum dos membros estiver impe
dido, será chamado o irnmf'rliato em votos, afim de que nunca 
funccione com Hwnos dn 3. Na fnl!a do Dirccter servirá o 
mais votado. 

Art. 31. Os membros da Directoria c todos os ernpre!-(a
dos são individ11almcnte respollSavcis p(')as infrnc1,ões destes l~s
tatutos, c do Hegimcnlo interino, (' mais pelos abusos que 
commctterem, e de que Jcsul1ar<'m prejuízos ú Companhia. 

Art. 32. Como comprnsação (' responsabilidade os Di
rectores terão 7 o/o dos lucros Jiquidos, rqwrtidos de modo que ao 
Presidente caiba 3 o;., c o resto igualmente divididos pelos outros 
ou pelos supplentrs, em rclaçiio ao tempo que servirem. 

Do divitlendo e linulo tle t•eset•va. 

Art. 33. De seis em seis mezcs, se farú o dividendo dos 
lucros que lJOilVC'J'E'lll, ucpois de feitas todas 3S despezas, COID

miSSÕCS dos Directores, salarios dos rmprqxados c mais 4 °/o 
para o fundo de resen a, que irão sendo postos a juros, e 
conservados para serem divididos pelos accionistas no fim do 
prazo social, se antrs a AssrrnbU'a geral não lhe der outro 
destino. 

Art. :14. Todo o cmprrgado da Companhia guardar6 se
gredo inviohncl sobre a,;, OJH'r;H:u('S rla mrsma. 

Art. 35. As eonsteslaçõcs oerorridas serão dcddidas por 
arbitros, srrnpre que fôr possiH~I. 

Art. 3G. A Directoria provi<lrnciarú sobre a acqusição 
do editicio, c suas aceommodações, para as oprraçõcs da so
ciedade. 

Art. 37. A mPsnHl Dirre!oria fka rrvrstida de planos 
poderes para demandar e ser demandada, c com livre c grral 
administração para obrar rm nome da Companhia dentro dos 
limiti'S destes Estatutos, tudo qunnto julpar que lhe lw vanta
joso. 

Art. 38. Logo qUt~ todns ns Jli"Cf:1n((-r~ esliYcrcm feitns, 
dar-se-Ita a cada aecionisla suas respcdiYa~ apoliec8, a~ignadas 
pela Dirrctori<1, P 110 H'l't'O (ell<l s(~ irü fazendo menção dos 
dividendos que for('m h<nendo. 
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nisposi~iio pt•ovisoria. 

O actual ·Emprrzario será o J'rrsidri~te da DilWIO!'i:L pelo 
espaço de 4 unnos, a menos que a AssPnlhl{'a geral a11tes 
disso não resolva o contrario, <'Ill vista de aelos Sl'llS <IUC por 
ventura possão S<'l' menos vantnjosos á f.ompmllia, e }Jor isso 
durante este prazo unicamente serão eleitos dous HH'mbros para 
formal-a. 

Hio de Janeiro 2 de l\Iaio de 1856. 

O Emprezario 

Antonio José da Costa FnTrira. 

DECRETO N.o 2.400- de 2 de Abril ck 184~1. 

.4utorisa a incorporação e approva os Estatutos do Banco In
dustrial, Commcrcial e Territorial do Rio de Janeiro, 

com dirersas alterações. 

AUcndendo ao que Me representárão Cornclio l''ilho c Ir
mão, e Gomes, :Filhos e Sampaio, e Tendo ouvido a ~ecção de 
Fazenda do Conselho d'Estado, Hei por bem J1!'nnitlir que se 
funde n'rsta Ct\rtc hum Banco com o titulo de Hanco Indus
trial, Commcn·ial P Tt•rrilorial do 1.io de Janl'iro, o qual se 
regerá pl'los Estatutos que rom <'SlP haixfto, di')Hlis <k fl'itas 
as seguintes alteraçücs: 

1. ~ Supprirnão-sc: 
Os Arts. 5.n, 6.", 64, 67, 68 e 70. 
No Art. 63 as palavras:- sendo logo depois annulladas 

com hum carimbo especial, c wnservadas no 1\rrhivo da So
ciedade, para servirem na tomada de contas:- c atldilcm-se a 
este Artigo os dous paragraphos seguintes : 

§ t.• As letras assim amortisadas, c as que pnnierem do 
reembolso anticipado serão immediatamente marcadas com 
hum carimbo que indique estarrm rllas annulladas e reti
radas da circulaç·ão: fazendo-se mais menção di,lo mesmo nos 
respectivos talües. 

§ 2.• As letras annulladas serão <m<'<'rradas c;m hum cofre 
pa;·a serem queimadas antes de lindo o semestre em que se 
fizer o sorteio, <'111 ;~reserH:a do ConsPlbo Administrativo e do 
Commíssario do t_;ovénw de que trata o Arl. 5!). Lanar-se-ha, 
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nisttosição pt•ovisoria. 

O actual :Emprrznrio será o Prrsidrr~te da flin·clori0. prlo 
espaço de 4 annos, a menos que a AssPuJhka geral antes 
disso não resolva o contrario, <'m vista d<~ ados seus que por 
ventura possão sN menos vanf<ljosos ú f.ompall!Jia, e }Jor isso 
durante este prazo unicameute serão elPilos dous membros para 
formal-a. 

lHo de Janeiro 2 de Maio de 1856. 

O Empn~zario 

Antonio José da Costa Farrim . 

.. o- -· 

I>ECRKfO N." 2.400- de 2 de Abril d1~ 184H. 

Autorisa a incorporação e approva os Estatutos do Banco In
dustrial, Commcrcial c Territorial do Rio de Janeiro, 

com dit-et·sas alteraçues. 

Attendendo ao que l\Ie representárão Cornelio Hlho c Ir
mão, e Gomes, Filhos e Sampaio, e Tendo ouvido a Secção de 
Fazenda do Conselho d'Estado, Hei por bem l 11'1'1ltillír que se 
funde n'('sta Ct\rtc hum Banco com o titulo de Haneo Jndus
trial, Comnwrrial r Tnritorial do •· io de Jatwiro, o qual se 
regerá pl'los J•:statulos que com Psk haixilo, dt•pois <k ti~itas 
as seguintes allPraçües: 

1. a Supprimão-sc: 
Os Arts. 5.", 6.", 6ft., 67, 68 e 70. 
No Art. 63 as palavras:- sendo logo depois annulladas 

com hum carimbo especial, c Gonscrvadas 110 A rehivo da So
ciedade, para St'rvirem na tomada de contas:- c addilem-sc a 
este Artigo os dous paragraphos seguintes: 

§ 1. • As letras assim anwrtisadas, e as que prm icrcm do 
reembolso antidpado serão immedialamcnte marcadas com 
hum carimbo que indique estarem ellas annulladas c reti
radas da cireula~·ão: fazendo-se mais menção disto mesmo nos 
respectivos taliies. 

§ 2." As letras annulladas serã_o encPtTadas nm hum cofre 
para serem qul'imadas antes de ltndo o semestre em que se 
fizer o sorteio, em ; .reseiH:a do ConsC'llJO Administrativo e do 
Commissario do t_;ov~rno de que trata o Art. 5!J. Lavrar-se-ha, 
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em livro para esse fim destinado, hum termo desta operação, 
o qual será assígnado pelas pessoas cuja presença se exige. 

2.• Accrcscente-se: 
No fim do § 2. o do Axt. 12 : sob as condições de que 

tratão os arts. 51 a 63. 
No Art. 38 § 2. 0

, depois das palavras :-até 2°/0 aoanno
as seguintes:-- da parte do capital que não estiver amortisado. 

3. • Snbstilnão-se: 
Os§~ 4. 0 c 5. 0 do .\rt. 12 pdos sPg-uinlcs: 

§ ~·.o Ter hum cofre de dcpositos Yoluntarws para os re
feridos títulos, moeda, pedras preciosas e barras de ouro e 
prata, dos quaes cobrará ltlJIÍI premio na proporção dos va
lores depositados. O Banco dará recibo dos depositos, nos 
quaes designe a natüreza e Yalor dos objectos depositados, o 
nome e rcsidencia do depositador, a data em que o deposito 
fór feito, e o numero do registro da inscripção dos mesmos 
objectus. Taes recibos njo são tramfcrivcis por endosso. 

§ 5. o Ahrir contas correntes sob deposito prévio de moeda 
de ouro. prata em barras, de títulos COIIIIIICrciaes de prazo 
lixo, e de Apoliees da Dhida Publica, nu do Acçõe:; de Com
panhias computadas na fónua dos arts. lG e 17; não de
vendo porém em caso algum realizar-se o pagamento das 
quantias que o Banco tiver (k dar, em virtude das contas cor
rentes, sem aviso pré\ i o de 15 dias, ao menos. Cessão no fim 
deste prazo os juros que o Jhnco pagar pelas mesmas quan
tias, até que sejão retiradas, ou haja declaração de que con
tinuão Pm conta corrente. 

!L • Hcdijão-se assim o:-; artigos spgu[ntcs: 
Art 36. O Banco podení tomar dinheiro a pn•mio, pas

sando letras ü ordem, com prazo nunca menor de :30 dias. 
Art. :n. O Ba1wo pndNú t'H•prPsL;:tr aos proprielarios da 

Côrl1~ e Provinda do llio ~~~~ .l;uwiro, sobre hypollwca de SIIHS 
propriedades, att'~ 2/3 do valor dcllas, estabelecendo: 

1. o Pagamento exigivel em prazo que não exceda a 2!~ nwzcs. 
2. o Pagamento por amortisação: neste caso o mutuario 

conlrahe com a companhia omprestora a obrigação de remir-se 
por meio de annuidades, de maneira que a extincção da divida 
se opere no prazo de 14 annos. 

Art. 57. A emissão das letras lly polhecarias uão póde em 
caso algum exceder ü divida llypotileraria eontrahirla rom o 
Banco, que deve ser n•Hiid;~ por nwio ue annuidades, nos termos 
dos arts. 38, :m, hO e !:.1 destes .Estatutos. 

O nanco não poderá t::11nbem em caso algnm emprestar sobre 
hypotheca quantia supPrior á sonuna das letras hypothecarias 
que ther cmitlido, e da (pmrta parte do seu capital realisado. 

5. a Diga-se : ' 
No Art. 39, em lugar de -ll'mpoconveneionado-prazo 

de 1/~ annos 
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No Arl. 1 .. 2, 5 °/0 -Ptn YPZ dP-20 °/o· 
~o Art. 54, em lugar dos algarismos 200:;:\, 11!0~ e 50~. 

-os srguintes,-600!til, 4-00:P c 200~. 
No Art. 58, em lugar, - dous membros,- tres membros. 
No Art. 59, em ycz de-o Bane() se reunirá, -rcunir-se-lla 

o Conselho Adminislractivo;- c mais adiante, em lugar de 
-Commissario do Governo,- de hum Cormnissario do Gover
no, dnsignado pelo Ministro da Fazenda. 

No Art. GO,- a titulo de juro c amorlisação,- em vnz 
de- a titulo de amortisação. 

{).a Additem-sc os arts. seguintes : 
Artigo. O Banco não poderá installar-se sem esliir dis~ 

tribuido hum numero de acçõcs correspondentes a dons terços, 
ao menos, do capital social ; nem as acÇões poderão ser ven
didas ou cotadas na Praça, nem terá lugar o começo das ope
raç.ões do Banco, sem que esteja rcalisado hum quarto do va
lor das mesmas acçõPs. 

Artig·o. Não hc permitlido ao Banco fazer outras operações 
alóm das que são approvadas por este J)pcreto. 

Artigo. O Conselho Administrativo do Banco publicará até 
o dia 8 de cada mez hnm balanço desenvolvido do activo c pas
sivo do ]~stabclecirncnto e das operações que tiver feito no 
rnez anterior. Neste llalanco deverão ser demonstradas distinc
tamentc e com clareza as operações relativas a emprestimos 
hypothccarios. 

Artigo. Só poderão fazer parte dos dividendos os lucros 
líquidos provenientes de operações elfectivanH'tlte concluídas 
nos rcspeetivos semestres. _ 

Artigo. l<'icará sem etf!~ito a autorisação dada por este De- ~h+;Jt" 
ereto, se o Uanco não come~.ar as suas operações no praw do S>yf!& c:l 

hum anno, eontado da data do mesmo Deereto. ~·
Artigo. He applieavcl ao Banco Industrial, r.onmwrdal o 

Territorial, o art. 10 do Decreto n.o 575 de 10 dll Janeiro 
de 1849. 

l<rancisco de Sallcs Torres Homem, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Pre~ 
sidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha enten
dido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dous 
de Abril de mil oitocentos e cincocnta c nove, trigesirno oitc:no 
da lndependcnl'ia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua :\Iagestadc o Imperador. 

Franci.çco de Saltes .Torres llonlem, 
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ESTATUTOS DO BANCO INDUSTIU.U, E TERRITORIAL 
DO IUO DE JANEIRO. 

'I'I'I'ULO J. 

Art. 1." Fica creada nesta C,h'Le, salva a approvação do 
Governo, huma Socicuáde anonyma de credito Industrial, Com
mercial e Territorial com a denominação de flanco Industrial, 
Commercial c Territorial do Hio de Janeiro. 

Art. 2. o A sua duração lte de trinta e cinco annos, con
tados da data do Decreto de sua nutorisação. 

Art. 3." A circumscripção territorial de suas operações 
comprehende o l\Iunicipio da Côrle, a Província do Hio de 
Janeiro, e os mais pontos em que, com permissão do (~overno 
a SocicJadc crear para o futuro as suas llliaf's. 

Art. 4.o O capital social lte de 30.0UO.OOO';l000 divididos 
em 150.000 ac~ões de 200:;, cada hullla. 

Art. 5. o Fir;ão porém elllitlidas só mente agora 116.666, 
que forão já distribuídas; a saber, 50.000 pelos ernpresarios do 
:Banco Commercial e Territorial do nio de Janeiro, e 6(j. 666 
pelo do Banco Commercio c Industria. A 2. a srrie de 33.334, 
qtw n~stüo para eoru jJleruento das 1i)O.OOO ac('Õl'S, o serão quando 
a assenrbléa geral dos accionistas jul;.wr conveniente. 

Art. ü. o Aos aetuaes possuidores das acções de hum e 
outro .Banco, ora fundidos, se darüo IJOHIS títulos, contendo o 

..•.. , , numero das aet,:õcs que Lhert)fll, smdo os antigos immediata
, ~mente inulilisados. 

Eslt>s nmos lilulos ~Pr;lo lir111ados por Conwlio e Gomrs; 
seus pussuidon•s as~i~;nar-sl'-l!;io t'lll lrn111 Ih ro rspceinl e serão 
os aecionislas do Haueo. 

Art. 7. o C a ela act;ão dü dircilo na pmbriednde do activo 
social, e na p;utillia dos beneficios a lrunw parte proporcional 
ao numero das acç•1cs emittidas. 

Art. 8. o A posse de h uma au:ão envolve de pleno direito 
adhesií.o aos Estatutos do B:meo e ;ís tlceisiiC's da assernbléa 
geral. 

ArL 9.
0 

:\s transf(•re11eia:c das a:T;'lrs só lerão lugar por 
meio de notas l<ln•;ndas no n·,~~i,;trn do, Banco com assignalura 
dos propriclarios, ou dos prowr adorp:; munidos de podcn•s 
espceiaes. 

Art. 10. As f'n 1rarl:'s do fundo das <Jn:f5Ps subscriptas 
serão na razão éP :) a 1D "/,., a juizo do CollsP!ho Admitliistrativo, 
em vista do estado da praça, nwdiando sempre o espaço de 
dous mczes pelo menos huma da outra, com precedencia de 
annunt~ios por quinze dias. 
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Art. 11. Na falta d11 entrada no prazo annunriaflo o nccio
nista perde !'rn bcnclieio do Banco as <lCÇÜPS, e as prestações 
~nteriormentP pagas, se estas não cxct•clerPm ú quarta parte da 
Importancia do capital nominal. .:'lia hypothesn contraria ficará 

·o aeeionista sujeito nnieamcn~c <Í multa dr 30 "/o do yalor da 
pn•staçao rdanladll., c deccotTidos 15 dia~ da épo1·a da exigi
bilidade, o Baneo fará proceder <Í venda das acçoes por inter~ 
medio de hum CorrectOI' da praça, cobrando do preço da venda 
a multa devida, c despezas de corretagem, c entregando a dif
fcrcnça ao aecionisla desapropriado, ou a 'l ucm o represente. 

'I'I'I'ULO 11. 

Das ottet•ações do Banco. 

: : ~Art. 12. 
J ." Dar dinheiro a prumio sobre penhores de litulos', que 

representem , e dD moveis IIIW eontcnhuo \alon·s n~aes, e im
moveis por hypothcca. 

2." Substituir as obrigações rcsultantPs destas ltypotheeas por 
letras suas com o titulo de letras hypotltccarias, e ~~mittil-as 
em troca de 1:apiLH·s que procuruo l'li!Jlrego lix.o. 

3.'' Descontar ll'tras d1~ cambio e tla terra, bilhl'll'S das Al
fandegas, conhecimentos de compra, das Pstações publicas, letras 
do Thesouro e Thesourarias, títulos de divida p11blica, que im
portem haver lil{uido do mesmo Thcsouro, c quacsqnet· papeis 
de crcdilo á ordem, c com prazos di\Seontavcis no I'OIIHUcrcío. 

~ •
0 He1:!'her nm !IPJHlSilo os n•l'•·ridos tilulos e quacsqucr 

especit~s de valores. 
5. 0 Har c reed.H~I' dinltPit'o sobre contas correntes, e fazer 

operações sobre ellas, com indivíduos, ou associaçücs, que oiTe
reção garantia sufllei1Jnte. 

6." Comprar e vender ouro c prata, em pú, pinha, barra, 
moeda nacional, ou estrangeira. 

7. o Enearregar-s::, por conta de terceiro, da compra c venda 
de fundos publieos, de valores industriJcs, da cobrança de divi
dendos e de quaesquc•r litulos e obriga(;Jes 1:om prazos. 

8. 0 Etfeetuar por su:J conta, ou ag-1~nciar em prcslimos geraes, 
ou provineiaes dcvida,r.ctltc uutorisados. 

!). 0 Pcrmittir aos dono<> dr: b;·il!nnlr~:>, mdaPs c pedras pre
ciosrt<.;, l{lte lt~:llta reel'bicl:l em gulrd:t, o vendP-los no mesmo 
Banco, ou p::H' sna 1:onta em qualqLw•· Pra•;a tio lmpcrio, ou 
estrangeira, podendo incumbir-se da remr,ssa e venda, mediante 
commissão, além das despezas foitas com seguros, e as que mais 

forem nPcf'ssarias. 
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10. Tomar dinheiro á premio! por todos os meios em direito 
pormittidos. 

H. FinülmentC', rtHJ.oasar letras e tilulos commerciaes, abo
nal-os ou garantil-os para operações de desconto, mediante 
todas as seguranças obtidas, não dcveudo esta operação exceder 
nunca á metade do fundo social rcalisado; saho resoltição em 
contrario da Assembléa geral dos aecionistas. 

'I'ITIJLO 111. 

Dos e.lescontoliól. 

Arl. 13. SónwnLe S('rão n•cnbi<los em desconto cfi'citos do 
comnwrcio revestidos de suas a3signaturas, pelo mc:nos, c cujo 
prazo não exceda a 6 ml'zPs. 

Art. 1lt.. H uma das assignaturas exigidas no artigo antc
cetlentc poderú ser supprida por pnnhor equivalente, ou pela 
cau~ão de apoliccs, ou aeções de companhias acreditadas. Se 

·o penhor eonstar de mercadorias, devem estar em deposito nos 
armazens da Alfandega, ou alfandegados. 

Ar. 15. A propon:fío <las quantias atljantadas sobn~ o de
posi1o dns mcrc;Hlorias 11ão ultrapassaní os 2/3 do seu ralor 
liquido, verificado <i vista das fitctui'as. 

Art. 1G. As Apoliecs seriio !'l'«~ehidas com o ;Jhatimcnlo de 
·to o/o do valor porque forem cotadas pP!os CmTC('fores. 

Art. 17. Não sPrfío an~ila~; em eauçiío ar.çiies de Com
panhias !Jlfl' ni'Hl liwn·m n·alisa<lo a !).· parlt~ do S<'U fundo 
t~ocial. Para a,; qtw S«' acl!nn~JII «'1!1 rondi~ü«~S dP s«~I'PIII admil
ttillas, o ahalimenlo será de 20 "/o do S<'ll valor 110 mercado. 

Art. 18. Os emprestimos ás associa<:ões de colonisação 
t(~l'ão lugar por meio de letras assignadas pelos lavradores, a 
•(ft\ern ellas tiverem feito adiantamento, e garantidas com o en
dosso das mesmas associaçiirs. 

Art. 1H. Os paganwntcs serão feitos na Côrte, ou em lu;1;nr 
nnde a Soci0dadc tiver ;tg·encius, ou caixl!s lilia·~s. 

Art. 20. A taxa dos descontos será marcl!da pelo Conselho 
..:\llministrativo, com especial menção, tanto quanto ser pos~a, 
das ditfercnças, que houver P,ntre os diversos titulos descon
taveis; e publicada, sempre que fôr feita, no principio de cadal 
semana, ou quinzena. 

Art. 21. Não serão admitlidos a desconto os ti\ulos q;ue 
forem assignados, ou garantidos por algum dos Directores em 
exercício, nem aquelles que não representarem transacções reaes, 
.e de uso no commercio. 
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'1'1'1'111.0 ., .. 

l)o .. n•tn·~sCinao !mln•e penboJ•t·~ e suas 
('ondiçõt•s. 

Art. 22. Os titulos dados em penhor constarão dos que 
se aehüo mcncio;mados nos ~~ 3." c 5. o do art. 12, c das letras 
hypothccarias do mesmo Banco. 

Art. 2:l. Os moveis constarão de ouro I' prata, pedras 
pn~ciosas c seus diversos arteractos; bem como daqudles ohjectos 
que, na commum c geral estimação, contiverem hum valor iu
triuccro real, qne oiTereção solida garantia, ·~ Sf'jiío de raeil 
venda. 

Art. 24. As Apolices c Acçõcs de companhias srrãoacci
tas com as rPducções marcadas nos arts. 1G c 17. Os mai-; 
titulos c JH~nlwres com o abatimento que se julg-ar cqnivalcnle, 
não sómenlc <Í quantia precisa para pugamcnlo do premio, em 
razão de qualquer dPmora que possa hun~r, como á importuncia 
das dnspczas de sua venda, e outras que poderem occorrer, afim 
de se prccan~r qualquer baixa que possüo ter antes do tempo 
do mesmo }Ji.lg:amento. 

,\rt. 25. Quando, apezar disso, occorrercm circumstancias, 
que possüo dcprPeiar o valor dos penhores dados, ou cnfra
llUCCPr os lilulns oiTereddos, podcr-se-ha e:xi~i1' hum rPforço 
de penhor, ou lianl:a do mutuario; c no easo do não querer 
prPsta-lo , no prazo que lhe rôr marcado, sení o sPu penhor 
ou titulo wndido em !Pilão. intkpcndenlemenlf~ de qualquf'r 
cit<H;ão, ou fot"malidade judicial ; licando o llle:;rno mutuario 
sempre ohri~ado a satisfi.lzer o llue ainda faltar para nü>rir, e 
p:tf!;ar a imporlancia lotai de sua lli\ ida, juros c mais llPspeza~ 
fPilas. 

Arl. 21i. ():; penhores, Ac~,·iie . .; dos Ba neos P f'ompnt~h ias, 
•~ quaesqucr tilulos, que representarem valores depositados serão 
condicionalmente tramferidos, e Pntrcgues ao Baneo, o qual 
poderá alienai-os, quamlo lhe convier, com a dausula rcsolu
toria, pcrrnillida em direito, de lh'os~tornarem a entregar no 
prazo que fôr estipulado, mediante a restituição do preço re
cebido c juro eonvcneionado. 

Art. 27. Logo que: se lindar o prazo da obrigação, e niío 
se realisar o seu pagamento, e resgate do penhor, ou caução, 
passar-se-ha a vende-los em leilão, com prcccdencia de annuncios, 
em que unicamente se fur;í a declaração da sua especiP, valor 
n qnalidadP, sem menção da pessoa do dcvr'dOl'; pagando-se 
o Banco com o producto da venda, e deixaullo o saldo que 
houver á disposiçüo do mutuario. 

Art. 28. Os penhores s~rão alaliatlos, t' wrilleauos por 
46 
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peritos de confiança do Banco, cuja dcí!peza será levnda <Í conta 
do rnutuario. 

Art. 2!.1. Para que nenhuma duvida possa occorrPr, e 
nernhum embaraço offerecer-sc á prompta venda dos objectos, 
penhorados, ou caucionados, e ao immerliato pagamento, c 
extincção da divida do wutuario, declarará este, por escripto 
na occasião de ellcctuar-se o mutuo, que não só dá ao Banco plena 
faculdade de transferi-los, na conformidade do art. 26, como 
a de vende-los a final para satisfação de sua diYida, indf~pen
dentemente de mais alguma formalidade judicial. 

Art. 30. O conhecimento ou nota do objfi)cto penhorado 
e das cauções prestadas será assignado pelo Director dt• serna11a, 
e rubricado pelo Presidente, c deverá conter: 

1. o A natureza, qualidade e valor do penhor ou caução. 
2. 0 O nome e morada do mutuario. 
3, 0 

.-\. importancia, data c prazo do ernprestirno. 
4. o As relorrnds que houverem. 
5. 0 O numero que tiver no registro respectivo. 

Art. 3J. A escripturação será feita de modo, que de hum 
jacto se conheça as especies dos objectos penhorados, o seu 
valor total, a natureza das cauções tornadas, a sua impor
t:wcia, a som ma dada sobre cada lmma dellas, o tempo do seu pa
gamento, e todas as mais declarações, que forem necessarias. 

Art. 32. Se o mutuario exigir, será o penhor simples
mente representado por hum numero, de modo que sem apa
recer o seu nome, possa elle resg-ata-lo no devido tempo, appre
sentando a nota que o designe, com as declarações e:<.pPciaes. 

Art. 33. O prazo destrs emprestimos poder<i ser alé oito 
mezes, e reformado com as mesmas cautellas anteriores. O 
Conselho Adrninistractivo regularú a sua fôrma por modo que 
a par do segredo mantido, haja toda a certeza da legitimidade 
da proprif'dad<• do Ohjeefo ofl(•rl'f~ido (\111 JlPllhOr. 

Art. :UL O muluario podcr<i realisar o seu p;1garrwnto 1'111 

totalidade ou parcialmente, como lhe convier. 
Art. 3i>. Em quanto os títulos estiverem depositados, ou 

penhorados, incumbe ao Banco resguarda-los intactos, como se 
fóra o proprio mutuario. 

'I'I'I'UI .. O V. 

Do clinlteit•o tonuulo a Jtl"etnio. 

Art. 36. O Banco tomará a premio o dinheiro de que prP
eisar, por todOS OS meios de credito permittidos fWI3S leis e USOS 
commerciaes. 
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'I'ITUI,O '\-'1. 

Do empt•estimo ~mln·e bypotlaeca!li. 

Art. 37. O llanco empresta aos proprielarios da Côrle c 
JlrO\ inda do Rio de J anPi ro, sobre hy pot.heca de suas proprie
dades, até dous terços do seu valor, oll'erecendo-lhrs, assim que 
a Legisl::l.ção hypothecaria lhe pcrmittir, a facilidade de se 
desempenharem, por meio de annualidades, no prazo de qua
torze annos. 

Art. :~. A 11nnnalidadc he a sornma que o mutuario paga 
cada anuo, para extinguir em hum tempo dado a sua divida 
Prn prindpal e juros, despeza de administração, c premio do 
SI'I:',"III'O. 

E lia comprehcnde: 
1." O juro estipulado, que será o corrente, ou aquclle pelo 

qual o Banco tiver negociado na semana anterior ao emprestimo 
as suas letras hypothccarius. 

2. o H uma com missão att:· 2" f. ao anno, em beneficio do Banco 
pelas despezas da administração e responsabilidade de garantir 
com o seu proprio fundo as letras hypothecarias. 

3." Hurna somma destinada ;í. amortisação da divida. 
Art. 39. A annuidade scní a mesma em lodo os annos, c 

!'alculada de maneira, que produza a estimação da divida no fim 
do tempo convencionado. 

Art. 40. E !la será paga em duas pa1tes iguacs, no 1." de 
Janeiro e de Julho de cada anno; no momento do emprestimo 
o Banco retém sobre o capital o juro applkado ao t.o semestre. 

Art. 41. Não obstante estas disposi~.ões o dcvcdOl' póde 
c!Pscmpenhar-se com anticipação, em todo ou 1~111 parlt\ mas 
SPIII ((prlueç.i\o dos juros, e COJIIHIÍSSl\0 do SPIIII~Sll'«' ('OilH'ÇildO. 

Art. 4.2. Na falta do pagamento nos prazo~ marl'ados, o 
juro da quantia retardada será cobrado com o augmcnto de 
20 o/o e torna cxigivel a totalidade da dividn. 

Art. 43. o nanco tem igualmente o direito de exi~-;ir o 
reembolso do seu capital antes do termo do contracto, no caso 
de ter havido dissimula~~ão 1lc hypothecas lcgaes, que pczem 
sobre os brms dados em garantia, ou quando, em conscquencia 
de deterioraçü<~s sobrevindas aos ditos bens, clles dcixl'rn de re
pn·s<·ntar os dons lt•rços da quantia em divida. 

Nesta ultima hypothcse o mutuario podNá st·r admittido a 
apresentar hum supplentc de hypothcea, ou a rdorçar a exis
lt·nte com letras endossadas, ou penhores equivalentes. 

Art. H. O propril'tario, que pretender ~~mprt>stimo do 
Banco satisfará as segnintes condi<:ões: 

t.• Dar por escripto hurna designa1:.ão snmmaria dos immo
veis, e seus rendimentos, com huma avalia~Jo especial de 
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rada artigo, f' tortas as inl'ormaf.'i"iCs proprias a juslili<;at as ava
li <II:Ü!'S. 

~.· Exhihir cerlidüo negativa do registro das hypotheras, 
f' os títulos da propriedade, ou hum acto de notoriedade an
tllf'ntica que os substitua. 

a.~ Assi~nar hum a dcclanu,:üo CO!l('l~rnentc ao Sf'll f'Stado 
ci\il, P apresentai a procurarão da mulher, se for easado. 

·"-" 1\lostrar-sc quite com a Fazenda Publica, se se tratar 
dt> predios sujeitos á dPcima. 

;):' Provar, a contento do Conselho administrativo, qtw niio 
f'\ istem prh ikgios, h i pothl'l'as IegaPs, e litígios sobre os bens 
a pre~rntados á hypothPca. 

Art. 1~5. O proprictario fica tambcm ol)!·igado a Sf'I-\UI'ar 
a parte edificada da propriedade contra os ris~·os do incendi11 
O sPguro d1~ve ser conservado em quanto durar o irnprcstimo. 

Art. &li. A Psrriptura do empr<'stimo dm·c conter o tras
passe da inclcmni~·~ção, c em caso d~ sinistro, sl'rá esta ff~cc
bida direc1amentP pelo Banco. 

Art. !~ 7. O Banco podl'rü exigir que o seguro sPja feito 
cm seu nome, pagando ellc os respectivos prcmios, qtw, sPrão 
inl'luidos na quota dos juros. 

,\rt. 48. Quanc.'o por falta, ou n·cusa d~ companhias de 
:"t'guro niio se possa satisfazer esta eondi~<~O, pagani o muluario 
rnais 1 "lo annualnwntP acercscPnlado ti quota dos juros: eom 
t•sle ;Jjllsle e pa;.i·amPrlto a propriedade será eousidt•ntda St'gtm.~ 
pelo Uanco. 

,\rt. !,!), A importancia dos immoycis, c dos sPus recursos 
scrú aprccinda pelo Conselho, coadjuYado, quando for possível, 
por a~entcs esp~ciacs de sua l:Srolha, que iriío ao lugar \'rri
licar a PXactidüo das avali<u:t~es, e dPtrrminar o valor n·alisavel 
dos htms ofl'l'l'l'rido~. 

,\ri.. ;)O. O BanCl• não n·cP!wní: 
t,o Ü:.; ÍllllllO\'CÍS indcVÍSOS SC a hypothcea niio for CSI.abcle

cida na sua totalidade com expresso conscntiiiH~nto dt~ todos os 
~·o--proprietarios. 

2." Os immovcis cujo usufructo c domínio não cstPj11o li .. 
gados, a m~nos que os interessados eonsintão que a hypothct·a 
cont[H"ehenda lmm c outro. 

3." Os immovcis que em geral niío offerecrm errteza do 
prompta vPnda. 

,\ rt. 51. As hypot heeas das fabricas c dos estahdecimrn
tos ruraPs eomprclwndcriio necessariamente os escravos e mais 
~emon•ntes applicados ú sua Pxplora~ão c trabalhos. 

() Banro e o mutuario rcgulan"io as cautela~ pr~cisas para 
l.nrrwr dfertiva esta garantia, sem prejuizo dos direHos de 
administrat;<lo nos bens hypnthccados, pertenecntcs ao mntuario. 

Arl. 5~. Na eserirtun de h~·pothcea o mutu;uio deda-
rani f11W ronrcde ao Banco plena faculdade de vender rm leilào 



publico a respedi 'a propriedade, independente tk qual{!llCf 
procc•sso, ou ro·nnalidade judidal, sempre que faltar ás condi-
c;cles a tpw se obrigar. 

Dns let.ra~ ltyputlteenrias . 

. \rl. ;):3 .\ ldra hypolhcearia hcl a repn•senlaçào do ca-. 
pita! adiantado sobre hypotheca, e reune a dupla garantia da 
propriedade do mutuario , c do fundo social do Banco. 

A rl. 54.. H a rerá t r\'s serics de ldras hypothecarias de
signadas por letras alrabclicas e tendo eada huma a sua 
lllllllllt'HÇiiO \'SpPcial. 

1\ 1. a sc~rie comprchcnderá letras de 200:"l000' a 2. a de 
100:';10110, e a :v dP 50:;:,000. 

Art. 5:). As ldras hypothecarias são ao portador , não 
tem prazo certo dcl n·rmbolso, mas conterão a pronwssa de 
sen•m resgatadas dentro do período de H. annos, por via de 
dons );Orteios annnaes. 

Art. 51i. Elias VPncerão hum juro annual, que será fixado 
pelo Conselho administrativo, e pa:.;o por smnestre aos seus 
portadores. 

:\ rt. 57. A som ma da Plll issão de,tP~ titulo~ nanca será 
~upcrinr ao total da divida hypolhccuria, eontrahída r.om o 
Banco, nPm cxpccdcrá 110 algarismo do r.apital sc.eial realisado. 

Art. 58. As letras hypot.h~rarias serão ntrahidas de livros 
de talão, e assignadas por dons nwmbros do Conselho admi-

nistrativo. 
Art. 5!1. No di~ t;) 1k .Jmwiro ~~ t:) dt\ Julho dcl c;ula anuo 

o Ilancn se rmtnirü para proeeder, eom as~i~tl~nria 1!0 Com
missario dn l~ovcmlll, ao sorteio das letras qun tem lle ser res-

gatadas. 
Art. 60. Cada sortPio eomprehenderá o numaro de letras 

correspondente ao nlor da~ som ma<~, que devem pagar semes
tralmente os mutuarios a titulo de amortisação, e ao das qtw 
pnwit•rcm do rec~mbolso anlieipado do emprPstirno. 

l'io easo cn. que parte das sommas n-feridas em primeiro 
lugar dcixcl de ser paga, o Baneo preencherá a dilfcrença conl 
o seu proprio capita I. 

:\rl. til. 0,; títulos das diversas sNics partidparão do 
sorteio na razão da antiguidade de sua c~missfío. 

Art. 62. O Banco podt>rú a_juntar premios aos primeiros 
seb numcros, que forem extra h idos em cada sorteio. 

Art. G3. O numero do~ tih1los qun o sorteio hotn·cr ti
rado par.t o resgate será publicados no dia immcdiato nas 
olhJ~ diarias, c seus possuidorrs convidados a virem ser rcem· 
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bolsados com os juros v~ncidos até a data da pnblie<u,;ão, 
sendo logo depois annullaflos eom hurn carimbo espPcial, e 
eonservados no Archivo da Sodcdadc, para servirem na tomaua 
de conta~. 

Art. 6'L O flanco poderá empregar, quando julgar eon
veni<'ot~, parte do seu capila l no desconto das letras hypnthe
earias ;~o par, cmittindo de novo as letras descontadas, ou an
nnllando-as, na fórnm determinada no precedente Artigo para 
a amorlisação. 

Art. 65. A Sociedade estah<'lecerá liliaPs nos pontos de 
cireumscripç;1o, que mais convier, c mesmo fóra dclla, com 
autorisação do GovPrno, a quem subrnetterá o seu regulamento 
depois de adoptado pela Assemblêa dos accionistas. 

'I'ITIJLO , .... 

IJo~ tlettosito~ c sun.s eoaulições. 

Art. 66. Os depositas de qualquer c~pccic fieão sujeitos 
n hum direito de guarda: c os que se tornarem dependente:; 
de tmnsncçõcs se regularão pela natureza destas. 

Art. 67. Os deposilos consistentes em moeda não serão 
retirados, sem l1révio aviso de 15 dias, pelo menos, c termi
nado este praso, não venceriío mais premio. 

Art. 68. nos objccto:i depositados se darão conhecimentos 
indk<ltivos da sua especie, qualidade c valor; do nome c mo
rada do depositante, da data em que foi elfectuado, do tempo 
de sua duração, e nHmero qne h•m no re~istro n~spcetivo: da 
condição de ser entregue á vista, ti ordem, ou ao portador, as
signados pelo Director de semana, c rubricados pelo Presidente. 

TITULO VIII. 

Das conta,.,. cot•rentes, abertut•a de credito, 
ou eaa•tas tle ca•edito. 

Art. 69. A ninguem se abrirá conta corrente, sem que 
tenha primeiramente olferccido valores equivalentes em moeda, 
títulos ou objectos sujeitos ás condições do desconto, c penhor, 
avaliados e transferidos como estes , devendo a moeda vencer 
o premio que se convcnc.ionar. 
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Art. 70. Igualmente será admissivel, por meio de fiança 
i<lont-a. 

Art. 71. A quem se abrir conta corrente cntrcgar-se-ha 
huma caderneta contendo o seu debito e credito. 

Art. 72. Tambem c sobre as mesmas caute\las podrrú o 
nanro abrir credito rm qualquer parte, dentro ou liíra do lm
perio, as pessoas que o de~wjarcm, c garantir ás c.1rtas de 
ordens dadas ror tPr<:eiros, para facilitar seu cumprimento . 

.Art. 13 Nrnhuma ordem, porhn, a rlcscolwrta será ad
missivel. O Conselho administrativo regulará a fôrma de seu 
aceeitc c cumprimento, 

Art. 7 4. As contas corren tPs se liquidarão no prazo que 
fOr convencionado, ou quando o Banco julgar ~~onwniente. 

'I'ILIJLO IX. 

Art. 7;). Nenhuma lransa~ão podPní ser feita pela So
cicdn.dc, sobre valores, ou títulos, senão á vista dcllcs c me
diante sua entrega ou depotito. 

TI'I'IJLO X. 

Das contas annuaes, dividentlo, e fnntlo de 
reserva. 

Art. 76. O Banco publicará mcnsahnenlc hum balancete 
das operações rcalisadas no mel anterior, c do cslado do aclivo 
e passiyo do Estabelecimento. 

Art. 77. No fim de cada anno social, o Presidente apre~ 
sentará á Assembléa geral dos Accionistas hum rclatorio sobre 
as opera~;ões do anno, acompanhado do inventario geral do 
activo c passiYo do :Estabelecimento, e das contas reguladas 
pelo Conselho Administrativo. A Asscmbléa geral nomeará 
Commissões para examinar as contas, c fazrr hum rclatorio na 
proxima reunião. 

Art. 78. Dos lucros da S?ciedade se deduzirão 5 "/.para 
o fundo de reserva, e outros 5 °/o para remuneração do Pre
sidente, e membros do Conselho: o restante serú dcstribuido 
pelos Accionistas. O Presidente terá, além disso, huma quota 
que lhe será marcada. 

Art. 79. Quando o fundo de reserva houver chegado á 
quarta parte do capital social , deix;.~rá de ser acci'eseent3do 
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com nmas quantias: c a parlt> dos lucros qtw lhe era appli
<'<Hla rcwrtcrá para o dividendo dos An:ionislas. 

Art. 80. O fundo de rcsena lu~ destinado a supprir qual
quPr perda que possa ter o fundo sorial. 

'l'l'l't:t .. O XI. 

Do Conselho atlaninist.a•ath·o do Baut•o 
e Ji'iseaes. 

Art. 81. O 1~nnco sPril rq~;ido por hum l'rnsidcnte, st·is 
Directorcs, hum Yice-Presidcntc c sds Supplrmtes. 

;\"o impedimento do Viec-Pn•sidmtn exercerá o Sf'U lugar 
o Director mais ·wtatlo. J\inguem entrará em excrcieio, Sl'lll 

depositar 50 Aeç<1Ps. 
Art. 82. O Presidente, \'ice-Pn•sidentc, Direelores e seus 

Supplcntes serão eleitos pela Assemblt'•a Gt•ral dos Accionistas. 
em listas apurados por escrutínio secreto, e maioria absoluta dos 
votos presentes. 

Se a nflo houver no primeiro escrutínio, proceder-lif'-ha 
a segundo entr~ os candidatos mois votados em numero duplo 
dos que th crem de ser eleitos, decidindo o sorte, no caso dr 
empate. 

Art. 83. O Presidente servirá em quanto não fôr demif
tido; os Direclorcs serão substituídos allnUalmenle pela 3. a parfP. 

Art. 84. O Conselho administrotivo se reuniní em sc~são 
ordinaria, huma lCZ por semana, c extraordinarinmcnte, sempre 
que for pr1.~ciso. 

Art. 81). Jlara havct· Sf'ssiin eumpre que PsiPjiio prPSI'llfes 
fJUatro nwmbros, indusin~ o l'n•sitknte: suas tklihcra~~ües st•riio 
consignadas em hum livro espt·cial e por todos assiguadas. 

O Conselho administrativo terá hum Secretario para lavrar 
as aclas c escrever tudo que for de sua competencia. 

Art. 86. As rPsoluções do Conselho serão tomadas por 
maioria de votos presentes: han·ndo empate, lerá o Prcsidf~Illl~ 
o yoto de qualidade. 

AI:t. 87. O Conselho tem plenos poderes pora tratar dos 
negocios do Banco, a quem representa para com terceiros, c bem 
assim perante a Adminislraçüo publica, e em Juizo, para e que 
lhe flcão concedidos todos os poderes. comprehcndenrlo ai{~ o 
de Procurador em causa proprin. A clle compete: 

L o Fixar as despezas; geraes da administraçllo. 
2. o Nomear c demittir todos os agentes c empregados do 

lla11co, c marcar suas attribuições c vencimentos. ~, 
:1. 0 Authorisar todas as acçiíes judiriarias, todos os rompro

missos, P lran~af'ÇiiPs da SoriPda!lP. 
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'•·" Ddl'rminar a :qllJiirac:iío tios fundos tJispoHiv<·i~, ~~ rq;ular 
D t>lllprn:;o do dn n·s<·rva. 

G." PI'I'Jlal'<~l' as eontns, <1ue üevcn1 ser suhmeltidas ú ,\!;:;(~111-
bk·a geral dos Arcionistns. 

ü." Presidir ao sorteio das letras hypotlJC'tal'iilS. 
7." Fixar a taxa dns desconto~, os juros das L~lras h:.pnthc

''arias. o prl'mio dos empreslimos sobre penhores, n do dinheiro 

qiw rec<'her a juro. 
tl." Or;;anb;:n· a lista das firmas comnH~lTÍêH'S, <ttW <'stivcrem 

no easo de ser aeccitas pelo Banco, e a tabellil lLi quautía,; que 
e:~tla hn1na dellas ptHkr co!llportar. 

!l." Cn•e~r ag,~nci;ls, e e:din~wi-!a:-;: nouH~ar sPns l'lllP'"('[.!,::llos, 

c !kr:lilti-los. 
lO. Organisar os n~g;Jl:•.men\OS qnc rore!ll pn·<:i!;OS' pnra a 

boa ::Hlminislra<;:ão dos rwgocio:; scdaes. 
11. Fi\ar ()~ limiles rins diversas orw:·;l{:{)f'S do Hanco. 
1~. Fonnar catlnstros para base dos ÚPseonlos o f~mp·oslimos. 
1:L .Exigir, por inb~rmedio ílo Presidente, a ('OnYora<;ão cx-

traordinnria da Asselll hlí•:1 f!:eral dos Aeeion islns, todm; as 'czes 
qtw o jn]:.wr pn·ciso, a l)('lll de seu,; inlercsst's. 

Arl. ~S. Hnma Comrnissf\o de dons Dir\'don•' l.r:l1Hlharú 
em~eliYamenle com o Presidente, occupamlo-~e especialnwnlf~ d<~ 
examinar os tilulos oll'erccid.ns para deseonto, Oll renhor. Os Di
n~ctores alternarão neste serviço semanal , ou JW'ns,ll mente, 
conforme entre si com ierem. 

Art. S\l. Al{~m disto havcrú huma Commissiio <k tres Fis-
caes, eleitos como os Dircctorcs, para inspl~ceionar tnllas as ope
rat;iiPS do l~anco, examinando, ao menos huma yrz por mez, o 
estado das caixas, a escripturaç.ão, registro, c mais linos c docu-
mrnlos existl'nt.es. 

Arl. !10. A Commiss:to dos Viscaes apreSI'll!aril :í Asst·m-
hll·a (~eral dos Acdonisla, eada \'f'Z que so n~u11ir, o n~sultado 
de sua inspPcçiío, apontando tudo t[U:mto adwr digno dP nota, 
ou censura, c indicando o que julgar vantnjtNl. 

Art. 91. Ao Presidente compele: 
1. 0 Presidir ao Conselho Administrativo e á Asscmh1(•a Geral 

dos Accionist:.t: ser orgão dellcs, examinar e inspeccionar as 
operações c serviços do Banco, manter n fiel obsenancia des
tes Estatutos, dar prompto cumprimtmto ás ileliberaçües do 
Conselho, salvo todilvia se ju lgn-las contrarias aos mesmos Es
tatutos, em cujo caso convocará immediatament<~ a ,\sscmbléa 
geral dos Aecionislas para d~cidir se devem ou não ~a~r exe-
cutadas. 

2." Apresentar á mesma Assemhléa em suas reuniões or-
dinarills, c em nome da Directoria o relalorio annu:.\1 das ope
nções c estado do Banco. 

8." Propor ao Conselho todas as medidns, que julgar van-
tajosas aos interesses do Bnneó. 
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Art. 92. A Assemblt'~a geral regularmente constituitla re
prPsenta a universalidade dos Arcionistns. 

Arl. ~n. Todo o p>ssuidor 1k 10 .\ct:õPs tem tlir<'ilo a 
ser Membro uclla com o voto deliberali\o. 

Art. P,4. Haverá lodos os annos no sel:(nndo J)omin8"o do mez 
de 1\Iarço huma reunifto da As:>emblt\t gtTa!. 

Alí~m disso o Consdllo AdministrnliYo, por inLPrnwdio do 
Presidente, c a Commissilo dos Fiscal':> podem rom oral-a por 
meio de annuncios, quando o jttlgarcm m·rc'ssario. 

Art. 95. A AssPmhlóa (~ pt'('sidida pelo Presirlentc; os 
uous maiores Acewnislns presenteei precudtem as runcçfit'S de 
S;:crelario c Eserutador. 

Art. !JG. D<)pois ue constituída a Hesa, procetler-se-lla á 
ycrificacão dos Accionist<Js. 

Art. 97. llcputar-st~-ha a A:-scmbléa reg-ulannenlc cons· 
tiluida, quando os Aeeionistn:; prcst~liL's representarem pelo 
menos a 5. a }Jartc do fnndo social. 

Art. 98. A Asscmbléa geral approva as contas annuacs qw~ 
lhe são apresentadas pelo Prcsitlcule e111 nome do ConsPlho. 

Delibera sobre as proposiçües, que \!;(~ sfio suhmcltidas, o 
pronuncia, encerrando-se uentro dos limites destes l~statulos, 
sobre todos os interesses da ~ocicd:ttk. 

Nomêa o Presidente, Viei~-Prcsitlenl:', Directorcs c seus snp
plcntes; podendo-os dt>stiluir, quando o julg-ar preciso. 

Art. 9!L As snns dl•!ihcraçt"íl'S s:io tmnatlas pela maioria 
dos nwn hros }ll'<'SI'Il lt's. 

Art. lOO. All~lll tlo vo!o por !O ,\rçfíPS, ('atla aecionista 
lerá hum voto de mais por cada :20 Acçõl~S quc rossuir, contanto 
que o numero de votos de hum Ult~SillO .\lTionista uunca exccua 
a 10. 

Art. 101. Ningucm serú admitido a representar por pro
('Uração hum Membro da Assembléa Geral st~rn ser Accionista. 

Art. 102. Na sua prinwira rcumao, depois que forem 
<:!pprovados cst(·s Estututos1 a ,bsernb!éa gPral dos Accionistas 
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~cr:i prn;idida pnr hnm dos Emprl'sari:,s, ou por hnma pes
soa <ttW t•llc-; indinrcm, o qual t:()nvidarú dous tl'cntrc os 
Jncsmo~ A<'!' ion i~i ~~3 para scn i n~111 <i e ~;t~cretario c Eserutador. 

Art. 10:3. Cn111posla a MPsa, far.í a clwmada dos Accio
IIÍS!as, ron~itkran(lo como Lws tmlos quantos forem porlatlnrcs 
da~ cauld!:ls di~lrilmitbs c fi•·madns p<~los Eillpresarios. indi-
1':\lldo O ll\HllCI'Il das iH'Ct)CS to•H:tllas. 

Art. 1 O',.. ,\ ella!Hlo~se a As~em!Jll·a p•ra l constituída na 
ronl(ll"illi<1atlc <lo Art. ~)4., pas,;nr:i a rk~<~r os l\ll'IIIDI'OS do 
Consl'l h o, cn!llt'<;l\ !H lo pl'lo Presillentc e o:; Sl'is Di redores, o 
Vi<··~-l>resirlPnlc P os seis supplcntes. 

,\ rt. j O :S. f'ionw atlo o Cunsd\w eonsidcrar-se-lw insti-

l uitlo o Banco. 

Art. 10G. s~~ a c:~perir•neia IL~I'!' eonhi~Cer a COUV('IIÍencia 
!h nuH1iíic.u·-s~~ o:; pn•st~nles Estatutos, a Asseillhl(~a ~·:Prtll 
<los ,\ceionisli:s serú c<mvidada para esse !im . 

. \s üt~liber<H:.<ie~;, qne cnlflo !'orem tomadas, serão por 
maioria abStlinta <lo.-; :'.It)lllbras pn•st~ntcs, e suj<~ilas ;i approvação 

<lo Governo. 
Art. Hl7. A s~H~icrlade St~rá dissolvitla dP pkiiO direi lo se 

o fundo social aehar-se reduzido tk nwlatl<~: latltll neste caso 
romo quando expirm· o prazo de sua tlmat;ào, c não qttein• 
prolongai-o, ell:l dderminará o modo de sna liqllith~ão 

Hio tk Jatwiro n <lt• l<'evPrl'iro <1<' 1mi!). 

Approva o contmto para a navegação por vaJJOi' entre o porto 
de Jllonlcvidéo c o do Salto, c entre o da Co11stiluiçiio e o 
da Uruguayana, na Provincia de S. Pedro do Uio Grande 
do Stll. 

Hei por hem approvar o contrato eckhra(lo no dia 4 do 
eorrcnte mel pelo Conselheiro Sergio Teixeira de l\Iaeedo, 1\li
nislro c Seerdario d'Eslatlo dos Ncgocios tlo lmperio, com .loüo 
Carlc•s l'crdra Pinlo~ para a llc\\l'';~·!;i\'J por F1Jl(ll' cnl n· l' J'Orlo 
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srr<i pH~sidida por hnm dos Ernpr!'sarins, ou por hnma prs
soa qttt' t'lk.-; indir.trcm, o qnal ennvidarú dous d'cntre os 
llll'SiliO~ Ac!·ionisl:t:i para servirem de ~;t~crelario e Eserulador. 

Art. 'lO;L C'liHposla a H1~sa, far.í a chtllll<H1a <los Accio
Jtislas, corl.'idNando como 1;\('.s todos quantos forem porlat!orcs 
das raukl!:ts distriuuicbs l' li•·n1adns IWlos Eillpresarios. indi
Llltdo o nn nwro das <H'riks tom:tdas. 

A r!. 1 Oi.. ,\ cllandn~se a As,;emuiL·a Fl'l'al eonsliluida na 
ron!(ll'íllÍ(lade do Art. ~l4, passar:í a rlPf.!Pr os l\krnuros do 
Consnl h o, conw1:a ullo pdo PresiLlt~ulc e o:; seis H i redores, o 
'fj,·,··Pn•sifknle n os seis supplentns . 

. \ rt. 10:J. I'iome atlo o Cuns;:l!w eonsidcrar-se-lw insti--
1 ui<lo o Banco . 

. \ rl. 1 OG. ~~~~ u e:: pni~'neia fiz,•r ron h f'C<'I' n con Vf'll i1~ncia 
!h illiJtliiic.tr-st~ o:; pn'st~nles J~slalulos, a Asseilthl(~a pPral 
tios ,\e~·.[onislas SL~rii eunvidada para esse fim. 

:\ s llcli benH:lie.,, f[ I !O cnUio !'orem tomn<las, s•~rão por 
maioria abslliuta do~ :\IenllJl'm; pn•st~ntes, e suj1~ilas ;i approvação 
do tio\'l'l'nO. 

A rl. 107. A S(Jdcrlatle sr~rú dissol vitla dP pbw <li rei lo se 
o fundo soei ai aehar-se reduzido de mPiadl': lant11 neste caso 
rorno quando expirar o prtlzo de sua dttrar:.ão, e não qnein1. 
prolongai-o, ella dderminani o modo dt~ sna liqui1l:\~iio 

Hio 1k Jatlf'iro !l dt• Fl'VPrl'iro <!1• 1Wi!l. 

Approva o contmlo 11ara a uavcgaçüo por vapor entre o porto 
de lllonlcvidéo c o do Salto, c entre o da Co11stiltáçlw c o 
da Uruguayana, na Província de S. Pedro do Uio Grande 
do Sul. 

Hei por lwm approvar o contrato ~~clehraflo no dia 4 do 
t:()rrenle mel pelo Consdheiro Sergio Teixeira de l\laecllo, Mi
nistro c Sec.retarin 11' Estado dos N cgodos do I mpcrio, eom Joüo 
Carlos rcrcira l 1illl01 para a lléi\C';~·,,;i\'j por vapur cnlre ü porto 
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de I\Iont<~vidPo I' o da villa do f-la!lo, <' entn~ o da villa da Cnns-
1itui~·;1o e o de Urii"Ua)illlil, na Provi.JH·ia <l<· ~..;.Pedro do llio 
Grande do Sul, mediante as coruli(:fi<'S qne cmn <·si<~ hai'\ilo, 
e que ficiio depcmlent<·s da :lppr<nw·flo da ,\ssembléa Ci'í'al L<~
gislativa, assignndas p<~lo reJ<·rido .\linistro n Secretario d'Estarlo, 
que assim o k111la <~ntendido, n f'<u:n neeutar. Palario (lo 1\io 
de Janl'iro l'lll non~ d1~ .\hril 11P mil oitocentos n cincoenla c 
nove, trigesilno oita\o da lndq:r'rHiencia e do Inq:erio. 

Com a Hubrica (!c Sua :\Ia:;t•star!e o Imperador. 

Str:;io Tei.x:rira de .~!acedo. 

Condi~~Õt"§ a •tne st~ ll't•f(~i·c o '~(Wm·•~tio n." 2 • .:10t. 
de 9 de J\hdl dle :t~31J. 

-1." 

O en1pn·wrio ohriga-sp a or;.:auis;1:· deillro dP S<~is liH'Zes, 
contados da data da :tpJH'ovaç-iio do prt~snnle eonll'aeto, lnrma 
Companhia qne durará pnlo temro dt• 20 annos, com capilalnuiH'U 
mci'<Jl' de 1. :::ou:ooo:;,, a r1ual terú por fim sustPntar a t~<ne
gaçJo n~;:\·uJar por vapor n;ls duas linhas de que tmta o artigo 
seguinte. Ka fnlta da organisação da mesma Companhia, dentro 
do prazo designado, incorrerá o emprczario Prn hurna mnlta 
até 4:000~, e na pena de annul!at,:ão do contrado, saho o caso 
de difficuldadcs de força maior, qnc serão expostas no (inverno 
para que, aprcciando-ns, marque novo mas improrogayel prazo . 

. , ·' ....... 

A primeira linha da navqJ;açJo eomr•r;arit do porto de l\Ion
kYif]I;O, capital da Rcpublica Oriental do Urugnay, e irú ao 
do Sallo: a segunda e ultima linlla principbrá do porto da Cons
tituif;Jo (Estado Oriental do'· Uruguay) c terminará no da villa 
da Uruguayana, ou no do Itaqui (Província do Hio Grande do 
Sul) se a pratitabilirlado da navegação entre estes dous ultimas 
portos o pcnniltir desde j<l. 

Em as duas linhas os vapores tocarão nos portos do Ilio 
da Prata c do Uruguay, considerados os mais importantes, e 
que serão de~ignados nos regulamentos da companhia, de accor
do corn o GoYcrno Imperial: nos mesmos regulamentos se csta
helccerú lambem o tempo d(~ dPmora em cada hum dos ditos 
portos, ficando porêm tudo sujeito ás modilicaçücs qu~ forem 
aconselhadas pela cxpericnda, o pelas conveniencias do publico. 
concili:HL'; com os interPsses da ernpreza. 
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A Companhia nos ~~inco primeiros annos rio ron\rado llc 
obrigada a l'a><'l' <lm.P viagl'ns por anno nas duas linhas adma 
m<'IH·ion<•dilS, e dalti t'lll diante In~,; Yiagens <'111 cada dous 
JJI!'Z<'S. Fic<l pol'l.'lll ao sen arbítrio auguwntar o lllllllefO de 
'iilt-;PIIS em qual!{lH'I' das di las chws linhas logo qnP julgar c~on
vPnit'Ble aos sens inleres~es, sem que deste facto possa resultar 
obrigação a lgnma 110\ a para o Covemo. 

O (~owrno lm1wrial pa;.;aní á Companhia pPlo serviço 
dt~ \nela a linha de nawgaçiio, de que se trata, a quantia de 
10:000~ por lllt'Z. 

A subvenção de qne s<~ trata na antecetl<'Bte condit;fío, pas
sados dez annos contados da data do presente eontrado, será 
r!'dnzicla Jogo que a Compa11hia der hum dividendo que exceda 
a 12 por cento. 

Quando, em eonsequcncia dr sinistros, ou dr incmnenienlcs 
de fon:a maior, o~ paquetes ela Companhia não completarem a 
viag<'m redonda, o (;ovt~rno pauarü somenl<~ a quantia <~orrespon
dPnte á distancia navegatla , ealcnlada pelo nun.No de milhas 
em rda<;üo ao preço du \iagem redonda. 

S<~ a Companhia ckix;1r de n·alizar, nos tH•riotios dt•:;ignados, 
o nu lucro estipulado <I<'' iagens, salvo n clisiHlsi<:<-IO tia r.oiHiit:ão 
antPt:ctknte, nilo sú penleril a quantia eorrespondt'nk ús via~cns, 
que de menos fizer, como eneorrerú em ln.lma mnlla, qtw I li e será 
i111posla pelo (;overno Imperial, e cobrada adminislraliYamente, 
de hum n <i:OOO:tiJ por cada falla, c na pena da perda da sub
venção, se a navegação for interrompida por mais de seis mezcs. 

s.· 
Os paquetes da Companhia serão naeionalisados brasileiros, 

seja qual for o lu~ar de sua eonslrueção, tieando is<~nla a aequi
sição delles pela mesma Companhia de quaesquer impostos pol' 
transferencia de ]Jroprieclade, ou matricula : a rt•speito de suas. 
tripolações se ohservaní o mesmo tpte se l1ratica com as embar
cações de guerra nadonacs. 



:li't 

f).• 

Os pnquetcs da (~ornpanhia gozar;lo das nwsmns vantagens 
e pri\ i lq.;ios q uc tem as t'lll h<liTclf:<i<'S de guerra nacion;ws: 11-
cando coutludo sujeito:; aos r<'gulanwnlos polieiaC's e á devida 
liscalisação nos portos para que conduzirem passageiros e cargas. 

Não ser;í pnmillido ao3 paqud,•s da Companhia drmo
rarem-se 11os diversos portos de escala mais do que o prazo 
estipulado em hu !lia labl'lla appriJ\ a da pelo (;overno lmpertal. 

:! 1.'' 

Os prnzos d1~ il<'mora marcar!ns n;1 rpf,.rirla lahclla deverão 
contar-se do liJOIIl!'lll<l <'ltl qtw fun<kart'nl os paqudes, s<·ja o 
dia util, ou f<~riadu; l'lllc'Jlllenr!o-sP pun··m que~ o Illaxirno kmpo 
de <i<'n;ora não lw ohrigatorio, devendo as autoridades loeacs 
d<•spachar os patitidcs antes que elle linde, sempre que for 
possível. 

(juando occorrN demora maior. qtw não tt•r;í lugilr por 
parte do (;overno, sem ord<'lll por l'st·riplo da autoridade rom
pt'lenle ao agPnlP da Cor11p;11lhia, ort ao carnlltatHlanln do pa
qudc, no impedimento ou fitlta daqtwll;~, a parln qtw <H~casionar 
se mel han lo demora pagar;i ;i ou Ir;~ a q ua nl ia de :;;)()~ por cada 
prazo dt~ H horas lf!IP a partid;t 1'11"1•diva t'\t't•rla ú partida ordi
llaria, salvo se• por park lLt Contp;tnltia se~ tL·r a dl'lllora, I' Pila 
provar qtu~ a is~;o f(li ohrig;ul;t por f'ol-.;a rnaior; t~ si a di'Jilora, 
St'IHlo ot:easionada por p;1rk da altloridade, SI' \l'l'ilicar que 
houve para dia rnolivo dt~ 11a!nrc~za lranset'IHlentP. 

A mc•sma pcaa, c J:ela 11wsma · lúrrua lnrú lug-ar relativa
lllnnte ú sallirla dos p;:qudes dos portos de partida das duas 
linllas, quando Pila se não rc·a!iz;~r nos dias marcados. 

Sú se conlarü cada prazo de 1:2 horas para i111posir;fw da 
mulla estabelecida nc:;ta conui~·ão quamlo u excesso de de111ora 
passar de 3 horas. 

!l!•~ ·' _Si, •-». 

Os Jl<lt[ttelcs da Companhia transportarão gratuitamente as 
,11alas rios t:OJ'I'Pios, t' a eorn'spond<•ncia ollieial, sendo os J'I'S

Jll'clivos romnwlldan!t·s oiJri;;ado:; a rt'C<'lll~-llls, c cnlre:;·a-Us nas 
.Eslac:Cw:; rompclc'llli's, dando o~; rllllH~llic•lt!rs rl'cibos, <' exigin
tlo o:> pur ~ULI péirle das <•gc·1u:ia';; cu l'l'Ssuas por l'::l<ts tlcyítla-
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JIH'IIl:' :mlori:,all:t~ ,\s rq•;~r!itJí••" do:; roJT<'io:; dnniío Sl'lltpn· 
lt·r as suas ntalas pro111p!as ,, kntpo dn nilo rt·tardar as ~ia~t·ns 
dos paqul'l<'s alt'•m da l1ora 111arcada para a sallida, t', quando 
por cu I pa sua haja de1nora , soll'rt•rit a llii'Silla n•parl it:fio a 
multa de !(111' trata a condit;iío anlt'i'l'tlt'nlt•. 

1J 8 • a 

St·rit tamlH'lll p.rnlnilo o lr;:n~portt· t'lll cada ria~t·m dos 
uilos pa!(II<'IPS. 

1.'' llt~ qnatro p:ts~:t::Pil'th do F~L11lo, quu st~r;-,o obrigad(ls 
ao paL;a!llt'nlo d:ts n·sp:·t·livas t'nnwdorias. 

2. o Do dPz pr<H.:<~s de prl'l, I'Pnut;:s oa colonos, L1ndwn1 Sll· 
jPilos ao paganwnlo das conl!'dorias. 

3." J)c qtJat'SCJIII'I' SOilllllaS dP dinlll'irn Jil~l'tl'lll:l'llt!'S ilOS cofres 
puulicos, eorn~ndo por conta <lo Con~mo os riscos dt• Pmban1ue 
e dt•sembarqnc dt•ssas quantias. 

'L" ])c huuta carg,t por conta do Gowrno niío C'Xcedt·nlc a duas 
tmli'!:ulas. 

()n:mrln os pas':l?t•:ros, l<lnlo rlt~ h uma eomo rk o11lrn dasse 
at:i111a referidas, liH'Ciil em ntllltero supPrior ao que tir:t f'~lipll
larlo, Sl'rJn suas p:lSS<!!l'l'llS pagas t'Oill o abatill)('ll[o da qnarla 
parte do pn·t:o ordinario, se~undo a qualidade dos mt•snHb pas
sag.-iros. E Lr•n1 nssi111 por tudo <tnanlo l't'n· r·mHlmido pnr stw 
ordem pagará o Govemo '10 "/o lllctws do <!l!e o preço estipulado 
para os particulares. 

A illlporlaJH'ia dos l'rl'les r• passa~r·ns, que a companhia li\l•r 
tk receber, em conlünnidatle COIII a disposi!;:io final da rondit;iio 
antecedente, ser;í p;lgll pl'ia Thesouraria da Pro\ incia do Hio
Grande do Sul, si nella a tlP~;rwza tin~r sido autorisnda, c quando 
nos portos do ltio da Prata e do Uruguay, pela respectiva LPfW
ção lm}wrial, 110 prazo de hum llH'Z contado da aprescnlat;ão 
da respectiva conta, ienccndo o juro de G 0 / 0 ao anno, si esse 
prazo mr excedido por mais de seis mezes. 

Tomar-se- ha por base na organisaç.ão da primeira tahdla 
para os fretes de mercadorias, c transportes de p::ssagt•iros os 
preços por que tiverem feito os barcos a vapor a navcgat;ão elo 
rio Uruguay no anrw anterior ao cb ;1~;signalura do presente 
contracto. 
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() Governo Imperial nnlorizar;i o Prcsiden!P da Prmincia 
do Hio-(;rande do Sul, lw1n cn1no o Cliei(~ da LPga<;:lo do lm
llCI'ÍO em l\lonte\i<ko, para, de accordo ('Oltl o ~~l'l'!'ll!t' da com
panhia, or~nnisarem as talwllas de p;L~s•:t:PllS ~~ l'r!'l1·s das ('argas 
de particulares nas duas linhas dn 11<1\('~~;:<:iio, tabPllas 1p1n ~nrão 
logo ex<~eutadas, e111Lora sujeitas it ullt~rit~r appro\'<11:<-IO do llll'>;lllll 

(;ovcrno. 

O (~ovnrno pofl<~ril rwrmiltir qun os O!lidaes da Armada 
Nacion:tl ~~ lmpPrial ('llflllllaiHkrn os pa<;twles da c.om;•anhia 
('0111 as llll~~lllaS vanl:tgi''llS l~ COIHiitJH'~ C()!ll <(IW ignal Jl!'l'llliSSi\tl 
foi coneedid~t <Í Cornpanlt}aJJnúlt~il·a de PattuPit•s tln r apor, na 
('Ondic:ão :w do rontraelo approY;ulo pelo Dcerelo n. 1.:J15 de 3 
de Janeiro de 1S5:). 

He concedirlo ;í comp:mhia o usufruclo de tNrl'nos dP ma
rinha de que o (iovemo lnqwrial pudPr dispor, <k et•m brar:as 
quadradas cada hum, nos portos de !lruguayana e ltaqui (s<~ os 
vapores da companhia d1t>garem a este porto), e <'!TI todos os 
outros portos nacionaes da esn:la de sua uavegar;üo, para IWlles 
cdcfirar os tclheiros e predios que jul~ar precisos para abrigo 
dos passagt~iros, e acondieionanH•nlo <'·boa roHsNvaçfw dos p•
•u•ros (jllt~ transportar,~~ as otlirina'; tll'tTS~<~rias para o l'abríco 
e reparo do malt•rial da eo111panllia; potktulo a llll'snta cotnpa
nhia construir pontes de embarque e clesembarquc de passageiros 
e gcneros nos lugares mais apropriados do litoral dos rel'eridos 
JlOrtos. 

Decorridos dez annos da presente data, ccssarú o dito uso
frueto pagando a companhia dahi em diante hum foro a11nual 
i~ual ao que os particulares pagarem ao Estado em identicas 
circumstancias , ou o que fôr esli pulado, se nu o ltou verem 
particulares na posse dos referidos terrenos. 

Se o Governo ti•;cr de ficar com as obras qu~ n compa
nhia fizer nos terrenos do que se 'trata, não havendo nccordo 
sobre a quantia que o mesmo l~overno terá de entregar, como 
imdemnisação, scrú clla fixada, depois de exame de peritos, e 
pessoas competentes, por tres arbitros, hum dos quaes, será no
meado pelo Presidente da Província do Hio-l;rande do Sul, 
outro pela companhin, c o terceiro por accordo de ambas as 
partes. No caso de nUo ser possiyel obter t'sle accordo, o ler-
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crim :whilro ~~·r.í nonwa<lo ela marwira Sl'gnilliP o Pr.-~ii!Pnk 
d<t Prmineia do Hio-l;ranrle <lo Sul apresnnlari1 :í companhia 
dons nonws; ~~ a companhia proporá outros clous rwrnes, juntos 
f•sles outros quatro nomes, hum será escolhido por sorte, e desig
naní o terceiro arbitro. 

20.• 

O Governo Imperial poderá conceder ;í companhia, com 
as resc~rvus e cautelas indispensavcis, licença para eorlnr a knlla 
pmdsa J)(lt'a o c:ombuslivel de seus vaporc~s 1~111 tnrras devulntas, 
sPja uo eonlirwnlc• ou nas ilhas do rio lJruguay e seus aflluenlr's; 
devenuo, no cuso de concede-la, CX!Jiltlir ao Presidente da Pro-
vinda do Bio-G r a nrlc do Sul as ordens nccessarias. 

21." 

os vaporf's <la comprmhia di'Vcrlío tt•r a força precisa 11ara 
an!lan~m aguas ncima 5 milhas por hora. 

Os que nnn•;.tarcrn entre l\Iontnvidéo c o porto do Salto teriio 
n lolaç;io de 100 toneladas para carga, c aceornodn~õcs para 20 
passageiros de l"t\ e 50 de prôn. 

Os que tlil\Pgarem do da Conslituiçfío para o de Uruguayana, 
ou para o de ltaqui, si até esse porto se estender o serviço da 
navegaçlio, tPriio a lotação de tiO toneladas para carga, c ac2omo
daçüPs para 15 passagsiros de ré, c 40 de prôa. 

Os vapores da linha de l\lontevidt~o ao Salto nfío dPvení4í 
ter maior calado, que o de() p(~s iuglezes. 

Os qun ntVP:~al'l'lll 1lo Jlllrl.o da Consliluiçiio ao cl.1 lím
guayana, o11 ao de llaqui, senio de :J pós dtl t:alado, ou lltt'IIOS 

se ft\r possível, c~tando carregados, c com lodo o combuslivcl 
que admittircm as. suas carvoeiras. 

A companhia, se o Governo Imperial o ex1g'll', n·cdwrá a 
hordo de cada hum de seus vapores, por cada cem lorwladas du 
lola<Jío, dons a prcnclizes menores, ou imperiaPs mar i nlwi r os, 
qun saibão ler c llscrever, c forem designndos pdo HH'SIIIO Go
verno par·a applical-os á in3trucção da praticagem dos rios por 
qun lizer a sua navc;;ação, c das machinas: entrega mio-os prornp· 
tos no fim de cada quatro annos para o serviço dos navios de 
guerra, sen1o que os seus soldos c comedorias serfío abonados pelo 
T!wsouro, ou llnparlição competente :í companhia. 

4S 
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2!1." 

Hc garaulid:J ;Í roHtpanhia a prefen'IH'ia, durante a cxis
lí~ncia do pr<'senle eontraelo, em igualdade de t~ondiçües, para 
Pmpr<'zas dt~ naH'iWçiio dos rt:nllnt•tllPs do Alto L'ruguay. 

2-1." 

Sf' os Goremos brazildro, m·ipntal e argf'ntino cmprehrn
O('l"f'lll a obra do rompimento da cachoPira de S. (~n~gorio, para 
fat'ililar a narPgat;flo do l!rug-nav, como Pst:í estipulado na Con
·nmçi'lo de 12 de Outubro de 1851; a t·ompanhia obriga-se a eon
coner com hurna determinada quantia para a dila obra. 

Se tornacia impratiea\PI a obra PITI qtwslâo, o (~owrno do 
l~razi I, c do Estado Oril'Hta I lcvar<'lll a ctreilo a cons trueçflo dt~ 
huma estrada dt~ rodugPm, ou de hum caminho de ferro t~ntr(l 
a villa do Salto. c o pmo da Constituição ( Bt>publiea do hu
gnay ), CüliiO está r~tipul~do no Tratndo df' Colllllll'rcio de 1

1· de 
Sctc111 bro de Hl5í, a corn panllia se comprometi c a t·oncot:rf'r 
com hnrn capital ddf'l"lllinado para a conelusão dt>ssa obra. 

Em hum outro caso a companhia gozar.í, na prüi•Orçiio da 
sornnw eom qne eoncorrer, tias \·:uttagens pecuniarias, ou de qual
quer outra natureza que euda hum dos ditos (;ovcrnos pen·e
lwr das referidt~s obras. 

Em nenhum caso, pon'~m, tcní clla de concorrer com quan
tia supenor a 50 contos de réis. 

O (~ovf'l'no 1mp1•rial rnand:li'<Í, quanto aniPs, procPdet· ;í 
collot":u:ão dt~ hoias P pharolctf's nf'e(•sssarios para a seguran(:a 
da nawgilçfto do rio Uruguay, na parte que p1•rtPnce ao Hrazil, 
por onde ti\f'l'l'lll tlc navegar os vapores da companhia. 

20.· 

Se a companhia, obten1lo o consenti rnf'nto do r.orcrno de 
l\lontcvidéo, cstabelPct~r na ilha de S. (;ahrit~l. ou em qual
quer outro ponto do lUo da Prata que lhe rôr mais conveniente, 
as offieinas nccessarias pura o concerto das embareaç.ücs que IIH~ 
pPrtencercm, se eompromette a fazer os reparos neeessarios nos 
Jlavios de guerra brasileiros Pstacionados no Rio da Prata c seus 
;:llluf'n(Ps, por dez por ct>ulo llll'nos que o pn•ço estabelecido 
J;ilra os 1 arliculan·s. 



\ :nu l 

Es!P eonlrado fieilt'<Í de nenhum .-fl'.~ito, P a comp;mhia 
ali·m disso incorrer;í em hnma multa atú 10:000:!:1, ~e não d!'r 
rollH'<;o ús viagPns na linha rlc Monlc~vidl~o ao Salto clentr'l de 
tH nwi.C'S, c na clP Constil11i~fio a Urugayana, ou llaq11i d~ntro dll 
:!/~ IIH'zes, eontados da data da approvação dest(~ contrado, 
sal v o os eas0s drl ohstnenlos de força maior, que sPrfio presentes ao 
(;ovNtlO, alitll de qtte, se forem atlendidos, ~Pja mareado nun1 

prazo 
Palado do Hio de Janeiro, em'~ de .\hril de!');)\).- Sergio 

Tei.rcira de Macedo. 

HEClWTO :\'." 2.Hl:!-dc 9 de .\bril de tS:)'J. 

Autorisa hum credúo e:rtraordinario de 280:309ü000, para 
occorrcr, 110 e.rercicio de 1858-59, ás de.~pe::,as fi·iws c 
por fazer com a.s obras do canal q~tc se está abriudo pelo 
ma11gue da Cidade Nova, desde o Bocio Pl~que110 até á ponte 
do Aterrado 

ltci por hPm, tPtHlo ouvido o ComPlho de ~linisl.rm, anto
rbar. d(~ ronforntidad(~ com o ~ 2." do art. 4." da LPi n." ;)H\) 
dl' !) tk ~Pit~tnhro dP. I H:)ll, hllttl t't"Pdito w<Lraordinario (k tlu-

• ZPnlos tl oill'nla rúnlos trezentos e cint•.twnta e nove mil n··.is, 
pi\ra oceoiTt•r, nq cxcreieio de il:()8 -1859, ús despezas feitas tl 

por fnzer eom as obras do canal que se e~tú abrindo pelo ntanguc 
l'X istente ao lado do ,\ terrado da Cidade i\ o v a , desde o I lodo 
Pequeno até ú ptmtt~ do nwsmo Aterrado, devendo e~ta medida 
SPI' lcYiHia, em teutpo opportuno, ao conhecimento da As~etnbléa 
Ccr;ll LPgislativa para a lklinitiva approvaçfio. 

~l·r~io T«'ixeira de ?\laredo, do ;\leu Conselho, Ministro c 
~(·ereta rio de E~1ado dos i\egoeios do Jmpcrio, assitll o lenha en
!Pndido e fa~·a Pxr·eutar. Palado do Hio de Janeiro em nove de 
Abril <IP 111il oitocentos e eineocnta c nove, lrigesittJO oitavo da. 
lndeprndenri a c do lm per i o, 

Colll a Hubrint de ~ua Matwslalk O ltnp!'l"ador. 

Scry iu Teixeira de Macedo. 



{ 3i!J ) 

Este rontraelo fiear;í de nBnhum pfl'.·ito, P a companhia 
all'lll disso incorrer<Í em h111na multa at(~ 10:000:!:1, se não drr 
:·ontt•ço ils via~ens na linha de Monlt~virl(~o ao Salto rlentr•) de 
1S lltt'Z<'S, e na de ConstilHiçiio a Urn~ayana, ou llaqui d~11tro dn 
':U~ IIH'WS, coHtados da data da approvação rkste contrado, 
salvo os rasos dt~ ohstnenlos de força maior, que sPriio presentes ao 
Cov<'l'tlO, ali til de que, se forem allendidos, ~Pja m.1n:ado novo 

prazo 
Palndo do Hio de Janeiro, em/~ de .\bril de l'):J\).- Sergio 

Tci.rcira de Macedo. 

DECltETO ~-" :uo:2- de !J rle Abril de tS:)'J. 

Aurori.w hwn credito c.rtraordinario tlc 2H0:3:l9ü000, para 
occorrcr, 110 exercicio de 1858-59, ás dc.~pe:as fi,iws e 
por fazer com as obras do canal qne se está abrindo pelo 
nwHglle da Cidade Nova, desde o Bocio Pl~quwo até á ponte 
do Aterrado 

llei por hr~m, tPtHio ouvido o Com<'lho de l\linislro~. anto
rbar. tk confornti<latlt~ eom o ~ 2-" do art. 4." tia Lt·i 11." ;)H\) 
tlt• !l t\t~ ~!'\1'111hro d1\ 1~;)11, h11111 t't'Pdilo t•xlraordinario tlt\ du-

• Z<'lllos ~~ oitrnla e<rnlos trezentos e einr·.oe11ta e IIOVl\ mil ri•is , 
pi\ra oeeoiTI'f, no cxereido de Ht)!; -1859, i1s despezas feitas ll 
por fazer eom as obras do canal qun se est(t abrindo pelo mangue 
t'XiskntP ao lado do Aterrado da Cidad<\ ~ova, desde o Hocio 
Pequeno até ú ponte do nwsnw ,\terrado, devendo esta medida 
SPI' levada, e111 tempo opportuno, ao conltPcimento da As~embléa 
(;er<ll LP~islativa para a <lPiinitiva approvaçfio. 

~Ngio TPiXt\ira de MacPdo, do ~leu Conselho, ~linistro c 
~r·erdario de Estado dos l\egoeios do lmperio, assinto tenha en
\t'nditlo e faça r•xPeular. Jlalacio do Hio ue Janeiro em nme de 
Abril dt• mil oitocentos c eineoenta e nove, trigesillto oitavo dii 
lndeprndenria c do lmperio. 

Com a Hubrica de ~ua Mart'slade O Imp1·rador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 
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HECHETO N." 2.40:3- ele 1G de Abril d<~ IS:.íU. 

Altera o art. 2. 0 do Decreto n.o 2.376 de 12 de JJ!arço do 
corrente amw. 

Hd por hem necr·ctar o St'g-uinle: 
ArL Unico. Os bonds dos OITiciacs dos Corpos de Caç;l

don•s dn Gwuda Nacional da Cc\rle, tcnio ~al;io de ouro, vinlla 
de metal amarella na pala do mesmo bont'l, o numero dcJ res
pectivo Corpo bordado a ouro, e S<~rüo em twlo nmlill·mps ;w 
mod~~lo apresent<tdo pelo Commandanlc Supt~rinr da l'f'ft•rida 
(;u;u·da, fieando nPsta pnrte altt~rado o artigo SPgundo do De
rreto numPro dous mil trez:~ntos e St~lcnta e seis de dow d1~ 
Març1o nltimo. 

O Bar;io de :\Tnriliba, do J\IPn ConsPiho, :\Iini~lro c ~Pcn•
lario dl) Estado dos N1~goeios da Jusli~·a, assi111 o lerllta t'lll!'ndido 
~~ lit(:a cxet:nlar. Palacio do Hio de .larwiro, em dc·zpseis d<) 
;\ bril cln nril oil.o1:Pnfos e dneoenla c nove, Lrigf•sirno oitavo da 
lndr·p<:ndcHeia 1: do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Irnpnador. 

Barào de Muritiba. 

DECHETO N.• 2.!~04--dc 1G de .\bril de 1859. 

R('rJula a prccedencia dos officiaes do Krercitn, Guarda Nacio
nal r, indil~idun.~ que yo-:.iio de honras militares. 

Hd por hem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. A preced1meia entre os offil'ines de t.• Linha, 

dos Honorarios de que trata o Decreto n. • 2:3 de 16 de A~osto de 
1;)3fl, t!f;s de 2,• Linha, da Guarda :\Tacional, PermanPntPs e Pn
desl res, quando concorrçrcm em serviço milHar, SI' r á reguluda 
do modo s1•guinte: 

§ 1. • Terá a preeedencin o official mais graduado de qualquer 
rl' ,J I(IWIJns claSSI'S. 

~~ 2. • Em igualdadP. de posto, seja P.~tc effectivo, aggreg-ado, 
I"Pformarlo ou gr,Hluado, os offit:iaes de 1. a Linha e Honorarios 
<.:t:ima indieados sn precederão segundo suas antiguidades, na eon
f•>l"lllidadn da Legislaçiío em vigor, como se todos fossem da 1." 
Linl!a do Exercito. .f 

~ :J. o A prccedeneia entre os offieiaes de 2. a Linha, da t.uarda 
l\';u:ional, Permanentes e Pedestres serei rcgtJiada pelo que lica 
di:;posl.o a respnilo dos olliciaes de 1" Linha. 

• 
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~ 't." Os officiaes rle 1." Linha ainda que graduados, c os 
Honorarios da rt>ferida Lei terão sempre a precedcncia aos de 
2." Linha, Guarda Nacional, Permanentes c Pedestres de iguaes 
postos mesmo eflectivos. 
~ 5.• Os indivíduos a quem tem sido ou forem concedidas 

honras militan•s com ou sem uso de uniformes c divisas cstabe
lecillas para o Exercito, serão considerados, quando concorrerem 
•~m s<~rviço, como se apenas gozassem das honras militarps que 
pela Legb;lação vigente, he concedida a diversos gráos das dilli~
renlt~s ordens honorificas do lmperio; eomprehcndidos naqucllc 
1111 Hwro os em pregados e i vis que, em Yirtudc de Lei, gozão de tacs 
honras. 

Manoel Felisardo rlc ~nm:1 e :\Tcllo, do 1\TPu CoHsl'lho, l\li
ni~lro e Seerdario de Estudo dos !'le:..çocios da Guerra, o tenha 
as~illl ·~ntendido P expeça os despaehos ner.essarios. l'alaeio do 
Bio de Janeiro en1 dez<'seis de Abril d•~ mil oitocPnlos e cincoenta 
e uove, trigesimo oitavo da independenciu c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade O Imperador. 

lJianoel Felisardo de Souza c Mello. 

--
DECHETO N.o 2.4.05- de 16 de Abril de 1859. 

A uto1·isa o credito supplemenlar de 38~.: 173~084. réis para as 
dcspezàs du Miuisterio da Guerra no exercicio de 

1858-1859. 

AlltmdPil(lo n insullldmH~ia do cn•<lit.o votado pPlo nrt. 6. 0 

da Lei n." 9:m de :W de Setembro de 1857, pumas desptlzas da 
lkpartiç<lo da Guerra en. diversas rubricas do exet·cicio do 1858 
-185!}: Hei por hem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, e 
Clll couformid:1dc do~ 2. 0 do art. 4. 0 da Lei n. 0 589 de 9 de Sc
LPmbro de 18;)0, Autonsar o credito supplementar de 38/~: 173~084 
n'~is, distribuídos conforme a Tabella que com f\Ste baixa, dc
vt~ndo esta medida ser levada em tempo competente ao conhc
dlllento do Corpo Legislativo. 

Manoel Fdisardo de Souza e Mello, do Meu Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Negoeios da Guerra, assim o 
lenha entendido e expeça os despachos neccssarios. Palaeio do 
H lo de hneiro em dPzeseis de Abril de mil oitocentos e cincoeula 
c nove, trigesimo oitavo da independeneia c do lmpcrio. 

Co:n a Hubrica de Sua l\Ia;;esti.luc O Imperi.ldor. 

illwwcl Fdisardo de Sou::.a e .Uello. 
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~ '•·" Os officiaPs de 1." Linha ainda que graduados, c os 
Honorarios da r.-fm·ida Lei terão sempre a precedcncia aos de 
2." Linha, Guarda Nacional, Permanentes c Pedestres de iguaes 
postos mesmo etrectivos. 

§ 5." Os individuas a quem tem sido ou forem concedidas 
honras nailitan's com ou sem uso de uniformes c divisas cstaLc
lechlas pura o Exercito, serão considerados, quando concorrerem 
1~111 serviço, como se apenas gozassem das honras militares que 
pela Lcgislaçüo vigente, he concedida a diversos gráos das dilre
renlt~s mrdens honorificas do Imperio ; cornprehendidos naqucllc 
mwwro os empregados civis que, em virtude de Lei, gozão de taes 
honras. 

Manoel Felisardo de Sonzn e l\1e11o, do l\lPu Const'lho, l\li
ni~tro e 'Secrdario de Estado dos !1\egocios da (;uerra, o lnnha 
:~s~i111 t~rltendido P t~xpeçu os despaehos ner.essnrios. l'alaeio do 
Hio de Jiatwiro em dezP~eis de Abril d1~ mil oiitH~Pntos e cincocnla 
c nove, trigcsimo oitavo da indcpendcncia c do lmperio. 

Com a HuLrica de Sua Magcstadc O Imperador. 

Manoel Felisardo de Souza e Mello. 

--
DECHETO N.o 2.4.05- de 16 de Abril de 185~ . 

.1utm·il!a o credito supplemenlar de 384.: 1í3:jji084 réis para as 
d(J.~pczàs du Miuistcrio da Guerra no excrcicio de 

1858-1859. 

A llt~ntll'lltlo 11 i nsnllldeneia do crPili t.o votado pt'lo n rt. 6. o 

da Lei n." !);~!) de ~6 de Setembro de 1857, pat"<t as dcspezas da 
ltepartiçiio da Guerra en. di,·ersas rubricas do exercício do 1858 
-185!): Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, e 
em couformidade do 'S) 2." do art. 4.• da Lei n.• 589 de 9 de Se
lmn brQ de 1800, Autorisar o credito supplementar de 3t~/~: 173~084 
n'·is, distribuídos conforme a Tabella que com P.Ste baixa, dc
VPitdo esta medida ser levada em tempo competente ao conhe
cimento do Corpo Legislativo. 

1\lanoe\ felisardo de Souza e Mello, do Meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da fiuerra, assim o 
lenha 'entendido e expeça os despachos necessarios. Jlalaeio do 
H lo de hneim ern dezeseis de Abril de mil oitocentos e cincoenla 
c novo, Lrigesimo oitavo da independencia c do lmperio. 

Coai a Hubrica de Sua l\la;;estatle O Imperador. 

Manoel Fdisardo de Souza e .Mello. 
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Tubelln. a ttue se t•eft•a•e o ltt~ca•t.,to tle~ta data, 
«fliiC autot•i"u" o •~redito sut•J•Ienu•utar de 

lls. 3S.I,::t,3:jjl0~.:1. 

~~ 

Art. 6." da Lei n." 939 de 26 de Sctembr·o de 18;)7. 

1." 

5." 
11. 
t (). 

1i. 
UL 

SPrrf'taria de Estado c HPpartiçõPs an-
nexas ........................•... 

lnslrucção militar . . . . . . .......... . 
Jlcpartiç·iio Rcdcsiastica .........•... 
Fabrica da polvora, e de S. João do lpa-

ncrna .............••............• 
Obras Militares ................... . 
Diversas despezas c l~ventnaes ...... . 
Prcsidio de ~Femando de l'\oronha .. , . 

10:000~000 
50:000~00 \ 

:3:000;';-000 

29:0:15ti~~08 
1!'l2:608~:H2 
126. fll6~504 
12:6!2~8UO 

38 4-: 17 3~084 

Palacio do Rio de Janeiro, em tu de Abril ue 1859.- Manuel 
Ftlisardu de Sou::;a e lllellu. 

DECBETO N." 2.!~06-dc 20 de Abril de 1859. 

Alwc ao Alinúterio do lmperio lwm credúo supplcmentar de 
3-i:GOO;m, para occorrcr, no actual exercicio, ás despezas 
-com a verba Sect·etaria de Estado, em virtude do Decreto 
n. • 2. 358 de 5 de Afarço ultimo. 

Tendo ouvido o l\1('\1 Conselho de Ministros, llPi por lw111, 
na conrormidad(~ do ~ 2.• do art. 4.." da Lei n." 589 de !J de 
:;eLPmbro de 1850, autorisar o credito supplementar de trinta e 
quatro conlos c seiscentos mil réis, para occorrcr, no aclnal 
exercido, ás despezas com a verba- Secretaria de l<:~taf!o- do 
l\linistcrio do lmperio, em virtude do Dccrrto n." 2.368 de ;) de 
Março ultimo, que deu novo Begulamcnto á mesma Secretaria 
de Estado, devendo esta medida, em tempo opportuno, ser levada 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

~ergio Tdxeit·a de l\Incedo, do l\ku Conselho, l\Iinistro c 
Secrl'tario de Estado dos l'l<'goeios do lmperio, assim o lenha cn
tmHlillo, e fHça executar. Palaeio do Hio de Janeiro, em vinte de 
Ahril dP mil oitoel'ntos c (:incoenta e nove, trig-<'SiiiiO oitavo da 
lndqwndcneia, e do lmpcrio. 

Com a llubrica de Sua ~lagPslade O lmpera<lor. 

Scryio Teixeira de Macedo. 



( :~H2 ) 

Tabdh1. a tfUC !ile t•efN•e o Uem·•~to tle!!ita daht, 
•toe autm·i!iill. o t•redito snJ•J•Ietnt•ntat• de 

lls. 3S.J,:1.~3:HIOS-I . 

§~ 

. ·irt. G.• da Lei n.• 939 de 26 de Setembt·o de 18:17. 

I • a 

5. o 

11. 
1ü. 

11. 
1~. 

SPcrr·taria de Estado c HPparliçõPs an-
nexas ........................•... 

Iuslrucção militar . . . . . . ..•........ 
Hepartiç·iio Ecdesiastica .........•... 
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Palaeio do Rio de Janeiro, em 16 de Abril uc 1S:SU.- Manoel 
Fclisardo de Sott:a e Mello. 

DECHETO N.• 2. r~o6- de 20 de Abril de 1859. 

Abre ao A1inisten"o do lmpen·o lmm rredüo wpplementar de 
34:600;ro , para occorrer, no at:Lual exercicio, ás despezas 
com a verba Secretaria de Estado, em virtude do Decreto 
n. • 2. 358 de 5 de Março ultimo. 

Tendo ouvido o l\IPII Conselho de Ministros, l!Pi por lwm, 
na conlormidadt~ do ~ 2.• do art. 4.." da Lei n.• 58!) de \J de 
~el~mbro de 1850, autorisar o credito supplcmcntar de trinta c 
quatro contos c seiscentos mil réis, para occorrcr, no aclual 
exereicio, ás despczas com a verba- Secretaria de J<:~tudo- do 
1\lit,isterio do lmperio, em virtude do J)ecn•lo n." 2.3U8 de ti de 
Março ultimo, flUe deu novo Hegulamento ú mesma Seeretaria 
de Estado, devendo esta medida, em tempo opportuno, ser levada 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

Set·gio Teixeira de Macedo, do l\lpu Conselho, 1\linistro e 
Secreta rio de Estado dos '!'\ Pgoeios do lm perio, as si 111 o lenha en
tendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte de 
AlJril dt\ mil oitocentos c ~~inroenta c nove, trigesi1110 oitavo da 
lndP[WtHlencia, c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sna ~lafiPsladc O Imperador. 

Scl'gio Teixeira de Macedo. 
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DECP,ETO "." 2.<101- tln 27 tle Abril dt~ Ht"ífl. 

Abre an Jlh11isll•rin do Tmpcrio hwn credito supplcmcntar 
de oito conto• de t·éis para occorrer, no actual cxrr-. 
ririn, ús despe:as cnm a verba '' Academia das Bel/as 
Artes >>. 

Tt~ntlo Ouvido o ~len l.nnsl'lho de }\líníslros, lll'i ror bPm, 
na ronfonn idadP do ~ 2." do art. 4 " da Lei n." 58!1 de U 
do St'IPIIlhro "" n;:)O' Autorisar hum ITI'dito supplenwntar 
f!t~ oito eonlos de ri·b para oerorTnr, no aetnal Pxcreicio, às 
tlt•spezns com a 't•rba cc Aea<kmia das Relias .\rles >>; tlevt~ndo 
Psla medida, Pm lPurpo oppurtuno, ser le\atla ao ecnlwtilllento 
do CMpo LPgi~laliyo. 

Snrgio Tt'iXPira dP ::\laretlo, do ~leu Conselho, Ministro o 
SPcrt't:nrio de Est;,do dos N .. goeios do lmJJerio, assim o lt~nha 1'11-

IPrulido e f;u;a exe~;Ytar. Palaeio do Hio uc Jaueiro, em vinte sde 
dll Ahtil de mil oiton~nlos e eiueocnlu e nove, trigesinro oitavo 
du ] ndeptmdencia c do lmperiu. 

Com a Bubriea de Sua :\Iagt~:slacle U Inrperauor. 

Sergio Teixeira'de .~I acedo. 

DECI\ETO n-o 2.W8 de 27 de Abril de 185!). 

A ppr@va os Eslalttto.~ de(tnitivos da Companhia Uniiio e 
/ll(lllstria. 

AttendPndo ao que :\Te representou o Dircctor Prc~identc 
da Companhia UnHio e lndustria, e de conformidade com a 
~linh•• lmmedinta [{esoluçfw de 1:! do mez findo, tomada sobre 
pan~eer da Secçiio dos Nt>gocios do hnperio do Conselho de Esta
do, e~arado em Consulta de ~9 de Janeiro ultir11o; Hei por bem 
Approvar os Estatutos dl'finitivos da referida Companhia, quo 
com este baixão. 

8ergio Teixeira de l\Iacedo, do l\Ieu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos l\egocios do ImpNio, assim o tenha 
Pntendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro, em vinte 
e sete de Abril de mil oitocentos c cincoenta c nove, trige
simo oitavo da lndcpendencia c do lrnperio. 

Com a 1\uhrica de Sua Magest3dc O Imrerador. 

Serg1·o Tdxeira de Jlfacedo. 



Estatutos definitivos du (jomtuu•~•in llnião •~ 
Jndush·in, u t(U'-~ 1111e •·•~f•-,•·•~ o Ut.,cr·•~'.o u." 
2.LIOS de 2,- dt~ Alu-il dt~ :IS;i'!) or~ani~o~udos 
en1 ol•scr•vanciu do ar·t. :1.:1 des Estuhdos 
J•t·ovistU'ios de 4 de Setembro de :tSã2., 
aa•p••ovados t•clo Dt•ct•eto u." J..33G •le :IS de 
Fevereit•o de :I.Sã.t,. 

Art. 1. 0 A (';ompanhia União c lndustria he hu:11a asso
cinr;ão anonyma que tem por objeeto. 

1.• Construir, melhorar, c conservar, h uma linlw de 
estrada qne começando i! margem d11 Bio Paraliyba, Pnlre 
a villa deste no1uc e o Porto novo do Cunha, no ponlo t~lll 
que melhor JJOdN entroncar com a que a Companhia ~~ons
true na ProYineia do Hio dtJ Janeiro, passe pela Cidade de 
J{arbaccna, e vá terminar na margem do Hio das Velhas; eom 
dous ramaes hum que partindo da estação do .Juiz de Fóra 
se dirija pelos munieipios do Mar de Hespanha e Pomba at1'l 
o do Ubá, c outro da Cidade de Barbaclllla a de S. João de 
El-Hei. 

2." Estabelecer c manter hum scrrir;o reg-ular dn diligPn
cias para passageiros, o qual den•râ comPçar a funccionar o 
mais tardar, snis rnezcs d(lpois da eonel usão de cada Secção 
de estrada lquc a Companhia construir ou melhorai". • 

3. 0 Executar trabalhos d1• construcção de estradas de ro
dagem nas Províncias de l\linas c Hio d1• Janeiro nas loculi
dadcs e segundo as condições nstipuladns e 1!uc de futuro se 
estipularem em contractos com os C.ovemos (,era! c das mPn
cionadns Províncias. 

r~.u Eslabell'cer trilhos l11• fprro p;tra cnrros tirnllos por ani
rnaes nas estradas que construir quando fôr conveniente c o 
Governo consentir. 

5. • Praticar a industria de transporte de mercadorias pelas 
mesmas estradas, sempre que do exercício desta industl'ia nilo 
lhe resultar prejuízo. 

6.• :Fundar eolonias na Província de !\finas de accordo com 
o Governo nas localidades mais apropriadas ao seu desenvol
vimento c prog-resso. 

Art. 2. 0 O prazo da duração da Companhia he de 50 
annos contados da data da abertura da 1.• Secção da estrada 
que construir na Província de 1\linas. 

Art. 3. o A séde da Companhia hc na Cidade do Hio de 
Janeiro. 
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}Jn Capital r dos Arrionistas. 

Art. !~-." O Capilnl da Companltia lw th~ 5 .000:000;'11 
divididos em 25.000 ae<;õt·s do valor de 200:f!l cada huma. 

A estas acções se dt·,em accrescentar as que em lirtude 
tlo art. 18 dos Estatutos provisorios forJo abonadas ao em
prezaria. 

As acçõcs jü crnittidns seriio substituídas por outras do 
refcriao valor, c quando haja fraeção inferior se emitlirão 
títulos provisorios de meias aeções do valor de 1 00~000 cada 
hum, os quacs serão inutilisados c substituídos por acçõcs in
teiras, logo que hum mesmo accionista possuir dous titulos, e 
assim seguidamente, fazendo-se a substituição no aeto do aver
bamento de taes títulos nos livros da Companhia 

As acçõcs que ainda estão por emittir licão t~m reserva 
para serem opportunamentc vendidas, applicando-sc o ;.1gio, que 
por ventura produzirem para fundo de reserva. 

As acçõcs só podem ser transferidas media n t~ ;wcrba
mcnto no livro respccli\'o. 

Art. 5.0 Os aecionistas, que não effcetnarem pontualmente 
suas entradas, perderão em beneficio da Companhia a quantia 
que já tiverem {'lago; no caso porém de impedimento justificado 
dentro de seis mczes prrante a Directoria, será permittido aós 
accionistas impontuacs verificar as entradas devidas pagando 
mais o premio de 12 •Jo ao anno pelo tempo da dPnJOra. 

Rala,zço, diridcndo c fundo de rcsc1Ta. 

Art. G. • As conl<lS da Companhia snrão enrcnadas no fim 
tlt~ llt•zembro de cada anno: a copia do balanço sPní aprnsnntada 
ao Conselho liseal quinz•~ dias antes da reunião da Asscmbléa 
Geral. 

A approvação do halanço pela maioria do Conselho importa 
plena quitação <Í Direetoria. 

Art. 7 .• O produc,to das taxas c barrci•·as deduzidas as 
despezas de arrecadação e de conservação da estrada, c os juros 
recebidos dos Governos Geral e Provinciacs quando aquelle pro
dueto não prefaça 7 •;. do capital ~arantido conforme os res
pectivos contraetos, constituem dividendo da Companhia. 

Art. 8. • Dos lucros líquidos provenientes do transporte 
de mercadorias, ou da outras fontes de receita não applicadas 
pelos contractos com o Governo a fazer faee a sua garantia, 
se deduzirá huma parte correspondente a 7 °/o do Capital não 
garantido; do restante se farão tres quot:ls hum a de 50 °/ o, 
outra dt~ 30 "/o, e outra de ~O •(o Os 7 °/., do f:apital não ga'-' 

IH 
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nmlido, e os 30 "/o dn quota dos lucros depois da deducç;.1o 
referida constituem dividendo addicional a distribuir-sa pelos 
accionistas 

Os 50 o;. serão applicado~ a remuneração dos serviços da 
Directoria, e O'> 20 "lo ao fundo de reserva. 

Art. 9. 0 Quando o fundo de reserva se elevar a 25 •j<> 
do capital, a porcentagem do artigo antecedente será reduzida 
a 10 o;"' accrescendo o excesso ao dividendo addicional, até 
que esta reserva se elere a 50 "/. do Capital. 

Art. 10. Os divid<:'ndos serão marcados prlo conscltw se
gundo as informações dadas prla Dircctoria. 

A dministraçüo. 

Art. 11. A Companhia serú administrada por huma Di
rectoria, eleita pela Assemblóa Geral, composta de 3 membros, 
dos quacs hum será Presidente, outro Secretario c outro Caixa. 

O trabalho da administração se dividirá entre elles, como 
melhor entenderem. 

Art. 12. A Directoria hc solidaria com plenos pod<'T<'5 
gêraes de administração. He autorisada a demandar, c ser 
demandada em nome da Companhia, a estabelecer com o Go
verno os respectivos r<'gulamentos, nomear e demittir os em
pregados, marcar-lhes vencimentos c gratificações, contractm· 
engenheiros e trabalhadores, adjudicar os trabalhos em globo, 
haver os terrenos precisos, determinar as estações e mais obras, 
e finalmente adoptar c fazer executar todas as medidas c 
providencias neccssarias c convenientes ao bom exito e prr
ti•içilo dos Iins da CoHIJHlllhia. 

A chamada por(~m de Capilaes, e as operações de credito, 
que envolvão a responsabilidade da Companhia nccessitão ser 
approvadas pelo Conselho. 

Art. 13. A dircctoria he obrigada a trazer todos os annos 
ao conhecimento da Assembléa Geral hum relatorio do estado 
da Companhia, sua receita e despeza. 

Art. 14. A Directoria he renovada biennalmentc na razão 
de hum terço: a substituição se fará pelo menos votado em quanto 
existir igual antiguidade, regulando esta desde que estiver 
estabelecida .. 

O Director que tem de ser substituído pódc ser reeleito. 
Art. 15. No caso de resignação, fallecimento, ou impedi

mento prolongado de algum Dircctor, os outros, se julgarem 
necessario, proporão ao Conselho trcs nomes de accionis,tas nas ) 
condições do artigo seguinte para delles ser escolhido hum, 
cujas funcções durarUo até a proxima reunião da Assembléa 
Geral. 
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Art. IG. Para ser direclor hc neecssario possuir 50 ac-· 
~:ões, que serão inali~navl'-is durante o tempo das suas funcções. 

Art. 17. Todos os actos da Companhia devem ser assig
nados pelo Director Presidente, ou por aquelle que tiver 
procu nu:ão sua. 

Art. 18. Sempre que a Direotoria julgar conveniente 
pedirá reunino do Conselho: as deliberações tomadas nestas 
reuniõo~ sHhre consultas da Directoria serão assignadas pelos 
membros do Conselbo c da Dircctoria. 

Art. 19. Os trabalhos da Dircctoria em relação as obras 
de construc~ão das estradas são remunerados pela porcenta
gem murcada nos contraclos feitos, ou que de futuro se fizerem 
(\Om o l~ovcrno. Em relação porém ao5 serviços prestados 
na administração de arrecadação da receita, do movimento 
de transporte, l.l estações, e todos os mais trabalhos a seu 
cargo, sua remuneração ronstará da porcentagem marcada no 
art. 13. 0 

/Jo Conselho. 

Art. 20. O Consclllo se c0mpõc de 5 membros escolhidos 
pela Assembléa (;eral dentre os accionistas de mais de vinte 
acçõeíi. Pôde ser reeleilo em sua totalidade, mas em nenhum 
caso deverão sel-o tres de seus membros. 

Suus fucções são gratuitas. 
Art. 21. O Conselho nomeará d' entre 0s seus membros 

hum Presidente c Secretario, que serão tambem os da As
sembléa Geral: suas deliberações tomadas por maioria abso
luta de votos serão IPvadas a hum registro a5si~n;_Hlo por 
forlos os uwm h r os pn•smllPs. 

Art. 2:1. Beunir-sn-ha huma rcz ao nwnos nm cada tri
mestre. Nostas reuniões n Directoria deverá apresentar todos 
c;-,!1 esclarecimentos necessarios, que habilitem o Conselho a 
estar sempre ao facto da marcha da administração, c do 
estado da Companhia. 

Art. 23. Compete ao Conselho deliberar sobre a chamada 
de fundos, o operações de credito, que envolvão a responsa
bilidade da Companhia; fiscalisar a execuqão dos estatutos; 
examinar os livros c registros; tomar conhecimento de todos 
os mais actos de tlscalisação em beneficio da associa~ão. 

O Conselho approva o balanço apresentado pela Directoria, 
dando contas do mesmo á Assembléa Geral 

Art. 24.. Na falta ou impedimento de algum dos membros 
do Conselho, os restantes chamarão hum dos maiores accio
nistas residentes na séde da Companhia para servir emquant6 
durar o impedim~nto ou até a proxima reunião da Assem
bléa Geral. 
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Art. 25. A _\ssembl,;a licral hc a reuniiio dos aecionislas 
possuidor<'s de mais de ~) aeçõcs, presidida pelo Presidente 
do Consdlto, on por lHlin st•u Del<>gado. 

Heune-se ordinariamente todos os annos nos rnezes de 
Janeiro ou Fevereiro para os fins mencionados no artigo se
g-uintP, c Pxlraordinarianwnte lo!las as Yezes que o Conselho 
julgar convenientP. 

Art. 2G. A Assmnblt'•a Geral proecdcrú por escrutínio 
secreto c maioria absoluta dos votos presentes as norneaçõ<'s 
que I h e c~om pelem pelos <.H'tn;w~ c~latutos: ouvirá o relalorio 
da Directoria c o pat\~cer do Conselho. 

Art. 27. ()~; votos serão contados do modo seguinte: de 
5 a 10 ac~;;õcs hum voto, de JO a 20 dons votos, c assi111 
por di~llltf•, sem todaria poder hum accionisla reunir mais 
do que 10 volo., seja qual lúr o numero de acçü!'s, que possua, 
ou repn•scntf~ por proeuraç.ão de outrem. 

Art. :tS. Os accionistas residentes !ora da Cidndt> do Hio 
de .Janeiro poderão fazer-se representar nas Assembléas tleraes 
pdos proscntes. 

/Ji-']HJsiç·i!cs Geracs. 

Art. 2!} No caso de uissolut;ão da Companhia por se 
darem as hypotheses preyistas no art. 2!)3 do Codig() Commcrcial. 
a liquidação fiearoí a cargo da Dircctoria debaixo da fiscalisaçiio 
do Conselho. 

Art. 30. .\s queslõC's, que possuo suscitar-se entre o Con
selho c a DirPI'loria, st~rão df•eidida~ pela Assl'rnhlt;a Cieral, 
f(lte IH'Slt~ caso IHHkr<i s1~r convocada por hum ou por outro. 

Art. 31. As cldiheraçtks da Assmnbléa c;cral deverão 
sempre versar sobre propostas apresentadas a Dircetoria, pdo 
Cünsel h o, ou por cinco accionistas presentes . 

. \rt. 32. Para a reforma de Estatut'Js, augmento de Ca
pital, c prorogação de prazo a Asscmbléa Geral deverá reprc
~t~nlar 2 terços do Capital soda! emittido. 

Hio de Janeiro, 17 de Dezembro de 1858. -Como repre
sentante do Sr. ~Iariano Procopio Ferreim Lagc, Presidente 
Dircclor da Companhia União c lnduslria.-0 Secretario José 
)ladwdo Co('llto d(' Castro. 



/Já novo Ucgulamento á lnspecção de saude dos portos. f/dv. 
liPi por hem que no s1~rvi':o da Inspceção de saude dos~', 

portos se observe o seguinte regulamento, lieando depcndent~)"'<Z#· 
rte <•pprovaçilo rto Puder Legislativo, na partt~ que delle carece. 

CAPITULO I. 

/l(t Tnspctçào de S(tudt; nos Portos. 

Art. 1 ." O servi<:o sanitario dos portos do lmpcrio será 
fl'ito fWla mancir" prescripta neste regulamento. 

Arl. 2." Para este !'erviço haverá no Itio de Janeiro hum 
inspector de saude do porto, dois ajudantes, hum secretario, 
~~ quatro guardas. 

Na Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará e S. Pedro do 
Sul hnvení hum in~pector, hum ajudante, hum secretario c 
dois guardas. 

N~Js mais portos em que houver Alfandega será inspcctor 
do porto o de saude publica, e havení dous guardas. 

Art. a. o Para ser inspector, c ajudantes requer-se que 
sl'j;'ío doutores em medicina, c que fal\cm ao menos a lingua 
franceza. 

CAPITULO 11. 

Do lnspcctor. 

Art. !L" Ao lnspcctor compde: 
Cumprir o fazer cumprir as disposiç.ílcs destn regulamento. 
Corresponder-se com o Governo. dando pnrtc no l\linisterio 

do lmpcrio na Côrte, e aos Presidentes nas Províncias, de tudo 
quanto occorrer relativamente ao scrvi~:o sanitario, e dando as 
informações que lhe forem pedidas pela Sceretaria de Estado. 

CorrPspondcr-sc com as demais autoridades sobre tudo que 
fôr cone~~rnente ao mesmo serviço, podendo requisitar os auxilios 
que lhe poderem prestar, sempre que houver urgcncia. 

Propür ú junta central de hygiene publica na corte, c ás 
autoridades sanita rias nas províncias, todas as medidas que 
julgar eonvenicnlcs, e auxiliares ao serviço sanitario do mar. 
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Visitar todas a-; eillbareações declaradas em oLserva<·ão. 
lnsperdonar o procPdirnento dos empregados da inspccção 

do hosp1tal maritiruo e dos lazarelos. 
Reprehcndcr, suspender, e propôr a demissão dos mesmos 

'·empregados da nomeação do Governo, fiando, no segundo caso, 
parte irnmediutamentr~ dos motivos que determinárão a suspensão. 

Visitar o hospitulmaritimo, c os lazarctos, sempre que julgar 
conveniente. 

Assignar as cartas de saude. 
Ilubricar as contas das despczas, e a folha dos ordenados 

dos empregados rta repartição. 
Empregar todos os meios a seu alcancH para a boa policia 

sanitaria do porto, requisitando do Governo todas as medidas 
que estiverem fúra de suas attribuiçõcs para a garantia da saude 
publica. 

CPITULO lll. 

Dos ajudantes e secretario. 

Art. 5." 1\os ajudantes compete, além das obrigações que 
lhes impõe este regulamento, substituir o inspector nos seus 
impedimentos. 

Aft. 6. 0 Ao st~cretario compele: 
Fazer todo o expediente, ler· a seu cargo o archi v o da re

partição, e fazer toda a cscriplurat:üo. 

C.\ PITIJLO I r. 

lla visita sanitaria. 

Art. 7. o Todas as embarcaçCins nacionaes ou estrangeiras, 
mercantes, ou de guerra são sujeitas á visita sanitaria. 

Ar.t. 8." Para a visita sanita ria haverá hum cscaiP.r tri
polado por seis remadores c hum patrão. 

Este escaler estacionará no Hio de Janeiro na fortaleza de 
'Villcgaignon, e nas prorinrias no lugar que fór marcado pelo 
respertiYo presidente. 

Art. 9. 0 No tempo de rpidemia han~rá tambem na Córtr 
e nos portos em que pan'cPr nccessario, hum npor para o ser
Yíço sanitario. 

Art. 10. Logo que qualquer navio ancorar, o ajudahte que 
estiver de serviço se dirigirá para bordo, acompanhado de do;s 
guardas, e procederá á visita sanitaria. 
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Art. 11. Dará começo tí visita exi:.;intlo as seguintes ín-
fonuadícs: 

D'ondc VCIIl -~ 
Traz carta limpa de saude 't 
Quantos dias de viagem? 
Qual o estado de saudc á bordo no dia da partida'? 
Houve molt•stia ú bordo durante a viagem, e de que na~ureza? 
Morreu alguem durante a -viagem, e de que IIJOI<'slia? 
Communicou com algum na\'io ou porto? 
Que carga traz? 
O nome do navio e sua lolaçuo'? 
l 1rccisa de algum soccorro llledico? 
Art. 12. Obtidas as informaçücs do artig-o antecedente, 

sendo ellas satisfactorias c sendo limpa a carta de saudc, lanç.ará 
hum-Visto-na mesma carta, e dPclarará o navio em livre pra
tica, fazendo o competente signal por meio dt~ bandeira para 
aviso ás autoridades competentes. . 

Art. 13. Se porém reinar alguma epidemia, embora o 
navio proceda de porto limpo, alóm das inf'orrnaçües do art. 11 
procederá a um exame rigoroso pela ordem seguinte: 

no estado do pessoal. 
Da camara, beliches, e mais lugares destinados á tripolaçílo, 

officiaes c passageiros. 
Da. roupa suja. 
Da a3ua potarel, c das vasilhas que a contiverem. 
Dos alimentos. 
Da agua do porão, por meio das bombas. 
Da carga, tanto quanto fôr possível. 
Art. 14. Se neste exame se en~ontrar doentes de molestias 

pcstilenciacs, serão clles immediatamentc conduzidos para o 
hospital •marilimo, observando-se o que dispíu~ o ar!. :2!). 

Se algum dos lugares ou objectos, de qua trata o arligo 
antecedente, fôr encontrado em condições insalubres, o aju
dante ordenará ao commandanle do navio que dê as provi
dencias immediatas para serem tirados desse estado, sf'm o que 
não se lhe concederá lhrc pratica. 

Art. 15 Se o navio proceder de porto inficionado, embora 
não reine no porto da chegada epidemia alguma, se observará 
o que dispõe o capitulo seguinte. 

CAPITULO Y. 

Das molestias pestilenciaes. 

Art. 16. São consideradas molestias pestilenciaes-o cho
lera-morbus, a febre amarella, c a peste do Oriente.-São consi
derados portos inticionados sómcnte aquellrs í'm Cfl'IC reinar 
epidcmieamcutc alguma dPstas moltstia~. 
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A rl 1 i. Todo o n:n i o que proct>der lk porto i nfleionado 
he obrigado, ao entrar no porto, a trazt~r içada no tnastru 
grande huma bandeira encarnada com hurn-S- branro. 

Art. 18. 1\\enhum navio será admittido á livre pratica, 
estando em qualquer das seguintt•s hypothcses: 

t.a Se proceder de porto infidonado. 
2.a Se durante a viagem tiwr tido doentes de alguma das 

molestias dt~ que trata o art. tG. 
:J." Se chegar eom doentes ~~~~ qualquer 1kssas tuoleslias. 

Arl. Hl. Se o navio csli\'Pr somente na Í." hypolht>se, l' 

trouxer mais de 25 dias de viagem, o ajutlaute, tkpois das 
invPsligaçües do art. 11 e dos exames do art. 13, n;andará pro
ceder immediatamt>nle, debaixo de sua inspecç;lo, ú dcsinrccçfio 
das cartas, jorna<>s c mais papeis que encontrar ú bordo remet
tendo-os logo depois para seus dPslinos. 

Art. 20. Toda a roupa suja qne houver, ou pcrten<:a á tripo
laç.ão ou aos passageiros, e ainda todo o tecido que tenha sido usado 
por qua Iqner pessoa, serú sem perda de tempo desinfectado. 

Art. 21. Em Sf'guida o ajudante, dPpois de rawr tambcm, 
c sempre debaixo de sua inspecção, esgotar toda a agua de 
sobrcquilha, e lavar o intervallo das cavernas pm· meio das 

.bombas com agua limpa, e bem assim lavar todo o mnio, o 
declarará em livre pratica. 

Art. 22. Se porém o navio trouxer menos de 25 dias de 
''iag·~m, ncat·á, depois de tomadas todas as prcca111;ões dos ar
tigos antecedentes, sujeito á h uma ohserva~ào por tantos dias, 
quantos faltarem para completar os ~5 dias. 

Art. 2:1. Se o navio estivPr na 2." hypotiH'SP, além do que 
fica disposto para a 1. a h)ópOlltcse Se procedcr;í Ü dcsinrect;flO 
do navio e lhe serão contados os 25 dias de observa1;fio do 
ultimo em qtw sn deu o nllin1o easo de moiPstia. • 

Art. 2fL A dbposiçfio do arli~o anll~l~l·dt·nt.~ sú lle appli
caw~l quando os rasos de moleslia pestiletH'ial oecorridos :i 
bordo tiverem tido lugar e cessado dentro dos primeiros oilo 
dias, contados do da partida do porto inficionado. 

Se porém a molestia se tiver manireslado depois do oitavo 
dia da partida, serão applicadas as medidas prescriplas para os 
que chegarem com doentes ü bordo. 

Art. 25. Se o navio estiver na 3." hypolhese, sejn qual 
fêr a SUa procedencia, e O llUillero de dias de Viag!'lll que 
trouxer, se procedcní sempre da maneira sPguinle: 

1. a As ttessoas sãs' depois de submcllidas ü desinft'eçfio que 
for possível á bordo, seriío immediatamentt~ transporlndas para 
o lazareto, onde serão convenientemente tratadas, constante
mente observadas, e medicadas ao primeiro symptoma do mal. 

2. a A autoridade sanitaria fará i ncontinentc segui\· o navio 
para o ancoradouro de obsenuçfio, fazendo transportar c'om todo 
o cuidado os doentes para o hospital maritimo. 
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3.' Dr,scmbat·cados os passageiros, c a lripola~,:iio, só licnndo 
á bordo as pessoas cstriclamentc nccPssarias para guardar o 
navio, será cst11 convenientemente dcsinficionado, bem corno toda 
a roupa, c quaesquer tecidos que houverem, ficando em obser
vação por oito dias. 

Art. 26. Os processos de dcsinfeeciio c as suhstancias que 
devão ser em pregadas, serão propostas pelo inspectot· de saude, 
approvadas pelo (~ovcrno, c publicadas {Wios jornaes t'lll todas 
as t'•poeas dt~ epidemia. 

Art. 27. Os iudivíduos qué estiverem no lazart'lo de obser
vação serão dispcnados della depois de oito dias, se entre ellcs 
não se tiver dado easo algum de molcslía pcslikncial. 

Se porém este caso se der, os oilo dias sNão contados 
do em fJUe se tiyer dado o ultimo caso de molcstia. 

Art. 28. Ninguem poderá ter ingrrsso <i bordo do navio 
que estiver de observação, nem delle sahir antes de ser de
clarado em livre pratica. 

Exr.eptuão-sc o ínspector e seus ajudantes, que o poderão 
Yísitar sempre que fllr conveniente, sujeitando-se de cada vez que 
tiverem estado em contacto com as pessoas ali postas rm obser
vação ou doentes, a h uma dcsinfec~ào em seus vestidos e outros 
objectos que cornsigo levem. 

Art. 29. O capitão do navio, que consentir na infracção 
do artigo antecedente, ficará sujeito a huma multa de 30,WOOO 
a 100J!)OOO por cada pessoa que tiver entrado ou sahido de bordo. 

Art. 30. Toda a pessoa que infringir o artigo 28, além 
de pagar huma multa igual á que he imposta ao capitiio , ho 
obrigada a ficar detida á bordo, até que o navio srja decla
rado em livre pratica. 

Art. 31. He nbsolutamcnte prohibida toda c qualquer 
romn•unkação l'OIII o la1.arrto de obst•rvat:ão, ~~ l'OIII o hospital 
marili11w nas occasiõcs de epidemia. 

Art. 32. Todas as pessoas qu•! cstivrrrm no la1arctn de 
ohservação serão sustentadas a expensas snas, ou do capitüo, 
ou consignatario do navio. 

A compl'a dos gcncros c objeetos qne precisarem serâ fl'ita 
por intermcdío do agente do hospital, e transportados no vapor 
ou cscaler da visita sanitaria. 

Arl. 3:1. O vapor de que trata o art. 9. 0 tcrií as accom
modaçües, os objectos c pessoal necPssarios, não só para trans. 
portar commodamcnte os doentes, como para que se lhes possa· 
upplicar o primeiro tratamento. 

Seu fundeadouro, c o numero de visit,as que deva fawr no 
ancoradouro, durante o dia, serão designado~ pelo inspeclor de 
saude. 

Art. 34. 
á bordo dos 

Quando á noite, em tempo de epidemiil, se der 
navios surtos no porto algum cnso de molestia 
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prstilencial, o cnpil1io prdirá soccorro <H) '\'apor da visitil, 
i'.'anclo huma lanterna encarnada no mastro grande. 

Art. 35. O ajudante que estiver de dia, logo que avistar-se 
o signal de so~corro, partirá sem perda de tempo, no cscaler de 
visita, para o navio que o sclicitar, transportará o doente para 
o vapor, c lhe applicaní o tratamento nccessario, até que na 
1." viagem do Yapor srja levado para o hospital. 

O mesmo vara os casos oeeorridos ti noite se obsPnará 
rara os que se derem durante o dia, no intennllo da ,·isita aos 
nayios surtos no porto. 

CAPITULO Yl. 

Das cartas de sm({]c. 

Art. 3fi. A cada naYio que snhir para portos estrangeiros 
!>ení dada huma earta de saude, na fúrma do modelo annexo. 

Art. 37. Para obter carta de saude basta que o capitão 
aprPsente ao ingpeetor de saude o conheeimc•nlo passado pelo 
consulado de haver pago os respectivos emolumentos. 

Se porém houyer epidemia, sf'ní obrigado n solicitar a carta 
de saudc quarenta c oito horns antes da partida do m1vio. 

Art. 38. Nos tempos de epidemia, antes de ser passada a 
carta de saude, porém nunca mais do que vinte quatro horas 
depois de pedida , o inspector de saude, ou seu ajudante irá á 
bordo do navio examinar o Sl'U estado sanitario. 

Se desse exame reconhecer que o bem da saude da tripo~ 
laçiio cxig-P qu:wsqtwr providencias, farú irnmf'diatamente sciente 
ao capili\o. 

Art. :m. 1\'o caso do cnpitão recusar-se n tomar ns provi .. 
dcncias reclamadas, ou mesmo a inspecção, poderá a autoridade 
sanitaria negar a carta de saude. 

Neste caso participará o occorrido ao consulndo para sobr'~ 
estm· nos despachos do navio, dando-se irnmcdiatamcntc parte 
ao consul respeetivo. 

Art. !~0. Nenhuma cartn de saude será válida para as au· 
toridades do Imperio, sendo datada de mais de 48 horas antes, 
ba1-tando porêm para rcnlidal-a hum~ Visto-passado dentro 
daquclle tempo. 

Por este-Yisto-na:.la se cobrarú. 
Art. 41. O navio que entrar de porto rstrangciro, e não 

nprcsentar carta de saudP do porto da procedcncia, ficará sujeito 
a h uma obscrvnção de 5 dias, salvo se provar, a contento do 
inspector, qne a carta se extraviou na viagem, e que no porto 
donde sallio, e naquelles em que tocou, ou com que eommunicou, 
não teiua ncnhUllll,l das molestias rpidl'llliras. 
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Art. 42. Para os navios de cabot\lgem , nos tempos ordi
narios, bastará hum simples bilhete. 

Nas occasiões de epidemias porém se lhes passarú carta de 
saude. 

Art. 43. A visita da polida não deixará sahir navio algum 
sem ter cumprido as disposições deste regulamento. 

CAPITULO VII. 

Dispas içõcs geraes. 

Art. !~4. O inspcctor de saudc formulará inslrucções para 
serem obscnadas á bordo dos navios surtos no porto em tempo 
de epidemia, c durante a viagem quando procedentes de portos 
inficionados. 

Estas instrucçõcs, c os artigos do presente rcgulamcn to, na 
parte que designa as obrigações que devem preencher os navios 
que se destinão aos portos do lmpcrio serãQ traduzidas para 
o inglcz, francez c allemão, impressas c distribmdas pelos 
capitães de navios, c rcmettidas aos; consules do lmperio em 
paizcs estrangeiros para as mandar publicar, acompanhadas de 
huma traducçào na lingua do paiz. 

Art. 45. Os navios procedentes de portos não inficionados, 
c que trouxerem doentes de outras molestias, que não Sl'jào 
as de que trata o art. 16, serão declarados em livre pratica, 
se o inspector de saude não tiver motivo ponderoso para receiar 
nisso grave inconveniente. 

A yisita da policia será feita no mesmo Pscaler e na mc~sma 
oec:a!iii'lo I}Lte a sanilaria. (jmuulo port\111 o navio entrar eom o 
signal de que trata o art. 17, a visita sanita ria irá sú, c a da 
policia só lerá ingresso no navio se clle for declarado em liyrc 
pratica. 

Art. /~7. As vigias c rondas da alfandega evitarão que haja 
communicaçfio com os navios que estiverem em observação. 

Art. 4~. O inspector de saude , de accordo eom o da 
alfandega, marc:-1rá o lugar do ancoradouro de observação. 

Art. 49. Quando houver suspeita de algum caso não prc
Yisto neste regulamento, o navio em que clle se der ficará em 
observação por tres dias, dentro dos quaes o inspector fará os 
exames nccessarios. 

Art. 50. O Governo poderá permiltir que os paquetes de 
vapor que chegarem, comprchcndidos nas hypotheses do art. 
1~, c que tiverem dia certo de sabida, dcst:arrcguem a carga 
que trouxerem para alvarengas. 

Estas alvarengas se conservarão fundeadas no ancoradouro 
de ob~•~rvaçüo por tantos dias, quantos estaria o paquete de quo 
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receben·m a carga para preencher os dias de observação mar
cados nl'ste regulamento. 

Art. 51. Tambem poderá o Governo pcrmittir que estes 
paquetes rccebão carga, comtanto que seja clla transportada em 
alvareogas, e de huma vez somente para o ancoradouro de 

obsenação em que estiver o paquete, c para clle baldeada por 
!iHa tripolação, e nunca por pessoas estranhas. 

Art. 52. Os cadan~res das pessoas fallecidas á bordo, de 
molestia pestilencinl , serão inhumados no ccrniterio do hospital 
marítimo, seu transporte será feito pelo cscalcr do hospital. 

Art. 53. Os ajudantes scriio obrigados a permanecer desde 
as 7 horas da manhã até ás G da tarde no ponto que for de
signado para a estação da visita de saudc. 

Nos tempos de epidemia serão obrigados a pernoitar no 
vapor da visita. 

Art. 5'L O serviço dos ajudantes será alternado por dias, 
ou como entre si combinarem, c for approvado pelo inspcctor. 

Art. 55. O hospital marítimo e lazarctos são dependentes 
da inspecção de saudc do porto, e seus empregados subordinados 
ao inspector, c obrigados a cumprir suas ordens. 

Art. 5G. Os vencimentos dos empregados da inspecção de 
saudc do porto serão os constantes da tabella annexa. 

Art. 57. Os emolumentos das cartas de saudc, c as multas 
por infracção deste regulamento serão cobradas pelo consulado. 

Art. 58. Hc absolutamente prohibibo aos empregados da 
inspec ção de saude do porto receberem dos capitães de navio, 
e dos passageiros, a titulo de gratificação ou emolumentos, 
quantia alguma. 

Art. 5\J. O inspcctor, c os ajudantes serão nomeados por 
lleerelo; os scerdarios da inspccção serão nomeados por portaria 
llo ministro do in1perio. Todos os mais l~mprcgudos serão ,uo
IIH~ados pelo inspcctor. 

Art. GO. Fica revogado o regulamento n.• 268 de 2!) de 
Janeiro dt~ 1843. 

Sergio Texcira de Macedo, do l\Icu Conselho, 1\linistro c 
Secretario d'Estado dos Ncgocios do Impcrio, assim o tenha en
tendido c faça executar. i>atacio do lHo de Janeiro em vinte 
c sete de Abril do mil oitocentos cincocnta e nove, trigcsimo 
oitavo da lndcpendencia c do Imperio. 

Com a Ilubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Sergio 1'etceira de JJ;l acedQ, 
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7'tlbella tios vencilllCIIIos tios CIIIJJI"e
gatlos tllls IIISJiecciies tle Stnule 

tlos 1Joi"·tos. 

RIO DE JA:l\ElllO. 

Inspcctor de Saude.. . . . . . . . . 2:!~00~ 
Ajudante..................... 2:400:til 
Secretario....... . . . . . . . . . . . .. . . 800~ 

D.\IIL\ E PEHNAl\lllUCO. 

lnspector ....................... 1:600~ 
Ajudante ...................... 1:600~ 
Secretario .................. ·.... 600~ 

l\L\RANIIÀO, l'.UÜ E S. PEDRO. 

lnspector ..................... . 
Ajudante .......•............ 
Secretario ................ . 
Aos inspcctores dos portos das 

mais províncias o Governo po-

1:000~ 
1:000~ 
600~ 

derá conceder gratificações até ••...... 

1:200~ 
1:200~ 
400~ 

3:600~ 
3:600~ 
1:200~ 

800;tP 2:400~ 
SOO:itl 2: '"00 ~ 
200~ 800~ 

200~ 
200~ 
120~ 

600~ 

1:200;!P 
1:200:1; 
720~ 

Aos guardas da inspecção de saude do porto do Uio de 
Janeiro poderá conceder de salario até 2-iiiOOO réis diarios; aos 
da Bahia c Pernambuco até 1;tp500 réis diarios; aos do l1ará, 
Maranhão c S. Pedro até 1:;,00:) réis !liarios; c aos das mais pro
víncias até GOO réis diarios. Os remadores dos cscalercs vencerão 
o mesmo jornal que ora vencem. 

Palacio do lUo de Janeiro, em 27 de Abril de 1859.-Sergio 
1'eixeira de JJI acedo. 
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DECRETO N.o 2.UO- de 27 de Abril de 1859. 

Estabelece definitivamente os vencúnentos de Director, Pro
fessores, e mais Empregados do Imperial Instituto dos me
ninos cegos, e regula as accumulações, e substituições dos 
empregos do mesmo Instituto. 

Hei por bem, na conformidade do disposto no art. 42 
do Decreto n. o 1. IJ.28, de 12 de Dezembro de 185!~ Decretar 
o ~cguinte: 

Art. 1. o O Director, os Professores, e mais empregados 
do Imperial Instituto dos meninos cegos, terão os vencimentos 
constantes da tabella junta. 

Art. 2.c Na falta, ou impedimcn10 do Director, fará suas 
vezes quem o 1\Iinistro do lmperio designar dentre os Pro
fessores do Instituto, ao qual co1npetirá por este trabalho huma 
gratificação annual na razão de seiscentos mil réis. 

Art. 3. o O empregado que accumular duus ou mais em
pregos, só terá direito aos vencimentos de hum dos lugares que 
cxerter, c ás gratificações dos outros. 

J~x:ceptua-se o caso da accumulação de cadeiras, no qual 
o Professor, alem dos seus vencimentos, terá hurna gratificação 
annual de seiscentos mil réis. 

Jlorém nenhum Professor poderá reger mais de duas ca
deiras. 

Art. fLo As pessoas que forem nomeadas para reger inte
rina~uenle qualquer das cadeiras do Instituto, perceberão os 
mesmos veneimentos dos Professores. 

Art. 5. 0 O llrofessor da cadeira de H!'ligião accurnulará 
o 1~x:ercicio do lu~ar dP Capdliio do lnstilulo, pl't'ccbendo além 
dos licus ''''ncimmlos a graliliea~ão marcada na tabclla junta 
para este emprego. 

Art. 6. o Os Professores, c l\Icstres, que forem contraclados 
para o ensino do Instituto, terão os vencimentos estipulados nos 
seus contr~tetos. 

Art. 7. o Os serventes, c mais empregados assalariados 
vencerão adiaria, que lhes for marcadu pelo l\linistro do Imperio. 

Art. 8. 0 :Ficào revogadas as disposições em contrario. 
Sergio Teixeira de l\Iucedo, do l\leu Conselho, Ministro e 

Secretario d'Eslado dos Jl\egocios do lmperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro, em tintc 
sete de Abril de mil oitocentos e cincoenta c nove, trigcsimo 
oitaTo da lndepcndcncia c do lmperio. 

C 
. 

om a Hubrica de Sua l\lagcsladc o Imperador. 

Sr:rgio Teixeira de Macedo. 
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Tabella tlos -vencimentos llo Dh•ectot•_, Pro .. 
fesso1•es, e ntais emt•regatlos llo lmt•ea•ial 

Instituto dos Inenlnos cegos. 

-I 
I 

Ean1n-egos. 

I 
I Orrl. Grat. Total. 

I ·------------- ---- ---- ----
i 
i Director .•.................. 2:600jjJ GOO:;) 3:200~ 

\ Capellão .......•............ 200::1> 200:jji 400~ 

1\ledico .•................••. /~OO:tl 200:tii 600:) 

Thesoureiro ................. 4.00~ 200:ttt 600;;'1 

Amanuense ................. 400:tl 200~ GOO~ 
I 

llrofessor de qualquer cadeira .. 800~ 200~ 1:000~ 
I 

Repetidor ................... 300:tl 1oo:, 400:t;l 

Inspector de atum nos .......•. 400:tii 100~ 500~ 

Porteiro ......•....•........ . . . . . . . . ft.OO:tl 400~ 

Continuo ....•......•....... . . . . . . . . 3GO:t;l 3GO:tl 
--· 

lla}acio do I\io de Janeim em 27 de Abril de 185!). -
Sergw Teieira de 1llacedo. 

--
DECfiETO N. o 2. 411 - de 30 de Abril de 1859. 

Rel)oga a autorisação dada ao Banco do Brasil para elevar 
a sua emissão ao triplo do fundo disponivel. 

Usando da faculdade concedida ao Governo no art. 1. o 

da I~ei n.0 GS3 de 5 de Julho de 1853: Hei po1· bem revogar 
o.s disposições dos arts. 1." e 2. o do Decreto n." L 721 de 5 de 
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TaJJella tlos -venehuentos tlo Dh•eetoJ•, Pro4 

fessot•es, e tnais emt•regatlos do lmpct•ial 
Jn!ittituto dos tnenlnos cegos. 

-
I 

Ena1n•egos. 
I 

I Ord. Grat. Total. 
I 
I ------------- ---- ---- ----
I 
! Director .•.••............... 2:600:p 600:;) 3:200~ 
I 

Capcllão ..•....•............ 200:;!1 200~ 400~ 

~ledico .•....•...........••. l~OO:t\ 200:ti 600~ 

Thesourciro ................. 4.001\\ 200~ 600:t:J 

Amanucnsc ................. 400~ 200~ 600~ 
i 
. Jlrofcssor de qualquer cadeira .. 800~ 200~ 1:000~ 
I 

Repetidor ................... 300!/;1 100::il 400:jjl 

Inspector de alumnos .......•. 400:jjl 100~ 50 0 :til 

Porteiro ......•....•........ . . . . .. . . . 4.00::;\ 400~ 

Continuo ...........•....•.. ........ 360!1;1 360!1;1 

l1alacio do lHo de Janeim em 27 de Abril de 1859. -
Sergw 1'eieira de 1llacedo. 

--
DECRETO N. o 2. 411- de 30 de Abril de 1859. 

Revoga a autorisação dada ao Banco do Brasil para elevar 
a sua emissão ao triplo do fundo disponivcl. 

Usanclo da faculdade concedida ao Governo no art. 1 . o 

da Lei n. o 6S3 de 5 de Julho de 18;)3: Hei por bem revogar 
o..s disposições dos arts. 1." c 2." do Decreto n. o 1. 721 de 5 de 
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FcYcrPiro de 1856, que autoris;írfío ao flnnco tio Brasil e suas 
Caixas Filiaes para eleyarem a sua emissão ao triplo do fundo 
disponiYei: ficando em seu inteiro vigor o ~ 1." do art. 1ti e 
art. 18 dos Estatutos do mesmo Banco. 

Francisco de Salles Torres Homem, do Meu Conselho, l\Ii
nistro c S<'crctario d'Estado dos ~egocios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thcsouro ~acionai, assim o lenha en
tendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em trinta 
de Abril de mil oitocentos cincocnta c nove, trigcsimo oitavo 
da lndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstade o Imperador. 

Francisco de Salles Torres Ilomem. 

-·-
DECRETO N." 2.412-dc 30 de Abril de 1859. 

Créa hum Esquadrão de Cavallaria de Guardas Naciouaes 
no Jllunicipio da Capital da Província do Piauhy. 

Attcndendo ao que 1\Ie representou o Presidente da Pro
·vincia do Piauhy, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica ercado no 1\luniripio da Capital da rro
Yineia do l'iauhy, e subordinado ao ComHWIHio Stqwrior da 
mesma Capital, hum Esquadrüo de Cavallaria de Guanlas ~a
cionaes, com a designação de quinto, o qual tcrú a sua parada 
no lugar que lhe for marcado pelo Presidente da Província, na 
conformidade da Lei. 

O Barão de 1\luritiba, do l\leu Conselho, Ministro c Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Ilio de Janeiro em trinta de Abril 
de mil oitocentos e cincoenta c nove, trigcsimo oitayo da Inde
pendcncia c do ltupcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Ingcstadc o Imperador. 

Barão de JJ.uritt"ba. 
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Fevereiro de J 856, que autoris;írfio ao Dmwo tio Brasil c suas 
Caixns Filiaes para eJcyarcm a sua emissão ao triplo do fundo 
disponiwi: fieando em seu inteiro vigor o ~ J.o do art. f(j e 
art. 18 dos Estatutos do mesmo llanco. 

Francisco de Salles Torres Homem, do Meu Conselho, Mi
nistro e SPcretario d' Estado dos Negocios da Fazenda e Pre
sidente do Tribunal do Thcsouro ~acionai, assim o tenha en
tendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em trinta 
de Abril de mil oitocentos eincocnta c nove, trigcsimo oitavo 
da lndrpcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador. 

Frandsco de Salles Torres Homem. 

DECRETO N. o 2 .!112- de 30 de Abril de 1859. 

Créa hum Esquadrão ele Cavallaria de Guardas Nacionaes 
110 Jllunicipio da Capital da Província do Piauhy. 

Attendendo ao que 1\Ie representou o Presidente da Pro
vinda do Piauhy , Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fira ereado no Munieipio da Capital da Pro
Yincia !lo Piauhy, e subonlinatlo ao ConltuatHlo Sti)H'J'ior da 
mcs~11a Capital, hum Esquadrão de Cayallaria de liuanlas Na
cionaes, com a designação de quinto, o qual terú a sua parada 
no lugar que lhe fOr marcado pelo Presidente da Proyincia, w1 

conformidade da Lei. 
O Darão de Muritiha, do l\Ieu Conselho, Ministro c Secre

tario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro crn trinta de Abril 
de mil oitocentos e cincoenta c nove, trig-csimo oitaw da lnde
pcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcslude o Imperador. 

Barão de .JJ.uril1.ba. 
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ni~CnETO N.o 2.11:J -d~ :10 de Abril dl' IS:J!l. 

Abre ao Jlútisterio da l•'azcnda hum credito supplcmcntar de 
1.370:000;rr':OOO para as despe:as do exercício de 

1858--1859 .. 

~ondo msnlficientc o credito da Lei n. o 039 de :w de Sc
tPnÜJro de 11-li.ii para as dcspezas IJlle no corrente e.tereil'io km 
de fazer o l\linistcrio da Fazenda: Hei por hPm, na fónna da Ll'i 
!1. 0 ;)8n d<! 9 de SPtcrnbro de 1850, art. 4. 0 ~ 2.", e T<•tHlo ouvido 
o :\kn Conselho de Ministros, abrir hum cn~dito sttpplementar dn 
wil e tresentos e set<~nta contos d<' n~is, qne st~rá dhtribuido de 
eon formidadc eom a Tahclla annt~xa, e I' !li tempo competente 
le\ado ao conhecimento da A~~etnbléa Gerhl Ll'gislativa. 

Francisco dt> Salles Torres Homem, do :\leu Consl'l h o. l\1 !nistro 
e St>et'<'lario d' Estado dos l\egocios da Fazenda, ~~ Presidcntt) 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha Pntcndillo n 
fat::a executar. Palaeio do Hio dt~ Janeiro, <'111 trinta dt~ Abril 
de mil oiloeentos dtwoPnta e nove, trigesimo oitavo da lnde
lH~tHknda n do lmperio 

Com a Hubriea de Sua l\Iagesladc o Imperador. 

Francisco de Salles Torres llomem. 

TaJ,ella a ttue se t•efet•e o Ueez·eto n." 2.LI1(_3 
tlesta tlata. 

~ (i. o 

~ 8 o 

~ 9> 
% 1l. 
~ 12. 
~ u. 
~ 21. 

§ 25. 

§ 28. 
§ 30. 

A posnntados .....•............... f/ CO: OOO:tilOOO 
;,;} : 000~000 
ti:í: ooo;-;.ooo 

Thesouro Nacional. .............. ! 
Tlwsourarias .................... ·I 
All'andcgas ............•......... 
Consnlados ...................... ; 
Heeebedorias .................... . 
Ajudas de em to a Empregados de 

Fazenda ..................... . 
Juros dos er.nprcstimos do Cofre dos 

Orphãos .............•......... 
Obras ......................... . 
Eventuaes ..................... . 

500: 000~000 
!)0:000~000 
30:000\',\COO 

30.000~000 

GO:OOOj\1000 
300:000~000 
ií:\0:000~000 

1.3i'ü:ooo;,ooo ------1 
P.1!1ein r].) IUn rlt~ .la:1ciro P:n 3 l d,• Abril (k Hm9.

Fra:u:isro rh• s,tlll's Torr:-s llo!l!f'llt. 

:.il 



I>Ef.RETO N.o 2.'1H- de 30 ele Abril de 1859. 

Abre ao Jlinúterio do lmperio hum credito supplementar 
de 20:000 ~ 000 réis, para occorrer, no exercicio de 
1858-J 859, ás despezas com a rerba « Presidencias de 
Prot•incias )) . 

Tendo Ouvido o l\Ieu Conselho de Ministros, Hri por bem, 
na conformidade do§ 2. 0 do art. 4. 0 da Lei n. 0 589 de 9 de 
Setembro de 1850, Autorisar pelo l\linisterio do Impcrio o cre
dito supplementar de v·intc contos de róis para occorrer, no 
•~xt~11cicio de 1858-185H, üs despezas com a verba « Presidencias 
(]C Províncias ll, devendo rsta medida; rm tempo opport.uno, 
ser levada ao conhedJlH'lllo do Corpo V•gislatiw, para a defi
niti-va approva<:ào. 

Sergio Teixrira dn Macedo, do l\leu Conselho, Ministro 
c Sc~cretario d'Estado dos Nt>gocios do lrnperio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em trinta 
de Abril de mil oitocentos cincocnta c nov-e, trigesimo oitavo 
da Jndependencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Jlacedo. 

-·-
DECHETO 1\". 0 2.415- de 30 de Abril de 1859. 

Ab1•e ao JJlinisterio dos Negocios do lmperio hum credito 
supplementar de 469:383 ~ 285 réis para se poder occorrer, 
110 exercicio de 1858 -1859, ás despezas com a 1•erba 
<C Correio (;aal c l'aqurtes de Vapor H. 

Tendo Ouvido o !\leu Conselho de Ministros, Hei por bem, 
na ,conformidade do § 2. o do art. 4. o da Lei n. • 58H dP 9 de 
Setembro de 1850, Autorisar, pelo l\Iiuisterio dos Negocios do 
Imperio, o credito supplementar de quatrocentos sessenta c 
nove contos trescntos c oitenta e tres mil duzentos c oitenta 
" cinco rúis, para se poder occorrer, no exercício de 1858-1859, 
ús dcspezas com a verba « Correio Geral e Paquetes de Vapor>>; 
<IP"endo esta nwdida, em tempo opportuno, ser levada ao 
eonhrcimento do Corpo Lrgislativo para a definitiva approvaçilo, 

SPrgio Teixeira de Macedo, do i\Jcu Conselho, Ministro e 
Secn~tario d'Estado (los Ncgoeios do Imperio, assim o tc•nha 
Pntendido c faça executar. Palacio do Bio de Janeiro em trinta 
de Abril de mil oitocentos cincocnta e non', trigesi1~10 oitavo 
ua lndependrncia c do lmperio. 

Com a Uubrica de Sua ~Iagcstadc o Imperador. 

S1•rgio Teiraira de Macedo. 
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DECRETO N . 0 2.HG- de :10 de Auril (k 1B5tl. 

Dá I!Oto Regulame11to ao llospital .Maritimo de Sa11ta Isabel. 

Hei por bem que no Hospital ~laritimo de ~anta Isabel 
se observe o seguinte Hrgulamento: 

'I'I'I'UI.O 11. 

Do hospital e suas repnrti~·õe~. 

C\PITULO I. 

Da fim do lwSJIÍlal. 

Art. 1. • O Hospital de Santa Isabel lw destinado para 
recebet• e tratar todas as pessoas pertr~ncenles <Ís lripolar;Ocs dos 
navios surtos no porto do Hio de .JarJeiro, que cnfemw.rem ou 
estirerem amea~ados de enfermar de molcstia pcstilcnrial. 

C.\PITULO li. 

Das repartições do hospital. 

Art. 2. o O hospital será dividido em enfermarias gPracs e 
particulares, sendo as primeiras destinadas para os marinheiros, 
e as sPgundas para os pilotos e capitães dos navios mereantcs. 

Haverá tambem quartos para os olliciaes dos navios de guerra. 
Art. 3. o Além das enfermarias c quartos de que trata o 

artigo antecedente, havet·á salas para esr~riptorio, para phar
lllaeia, para os llocnll's que ent•·arem moribundos, P finalmente 
as acemumodaçües ncccssarias pam dispensa, arrceadaçfío, w~ 
sinlw, rcfeitorios, morada dos empregados que dcvão residit· 
110 cstabdcdmenlo e deposito para os cadavcrcs. 

Art. /Lo Os lazaretos do Cajú, l\laricá, e quacsqucr outros 
que se ~stal>clcção, são depemlencias do Hospital de Santa Isabel. 

'I'I'I'ULO 11. 

Dtl lnsttec~iio e do servi~o do laosttitul. 

CAPITULO lll. 

Da Inspecrüo. 

A r t. 5." A inspecção do hospital e dos luza retos será exer
cida pelo inspcctor de saudc do porto, a quem são subordinados 
todos us empregados do mesmo hnspilal e lazarelos. 



Art. 6. 0 Ao inspector de snnde incumbe: 
§ 1. o Fiscalisar a execução deste regulamento . 
. ~ 2. o Visitar o hospital e os lazaretos todJs as vezes que 

julgar conveniente. 
§ 3." Dar, por intermcdio do din~ctor do hospital ou directa

llH'rlie, em caso urgente,todns as providcneias que julgar neces
snrias para que as medidas preventivas contra a propagação de 
qualquer cpidPmia sPjão escrupulosamente observadas. 

§ .1.. o Sol ieitar do G~lve.rno quaesquer providencias que não 
c~t h cn•m nas suas attnbutções. 

§ 5. o Propor ao mesmo fioverno a nomeação, suspensão e 
demissão dos empn•gados do hospital que dependerem de de
creto ou aviso. 
~ 6. 0 nm· as instrucções que devão ser observadas nas oc

easii'iPs de Ppidernia. 
~ 7.0 Providenciar para que as pessoas sujeitas ás qua

n•ntenas tenhão o tratamento convcmente. 
~ 8." Apresentar no prindpio de cada trimestre ao ministro 

do I mperio o relatorio do c~tado do hospital c Jaza retos, com 
todas as informações neccssarias. 

CAPITULO n·. 

Do serviço do hospital. 

1\rt. 7. 0 O serviço do hospital divide-se em serviço admi
nistrütivo, sanitario, economico, e religioso. 

Art. 8." O dircctor do hospital será o chefe do servico 
adrniuistratiro, sanitario, c economico, c o cupellão o do I:e
ligioso. 

CAPITULO V. 

lJo serviço administrativo, seu pessoal e nomcaçiio. 

Art. 9. 0 Para o serviço administrativo haverá, all>m do 
director do hospital , hum agente, hum chefe do cscriptorio, 
hum ajudante, e Ires amanucnses. 

Art. 10. O director e o cheli.l do cscriptorio serão de no
meaçilo imperial; o agente, o ajudante e os anwnuenscs, de no
nrea~ào do ministro do Irnpcrio. 

Art. 11. Os serventes serão de nomeação do dircctor. 

C.\PITlJLO YI. 

Do dircctor . 

. \rt. 12. Ao dircetor compele: 
~ 1.'' Dirigir c fiscalisar os serviços a seu cargo 

1 
fazendo 
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tom que lodos os empregados cumprilo religiosnmcntc os seus 
dPrercs, admoestando-os quando o julgar neccssario, suspen
dendo os que não forem de sua nomca~ão c despedindo os que 
forem. 

% 2.° Corresponder-se com o inspector de saneie sobre tudo 
o que disspr respeito ao hospital. 

% 3.v Hubrkar os livros de cscripturação do estahclccimcnto. 
§ 4. o Assignar as folhas dos vt~ncimcntos dos crnpn•gados. 
§ 5. 0 Examinar c ruhricar os pedidos do dispensciro, do fiel 

da arrecadação, do pharmaccutico e do cosinheiro. 
§ 6." Contractar o fornecimento do hospital , c ordenar a 

compra dos generos precisos, nos termos dos artigos 32 c 33 
~ unico. 
~ 7. 0 Apresentar ao ministro do lmperio, atú o dia 20 de 

cada mez , o or~·amcnto da despeza do hospital para o mez sc
gu i nlc. 
~ 8. 0 Remctler ao mesmo ministro ató o dia 5 de cada mcz 

a ~~(mta corrente ela despeza feita no mez antecedente. 
§ 9. 0 Hcc1'lwr elo Thcsouro Nacional as quantias que por or

dPm do rninisterio do Imperio forem npplicadas üs dt•spez;ls do 
hospital, poclf~rHto-o fazer por si ou por proposto seu. 

% 10. 1\'"orrwar os enfermeiros c aJudantes, o fi<•l da arreca
dação, o cosinl!dro, c o respectivo ajudante, c contractar ser
ventes indispensaveis. 

% 1 J. Assisti r ao dt>sernbarquc dos doentes do vapor da risita, 
c suu conduer:ão para as cnl'ennarius , designando as em que 
devão ficar. 
~ J 2. Fazer arrecadar, c guardar todos os objPclos de valor 

que os doentes trouxerem comsigo, c entregar-lhes quando sa
hircm, ou ü pessoa competentemente habilitada para os receber, 
no easo de morte. 

§ 13. Assignar· c rcmctler mensal mt~nlc ao i nspPelor de saude 
o mappa do nwvimcuto do hospital. 

% 14. Hcmettcr mensalmente i Praça do Commcrcio o mappa 
dos doentes do hospital, com declaração do estado ern que se 
achão, o nome elos mortos c navios a que pcrtencião. 

§ 15. Hcmettcr ao inspcctor· mensalmente hum inventario 
das roupas c ohjectos de valor deixados pelos doentes tfUO fal
leecrcrn. 

§ J G. Providencim· nos casos omissos neste n·gnlarnento, 
que devão ser supprielos com urgcncia, para que o sPrvic;o so 
faça com regularidade, promptidão c economia dos dinhdros 
publicos; dando immcdiatamcntc parte ao inspedor do qun pra
ticar neste sentido, pura que o leve sem demora ao conheci
mento do Governo. 
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CAPITL:LO VII. 

Do agente. 

l\ rt. 13. Ao ngcn:e compete: 
§ 1. o Filí'<'r as eom pras do todos os ~eJII•ros que niío forem 

•·ontraetados, e dos objt>clos ncccssarios para o liSO e <.:Oilsumo 
•~o hospital. 

~ 2. o Heeeber no Tlwsouro l\aeionnl, :í ,·ista de guia :ls
sig'n a da pelo director e rubricada pelo insprctor, os wneimen1os 
dos ernprregados do hospital' e pagar-lhes a vista das rolhas 
rcspcti r as. 
~ 3." Cornprm· os objcctos de que precisarem as pessoas 

sujeitas ás <!Ltarentenas, aprcst'nlando-llles as respceti\·as contas 
e n•cibos. 

% !~." Prl'slar contas ao dircetor no fim de c;Hla semana, 
., sempre que ellc o nigir. 

C.\PlT[LO YIII. 

Do cscripturiu . 

. \rl. 14 O escriplorio cstarü nherlo todos os dias, dcsrle 
as 7 horas da manhã até as 4 da tarde. 

Art. 1 ~- Haverá no Pscriptorio os lirros scguinlt's: 
1. o Urro de entrada e sabida dos doentes, sendo t'scripturado 

em fórma de mappa com declaraçfio do Jwme, naturalidade, 
eondição e molestia de cada enfermo que entrar, nome do navio 
á cuja tripolação pertence, dia dP sua enlrada, e dia em que 
teve alta ou falleceu. 

2." ])i to de entrada e sahida dos ~~<~twros da dispt>nsa , lan
•:nndo-s<~ por ordent chrouologi<~a na pagina esquerda lodos os 
gpm•ros quo entrarem, com dl•da ração da sua qualidade, q uu n
tidade, pczo ou medida, c nome do fornecedor, ú vista dos 
pedidos e das contas ou racturas respectivas: c na pagina direita 
os que sahirem, á vista dos mappas geraes diarios (art. :w~ 3°). 

3. 0 Dito de entrada c sahida dos objcetos da arrecadaçfio, 
lançando-se, como fica dito, <Í esquerda todos os moveis, ut<·n
tiilios e mais objectos que mtrarem para o uso e serviço do 
hospital, com as dcclaraç·üps referidas no § anteecdonl<•, ú vista 
dos pedidos para a compra, c das contas ou faeturns, e ú direita 
a sahida dos mesmos objectos, eorn declaração do destino a que 
foriio applicadus, á vbta dos pedidos para o liSO dellcs 

4." Dito de entrada e sahida dos gencros da botica, lan
çando-se á esquerda as drogas e medicamentos que entrarem , 
ti vista dos pedidos c contas, c ü direita o conslllJIO (JLÍc forem 
tendo, ú \'is1a das notas do pllannaceutico, extrahidas dos rccei
tuarios (art. 32 § 7. 0 ), 
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o." Dilo da r ou paria , lançando-sP â <·sqw•rda as 1w~·as dt• 
roupas c fazendas q uc enlrarern , ;í lista dos JH'didos c contas 
ou facturas; e ü di:·cifa as que sahirem para o serviço do hos
J:ital, com dcclara~·ão do destino que tiverão ou elo uso a que 
foriio applicndas. 

G." Dito da receita e dcspeza do hospital, escripturado em 
conta corrente. 

7." Dito do inventario dos moveis c ulcnsilios <'xislenles em 
sen iço do hospital e suas n~partições. 

8. o Dito da mal ,·ieula dos <'fllJJJ'<•g-ados. 
9." Dito dos objectos recebidos dos doentes que Pnlrarcm. 
10. ])ito do ponto c faltas dos rmprPgados que niiu coBrpa-

J'Pr<•rcm nos dias P horas marcadas. 
Além dPstes lirros lwverú os auxiliares que o dwfp do 

rsrriplorio, com approvnçno do dirPcto:·, julgar conveni<'nles para 
a maior rl'gularidndP e rlaresa uo sPrviço fiscal a SPII ('argo. 

CAPITULO IX. 

Dos empregados do escriptorio. 

Arl. 17. Ao rhef'p do rsrriptorio inrumlw: 
~ 1." Dirigir toda a cscripturaçlio d0 lrospi!al, distribuindo-a 

pl'lo:> ern pregado..; do Pscri pl o rio, que lhe suo su lwrd i nados. 
§ 2." Organisar as folhas dos venciurentos dos empregados, 

e apn•senlal-as ao dircctor no 1. 0 de cada mez. 
§ :J. o Org<misar todos os Jlll'Zes huuta conta COITPnle da 

d!'speza do hospital. 

Art. 18. Ao :1judantc do chefe do rseriptorio cumpm 
espeeinlmcnte fi1zer c registrar toda a corTcs\•ondencia do dire
c:tor, e kr a seu eargo a t'S<TiptunH:iio dos livros dPstirnulos 
para lanp~ru•ulo d11s ohjt•dos ree<'bidos dos do!'lll!'s. 

Art. 1!1. .\os ar11anucnses cumpre fazer todo o serviço de 
cscripturaç,1o que lhe for ordenado pelo chefe do escriptorio, 
fJUPr dentro do mesn!o cscriptorio, quer nas diYersas rPpartiçõcs 
do Pslabi'lceimrnto. 

CAP.iTCLO X. 

Do porteiro. 

Art. 20. H e da obrigaçiio do port<~ir·o: 
~ 1." Abrir c fechar as portas do hospital. 
:si 2.• J\;io fWrmittir cpw saia empregado algum sem ordem 

por es<:ripl.o do chefe do s<~rviço a que pertencer. 
§ a.• V<·dar a Pll[l'ada de qualqtwr pessoa •_•stranlta, que 

nr1o apn'sente licew.~a por rscripto do dircctor. 
~ !,._ • Não deixar sahir doente algum sem aprcscntnr-llrc not1 

ck ll'r tido alta, nu licença por !'scripto do din~clor. 
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ApprehPtHlPr fJUalrptrr comida, ou lwLida que se queira 
intíwlnzir 110 hospital. 
~ G." Nilo deixar sallir objecto algum pertencente ao hos

pital on aos dof'ntcs, sem que a pessoa que o conduza apre
sente ordem por cscriplo do dircctor. 

Art. 21. Só aos empregados do hospital h c pcrmil tida 
Pn(rada franca no hospital. 

Tl'l'lli,O 111. 

D • ftt • o set•1-·•ro satu a•••o. 

CAPITULO XI. 

Do pessoal e sua nomcaçiio. 

1\ rt. 22. O seniço sanitario do llospita I scrú feito, nos 
IPmpos ordinarios, por dous rnPdieos, hum 1. o enfcrnwiro, :3 
cnfi•rnwiros, ~~ njudantcs, c hum pharmaceulico; e nos tcnq;os 
de epidemia rwlos medicos c ~~nf'ennciros que forem neccssarios. 

Os rncdicos c o pltaru:aceutico silo de nouwação imperial. 

CAPITULO XII. 

Dos medicas. 

Art. 23. Cnda medico nas enfermarias que lhe compe
ti rem tem por dever: 
~ t.o Fazer duas visitas diarias, ús 8 horas da manhã c 

~ís ã da tarde. 
% 2." l~s('J'en•r nas pilpt'lt'las pnr sua propria h•tra os n~

llll'dios ~~ dit'la IJIW f'l'('eilar iÍ raLec«'ira dos d(Wfll(•s. 
% 3." Didar ao cnrenueiro que julgar nlais habilitado, para 

que escreva por extenso no fino do recl'ituario, as mesmas re
ceitas que escrever nas papeletas, devendo reve-las depois c 
assignal-as. 

§ 4. o Expliear com toda a claresa il maneira por que os 
enlámeiros deverilo applicar os remedws. 
~ 5." Fisralisar com o maior ntidado a cxacla obscrvancia 

de suas prcscripçõcs. 
§ li. • Cingir-se exaclamentc á norma das papeletas adoptadas, 

c rwllas escrever por extenso o diilgnostico, se não houver in
convenit•ntc para o doente. 
~ 7." Observar ficltnente a tahella das dietas, não podendo 

della afastar-se senão em cnsos muito ('Xcepdonacs~ 
~ 8." Organisar c remettcr ao di redor lmuw estatística heb

d0Jllarlarin dc suns l'nfcrmarias. 



~\ ~).• 111->jl(','<'i:lli:ll' ,\ !J"(ÍI'a ;• :1 di·:jH'Ib:t. ;:•j;,1ol'<' .p1:.• llJ~ 
n.rj,•Ji:tl' ,, di!'t'rlur. 
~ Hl. l:<'jJ!L',;;•nLtr :w dir,•dt)r ('O!l!ra a !11it qttaL,!.HL• <•H 

Jli'Ppar;u,:ão <!t> tpwlqllf'l' lllPdiralllL'tdo oll di;•l;t, t~ b•ttl a~~•itll 
,-,Htlra as lillLts qtw ~~~ dt\rt~fll t'lll ltu!na t' ot!lra t'Oll~:l. 

~ tI. l\t'(H't'~<~ntar ao din·<·tor t'on!ra os t:n!i·nnPiros que 
n;l<) t'lllnprirl'llt eotll o:~ seus dP\'t'!'I'S, ou qut~ niio o[wdn·t>n·m 
!ts ~lliiS onll'th, ou !Jlll~ tratat'l'lll mal aos du,•:t!.t·s. 

% 12. Examinar na <w<·asi~o da Pnlrada dos ;.><'tH·ro:; ~~· p~;tão 
nn1 Jlt'ffl·ito eslat!L> d0 sanidadP; dando, qna:•llo não, pai'tP ao 
t..lin•;,:!<>l', para provi<lt•rtciar <'oJno <·om i··r . 

. \ri. 2!~. .\1\~m das visitas m:trcarlas no arlir.:o anl:•t'<'dPn!e, 
o IIIPdico IH~ ohri~ado a <'~tar nas Pll!<'!'lltarias Sl'lllJl!'t: qttP dH·
;.;·an•tJI doPnles ao hospital, ou SPIIl(ll'n qtw o din••·lor tki<·nn!nar. 

.\rt. ~5. O llll'di('o que faltar l'rf'C(lll'll[('~ \1'7.<'S, ou qtll' fôr 
pouco í!Ploso no eumprimPulo dt~ SPUS dPH~rt·~. ou '\ll~' linal
uwute não ft\r doei! ás ord1ms (' ús adJnoPsLtt;õPs do din~ctor, 
<lar;í causa jusla para :><·r solidtat!a a •;ua dt'lllis·,;IO, 

C:\ P 11T LU :'\ 111. 

Dos eu {ermf'irns, 

:\1'1. 26. lle ohrigaçiio do 1." enl'<'rllll'irw 
~ L" luSjH~el'ionar o snni1;o dos en!'Ntll('iros d!' Inda~; as 

t~tll"e r ma r i as. 
~ 2." Dis! ribuir os :~judanl.t's 0 spn·('nli'S d<'Si i n:tdn~; pPlo 

dircdor para o senit;o das t•nfennarias. 
~ :t• Or~anisar t!iarianll'nle o tnappa gPral d:1s dida:; d<>S 

Pnknnos, it Yisla das papt'lelas 1: das rat;úl'~ dos rd(·ilorio:;, ;í 
vista do numero dm; PmprPgados e sen ~~ntes, dedar:tndo a 
quantidade total de cada (.\Cncro qtw cleya S<'r cotiS!llllido. Depois 
tle visto e rubricado pdo <lireelor, será PSll~ mappa enll'l'gue ao 
dispenseiro para dar as quantidades t!eelarad:ls no mestllo tnappa, 
que será depoi~ remettido ao escriptorio. 

§ !~.° Fiscalisar a distribuit;ào das dietas c r:11;i"íes nas horas 
do almoço, do juntar e da et\a, devendo nessas u1:tasiiics JWI'
correr as enferrnarias para corrigir qualquer lit!ta. 
~ 5.0 Ter o maior cuidado no asseio e linqwza 'las cnfl~r

marias c dos doentes, advertindo oos enfcrmPiros, ajudantes 
c scncntes sempre que obscnar da parte dcllcs o menor 
descuido, c dar parte ilfl di redor, quando clle~; não se eorrijão. 

§ 6. 0 Pedi!' i.'IO licl da rouparia as poças da roupa li111pa' 
noeessarias para o serviço das enfermarias, c n'nJdtPr-lhc a 
suja ou tleterioradi1, para sPr lav;tda ou repnr:trl:t, al'ompa
nlt:.tlHio-:1 I'Oilt o lll't'P~~ario rol, q11t' :h.;i_<.:.ll:tr:í. 
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:~; í ." l't•dir :=o lit'l da ill'f'(•cad:;~Jto os riJo\ !'i.; t' utt•nsilio~; 
qut~ fori~llt prcci~os pat'il o S('n i<:o da:.; enl'ennarin0', e zelar a 
conSI'l'Ya~:fin e limrwza dP~S!'S objPclos. 
~ 8. 0 llllr pnrtP ao dirrdor cte qualquer falia ou llP,7ligf•nria 

dos SPUS subordinados qll:lltdo, lendo sido aclycrtidus, Ul'ÍXüi'CHl 
de CtllllPI'ir OS ~PI1S i!t~\Cn's. 

:~r(. 27. (b t'!l!'t~rnwiros dnn:lo: 
~~ L• Acntttp:mLar o; l!wd!t:u•; n;:s 'I i.,il:b, t'·t'J'I:\1'1' !lll livro 

do rcet~iluario :1s rcceilas que dit·l:m·m, c r·urnprir a!; ~:uas ordene>.· 
~ :!..o ,\l'Pli('al ::w; ducn:t•;; us re:twd!'!s pPr ;:tu~; propria:> 

~\~ :1.n D~slrilntir-HI<~ ~:~' dit'tas ;~.-; lun·<l.:~ pr:~~~ri:1 ;. 
::~ Í." TUinar netas til' L!do . .; os :'~;npforuas lliJ\; s que apn'· 

;;nnlat'em os <itwn!es no inlt•rvallo elas visitas, c i':n·ticipar ao 
lltPclieo logo f!IIP volln ú Pnknnaria. 

Si !1." Fazer a.-; Cilllla~; do:; dot·ntPS, (' llil!(l:lr-:;,,·s <l roura 
lrnma yez por Si'tnaua, ou st'lllpm qw~ lúr IH'<'Pss::rio. 
~ G." Faznr a ; igi!ia dos ilot•nt(•s dni'ttiJlt~ a noite~ l!'tt; li H·,; 

f'· :t·a r por e~wa !a. 
~) 7." FazPr o rol da ronpa snja qnP dna sPr snlmwtlida 

pPio 1." t~nk~rnteiro ao fiei da rouparia, e lOit!,\l' coiJta d:t 
lavada qne d<•lle reeP!wr. 

~ 8" IIT<Iílclar Llzt'r Jll'lo.; <l.it:dauli'S e Sf't'\<'tt(c•.; :1 lin'i'f'la 
d<ts cnlcrtnarias c sPus ul<'nsilios. 

% D.o E:\lrallir di:niallll'nle das rapcll'!as o mappa das dieta:; 
das PllffH·mari<lS a SPU cargo, e cntn•,o:al-n :to ! ." cnfrrnwiro, 
para a org-anisa~::'ío <lo mappa ~H'l\11. 

/)o:; I' 11 f't nnns. 

Art. 28. Todo o cnl'enno que entrar para o hospital deve 
sujPiiar-se aos seguintes preceitos: 

~~ 1. o Conservar-se sempre, e de modo. deccntP, no leito 
que lhe Jôr dcsignuuo, não altercar, não gnt;u·, jog·ar oH fazer 
barulho. 

§ 2. 0 Tratar COIII respeito c defl'rencia aos IIJC.dieos e en
fermeiros. 

§ 3, 0 l\'ão sal1ir do lf~to I' enfermaria, sem licen~·a do medico. 
~ !1., 0 Pcrmaneeer no ~cn lc~to, ou j_unlo a ~lle, e com lodo 

o respeito, quando na cnlcnnana se cslncr prallcando llUalqucr 
aclo relif:ioso. 

Art. 29. (ls docnt<·s qtw não forem hem tratadqs prlos 
l'llfé'l'IIIPi!'(ls, ou não lltt•s dando o que prPsucve a papeld:1, 
ou f'nzPndo com pouca <ll'!ic:!dt•t.a o~; I'Urali\ o:;, potkrilu l{HI'ix;n·· '" 
~\\) llH•dicu, ou dirl'dor. 
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A ri. :w. Todo o drH:nU~ que infrin:.Jir <[llalqu<Trlo:; preceitos 
an{<:L~I;u<:nl<:s porkr;i ser p:111ido Cllllt proiJibi<Jto de sallir do 
J,~ilo, com priv;ll::1rJ <li~ pus:-;rio, se lhe tiver ~;ido pr~r111iflirlo, ~~ 
co:n suppressiio rl<l parte da n~li:it:ün fliaria. 

Estes ea~!igos podem srr impostos pL•los nwdiros. e pelo 
dircr~or. 

CAPITULO XY 

/}o J!lwrm:tr'l'lrliro . 

. \rt :~! O c!H'f<l ela lw!kt dnPr;i :;;·r ph;:rnJ:tr.·ulirn appro
\<Hh, <l de reconlu:cicla probidade rl aplidilu. 

Arl. :u. .\o pll:trmacrutico CUllljlt'C: 

§ 1. o Prqmrar lodo:; os rcm•~dios ree<'itarJo:; pelo:> nwrlieos do 
lw.;pilal, ú vi~la do livro elo r<'::<liluario por <'llf's assi.~nado. 
~ :~.o t~ccdJLll' e ;;uardar cont cuitla<lo iodos os medicamentos. 
:;;; :J.o F.tzPr \10!' l'~criplo o pedido de tmL1s a:; slll)(;lancias 

IH'CPSS:tria:> ra:·a a !Jolic;t, lWIII Cülllü do:> U(PliSÍ)ios tpl<! {ÚJ'Cill 
pr.•eisos. 

~ !t." Ex;nninar a qualid::dc das subslanci;ls c n~jeítar as 
<Jl!tl nÜ•) forr·nt bo:ts. 

;-~~ S.o ltecorrn aos medicos qu:mdo lhe p;m'>Jio exccssh-as 
;ts do:'es ;ln's<·ripl;t..; 110 I'('Ceiluario, 

% l;." Transerewr litnalrnenle nas Ya~;illtas qtH' contiverem 
os n•nwdio~ a inlcgTa da receita c nwnf'ira dt~ ~er applicada. 

% 7." T01nar nota tliaria, crn lino proprio, ú vi~ta dos rc
rPituarios, da f!IUltiidadc das diversas subsiancias qlle forem 
Sí~IHio gaslas no lt<F·pilal; devPJHlo 110 fim d<~ cada lllf'Z apw
S<'IILtr <•ssa.~ nolas ao rlu·li~ do t~srrijrltlrio, para a <'StTiplllr;u,:iin 
lll'('t'SS(Ii'Íil. 

~ 8." Conservar em assPio c ordom a bntiea, niio ron~cntindo 
que Reu ajudante e senPn!es dei\em ele zdar o:; ohj\'Clo~; do 
11so da h o ti c a. 

!Jt to~inln . 

. \rt. .!3. O servi•:o da r·czin!t.1 cstarit a c;n;;o do eozi11heiro, 
no qnal será roi.ldjnr:.Hlo por llum <l.iurhll!lt~ ,. pe!n" ~errrntes 
que li:Jrcm precisos . 

. \.rt. 4~. O eosinlteiro tem por obriga<:ilo: 
~ ~ .'' Heeehcr diarianwntn do disp<mseiro os grneros neces

S~ll·ins para a preparaçüo dt~s dietas c ra('Õ(~S devida::; ao:; enfermos 
e <~n~prt•gados. 

~) ~o PPdir d.-; y~·spcra ao dirce!or a~~ mitHb:a:; p:.na o ser~ 
YÍ•.Jl rLt '.'U>.i!dP, ,llirn .j,· ')"-'' :,Fj 1r) !0!1!f'létdci:'. 
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'I'I'!T!,O I\. 

C:\PI'lTLO XYI. 

Ar!. :):3. O sNYiço Pcmwrnico do hospilal Sf'I'<Í desl'lll(lr
nliado <khaixo da inspt•t·t;;·to t' vi~ilancia do din·dor, pdos se· 
~;:;irdes Prnpn·~ados: 

i Di~rwnseiro I' 1 ::ljudant•·-
1 Fiel da arrec;Hiat:<lo e ronparia. 
J Cnzinlleiro c t ajudante do llll'SillO . 

. \rl. :3'1. As n•part!çõPs do sPrYit:o t•eonomico siin a dis
JH'ílS'I, a cozinha, o rt•lt~ilorios, e a arn·•·ad<t~·ito e rouparia. 

C.\PITt:LU .\XII. 

/)u tl i.<prn so. 

,\r(. ;;;)_ .\ disp!'IIS<t do ltospit;d :~:ilill';t a c;tr~o drJ dispt•n
~~·iro, qu1~ I:!~ o l'l'spous;nel por lodos os genl'ros que nl'lla 
t·nt liln'lll. 

:\1 L :'.ti. Jle olJri;.,:-;H;ilo do lli:>pt•ttseiro: 
~ L" Faz!' r l'l'd ido por esc ri plo <k todos os gr•rH'J'OS IH't'fl!;· 

f;~• rios pnra a alirnnnlat,:i\o dos ~~nrermos e cmpre;.;ados do hospital. 
~~ :?..'· :'>iilo df'ix<H sal!ir genero algum da di~{H~nsa St~m ser á 

1 ista do rnappa ;.:nral dia rio rubricado pelo dircclor, ou por 
"nlt·tn 1':•1 ri 1la do l!li'S!ltn din•dor . 

. \r!. ;J í. (I l"ortwdnll'!ll.o tios ;.:·,·nt·ros aliHwnl.idos para o 
l'otl:il!lllo dll llospilal ~~~rú 1\•ilo por <:onlrados trinwnsaes. 

U dircelo:· ;wnrrnciarú pelosjorna<'s a qualidade dos gPneros 
p:·t·<·i~os, c mareara di;t para r<'cPbcr no Pscriplorio as respt•diva!i 
; •rnposta:;, as quacs, al(:rn (Je declararem a qualidade e pn•1:o 
de <:ada genero, sPrüo ;wompanhadas das t~ompelentes amo~tras, 
n dt• carta fechada onde se dedare o nome e morada do pro
l"'IH'Ille . 

. \rt. :58. A' visla d1·s!as propo:;lns c das amostras, o direelor 
;1j1Hlado pelo dispm1s1:iro f'arú a cs~.;olha e atcitaní a !JlW fôr mais 
'<lnlajnsa, e dqwis, abrindo o carta que ;tcompanhar, faní aviso 
<tn proponenl<: para se Javn1r o terrno rweessario debaixo das 
condir;,;es indcspensaveis para ~arantia do contrado, e rrogula
ridad~: do fornPcimento: n;lo podendo o uwsrno Lermo ter effl'ito 
:-.1~m apl'lrovaç~1n do ministro do ! mperio, a ruja (rc!ibcrar:iio 
:o~~r<í suhrneltirlo illlllll'rlial;trrwntl.'. 
~ l-nir·o. .\ rortrpra do:.; ~~:nnn> u;io rnulrad-ados, assim 

,.Tl't' ii du:, 11 l•_i,···[n:, !!·'lt':':·i\1 iu· •. r ;1 d.•:, 111:uduJ~ de ['f'Oillpto 
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png>llll\'lllo, st'l';í kíla pdo ag-ente, cí Yista d1~ pmlidos do dis
Jll'nseiro, cozinlll'iro, fiPI da arrccaduf.'ôio, e phannaeeuticó, 
lislos e rubrieados pelo dircdor. 

Estes p<'llidos, depois de realisada a compra, c entrada na!'i 
n•spcdivas reparti1:iíes , seriio eutrq.(·ues pelo agente ao chefe 
do es1-riptorio para set'l'rn cseripturados. 

Art. ~m. l\o processo da entrada dos gPneros o dispcnsciro 
ohsPnar;i o seguinte: 
~ 1 o l\üo receberá nem dará entrada n gPucro algum que 

não sc~ja ignal ao da amostra pn•fprida: no caso de contraeto, 
011 da qualidark exigida no pedido, 110 t:aso de wlo ser eon
tradarlo, e quP nflo venha aeompanltaclo em ambos os casos de 
guia do contradador, ou de conta de n~nda, em que sn declare 
a qualitladP, quantidades, peso ou m•~dida do mesmo gcnero, c 
o seu prr\o assignadas pelo mesmo contwctador ou pelo ven
dedor. 
~ 2." \-Prifl<:arú por si c flOr seu ajudante o prso c quan

tidade ou llH'dida dos gerll'ros eulrados, senindo-se de bnlanças. 
JH'sos c medidas al<~ridas; dando parte ao dirPctor de quacsquer 
difl't~rt·n~·as, ou falia qu1) cni"Ontrc, para que haja de providenciar . 

. \rt.. !~0. llc~I:ois de dfecluada a entrada do genero, o dis
lJCil!'I'Íl'O Jlorá na guia on conta quP o tivr~r acompanhado
Confere -ll a mandará entregar ao chefe do escriptorio, para 
:;c·r PXnminada I' cseriptnrarln. 

Art. 4.1. \o proGcsso di) sahida o <lispcnSl'Í ro observará 
11 SPguintt): 
~ 1." .:\iío dará sahida a gencro algum srrn mandar pesar ou 

IIH'dir iÍ sua vista ns quantidad('S declaradas nos lllilppas gcracs 
tliarios, ou nas ordens por c~eripto <pw recdwr do din)dor para 
sua l'lllrt•ga. 
~ 2." (iuardar cuilladosallll'nl.t) os dilos 111appas t) on!Pns, 

nas qnaes <leclaruní o dia da entrega que l"<~z, e as-signará. 
Art. -12. No ultimo dia de cada mcz o dispcnseiro aprc

st~ntaní ao chefe elo eseriptorio lodos os ditos mapras c ordtms 
pert,~ncentt•s ao IIH'Z findo, para fazerú vista d'ellcs a escriptura~ão 
com pctentc. 

C.\.PITULO XYIII. 

Da co::.inha. 

;\ rt. t~:L O scni~·o da cozinha estaní a cargo do cozí
nheiro, no qual s;:ní eoadjm·ado por hum ajudante e pelos 
serventes qtw li.11'cm precisos. 

Art. 4!~. O cozinheiro lem por obrigação: 
~ Lo Hcn:ber diariatnenlc do dbpcnseiro os generos ncees

sarios par,, a prepar<H:i!o das dietas c rar;üc::; tlniclét:; llOS enfermos 
·~ ctnpH·:;ado:'. 
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% :2·. l't~dir de~ VI'S[H'ra ao direrlor a; ruiudi•zas para o SPr
Yi\·o da cozinha, nflm de qur sejãn Clllllpradas. 

§ :L o Pn•para r as refeiçõc:> I•ara as horas nm que dcvão ser 
distribuídas. 

§ 1.° Consrrvar a cozinha e SI'\! 1i'l'lll o:u prrfl'iln P~larlo 
de ass1~io e rotl:;(•naeão. 

Art. !,;). Tamiwm hc ohri~acão do cozinheiro cuidar no 
asseio c bom s::niço dos refl'ito,ri(;S, mandando pôr a IllPSa dos 
l'mpregados pelo seu ajudante, e d1~slinaudo os snn~ulcs precisos 
para o mesmo serviço. 

A loU<;a, toalhas, tallwrcs e m;1is olljc•etos de ropn, assim 
como a sua ('Ouservaçào, fi.cão a cargo do mcsn1o cozi11hciro c 
seu ajudante. 

C\PI1TLO XIX. 

Dos rc{citorios. 

Art. .Hi. Terão mcsn ú custa r1o hnspi!nl o din•clor, os 1111'
dicns, o pharm;;centico, os cnferrnPiros, o dbp(•nseiro, o fiel 
da arrcc:aclaç;io, o eozinl:ei!'O, os srrrPntn,; e o atnil!liH~IlSI~. 

Art. q./. HaTer;í ltnm refeitorio parn o dircdor, medicos, 
P phannaccutieo: outro para os rnfnrmeiro~, di.;pensrirn c licl 
da arrecadação; c outro para o cozinh('iro e seu njudante, que 
farão distribuir a comida !;elos srnen(Ps. 

Art. .H:L A estes em preg<Hlos corn pl'li rã o ns n1~õcs marcndas 
na tabclla n." 2. 

C:\PITCLO XX. 

Da n rnradaçr7n r rouparia. 

Art. .'J9. Serào guardado,; na arrr(~:Hhu:fío torlos os objPelos 
prTtcru:entes ao ltospital, que não estivcrelll ell'eclinunen!e em
pregados no scrriço das enl'er111nrias e repartiçõp:o; do rncsn10 hos
pital, e que forem eonsic!Prarlos eo1no em reserva para snpprirem 
promptamenfr~ os qne falt;m~m. !'la mesma arrccarlar;üo estarú 
a rouparia rio hospital. 

ArL GO. ,\ arrrcadaf:ão n rouparia cst.1riio LÍ eargo de hu:n 
fid, o qu;JJ lrmi por obriga~·;to, quanto ;í arrcr~ari<H:flo: 
~ 1." H PC('hl'r r, a rm ma r com cn iPn tenwu te Iodos os objrrt ns 

que devfío ser nclla gu;mlad(~S, dr'ilois clf' lanç·ados no Hno 
compdcnte. 

~~ ~-" l\'un dri:xar sahir objreto al~tHrl senão á vista de ordem 
por (':;r~ripla do diredor ou dr. pedidos das outras repartições, 
l"lli>ricado:;; pelo lllPSiltO direc!or. • 

§ :J.o Guardar cuidadosamrutn as on]Pns n pedidos, com os 
J'í:l'ibos das pc3soas a qu(,'m forem entrrgut'5 os objeclos sahidos, 
c Jcya-los ao <'.:iniplor·io pl!ra a f'om·eniclltc c~;criplurar:Jo. 
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~ í." l:rpn•;,•ntar ao di redor sobn~ os objt~<:l1-1s guardados, 
q11P s'~ forem dekrioramlo, l'ara providc; ciJr sobre a sua re
paraf;ão nu consumo . 

. \ri. ijl. O mr>smo !lel, qnanlo iÍ rouparia, tcLí por <lrvrr: 
~'i I. o J\1 celwr do 1." enfcnueiro ~~ dos n·fcitorios l1•da a 

rm'qFt suja qtw llll~ mandaretll rom os compl'leules rúes, devi
damente assit?;nadus, á vista dos qHaPs rouferir;í a lllC'Slllil roupa 
c manda-Ia-ha lavar, acompanhada de relat;õt~s <JUO as~ignará, 
e q11e lhe tlewriio voltar para a I'Otll(~rentia. 
~ 2.° Confelir as contas da Iavogem da roupa, pondo-lllrs

Conlàe- e IIHl!lúa nclo e ntrega-Ja~ ao esc ri ptorio ll" r e~ sPrcm 
pro1·esc;ad as n pag:t s. 

% :~. 0 Entregar a l'Oilpa Juyaua que lhe mr pt•rlida pelo 1. 0 

rnl"ermeiro, c lWlos rel(•itorios, acotnpanlwdas de níes que lhe 
serão restituídos, depois de assifjnados por <HJUl'ltes cpw as rc
cehcrf'm. 
~ !, .. " Cuardt~r ÍIHlos os rúes relativos ;i roupa que entrar 

c ~ahir tla roupnri;l, e <q.~reser;la-los ao chd"e do cscriplorio. 
§ ;).o Perltr ao dirt•dor a roupa qnc l('•r IH~cessaria para 

substituir a que se~ lluti!isnr. 
§ G." Hepresent., r ao direetor sobrn as peças de roupa que 

<'Stl verem em llHÍo (';til do, e sobre as que se aelwreru em estado 
inutil. 

C.\.PlTt;"LO XXI. 

no pessoal. 

Art. 52. O SlTriço religioso cstar;í á cargo de !rum cnpellão 
e de hum acolyto. 

Art. 53 Ao capellão incumbe: 
§ 1. • Dizer mis~a todos os dias de guarda. 
~ 2. o Administrar os Sacramentos aos l'nfhmo:, ealholieos, e 

visitnr com frcquencia os moribundos. 
§ 3. o Enconr mandat· os cadavc•res dos c::alhol i c os falleeitlos. 
~ !, .• o Yelar sobre o asseio da capella, e consenar;fio dos vasos 

e paramrntos perteuccwtes ao culto divino. 
Art. 5'~. Tambern he da obrignçuo do rap(~llão inspPcriot~nr 

o serviço do cemitcrio, empregando o maior cuidado para que 
os entPrrameutos S(~jão Íl~itos com respeito c deceuc·ia, e obser
var as regras hygienicas prcscriptas no regulamento tios cemi
terios. 

Art. 55. A cxisteucia do capcllJo no hospital niío inhiLc 
que pastores espirituaes visitem o~ tlocntcs de suas er~'nças, e 
llws prcste111 os SO("CO!Tos rl'li;..riosos de qtw nPePs:;it~m·m. 



C\PlTULO XXII. 

Disposições ')Cracs. 

c\rl. ::iG. Terão rcsitknr.in no hospital o dirPc·lor, os Hlf'

flicos, o plwruwceutico, os Pnfln·nwiros, o dispensciro, o lid da 
arrPcada~·ão, o cozinheiro e os scnent es. 

Art. 57. Os ernprf•gados que não tiVl'n·m residPuf:ia no 
hospital seri"ío obri;;ados a cornp<~rce!'r üs !toras que por huma 
ta beiJa organisada pelo c li rcetor IIH•s forem ma rendas. Aquellt•s 
que nJo contparceer·~m ú hora prcscripta na Hwsma talH'lla, ou 
que se retirarem antes da hora designada, St'lll licença do din•
ctor, perderuo o yencimento do dia. 

Art. 58. No escríptorio hnv(•ril sempre hum amanuense 
de dia, designado por t~scala pelo dwlc do C'scriptorio, pnra o 
SC'l'Viço que occorrer fóra das horas em que não dere estar aberto 
o escriptorio. 

Art. 59. 1\"as oc('asifi<'S de C'pidemia hc absolutatnC'ntc pro
hibido visitar-se o hospital sem licença por e~cripto do inspedor 
da saude. 

Art. 60. As dietas seri"ío distribuídas para o almoço ils 7 
horas da manhã, para o jantar ao meio dia, e r;ara a tút ú" () 
horas da t:.Jrdc. 

Esta disposição niio ('Ornpn•hi'IHh' a di:;triiJUição dos rnlrlos 
ilOS l'IIJ{•rmos, C}llll ~WI'fiO SUlJlllillÍSlrados llllS flOI'US prcscriptas 
pelos medicos. 

Art. 61. A roupa dos doentes que fallf'crrem, o que niio 
for redamada dmtro de l:l dias, s(•r;í queimada, Janando-~e o 
~.:ontpetente tt•rmo assignado pelo ú r~ctor. 

_\rt. 62. Os medil'os e mais empn•gaclos !•xtraordin:lrios, 
chamados uos LPmrn~ dt~ Ppideulia lirarüo sujl'ilos a t'Sll' n·gu
lallh'llto. 

Estes empregados SC'l'UO despedidos' ü proporção qui' mr ces
samlo a neeessidade dcllcs. 

Art. 63. Hc absolutamente prohibido aos ewpregados do 
hospital fazer ajustes ou transaeçiío alguma com os doentes, ou 
delles receberem di11heiro para ![Ualquer fim, ou por qualquer 
mo·tivo que seja. 

O empregado que infringir e,;ta di~posi~ão serú immcdin
tamcnte demiltidn. 

Art. G'"· Os empregados do hospital terão os H'IH~ÍIHC'ntos 
mareudos na tabella .anne\a. 

}u't. 65. O dirC'ctor aprcsentarü ao inspector as modif1-
t~açúes que a cxperiencia mostrar neeessarias a rcspPito das dis
posiçõr.s do prcsento regulamento; C' o inspector as !tUbmettC'rá 
t~om o seu parecer ao ministro do Imperio, que as tomará na 
consideração que merecerem. 

Art. 66. .\s a!tribuiçõPs da ('O!llmissão ntl!uinistrnliYa, 
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creada pelo dncrelo n." 1103 de :J de Janeiro de 1Hi):l, flci'io limi
tadaíl a inspeccionltf o tratamento dos doentes recolhidos ao hos
pital, e a solicitar do Governo us providencias que julgar ncces-
sarias para o bem estar dos mesmos doentes. . -. 

Art. 67. Este regulamento fica dependente da approvação · ' 
do Corpo Legislativo, na parte em que della carece. · '"'""' 

Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Ministi'O e.~~, . 
Secretario de Estado dos Negocios do Impcrio, assim o lenha eu- ' 
tendido e litça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta 
de Abril de mil oitocentos e cincoenta c nove, trigcsimo oitavo 
da Indepcndcncia c do lmperio. 

Com a Rub1·ica de Sua l\lagestade o Imperador. 

Sergio Teixei; a de JJ1accdo. 

7'tt1Jella do.f.l .t't,nci111cnlos tltJS emJJI•e
gtulo . ., tltJ Ho . .,IJIIal tle .'J(IUil~ ltiabel. 

Ordenado. Graf ifira{'iil TOTAL. 

--------------------- ---- ----
Direecfor... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000:/P 
Cherc do escriptorio. . . . • . . . . . 1 :600:t; 
Escriptumrio... . . . . . . . . . . . . . . 1 :000~ 
:\ Inanucnscs ........................ . 
Agente ....•.. ~ . . . . . . . . . . . . . . 80o:tJI 
Porteiro. . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . tiOOi'l' 
Continuo ....•....................... 
Medico.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000~ 
1. o Enrermeiro. . . . . . . . . . . . . . 800:tfl 
Enrernu~i ros. . • . . . . . . . .............. . 
Ajudantes de enfermeiros ..•........... 
Pharmaceutico............... 1:000~ 
Disp<'nseiro ......................... . 
Ajudante do dispensciro ............... . 
:Fiel da arrecadação e rouparia. 800~ 
Cozinheiro .......................•.... 
Ajudante do coziuheiro ............... . 
Capellão . • .. .. • . . . . . ... . . . . . 1 :000~ 
Acolrto e guarda do cemiterio ...•...... 
Interprete .........•...........•..•.•. 

1:000~ 
800:/P 
800~ 
800~ 
ltOO~ 

120~ 
3GO!!il 
800:tll 
400~ 
600~ 
480~ 
400~ 

1:200~ 
480:tf! 
4oo:m 
720~ 
480:;, 
400~· 
600~ 

1 :000~ 

4:000:tr 
2:400!!P 
1:800:tP 
~o o~ 

1 :200 ~ 
720~ 
360:r!l 

2:800~ 
1 :200~ 
600~ 
480~ 

1 :400l'; 
1.200~ 

lt80:t; 
1 :200~ 

720:t) 
480~. 

1:400:tP 
600~ 

1:000~ 

Pa1acio do Rio de Janeiro em 3 de Abril de 1S!S!l.-Serglo 
Teixeira de Macedo. 5a 
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DECRETO N." ~.417- de 30 t!e Abril t!e 18!19. 

Augmenta os vencimentos dos Empregados do Almoxarifado 
do papel sellado. 

td·,.,._ 
J'~ Attendeudo ao. que 1\le rcpre~entárão os En1p~cgados do 
~ , ~,L· Almoxarifado elo papel scllado; Hei por hem Ordünar qye do 
'6, c/.-·t." de Maio pxoximo futuro Pm diante se addicionc aos venci-

mentos que lU.cs forão marcados no1 art. 32 elo Regulamento 
annexo ao Decreto n." 895. de 31 de Dezembro de 185.1, as 
seguintes gratificações, por eflcctivo exercício; de 400~000 ao 
Almoxarife; de 360:ji~OOO ao Escrivão; de lJ-00~000 ao Fiel; de 
200~000 ao Mestre Impressor, e de 320~000 ao Continuo; ces
sando quaesquer outras, que actualmente se lhes abone. 

Francisco de Salles Torres Honwm, elo l\leu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocio~; ela Fazenda e Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o lenha entendido e faça 
executar. Palacio elo Rio de Janeiro em trinta de Abril d~ mil 
oitocentos cincoenta c nove, trigesimo oitavo da lndependencia 
e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcslade o Imperador. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

DRCHETO N." 2.fd8-cln :10 dn Abril dt~ 1859. 

Abre ao Ministro e Secretario de Estaáo dos Negocio.ç da Jus· 
tiça um credito supplcmentar da quantia de 192:510~959 
ré1:s para occorrer as despezas no exercicio de 1858 -1859 
com as verbas mencionadas na Tabella, que com este baixa. 

· Tendo ouvido o l\10u Conselho de l\linistms, 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 cincoenta, Autorisar pela Repartição do~ 
Negocios da Justiça; o credito stipplementar da quantia de cento, 
c noventa c dous contos quinhentos e dez mil novecentos cin1 
coenta e nove réis, para occOt"rer ás despezas, no exercício d~ 
mil oitocentos e ,cincoenta c oito a mil oitocerltos e cin...., 
coenta e nove das Verbas constantes da Tabella, que com este' 
baixa, fazendo-se a distribuição na fórma da mesma Tabella, 



,,JlECRETO N.''·~./,19-tlo 1!~ do 1\laio de 1859. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca do Ro
sario na Provtn;ciã -do Maranhão. 

Hei; 'pot l)õrh·' Híat~ar io' bri'tehah6~ art~Jtii1 'tlÓ ~eTscentos 
mi_l réis ao -promotQt' Publiço da Cumarca _dQ }\qzario, ~la P-f'(t 
Ylh~i<l~UO·~Ma'ránllãrl.':'\\l'.í~--~ -h ;~\Wlll '·l:\''','"·\''·· ··· 1"'"''· 

O B'arãrn .fu·.:~HA·itibahíf'()• 1Mhu>~oW~lho\' 1 NfirHstri:l ~ Seere
tario de Estado', dbsí''Ncgooo~Jda,'•Jusltçá','·\:ts~im o tenha en
tendido e faça executar. Palacio do H.io de Janeiro em qua
t~~e.1deríMainnde: rnil~,oitooetlt~~sf c~~()O~rttll -e irllJV~jtrlg&imo 
o~,y~,,pa: JI\dependcWJra'e1d0 lmpctu.r:." •1! ., .,\,,,_f 1!1 olL'lq 
.rn 1 f !Jt f;f;:;·\· ~·/ ·~!1 o:t_,i'llU!lU: otr i.~hr:~·~-~ ,,.~;·: .::'Ji!l! _h f 
o r,,.:,, ,,(lQJri,>ft; Rubri~á.de Sua;Mãgostb.doh.J ·lnip~rador: :, : .íd-, 
' ·' ' . ~,-·, 11 '.'· i"·.··'-~~.{· ... /. :.·.i.~:.-,• .~i ,·,·1f1 ~~f,~ ~·'qÍf!-. j;!(l,;;idU~~J '.::,,'! ',.; \_;{ 1 !l'if,; · Í 1 

:' , . :. ,. :, ,,,, ,, •' · "l I i::; i Barãó ·dti'MtlritiM~ 
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'n~énE1'0.N.~. 2:·42o.:.2.dc 14 de ~~aio 4J ~8~~;·': 1 ;:.,: 
A ilerà. a qrgailisaçho da Guarda N aci~nai: do~ M~ki~ipiq~ ~~·) 
. :1 ',',,'iS~' 'Joâo' ·ao· Pri1~c~pe • e P.ira.hy da ProvintJia. do:,"," 
".

1
,,, . RwdeJane1ro. . .. :• h 

i ' ·, . .Í j ' ~ t: h 
Attendendo ao que Me representou o Presidente da Pro

,·incia dp JUo de: Janeiro, Hei por .betn Decretar o. seguinte: 
ArL t.o l?icão crcados no Município de Pirahy da Pro

víncia do Rio \de Janeiro, c subordinados ao Commando Su
pcrlot; do Inesrno l\lunicipio, hum Batalhlio de Infantaria de 
~~jsl ... Ç?.r~p~ij~~as •.. oo .. 111, a.. .ues!guac;ão: dQ ~rigcs. imo terel\h:d ~dt' 
serVIÇO acttvo, e h uma Secçao de Batalhãq, d~ ~~nraqtel"~\l ;de 
dl1111~1 Companhias com a dPsignação de decima terc~Jira, da re
)'erva. Estes Corpos terão as suas paradas nos lugáres, que 
lhes forem marcados pelo Presidente da Província na. confor-
ffitüiüle · dà Lei. · · . ·. · 
.. Art .. 2.° Fica elevado a seis Companhiás o. Bat'alhão de 

tni\interia numero vinte cinco, creado no 1\luüícipio de ~· João 
~~:.Prihcipe da ref~rida Pr<~vincia; .. c révogado nest~ 'parte .o 
.i)êcrétó' numero mil e dczmto de vmtc hum de Julho de m1l 
oilocentos cincocnta e dous. 
p,- •'. Oi Bàrãb de Muritiba, do 1\fcu Conselho, Ministro e Secre
tario~do Es~ado 4qs N.cg,ocios da J":stiça, a.sshR;f> t.~n,ha ~PW{\<lido 
e·fa~a·~xécutar; 'Palacio do Rio· de Jáné1ro,.em ~~&'f?r~~ .d\\_ 
Maio de mil oitocentos e cincoonta e nove, trigésimo o1lavo 'iíà 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 'Magestade o Imperador. 

• I r . Barão dll 'Mur.itiba. 

. DEC}\ETO N.0 !.421-dc. H. de Maio de 1859~:: 

~iiJ hum'lrsquadrão avulso de Cavcdlaria d~ Gu~rd~s.:N'~~ 
, #onaes, .no Jluniçipip de Asseguá da Prouincia áe S. 
, ... ' , .. , Pedro do Rio Grande do Sul. ·! .; ri.! 

''•i' ... •' ' ' . ,,: .:.,,.,, 
n"t' At\ond~ndo á proposta do P!·csidente da Pmvincia ,'"e., s•.:t 
Ple<tro do Rto Grandt~~ do Sul, Het por bom Docretar o seguinté'!' 

· Art. Unico. Fica fTI~ado no l\lunicipio de Asseguá,da Pro
vincia de, S •. P~dro ·dod\io Grande do Sul; é' subtwdí'nado ao 
Gommando Supei·ior da Guarda Nacional do .Município de Bagé 
~MP.~~Wil\Pr~vin«:ia; hum Esquadrão avulso de Cavallaria, com 
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a designaç~q (le,sexto, o qual terá a ~'M p,arada no lu~ar 1J»e 
ltúi !fõr 'marcâi:H) pelo Presidcnt~ da <Prêiv1ri'CJ'a·; nit' 'cóllro'tmi\J'adf 
de Lei. ·. · : '!') !ll'J( 

" . r '() '~ar~o ?e Muritib~! do ~fehC?ns~,h~~ ~~~nis~I:o:J,Sf!Ct~· 
ta rio de Estiido dos Negocws da Justiça, assim o tenh~: eq~eq; 
~idQ ~ faça e~~?':l~ar. ~ai" c i~ do, ~iq. ~~: ~~~~i,ro. elli' qpfitffrze 
:~.;·, :~~gp~:;~~i~t~cd~t~stn~~~~tb~eiita ç ~o~ e, trigesi~<? .• w.t,:~; 

,: .: po,~1 ,_'a.' ~ubl:idf·dri Suá :1\fagtistà~e ,o lPJP~f~do~·-' ! ;.~.~;: 
· ·' '· Barão de ,Muritiba~n' 

·iH .--
·' }?ECREtd N.0 2.422 -do 18''de·~raiQ. de issti~ ·.,':; 

' Appr6va o Regulamento para a Escola geral de TÚ·o do·: 
Campo Grande. , 

Hei por bem app1·ovar o Regulamento para a escola geral 
de tiro, do Campo Grande, que_coní .este bal~a, assignado por 
1\Ianoel I?elizardo de Souza e Mello, do 1\feu Conselho, l\Jinistro 
e Secretario de Estado dos N,egocio~ da,Gucrra, que assim o tenha 
entendido c expeça para· ·esse· fim ~os despachos ncccssarios. 
llalacio do Hio de Janeiro, em dezoito de Maio de mil oito· 
~e~~o~, e ,cj~cocnta o nov.e, trjgcsfrpo,·QÍ~<\YP. d& In~cpc~dencia 
.ç.~dq)mpcno. . : , . "" 

:Com· a hubrica de .Sua ~I,\gcSt~dc. o ·JJniícrnd.Ór . 

. lJlanocl Felizardo de Souza e Mello. 

:lleguhuuento para a IEseo~a Ger·al de '.l'h·o 1: '2- 7l 
. . do Cátnpu Granule, a fJUC se refer•c , ~ ~ 

~. · ·· ·· o Decreto t!e§ta tlatu. yo 

'I'ITULO I. 

'' I ·• 

DA DIRECÇÃQ f;. CO~Il\1,\.NDO DA ESCOI,A , SECS )';l{PREGAllOS , 
ESCRIPTURAÇÃO , &c .. 

l:t) ',';,' 'i 

. CAPITULO I. ·1:, . 
. . 
\!, 1 

Do Commanda.nte. 

: ·! .À.rt~ ,l..o :A !lirecção e comma.~do; aa escol~_:geral d~ tiro 
será confiada a hum Oficial da nomeaç}o do Governo, _{}e qual-

/~7.) 



,.J:\ECRETü N.''·~.!d9-tlo tr.. de l\lalo de 185!1. 

Marca o ordenado do PromgJo.l~ Publico da Comarca do Ro
san·o na Província do Maranhão. 

Hei' po; 'l}M1·' ftíat~at': io. ;ornehah6'· ari~tirif ·~é ~clscentos 
miJ réis ao J>romot(_)t" Publico da CQmarca .dQ 1\<>.zario, na. P-r<(t 
ytn&hJ.~fioiMaranlüi#.l:,\\ni~'' .\1 ~1\11'111 !.\:1'1',"\'! .. ·. ,, ,.,. 

:O Barãrn ~·.:1\fii\·itisba\ld'O'i'MM''~o't\'Sêth&,'' Nfi!li~tr:tí kseere
tario de Estado,dbsf,~Ncgocto..~\<M.'.Juírl,iç<l~·\as~irn o tenha en
tendido o faça executm·. Palacio do Rio de Janeiro em qua
t~~e.,deu;Mai.Qnde: mi~,oitooen~~sí c~~co~nta ~ it{tfV~j'ti!lg&imo 
o~.yÇl,,~a; .I~ependeruna'erd(l) lmpeti~ ,. 'Jh ··.f <>i .1 .1h oiL'Jq 
.q .. l1f !.b J;p:..; \: ~·.:, ,;, ;;:j}!'JJi!dfl Olt _tJh{.'I'~J 1-·~; I; ,:,·J~Il f h; . 
w: •. ~,, ,,()9Jri.•a: Rupd~á.de Sua;Màgosthdolo .Jn\peradb~~·i· 1. ,;q:' 
· ·1 1 1· · ,~ ,,•,·.• ',1 ... •.~~ i .... f ·','·'·'·'•' ,; j; 1', .. ~,,·~'í··~·rílf". ·, j;n~::;i.:Hj., 

I ~ ~ ' ' . . ; . I ~ , 11 l ' '! ' ~ ': : l 1 . 

:' , . :. :· :. ,,,, ., ,: . "1 t, ::~i Barab ·de Muritifla~ 
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a,,d_c~i~~~~~~'q' ~~:sexto, fl .. q~al,t~rá ~.~~. paradil,,,W lq~ar gue 
lhe !for ·marcado pcló Prestdcnt~ da 'Pro'tíncra; na ,córifqfff1i~p«Jf 
de Lei. · · · · ···h 

:' . r .·o 'J,Jarão ?e M uritib~, . do ~leu Coris~Jli~, 1\t~ni~~~o, .'J ::s~cx~· 
t~rlo de Estâdo dos Ncgocios. da Jus~içà, assi"! o tenh~, ~,IHéq;
~IdQ e.faça e~~~~~ar. l,'al(\ci~ do,~Jq ~~}~~~t,r~_en.r g~tôrze 
.~~~ ~~~_.adi_? ded,nii .o•toced~t01s ~ c~,?.coeliia ~ Qo,ve, tngesiw~ .. wt~yp 
,':1.~ .. ~, up~n~~~Ia e ~ rnper~o. , . .... . ', ,lt:,! 

,: ,:pp,~1 ._a'~ubl:icâ'·dri sua:~age~ta~e ,o~plper~do~·-'-!;,.':;;; 
:t ·.' .. . Barão ·de ,Muntiba~~~~ ---

.·i }?ECREtd N.o 2.&22- d'o 18''de'~faiq .. de 'ts;>q., : ·:; 
' ;Apprdva ó Regulamento para a Escola geral de TÚ·o do·: 

Campo Grande. 

Hei por hem appi'Ovar o Regulamento para a escola geral 
de tiro, do Campo Grande, que_coni ..este haha, assignado por 
1\Ianoel l~elizardo de Souza e Mello, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocio~ da .Guerra, que assim o tenha 
entendido e expeça para '·esse· fim~ os despachos neccssarios. 
l'alacio do IUo de Janeiro, em dezoito de Maio de mil oito~ 
~~\ld~qs1. o, ,çjn.cocnta o ·nav.e, trjgcsfrp.o,-ÇJi~~y,o, q<\ Iru;Icp~n,.dencia 
.~.! q, 1 .mpcno. , . , . '· : , ·: , , .. ,,, 
:·~·;:' : ~ I ' .~ : ' , • : ' ' ' 1 • ' ' " ' I l • ' ' • 

. Com a l\ubrica de .Sua Magcsládc o Jmrícrndor. 

JJlanocl Felizardo de Souza e /Jlello. 

:ltegubuu~nto para a IE~c@~a Get•al d., 'l'h·o 1. '2. '7t 
, . «lo C1i1npo Grand.e.. a que se refet•c J ~ 
·· •· · · · o Decr·eto de§ta tlatn. yo 

TITULO I. 
'. . ~ , .. 

DA DIRECÇÃQ ~ CO~ll\IANDO DA J,<:SCOJ.A , SEUS }';lJ.I'REGADOS , 
ESCRIPTURAÇÃO , & C •. 

l:n ·r;,, 'i 

. CAPITULO I • 
.. . 
u, 1 

.. . Do Commanda.nte . 'I;' I• 

: ·! .À,rt.ul.o :Á 9irecção e commâ.~do ~a escol~: :seral de tiro 
será confiada a hum Ofllcial da nomeaÇ,ão do Goverpol,de qual-

/~7.) 



t i2~) 
. H»,W ~d~ ~g~~.: ~dbpijàcM,: .. ~pql .. â~ pr~i~~.:~;~~!A~~~$- -pa)'~ 
Hem umgt-la. 1 ,_ 1 . , 

-·rr·~ ••. Ar.t.)~~i,uQ ~mml\~PW uf1~~Wiri\ ;Jifl': l\l~<\~;;4J!·tei~0l~ 6 

r:~~4~ ~ar~~~~:~~: ~~;.~~~:~0; A: ~~~~~p~;o. J4~. ;~;~~·- P.~:.~; .~e:~:~; ". "- ~~~~~it i·, ;N?-,J.>fP~~J?H~·.~·q .. çaqa;,ffl~rW?-YI~Ji~ ~:.Ãel1r~art~ 
da tf.ierra Jium relatono cif<iU!p.~~f:lOCif\MO~.I.\1,1 ,\sl@d),tr~~lA_Q 
feito du.rante o mez findo, e hum mappa demonstrâbvo dos 
exerciqq~ tH~ ,W:~ 5o9{PI:mc. o1 Il}04~1g 1 ,appensp: ·a ,cstQ .. Regula
mento; e no prmctpiO de cada tnmestre hum mappa de ar
ma~~Utnu'nições, 'instrumentos c utensilios, existentes na 
mesma escola, com declaração do seu estado. 

Art. 4. o No principio de cada semestre, cmiani á Sccre· 
taria da Guerra a relação de conducta de todos os Ofiiciacs, 
inferiqrç~ ~e r~adçtes, e.~prp,gadps,. ~çn~ in~trpfÇ~fk~~~~escola, 
para o q\1e thá hum livro do reg1strb c assehtumcnto; no qual 
faJ~ l~ap~r 1 ~~~ .§I~?cas.,,9_as, entr~~~~ ç .. s,ithiÇiJ~~-. l}pr~-x~il<!.W~P.lo, 
pr~inro~ tle hro,·cnn\iuçf~i)~ç;;$!,~.:moil?·que. t• phmcira·vrsta, 
se possa conhecer a vida escolasbca do mdiVIduo. 

. ·,_ · CAPITUhO IL · · · : . 
' I I ~ ,. , ... L ···,,I ... ' 

. : ... •·. ,:'i 1;, i f,\' ;.;•::H1'.:··/ ' 

Do Aiud.ante. 
t .! ;. (. l< • 

' I 

Art.' ~.0 d Ajudante, d:e menor graduaÇão ciú àntiguid~de; 
que o Commandante, a quem fica immediatamente shbol'dinatlo, 
será no.~reaçlo pelo Governo q'cntm os Of11ci.açs do qualquer 
das annàs sdelltlnras, 1pw t«>nhfío i1s habilita(iíes pmtiras pro
cisa$ ptl)"a o bom dcsl~ltlpçnho do~ d•'Vl'I'I.~S que lhe são marcados. 

• Art. 6. o O Ajudante he o fiscal do estabelecimento, subs-
. titu~ ac;. f.prom'\ndantç, em ~cus imp(Jdim.cnt.os,.,c.,pm:. se.~ inter
. medio .. d~.w;elfi se~. leyadas, po conbccimento ~,C9m~~pdante 
'todas as oc(mrrcn~tia:t c partes, do liervi,;ct, c ser trarisniittidas 
todas as ordens, que esfe houver de dar. 

Art. 7. o Cumpre UI,) Ajudou te; ,, 
§ 1 .0 Velar no flcl dese111pcnho c litteral exccu~ão do pre

sente Regulamento, e das ordens do Commandante . 
. ~· 2. il Inspeccionar e dirigir á instrU:c~ão do tiro. 

3. 0 Hcgular o emprego das munições. 
4. 0 Empregar todos os mei.os ao seu alcance para que os 

Oniciaes adquirão os cohhedmentos theoricos c praticos, nc
ccssarios para bem dirigir seus soldados nos exercícios de tiro. 

§ 5. 0 Inspeccionar a escripturação dos cadernos do tiro, 
~2-ra,qve as cl,asses qe a~iradores scjã_o forrnaqas ,com(_) Q pres~ 

! b;~Ji:~~~~rl,~~f;}~~;~;: :~ nelles .~j~q ~~~ç~~~~n,~ei.~~P~,~~a~~~s 
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. § 6,0 A~sistir, sc.mpre que lhe seja po.ssivcl, à~I0?c~ Í~o.
ncas e praticas do tiro ao alvo, da avaliação das. &!~tMsfM,. 
e do uso da alça e dos ditTerentcs instrumentos., . · ·. , · '·;. · 

'' . ,.-

CAPITULO 111. 

. 1., 

Dos lns tructores gentes, f..'t l,;,'• '·t .. ,.' 

Art. 8. o Dous instructores gcraes, nomeados pelo Governo 
sobre proposta do Commandantc da escola, c tirados da classe 
dos Capitães com os precisos conhecimentos thcorieos c pra
ticos para o bom desempenho das funcções, a que são desti
nados, serão encarregados da instrueçr~o t\wori(~a c pratica das 
matcrias designadas nos arts. 18, 19, M e ~1; das ·(iisyMtições 
gentes; cingindo-se tis instrucções e. or'dcrí~ db :~~oÜinüfn'dànte .1 

Art. 9. 0 Aos lnstruclorf's gcràe~ cuíii\)tli i~ualmcntc: · ' 
§ 1. o Jlt•omover JlOl' todos os htcin:., a insütw;ão.lheotica e' 

pratica dos individuos dcsliuados a cxerePr as funcçües de ins
tructorcs de SCU!l l'CSpcdiVOS corflôs; Jll'Cparan!lo-OS para bem 
desempenha-las. 

§ 2.0 Eseriplurar os catJcrnos ,Q.o. tirç. ,segundo o modelo 
das respectivas In~trucções: c dat~ conta ao Ajudante do pro-
gresso, e faltas de seus dis.çipul?~· , . . . '· . . . ~ . , , f 

§ .a.u yelar com os seus}~d.iqn.tos n.~ pon.sorvaçã~l.das.?!'9.w~,. 
mumçõcs, mstrumcntos c . utensJI!os, empregados no ensnw do 
tiro. · 

; . \ {: : ~ 

c1PI"rUÚ) i v. 
1, '·I ,.1· l ., •'' 

Dos lnstnti:tot·cs ad; ltll tos. . , 

. :. Art., to... ,Dpu~ Ín~truclo,\·es, il(~junios de nm;w<Hjâo c1é <~o
vcrno sobre prnposLa (lo CominmHlunte da escoln, tirad.o~, ~la." 
dDs subalterpos cm.n ,as~ pn~cbas ltabililaçi)es, serful •m~anêg;üf9s 
dc.oomljuvur ;.~os Instn.tctorcs ,geraes, .sol) cujas immetliatas ór
denst ~ervirão, tanto no éqs~po .como. na conscrvaçã!) élo ',t&a'os: 
os objcclos empregados, na iqstrucção i:lo. tiro, . .• . . · .1 <;, 

Art. 11. Os instructorcs adjuntos súbstituirão aos'g<rfaes' 
em seus impedimentos .. , . 

CAPITULO V. 
;,. • 1 

Do quartel-mestre 

. •:r:t\rt, ,,12 •.. 0.1 .QI}ü~te~roe~ti;~ s~rá paíc~a~·ltlteJlige~te),il:çU,y<r, 
cd' zcltoso, de nomea&ao .do .Qoverpo, sobre. proposta. do GoJl;lJD~t. 

an e. ' 
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. Art. 13. Ao Quartel-mestre cumpre: 
§ L o ,Fazer os recebimentos e entregas determinadas pelo 

Com mandante. 
§ 2. 0 Ter sob sua guarda todo o armamento, munições, ins

trumentos e utensílios pertencentes á escola, tanto existentes no 
deposito geral como na sala do ensino, para cuja limpeza e 
cvnservação terá sob suas immediatas ordens quatro cabos, ans
peçadas ou soldados, dos quaes dous cspingardeiros e dous car-
I)inteiros. · · ·· 

\ . ,· 
CAPITULO VI. 

Do Secretario. 

Art. H.. Hum dos Instructoresadjnntos, á escolha do Com
mandante, desempenhará as funcções de Secretario, nas quaes 
poderá ser coadjuvado por hum inferior, ou cadete de intelligen
cia, quando as necessidades do serviço o exijão. 

TITULO 11. 

DOS VENCil\IENTOS DOS El\IPREGADOS. 

Art. 15. Além dos soldos correspondentes aos seus postos,. 
t~~rão os empregados da escola de tiro as seguintes vantagens: 

§ f. o O Commandante, as de commissão activa de enge-
nheiros na qualidade de chefe de commissão. 

§ 2. o O Ajudante, as de rcsidcncia. 
~ 3. o Os I nstrnctorcs geracs, as de rcsidencia. 
§ '"·o O!i lnstruclores adjuntos, ns de e~tado-maior de J .~ 

classe. 
§ 5. o o Quartel-mestre, as de cstado-maiot' de 2. a classe. 
~ 6. o . O Secretario, as correspondentes aos Secreta rios dos 

corpos, segundo a tnhclla do 1. o de Maio de 1858. 
§ 7. 0 As praças empregadas na limpeza, c concerto de ar

mamento, instrumentos e ulensilios, a que fôt• arbitrada pelo 
Commandante, c approvada pelo Governo em relação á habi-
lidade e trabalho dos mesmos empregados. : · 

TITULO 111. 

DISPOSIÇÕES GEMES . 

. Art. 16 Aléru do :\judantc fi~cal, podct'á haver, se a nc~ j 
cessidade do serviço o exigir, mais h um Ajudante, cujat f\.1 n c- I 
-;õr~s ~el'..:lhc-hão ínarliadus pelo Cornmandantc;·' · · · " · , · 

•• l \ 
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. Art. 17. Além dos empregados, de que trata o.presente 
Regulamento, haverá mais para o serviço do estabcleç,imen,~o 
hum destacamento c inferior de cada h uma das armas; c para 
adquirir as habilitações para instructores de seus respectivos 
corpos hum subalterno ou hum inferior, ·ou cadçte, de ~&da 
corpo do exercito. Todo este pessoal ficará immcdiatainente 
sujeito ao Commandante da escola. 

Art. 18. No ensino da theoria e pratica do tiro, do uso 
da alça, da avaliacão de distancias, do desarmamento, c anna
mento das armas de fogo portateis, usadas no nosso exerci lo
da nomenclatura; da maneira de setvir-sc das peças do-In
dispensavel da arma- e de tudo quanto tenha relação imme
diata com a theoria, e pratica do tiro seguir-se-ha provisoriél, 
mente o que a respeito prescreve o cut·so para a escola de tiro de 
Saint-Omer por Panot, traduzido por ordem do Governo. :. 

Art. 19. Aos habilitandos que desejarem completar SQa 
instrucção, explicarão os Instruclores, além do que fica designado 
no artigo antecDdcnte, as demais ma terias de que trata o mesmo 
curso. 

Art. 20. As provas de habilitação para Instmctor de tiro 
dos corpos serão exhibidas perante hum omciàl General, ou SU-< 

perior nomeá do ad !toe pelo Govemo J e julgadas pela com missão 
examinadora, composta do Commandante como presidente, c do 
ajudante e lnstructores geracscorho examitiodores. 

Art. 21. Os exames, tanto para os discípulos do tiro, como 
para os de todo o curso, serão vagos e constarüo de dnas provas, 
h uma escripta sobre o que indicar a commissão no acto de cxaiUe, 
c a qutrà oral e pt·atica na sala d'armas e linha de tiro. 

Art. 22; Os exames terão lugar no inez de Outubro, :e 
nesta occasião o Ollicial Genr.ral, ou superior de quo trata (I arl. 
20, passat·ü rigorosa iuspecção â escola pat'a v criticar suu estado, 
c se o Commandante, empregados, c todo o mais pessoal em 
aprendizagem e serviç.o no estabelecimento, cúmprem dcvidá-
mente as abrigações que lhes estão marcadas. · 

Art.· 23. ·Do resultado dos exames se lavrará lermo em 
hum livro para esse fim destinado, que sc1·á ruhrieado pelo 
commissionado do Governo, e assignado pelo Cornmandante c 
examinadores, dos quaes o menos graduado, ou mais modºrno, 
servirá de Secretario. 

Art.·2'"· O Commandante enviará á Secretaria da Guerra' 
a relação dos indivíduos approvados pela escola, afim de serem 
recolhidos aos S!ms corpos, e d'ahi virem outros. 

Art. 2:). No lim do curso, os lnstmctores genws se diri
girão com os discípulos do curso á Fabrica da Polvora, aos 
Laboratorios do Campinho, e do Castello, ao Arsenal de Guerra, 
I<abrica do armas da Conceição, c ás fabricas particulares de 
fundição para que tenhão conhecimento dos trabalhos destes 
estabelecimentos. 

54 



~'·~-- ~~ 

c!. ;· . 

'i .• ·•. 
{ &.26 ) . 

,'~;:~~f.i;~~i~~~m~~.t.~ ?rode artilharia coin~h+ 
§, 1~ 6 ~~menclatura das diVersas bocas de fogo desta arma, 

c, q_ós :s~~~- J~pai~o~, ~rmões, carro~, fmjas, galeras, &c., c das 
~I':eJ;~'Ils R~S1~s .. d~ '~:la.~ menta e arreiOs. . . _ 

Sr'2:~>• -'NM'rencfatura·, emprego, e fabnco dos diiiercntes 
projectís~ . . . , , . , . . 

.'§"3." · N'oirleucliiflira c serviço das difTerentes machinas de 
for~~·. e~un·~gad~s j_)~ra montm; -~ çlesl!lonta~· peças . 
. ; §. 4.". )t~e1os. pra<ti?os. de.~vl,ll!a'.I:Aista~cias. . , 
.. ,§)S.7 '· ~-'Pe!WJ:&lilr3r t/(,, .e,m,mll~~iflQ!!_diversos. mstmmcntos 

-fa~ ~·1lsnlc!~j~i~\~;~~~~~~ftú~.~~r,ff ~~~~.~.he~unen to q 1!~~-
4.§-,tj/ .. -~~e?n~,r,,pt.ah_c;il ~~s;.IJO!ltafl~; ~~s diff?rentes boc~s 

. ~~ ftl«9.·,-~-:q9~ fP«'!-~~~§ á Congrcyq>ftr~: ps hros d1rectos, cum-
'l~~e~s e ·tfit,J~g~1~a~1~~- ou _de recoG~rlfty·; ,. , . 11 •; 1. .• •• , • • · 

. §· 1·. o~. Graªua.r:a<;~ ,de CSJ><>;leli.ts para as AIVersas app,htudes, e 
traJectdri'as cm·respondcntes. · · · .. 

§ 8." . Avaliaç~o da força balistica da polvorn pclo~;diiTe-
rentes meios conhecidos. - ' . . ' : . ' ·.· .. - ,i; 

: Art. 27. Todas as ma terias contidas no curso de Panot, 
c que tenhão applicação aos serviços, a que possa ser ciHIIlliHlo 
o Official de artilharia, serão explicados pelo respectivo Jn~.~r~l;
tor geral aos habilitandos, que qucirão completar sua instrucçao 
neste curso. . . , · , . 

AI't. 28. Quàndo por causa do máo tempo, ou qe~ai
quer outra circumstancia não poder haver instrucção de tiro ao 
alvo nos ãias para isso destinados, serão ~?scs dias aproveitados 
em outras lições, e naqtie11as em que ellas deverão ter lugar 
far-se.:hao ós tiros ao alvo. · . , 

A1t. 29. O pro~rmnma da dish;ibuiçã.o do :tcm'po .;para o 
ensino das dilfercntes matcrias será leito .pelo. Commandantc 
da escola, c submettido á approvação do Governo ... _ . :, 

Palacio do llio de Janeiro em 18 de :Maio de :181>9.-- Ma-
noél 'Felizardo de Souza e Mello. · 
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." ·' '}j~Ç~:Etd. N.~: #·.:~23:..:_·d'e ~5 ,~< 1\~aio de t8S9. . j; 

... nJ~7á' ~t~d:ehiÇJ6 . dh ârt'igo:; HS ,.d,o 'Codido do Próc~s,~g. 
Criminâl. · , · ' ··· ' 

Hei.' pm~ .bem .De~et~x o .seguinw:. . . . .. · : 
Art. i.'o .. Os Juizes e mâis Autorid~dcsj <l\IC form~o culpa, 

sempre que tcnhão de concluir o processo fóra, .. do tqrmo pres
cripto no artigo cento e quarenta e oito. do Çoqigo do Vrrcesso 
Criminal, declararão no despacho de Jli·omtncia ou não pro-
nuncia os motiyos justi~Qatjvos d<,1 de!'nor(l,. . . 

Art. 2. o O Juiz Sup~ior;> q \lau(].o por qualquer modo haJa 
de tomf'r .~pq,hecimçt~to ~os 11ulos, aprc.cjará; os motivo~ allcg~
~' ,,o ,~í.il ot p.cllar: hnprocedeptc~ pxomo:vert\ p~los H!ClOS. lcgl
timos a responsabilidade do forJ!l~dqr,da ,culp~ .. ' . , ',í .•·, 
, 

1 
, O ~arão de Mur~tiba,Ap.l\lcú Consplho, _l\hmstrq e Sccrc-, 

t.u·ip, qe Êstado dos Ncgocios daJus.Liçu, assilll O, tcnl)~ rn~ 
~endi~9 e faça. cxecut~r ... Pala cio do. Rio llc Janeiro, '1-?s, v!ntc 
f3 cin.c;o. de Maw de rml oltoceQtos e cmcoenta ·c nove, tngc,Jmp 
.oitavo ·da Independenciu e do Imperio. ' · · 

.Cqrp à J}i.Ibf~~a .~ê.$ua ~1ag~tadQ. o lu~ileratlor. 
'. ,. '1 · '·' i, I ·•.i 

;j •• ·. --
1 . l ( Jj .. _. l 

Barao de Muri(tbq.-
!'''. 1rJ 

DECRETO N .0 2.TJ211 . .:i. do 2!> de 1\lüio dt~ t8t)9. 

Alterá Mrt'as disposições dds Estatutos vigétites da Acade1nia 
· · das Bellas Artes. '''' 

Hei por bem, de conformidade com o art. Hi8 dos :Esta~ 
tutos da Academia dDs Uellas Artçs, appro:vados pelo DQcretó 
n.o 1.603 de 14 de Maio de 1855, Decretar as seguintes aite-;
rações nos mesmos Estatutos: . . ·' 

Art. t;o O ensino da Academia dàs Bc11as Artes fiea dht• 
di do em dotis cursos, bull1' d.o~ qmlcs terú lugar a noite. ·i 

No curso noctotno ens1óa.i"-se-hãó às seguintes ma terias! 
Desenho industrial. ' 
Desenho de ornatos e de figura. 
Esculptura de ornatos e de figura. . . 

: Mathematicas elementares, comprchendcndo arilhmctica Q 
gqomctria pratica, e · Qlemchtos de mccanica. · 

' i Mtidelo' vivo. . · ;,) " · > • ' 

O curso diurno compor-se-hu das seguintes aulas~ · "· '· · 
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I. ai :.4e! m~thema~i~a.s app~iEadas ~ (elem~n_\q~ d~! qrHpm~tica, 
de geometria, de tngonomell'la, de rnecatuna; e ae ophca). 

2. a. ·de 'fllathed,at\on.s ~nplica«;;,as (desenho &reometrico ners
o.:.~f;'d' ·. 'h'. ·· •· · . li·' 'hf ·. )o'"'\'l 'll> t).l'!ll'i',n;·.> h HW''lfll\ pec 1va e t eor1a as :~om1ras. · . . · 't 

D;scnho figurado. · 'J:t: ·q'' · 

Desenho de ornatos. . , 
, i . D?senho ~' pi~t.l}ra dlf. '~~Itage~1; ·n.~t~~,!l~·; tüii~a~~n 

Pmtnra lnstonca. ·1
· · · · · ,' • · • · · · t -

Architectu.ra.. . ··· · · ": ., • ·•·· "·,:-: ' 1 '''~' ·•··f'" ··' 
Es~ulptura de ornatos. ···: 1,'· ,., 1 ,.:,,,' • 

- • r,: Estatuária. I ~ } ·: ~ • ~ ·' ~ ~ ! i 1: • 

Gravura~ de medalhas, e pedras preciosas. '. '/ ·:H:t 

··· A~atof!lia ephisiologia das paixõe.s. .. . .. , ..... , ,, 1, 

H1stona das ~ellas Artes, Êsthetl~a, -~ Arc~co~og1a. . . ·' 
· Setnprc que for necessario havera modelo vivo nás au,,â~ 
de pintm·a historica e estatuaria. , . · " 

O cm·so das duas aulas mathematicas applicádas fat-se-hQ. 
em hum anuo, e o de anatomia e phisiologia das paixões em dous. 

Art. 2 • .-.. aula de desenho industrial será regida pelo 
professor· da segunda cadeira de mathematicas applicàdas; â 
de desenho de ornados e de figura pelo professor de déStmhó 
de ornatos; a ele escnlptura de ornatos e ,de figura .pelo pro
fessor de esculptura de ornatos; a de·mathematicas·elcincntares 
pelo professor da primeira cadeira de mathematicas applicadas; 
n de hwdclo vivo pelos professores de desenho figurado, pin
tura historica, cslatuaria e gra\'ura de medalhas, em semanas 
alternadas; e todas as outras pelos respectivos professores. 

Art. 3.• A matricula eu1 ciualqtJcr das aulas da Academia 
será grntuita. 

Art. 4.0 A matricula nas diversas aulas ,fica subordinada 
ás seguintr•s condi~ões: 

t.a l'ara a matricula nas aulas dt~ malhematicas,~pplicados, 
na de desenho llgurado, c na de paizagem sel'á exigido o exame 
de que trata o art. 39 dos Estatutos, caso não seja apresentada 
c~crtidão de approvação passada pelos estabelecimentos publicos 
tlc instrucção. ' , . . ' - : , , 

2. • Na de modelo vivo será exigida habilihiçuo em estudos 
àe desenho de gesso. . . - . : 

3.• Na de desenho figurado, c na de paizágeni,.'scrá exÍgldâ 
pelo menos do segundo anno cli1 diante, matricula simÚllanea 
nas aulas de mathernaticas; qevcndo os alurnnos que fréqlúiii.:. 
tarein á aula de desenho figurado matricular-se ria de ana
tomia, logo que não haja incompatibilidiulo rias hoí·as du 
estudo. . · · 

4.a Na de pintura historiéa será exigida.habilitação .em de
senho ~·gurad~, ·c nas _rr,tá~ej'ías dàs ~l1as au,lá.s ~e !~~tlj.~tYát~ca,l!, 
e t_natncula sunultanca na aula do anato1má c, ph}~l9.\Qg'a da~ 
pmxões. 
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. ;5;íi l . N'a :d.~ escuiphíra ·~e ?r~atps. ~c.f.á ·~:dgjda habilit~çã~ :~;fu~ 
dcse,nhó 1de· ·ornados e rnatncula st~nuhanea na segunc:Ia aullr 
dN h\àtlie'matieas. · · j, . · . . .' .• . .•. , . • • 

· 6'.'à ' Nas de cstatuanà c gravuras c:Ie med~lhas será exigido 
estudo prtrvió de desenho figurado durante lil!lii, .a uno pelo.mcnos 
cotH aptoveitatncnto, e matricula sitímltallea tias,aul~s de ma
tlwmatiqas; e depois de hábilitaçáo nestas, na {\e anatomia. 

7. a Na de arehiteetura será exigida habilitação nas ma terias 
das duas aulas de mathemalicas, em desenho figUI'ildo, ao menos 
ciii :cm~torrios, . e em. desenho de ornatos; áquelles porém que 
estivúrem sufficiimtemente ht1Dilitados nas matcrias da segunda 
aula de mathematicas, a1nda que não tenhão estudado as outras, 
sáá permittido màtricularcill-se na áula de architectura, sendo 
obrigados a habilitar-se d~ro de dous annos nas nmtcrias que 
lHes faltàrein; · 

·ll 1 ~Artl 5.<> ·.Os cúr8osacademicos começarão no primeiro dia 
útil 'do tnez de l\Iarc;o; e findarão no ultimo de Novembro. 

Art. 6.° Fica reVJgada a disposição do art. 13 dos Esta
tútós' tíà parte,' em qt~ estabelece o fi~riado da segunda feira. 

• L ~\rt: 7 ." ' Nos uUmos dias de cada trimes~re de ensino ha
vtlfá' 0 concurso de plfspectiva é theoria das sombras de que trata 
0 art. 47 dos Bstautos. entre os alumnos que frequentarem a 
seÍfutida 'aula de r,aUíem,atlcas applicadas. 

?: 'Este· cm\cUJts, será presidido no primeiro trimestre pelo 
professpr d~ pri•lCira cadeira de mathematicas; no segundo, 
p'éh) da r ~egüli(! 'cadeira de mathcmaticas; e no terceiro pelo 
de''hréhi:detur·· 
o '''!irt'. 8.<; Os concursos publicos da Academia são: 

Os conrJrsos para professores. 
': Os· do~ursos para o~ premi os de animação que o Corpo 

Ac':H)éthh\' Julgar convcmentcs ao progresso c desenvolvimento 
das''i,\l'tef e ·forem approvados pelo Governo. 

· '''Os ~oncursos para os in·cmios de primeira ordem, isto hc, 
de' viactn a Europa. 

ft't. 9. o Nos concursos para professores podem tomar 
pattr t;qdos os arlistas, assim na~ionaes c?mo Pstrnngeiros. 

;,Nos concursos para os prermos de ammação podem igual
J\l~i\te tomar parte todos os artistas, excepto QS professores e 
~mbros da ,Mademia de qualquer categoria. 
' Aos conf\lrsos pam os premios de primeira orrlcm sô serão 

admillidos (b alumnos da Academia habilitados em pintura his
torica, pip.ura de paizagem, archictetura, cstatuaria, ou gra-
vuras de medalhas, c nas matcrias acccssorias da classe quo 
concon•l'em · 

A'-· 10. Para a admissão em qualquer drslrs concursos 
he írJispensavel a inscripção, a qual se obterá por meio de 
rew"rlmento ao ))irectOI', e pm: dclibemção do Corp? ~cadcmico. 

Art. 11. Quando o candHlato, que a Acadenna JUlgar mais 
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habilitad~. ~P cmwursç.,, ~ . p~opo~e~ pl)l'fl prqftjS;S.OI' •. · f~r estr~~ 
ge~ro, ob~çrvat-s~-ha o. ~lsppsto. DJ?; &rh, 5~ _ d~. ~spü~{Q~.", .... :, 

Art. '12: Os concursos pata óspi'eínios de,p_r.\~~M'~~pf.4e!l', 
terão lt,Igar, pe~~ m~pos. ?e. M~~- CO} ,clÇI,U,~; ~n~~ó& :!1_.llura~;w 
nUÍ1C(\ 1 ~ê.no.~, d? ,tt;\nta, _qt~. U~c1s 1 , cw~~i'\~0~ ,atq, ~;l,lltliltib,4~, 
Novetnb:o, .oú at~. o Ql'·UPP; d. p1 t<:?V!fl;ttJr9 .. •· .!i!ilAfo· .. ·n•?-\.l1 ~ Çor~H~. 
Academtco çnt<:;f1der m;.us cw~\;?\\,eq~~ .. :1 , , , , . • : . • • , 

Art. 1,~· Quu~M,? ,·~f).t~fçHJ,o, ~es~~! PÇ\YR~~o>l· pyr~cnce~ :í 
classe de p'ntuy,t ~~s~m~a1, ,~r; ~~.c~w. hit ... ~·· 9~ .qP.JfB. :~~~i~t~ççmr~h 
terá a pensão_ ~h!l~al.dçi qu,e tr~~ o 'l~lit G~ ,dqs ~~ffim~o~.,ppf, 
tempo de cinc9, ano, o~;, : p (i~ 9~a~·q; ~~~~0, l?~F~~ru:~ríl~ ·~x~s~e I 
de gravura de mrd,at~~~1 0).1-" q~ 1"WV~efA~- ; '!t ·d.l· !!t ··r:;:!: : 

Art. H. As yag:,ts, 4ç P.~ofes~<.rç~ 1 ,effç~t~~o~: ffif~, pre~n~. 
chidas por concurso. . . . . . , . . .. . '" 1 , • " , • , 1 • 

A ~poca do c01~curso serã ?eté~ninada:' pet<f~<?rf.rrio~, q1 
qual, se JUlgar convement~~. po~yf,é~ :~O~P,Jar ,1 p~ri\ pree~ChJ11)inte
rinamente as vagas, p~ofes~prç5; ~~<\q . .qpa,•s ou. ~ptrllPS:C.~~p~,; _cuj,o: 
exerci cio não excedera de qp~tro; <}Jli.10l ·. , . .f · , 1 , : 

Art. 15. O Gov.erno poü.e~'-' ,pr,oYe~o, il,l,~ep.e~~~n~~wwnt[i: 
de concurso, as cadeuas que ;na.qp!J<ihf\·<la P\}bÍt.c~ã~, pesta 
reforma. estiverem vagas, e a~ .qu,e, pela JÍ'~ll}~ira. vq~~, ilépois, 
della, vtm·em a vagar. , , . . · , . , . , , 

Art. 16 .. O pr?fess?r que s~_jH~il;u:;G<J:u .tr,in~~~~i.tm\~Áil~ 
serviço efTechvo tera, alem do orde,naqo, metd-r, 41' respt:j.:bYa 
gratificação. , , . :; , , , , ::· .. · 1,. ,, 

Art. ~ 7. O Governo podera JUbt\~ ,aqm \ Çl\'4e,9adg pp~' 
inteiro, seJa qual fôr o tempo de serVIço .que. ~u)iãp~, qijae~r~ 
quer dos actuaes professores, se as convç,n~enCiaf>do· enslnO o 
exigirem. . , . · , , ,;; 

Art. 18. Nas faltas ou impedimento~ c;le al~u~ .. profl,lssor 
poderá servir, por proposta da A~ademia app~qvi.lda ~~lo, ,(io~ 
Yct·no, h~m.• _dos professores dTeelivo~, com tu~t9, UI.\C \M,h!\j~, 
incompatlbtltdadc nas horas do ensmo. Neste. Cl!S~, ·~frlher
hão augmeD:tado~ os venciment~s, durante .o ~empo <me;~F.ViJ.: •. 
com a grahficaçao que competir ao substJtmdo. , ; • 1 , 

Poderão tambem servir na~ faltas o.u impedim,entl}~<lo~ 
e!Tectivos os professores honoranos, na forma do art. ~~1oi 
Estatutos. Neste caso o professor hon~ra~io percebera l;n,I,:J.fh 
gratificação igual ao ordenado do substllm~o. .'"'', 

Art. 19. O Director poderá ser eseolludo Uentre os pí·o..: 
fessores ou d' entre pessoas de reconhecida probida-tc e talentos 

Ari. 20. Quando o lugar de Secretario for e:ercido pof: 
hum dos professores elfectivos terá, além dos ~eus Vlflcimentos 
h uma gratificação de 600:jj~OOO; quando, porem. for exercido 
por algum professor honorario ou pot· outra pessoa, t&á 0 or-
denado de SOO:tf~OOO, e a gratificação de 400:t11000. , 

Art. 21. A exposição geral, de que trata a terceira,arte 
do art. 62 será feita todos os annos~ a contar do anno corrt.te, 

\ 
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durante as ferias, pelo tempo que a Academia uetei'mínar, com 
approvação do Governo. 

Art. 22. Pelo accrescimo de trabalho que aos professores 
possa provir desta nova organisação do ensino da Academia, 
não terão elles outras vantagens além das que j<í. lhes compete. 

Art. 23. Esl(lS medidas serão postas desde jú em execução, 
sem derogação da clausula do art. 68. dos Estatutos. 

Art. 2'•· Ficão revogadas quaesqucr disposições em con
trario. 

Sergio 'l'eixeira de Macedo, do Meu Conselho , Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Jmperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte 
cinco de Maio de mil oitoc~tos e cineoenta e nove, trigesimo 
oitavo da Indepcndencia c do lmperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

-
DECRETO N.o 2.42l>- de 25 de 1\laio de 185ft. 

Crêa dous Batalhões de Infantaria de Guardas Nacionaes 
do serviço activo; huma Secção de Batalhão, e huma Com· 
panhia avulsa da reserva nas Freguezias lle J>aracatü e 
Burity da Provincia de Minas Geraes. 

Altendcndo ;í proposta do Presidente da Província tk l\linas 
Geracs, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o Fi cão creados JWS Freguezias de Paracatú c Durity 
da Província de Minas Geraes dous Batalhões de Jnfanteria, 
com as designaçõe~ de oitenta, c oitenta o hum do serviço 
activo, tendo aquelle oito, e este seis Companhias. 

Art. 2. o Fica elevada á categoria de Secção de Batalhão 
de duas Companhias, com a designação de vinte cinco do ser
viço da reserva, a Companhia organisada na Cidade de Para
catú, e creada huma Companhia avulsa na Frcguezia de Burity 
da mesma Província. 

Art. 3. 0 Os Corpos acima referidos ficarão sujeitos ao 
Commando Superior do Município de Paracatú, c terão as suas 
paradas nos lugares, que lhes forem marcados pelo Presidente 
da Provincia, na fórma da Lei. 
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durante as ferias, pelo tempo que a Academia determinar, com 
approvação do Governo. . 

Art. 22. Pelo accrescimo de trabalho que aos professores 
possa provir desta nova organisação do ensino da Academia, 
não terão elles outms vantagens além das que j;í lhes compete. 

Art. 23. Esl\lS medidas serão postas desde já em execução, 
sem derogação da clausula do art. 68. dos Estatutos. 

Art. 2!~. Ficão revogadas quaesquer disposições em con
trario. 

Sergio Teixeira de Macedo, do Meu Conselho , 1\Iinistm e 
Secretario de Estado dos Negocias do lmperio, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em vinte 
cinco de Maio de mil oitoc~tos e cincoenta. e now, trigesimo 
oitavo da lndepcndencia e do lmperio. 

Com a ltubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

-
DECRETO N.o 2. 425- de 25 de l\laio de 1859. 

Crêa dous Batalhões de Infantaria de Guardas Nacionaes 
do serviço activo; huma Secção de Batalhão, e huma Com
panhia avulsa da reserva nas Freguezias de J>aracatú e 
Burity da Província de Minas Geraes. 

Allell\dendo á proposta do Presidente da Província ll<~ l\linas 
Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1. o Fi cão creados JlUS Freguezias de Paracatú e Burity 
da Provincia de Minas Geraes dons Batalhões de lnfanteria, 
com as designaçõe!l de oitenta, e oitenta o hum do serviço 
activo, tendo aquelle oito, e este seis Companhias. 

Art. 2. o Fica elevada á categoria de Secção de Ratalhão 
de duas Companhias, com a designação de vinte cinco do ser
viço da reserva, a Companhia organisada na Cidade de Para
catú, c úreada huma Companhia avulsa na Freguezia de Burity 
da mesma Província. 

Art. 3. 0 Os Corpos acima referidos ficarão sujeitos ao 
Commando Superior do Município de Paracatú, e terão as suas 
paradas nos lugares, que lhes forem marcados pelo Presidente 
da Provilncia, na fórma da Lei. 
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O Rarão de :\lurltiba, do MPu Conselho, Ministro e Secre .. 
tario de Estudo dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça cx•~eutar. Palacio do lHo de Janeiro em vinte cinco 
de Maio de mil oitocentos e cincoenta e nove, trigesimo- oitayo 
da lndcpendencio e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador. 

Barão de Muritiba. 

DECRETO N.o 2.426-de 3 de Junho de 1859. 

Convoca a not'a A5scmbléa Geral ordinaria. 

DesignandoexprPssamentc IJ Constituição do Imperio no§ 1. 0 

do art.. 102 o dia 3 de Junho ilo armo terceiro de cada lPgislatma 
para a convoca<,:ão da nova AssemhU·a Geral ordinaria: Hei pOI' 
bem eonvocar a nwsma AssernbU•a, procedendo-se para esse fim 
üs eleições dos lkputados das dim~rcn!Ps províncias, na fórma das 
Leis e lnstrucçõ:'s que as n•gulão. 

Scrgh> Teixeira de Macedo, do Meu Conselho, Ministro c Se
cretario de I~stado dos Negocios do lmperio, assim o tenha entPn
dido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro, em tres de Junho 
dr. mil oitocentos r. cincoonta .c nove, tregcsimo oitavo da Inde
pcndencia e do Imperio. 

Com a Rubrien de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

DECRETO N." 2./~27- de 3 de Junho de 1859. 

Permitte que a Compauhia metallurgica do Assuruá possa 
elct,ar a mil e duzentos contos de réis o seu capital de 

duzeutos e oitenta contos. 

Attendendo ao qnf' l\Te rr.prcsr.ntou a Companhia metal
lurgica do Assuruá, c Conformando-:Me com o parecer áa Secção 
dos Ncgocios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de 25 de Abril ultimo: Hd por bem Permittir que a 
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O Rarão de .Mudtiba, do MPu Conselho, Ministro e Secre ... 
ta rio de Estado dos Negocios da J nstiça, assim o tenha enten~ 
dido e faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em vinte cinco 
de Maio de mil oitocentos e cincoenta e nove, trigesimo- oitno 
da lndcpeudcncio c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magcstade o Imperador. 

Bat·ão de Muritiba. 

DECRETO N.o 2.426-de 3 de Junho de 1859. 

Convoca a not'a A5scmbléa Geral ordinaria. 

Desig-nando exprPssam~nt~ D Conslif uiçJo do lmperio no§ 1. o 

1lo art. 102 o dia 3 de Junho ilo armo terceiro de cada !Pgislatnm 
para a convoca~fio da nova Assemhl(·a Geral ordinaria: Hc~i por 
bem convocar a nwsma 1\sscrnbl(•a, pmcedendo-sc para esse fim 
.Js elcir,õns dos lkputados das dim~rent(~s províncias, na fónna das 
Leis f' Instrucçõ:'s que as regulfio. 

Sergitl Teixeira de Macedo, do l\lcu Conselho, Ministro c Se
cretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim o tenha cntPn
dido e faça executar. Palacio do H.io de Janeiro, em tres de Junho 
de rJili) oitocentos P cincoonta .c nove, tregesimo oitavo da Inde
pendencia e do ImpPrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagestadc o Imperador. 

Sergio Teixeira de Macedo. 

DECRETO N.o 2.!~27- de 3 de Junho de 1859. 

Permitte que a Companhia metallurgica do Assuruá possa 
elevar a mil c duzentos contos de 1·éis o seu capital de 

duzentos e oitenta contós. 

Altendcndo ao rpw 1\fc representou a Companhia metal~ 
lnrgica do Assuruá, c Conformando-Me com o parecer d'a Seccâo 
dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de Estado, exarado êm 
Consulta de 2:S de Abril ullimo: Hei por bem Permittir que a 



referida Companhia possa elevar a mil c dtuf'ntos i'Oil!ns dn rí·is 
o capital de duzentos e oitenta contos marcados no art. 2." do 
Decreto n. 0 2.257 de 2ã de Setembro do annn passado. 

Sergio TPixcira de Macedo, dn MPu Conselho, 1\finislrn P 

Secretario de Estado dos Ncgoeios d~ lmperio, assim o tenha 
rmtendido e faca exeeu!ar. Jlalaeio do Hio de .Jatwiro, fTTl1 trPs 
de .Junho de n.lil tjilocentos c cinencn!a c nov(', trig('simo oitavo 
da lndepcndcnda e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Serg1'o Teixeira de Macedo. 

DECRETO N.• 2.128- dn :1 de Junho de 1Rt;D. 

Declara de primeira Entrancia a.s Comarcas de 8. João do 
Rio Clm·o, Taubaté e Rragança, erradas na Prori11cia 

de S. Paulo. 

Hei por brm Decretar o sPguinte: 
l<'icão dPrlaradas de primPira Entmnrin ns f'otnnrra~ de 

S. João do Hio Claro, Tauhat(~ n Bragan<:a, en·adas na Pro
,·incia de S. Paulo pl'ia l,m da rt>speeli\a ~\ssf'Hlhlt\1 LPgis-
1ativa numero viute seis de seis do mcz prmimo p:.!ssarlo. 

o narão de MuritiLa, do l\l('U Conselho, :\Jiui~;lro (' ~Prrc·
tario de Estado dos Ncg:orios da Justiça, nssim o 11'11 h a •'n ten
dido e faça P"Xl'eutar. Palncio do Hio dt> Jatwiro, l'tn lrl's dP 
Junho dl' mil oitocentos e dncornta e now, trigPsimo oitnyo da 
lmkpL'iHh'tH'ia P do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Mng('slade o Imtwrador 

..... ~ Barão de Muritiba • 

--
DECRETO N. 0 2.429- de 3 de .Junlto de 1859. 

Declara de primeira B'lltrauci_a ~ Comarca de Guarap11ava, 
crcada na Provwcw do- Paraná. 

Hei por bem DPeretnr o scguintP: 
Fica declarada de primeira Entraneia a Comarca de l.na. 

rapuava, crcada na Província do Paraná pela Lei da respectiva 
. 55 



referida Companhia possa elevar a mil c duzentos i'ontns M r(is 
o capital de duzentos e oitenta contos marcados no nrt. 2." do 
Decreto n.0 2.251 de 2a de Setembro do anno passado. 

Sergio Teixeira de l\laeedo, do MPu Conselho, Minhdrn f' 

Secretario de Estado dos Neg-oeios dl'9 lmpm·io, assim o tenha 
entendido e faea executar. Jlalacio do lHo de .lmwiro, f'Tll h'P!i 
de Junho de Jltil oitocentos e cineocnla e nove, lrigesi!llo oitavo 
da Indepcnllencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua ~bgcstade o Imperador. 

DECRETO N.• 2.128- íln 3 de Jnnho de 1Rt:.\L 

Declara de primeira Entranóa as Comarca.ç de S. João do 
Rio Claro, Taubaté e TJragança, creada.s na Prorincia 

de S. Paulo. 

llei por bem Decretar o sPguintc: 
l<'icão 1kclaradas de primPira Enlranria as lolllill'cas de 

S. João do Hio Claro, Tauhal1·~ c Hrag:.ln\a, trPadas na Pro
,·inc.ia de S. Paulo pela LCI da rPspedi\a t\ssPtnhl•'·a Legis
lativa mlmcro viute seis de seis do mez prO\imo p:.>.ssa<lo. 

o nnrão de 1\Iuriti ba' do M {'U Consd h o, :\1 i ll i~;t r o (' ~('('1'('
tario de Estado dos Negoeios da )ustiçn, assim o !Pilha Pnkn
dido e faça Pwcutar. Palacio do Hio dt' J:uwiro, 1'111 tt't'S de 
Junho de mil oitocentos cr.incornla c now, trigPsimo oilnw da 
lndrpeu~t'twia e do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua ·Magrsttule o Impc•rador. 

Barão de Muritiba • .. .,~ 
--

DECRETO N.o 2.4.:!9- de 3 de Junho lle 1859. 

Declara de primeira Entranci_a ~ Comarca de G uarapuava, 
crcada na Provmc1a do- Paraná. 

Hcl por bem Decretar o seguinte: 
Fida declarada de primeira Enlraneia a Comarca de r.nn· 

rapuava, crcada na Província do Paraná pela Lei da respectiva 
55 
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Assembléa Legislativa numero cincocnta e quatro de dous de 
Março ultimo. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, Ministro e Secre· 
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faca executar. Palncio do Rio de Janeiro em tres de 
Junho de· mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo da 
lndependencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Muritiba. 

---
DECHETO N.o 2.430-de 3 de Junho de 1859. 

Faz extensivas á Guarda Nacional da Prom'ncia de S. Paulo, 
as disposições dos Decretos numero dous mil tresentos e se
tinta e seis de doze de Março, e dous mil quatrocentos e tres 
de dezeseis de Abril ultimo. 

Attendendo ao que Me representarão os Officiaes da Guarda 
Nacional da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar 
o seguinte: 

Artigo Unico. As disposições dos Decretos numero dous 
mil tresentos e setenta e seis, e dous mil quatrocentos e tres, 
de doze de Março e de dezeseis de Abril ultimo, que permit
tirão aos Otnciaes da t; uanla Nacional da Córto, o uso de bonels 
:1 cavalgnac em sP;..mndo unirorme, são extensivas a toda a 
Guarda Naciot1al da Província de S. Paulo. 

O Barão de l\luriliba, do Meu Conselho, l\Iinislro c Se
cretario de Estado dos Ncgocios da Justiça, assim o tenha en
tendido c raça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em tres 
de Junho de mil oitocentos cincoent<'l e noye, trigesimo oitavo 
da Inddependencia e do Imperio. 

Com a Rubríca de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Mltritiba. 
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Assembléa Legislativa numero cincocnta e quatro de dous de 
Março ultimo. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, Ministro e Secre· 
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faca executar. Palacio do Rio de Janeiro em tres de 
Junho de· mil oitocentos cincocnta e nove, trigesimo oitavo da 
lndependencia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Barão de Muritiba. 

-
DECRETO N. o 2.430- de 3 de Junho de 1859. 

Faz extensivas á Guarda Nacional da Província de S. Paulo, 
as disposições dos Decretos numero dous mil tresentos e se
tinta e seis de doze de Março, e dous mil quatrocentos e tres 
de dezeseis de Abril ultimo. 

Attendendo ao que 1\Je representarão os Officiaes da Guarda 
Nacional da Província de S. Paulo, Hei por bem Decretar 
o seguinte: 

Artigo Unico. As disposições dos Decretos numero dous 
mil tresentos e setenta e seis, e dous mil quatrocentos e tres, 
de dioze de Março e de dezeseis de Abril ultimo, que permit
tirão nos Olficiacs da Ciuanla Nadonal da Córle, o uso do bonets 
:í c~vaignac em SP~UtHlo uniforme, são ex tcnsivas a toda a 
Gua11da Nacioaal da Província de S. Paulo. 

O Barão de l\luriliba, do Meu Conselho, l\Iinislro c Se
cret~rio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido c faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em tres 
de JUnho de mil oitocentos cincoent<'l e nove, trigesimo oitavo 
da Inddependencia c do Imperio. 

Com a Rubríca de Sua :Magestade o Imperador. 

Barão de M~tritiba. 
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DECRETO N. 0 2.431. -de 8 de Junho de 1859. 

Declara de primera Entrancia a Comarca de Lages, creada 
na Provú?cia de Santa Catharina. 

Hei pOI" bem Decretar o seguinte: 
Fica declarada de primeira l~ntrancia a Comarca de Lages, 

(;l'eada na Província de Santa Calharina pela Lri da respectiva 
Assembléa Legislativa numero quatrocentos c quarenta c quatro 
de vinte e quatro de Març.o do anno proximo passado. 

O Barão de Muritilnt, do Meu Conselho, l\Iinis!ro c Secre
tario de Estado dos Negoeios da Justiça, assim o lenha f1ntendido 
e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em ,..ito de Junho 
de mil oitocentos cincocnta e novn, trigosimo oitavo da lnde
pendencia e do lmperiu. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Barão de .Muritiba. 

-
DECRETO N. 0 2.432- de 8 de Junho de 1859. 

Declara de primeira Entrm1cia a Comarca de Piracuruca, 
errada 11a Província do Pt·auhy. 

Hei por bem Jkerl'!ar o s<'guilliP: 
I<'ica dlecla r a da de primeira Enl rancia a Comarca de Pira

cumca, cn~ada na Provineia do Piauhy ]Wia LPi da rcspeetiva 
Assembléa Legislativa numero <{twlroeclllos c lriula e dous de 
dez de Jullno de ntil oitocentos ci11cotmta c sete. 

O Barão de Muritiba, do Meu Conselho, 1\linistro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e faça executar. · Ilalacio do Hio de .Janeiro em oito de 
Junho de mil oitocentos c cincoentac nove, trigesimo oitavo da 
lndepcndencia c do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

Barão de Jfuritiba. 
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DECRETO X.o 2.!~33-d~ 1~ de Junho de 18;.>0. 

lllanda executar o novo Regulametlto para a arrl'cadaçilo dos 
bens de dl'{nntos e ausentes, vago e do cvmto. 

U~ando da anlorisação do nrl. 4.(i da Lt>i n.o ::11 '•· <k 2R de 
Outubro de 1818: llt>i por hem, que na arrPca<l;H:ão dos lwns 
ele del'unlos e ausentes, vagos P rlo Pvento, sc observe o Ht'!-W
lanu•nto que com Psle baixa, assi~nado por Franciseo <I<~ SaJIPs 
Torres Homem, do :\[Pn Cons<~lho, l\linislro c Secretario d'Estado 
dos Neg-ocios da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thcsonro 
1\arional, que assim o tenha cnlPndído e faça executar. Palaeio 
do ltio de .Tmwiro em quinze de Junho de mil oitocentos 
cincocnta c nove, trigesímo eítavo da lndcpendencia e do lm
perio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

ftegulau1ento Jtat•a a at•t•eeudaeão tios lten~ 
dofj defuntos e ausente~, á que se a•efet•e 

o Dect•eto 11. 0 ~.LI:J!I tle~ta data. 

CAPITULO I. 

Dos bens de defuntos e ausentes e dos bens vago.~. 

Art. 1.0 ~i'ío bens de defuntos c ausl'ntcs: 
1. o Os de fal keidos I <'SI ;ulos ou in IPslados 11<~ qtwm sn hr.-s<~ 

ou prPsutne-se haver herdeiros ausl'lll<'s. 
2." Os de pessoas ausentes, sem se saber se são mortas, se 

'Vivas. 
Art. 2." Huns e outros se dcvl3rn :1rrecadar, inventariar e 

administrar até serem entregues a seus donos, se apparecerem, 
·ou a seus herdeiros successores, legitimamente habilitados, ou 
.até se hawrem por vagos e devolutas ao l~stado. 

Art. 3." A disposição do artigo antecedente não ter<í lugar: 
., , v~ J." A respeito dos bens do defunto testado ou intcstado, que 

• dei~ ar .na "terra conjugo ou herdPi t·os pt·cscnt<~s, descendentes 
ou ascendentes, ou eollatcraes dentro do 2." gnío por direito 
canooico, notoriamente conhecidos. 

2." A respeito dos bens de defunto testado, que deixar na 
terra, presente, herdeiro, instituído nomradamente no ,testa
mento. 

Se estiver ausente observar-sc-ha o disposto no paragrapho 
· srguintc: 
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3.0 A respeito dos bens do defunto com testamento, que 
tiver deixado testamenteiro, que esteja presente na terra c aceite 
a testamcntaria. 

Se ao tempo do fullccimento estiver ausente o testamen-
teiro, far-sc-hà a anecadação judicial; mas se acontecer aprc,.. 
sentar-se o testamenteiro antes de feita a entrega aos herdeiros, 
ou recolhido o producto dos bens ao Thcsonro e Thesourarias, 
lhe sed tudo entregue para cumprimento do testamento. 

4.. o A respeito dos quinhões pertencentes aos herdeiros ausen
tes dos defuntos testados ou intestados, quando estiverem no 
lugar procuradores legalmente autorisados para receber o que 
lhes pertencer. . 

Art. 4.0 Se os collateraes dentro do 2. 0 gráo não forem 
notoriamente conhecidos, far-se-ha a afl'ecad~ão judicial, que 
todavia cessará, sem deducção de porcentagens, se justificarem 
em prazo razoavel, assignado pelo Juiz, a sua qualidade herc
ditaria. 

Art. 5. o Se os herdeiros a que se refere o § 1. o do art. 3. o 

forem filhos illegitimos e houver fundamento para contestar-se 
a qualidade hereditaria, tambem terá lugar a arrecadação ju
dicial, que cessará, sem deducção de porcentagem, se clles jus
tilicarcm o seu direito certo e indubitavcl á herança, vroseguin
tlo-se nos ulteriores termos della para serem os bens entregues 
a quem de direito pertencerem, se não fôr concludente a justi
ficação. 

Art. 6. o A disposição do artigo antecedente h e extensiva 
ao caso em que se duvidar da legitimidade do casamento pelo 
que respeita ao conjugc c filhos legítimos. 

Art. 7. o lJas justificações de que tratão os artigos rnt..'l:e
dentt~s não haverá recurso, licand!) salvo o direito de hai.Jililação, 
na fünna do JH'Psenle RcgulaBH'nto. 

Art. 8." O conjugo herddro ab-inte~la!lo nos \(~rmos th' 
direi lo não poderá entrar na posse dos bens hcnlados, scm prévia 
habilitar-ão. 

Art". 9.0 Em qualquer caso, se houver herdeiros ausentes, o 
.luiz de Orphãos nomeani sempre curador que assista ao pro
cesso do inventario c partilhas, arre(~ad.e e ;1d111inislre os \tens, se, 
iinrlo o tempo da conla ou jul~;ula a partilha, não tiverem os her
deiros entrado na posse da herança por qualtpwr motivo. 

Art. 10. A respeito dos que falkcerem nns cireumstaneins 
dos arls 30!) c 31 O do Codigo do Commercio, e !JilUnlo nos bens 
dos fallidos, ohservar-se-ha o que se acha disposto no mesmp 
Cotligo e seus Hr:gulamentos. 

Art. U. São bens vagos, qne na conformidad(' da~ Leis 
vip;cntcs se devolvem á Fazenda Nacional: 

1. o 08 moveis c de raiz a que nüo hc achado senhorio certo. 
2. 0 Os bens dos iutestados que não dt~ixarem parenles ou 

conjugc herdeiros, nos termos de direito, ou dos fallecidos com 



testamento ou sem cllc, cujos herdeiros, mesmo ab-intestado , 
repudiarem a herança. 

3.0 Os denominados do evento no l\Iunicipio da Côrte. 
4.0 O producto de todos os predios e quaesquer bens vagos 

ou heranças jacentes, ainda litigiosas, que por falta de senhores 
ou herdeiros certos se devolvem ao Estado. 

5. o Todas as embarcações ou navios que se perderem ou 
derem á costa nas praias do lmpcrio c seus carrrgamentos, 
sendo de inimigos ou corsarios, salvo aecordo ou convenção 
em contrario. 

Art. 12. Todos estes bens se devem arrecadar, inventa
riar , avaliar e arrematar, reeolhcndo-sc o produeto aos cofres 
publicos, na conformidade deste H.egulamcnto. 

Todavia, se algum ou algm1s destes bens forem proprios 
para o serviço do Estado, o Governo, pelo Ministerio da Fazenda, 
poderá ordenar que não sejão arrematados, para destina-los ao 
referido serviço. 

CAPITULO 11. 

Da contabilt"dade e escr1]1turaçãn. 

Art. 13. A conlahilidMlc elos hrns de drfunlos c ausentes 
e bens vagos se faní. em hum jogo dr quatro Iiuos dcstinctos, 
que se drnominarão livro de registro dos invrntarios, livro de 
termos de leilão, Iino de razüo c livro de receita r desprza. 

Estes livros serão forneeidos pelos Eserivães, c abertos, 
rubricados c encerrados graluitnmcnte pcln Dircctorin Geral de 
contabilidade na Côrtc c prorincia do Hio Janeiro , c pelos 
lmpectores das Thesournrias, nas demais provineias, os quaes 
poderão d~J!ngar esta inrnmlwnf"ia a ('Hlpregatlos da.s n•spectivas 
llPparl.it;fu•s. 

Art. 11.. O rrg-islro dos inrenlarios constará: 
1. o Do nome, prolissão, natnralidade, estado e domicilio do 

defnnlo testado ou in testado, ou do ausento; data do fallcci
mento, ou {)poea da ausencía, rom dcelaração se são conheci
dos ou deseoniH~cidos os <HIS('IIIes a qliP!ll pertenção ou devão 
pcrtPncer os lwns arrecadados, S('tJs nomes c domieilio c do que 
mais convier ou constar "no Juizo. 

2. 0 Da desrrip«,·iio dos bens, suas especies o avaliações, c 
declaração dos avaliadores, c do lugar onde se fizcrão as ava .. 
liaçõcs. 

3. 0 Da designação das cspceics mctallicas c classificação dos 
valores fiduciarios. 

4." Dos livros de Commercio, que serão numerados, se não 
estiverem, e em todo o caso rubricados pelo Juiz, e do 'estado 
delles c quaesqucr outros titulos e documentos de importancia. 
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5.0 Da natureza c cspecic das obrigações activas c passivas. 
Art. 15. O livro dos termos de leilão servirá para se 

lançarem nelle todas as arrematações que se fizerem ; as entre
gas dos bens de raiz, moveis c semoventes, a seus donos ou 
aos herdeiros e interessados, assignando cada hum o competente 
recibo. 

Art. 16. O livro de razão tcni conta ubcrta a cada inven
tario, c no titulo della irão declaradas as cireumstancias do§ f. o 

do art. H. 
No debito das contas se carregarão ao curador os valores 

especificados dos bens arrecadados c postos em administração 
por classes que constarem do registro do inventario: no credito 
se lançarão os mesmos objectos· o seus valores enln~gues aos 
herdeiros e interessados habilitados , com re(erencia ús ordens 
do Juizo; as entregas feitas pelo curador dd's dinheiros exis
tentes c do proctucto do3 bens que se forem liquidando, e a 
importancia das dcspezas com o custeio c custas do processo de 
cada herança c com o aluguel de armazens de deposito para 
boa guarda c arrecadação dos bens, de modo que cada conta 
deste livro, quando saldada c fechada, demonslre, ·em resumo, 
o estado activf.> e passivo de cada herança illiquida. 

Art. 17. No livro de r~ceita c despeza cscripturar-sc-ha, 
na receita, todo o dinheiro recebido pelo curador, proveniente 
dos bens escriplurados no lirro de razão, e na desprza todas 
as entregas c pagamentos que se fizerem por ordens lrgacs do 
Juizo aos herdeiros c interessados habilitados, a illlporlaneia da 
gratificação fixada aos funccionarios de que trata o artigo 82 e 
a importancia do saldo liquido dos bens arrecadados c adminis
trados que se houvf'r de remctter nos cofres publicos uo prin
cipio de cada mez, de modo que cada conta de recrila e despeza 
H'lH'Psenlt~ a totalida(le on valnn's d\' cada hPratH:a liquida. 

Art.. JS. O Tlwsouro t' Th\'sonrarias lkiio autorisados pam 
alterar o sp.terna de escripturação dos bens de defuntos c ausen
lt>s, estabelecendo o qnc mais conveniente fOr: as Thcsourarias 
submetterão á apprm ac:ão do Thesouro as alterações que jul
garem conwniPntc fazer. 
- Art. 19. ::\o principio das ferias do :Satal, em cada anno, 
os Escrivães do J uizn remetlerão, sob as penas da Lei, os liuos 
de contabilidade r escripturação de qnc trata Pste capitulo, 
acompanhados dos respccti·ws autos, no 2\Iunidpio da Curte, 
ao Thesouro l'lacional, c nos das capitaes das proyincias , á 
exccpção da do IUo de Janeiro, ás Thcsourarias respectivas, onde, 
com prefcrcncia á qualquer oulro trabalho, se tomará immc.:. 
dialamcntc, ua fórum das Leis, a conla da gestão dos curadores, 
afim de que sem demora revcrtão os livros ao mesmo Juizo; 
expedindo-se-lhes depois as quitações, 
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Nos mais Municípios, bem como no da Capital da provincia 
do IUo de Janeiro, serão as contas tomadas pelos respectivos 
agentes da :Fazenda, os quaes darão conta ao Thesouro e The
sourarias do resultado, enviando tudo com copia dos livros. 

CAPITULO. 111. 

Da arrecadação e administração dos bens de de(uiiitos e 
ausentes e vagos. 

SEfÇÃO I. 

~ -. 

Da arrecadação, administração, apuração e entrega dos bens, 
dos processos de habilitação, e para pagamento das 

devidas passivas. 

Art. 20. O Juiz de Orphãos o ausentes, logo quo tiver 
conhecimento de ter falleeido no seu distrieto alguma pessoa 
cujos lwns estPjão nas cireumstancias do Capitulo 1 o, nomeará 
cumdor afiançado, proeedení á arrecadação e inventario de todos 
os bens, c proverá a respeito da administração c apurac;ão ddlcs, 
na mrma das Leis c Hq;ulamcntos. 

He mesmo da sua obrigação c da dos officiaes c empregados 
tlo Juizo procurarem por todos os meios a seu alcance saber 
lias pessoas que fallecerom em tacs ciremnstancias. 

Sendo os bens arrecadados, de pequena irnportancia, c niio 
havent.lo quem de sua ~uanla e administraçiío se qtwira cuear
regar com presla~ão ti(~ liarH:a, o Juiz de Orphfíos eonliar;í a cu
radoria e administraç<io, serrr esse ouu5, á pessoa que tenha suf
Hcienle abonação para por e lia respouder. 

Art. 21. _Da mesma fórma procederá o Juiz de Orphãos a 
respeito dos bens das pessoas ausentes, nos termos da Ord. L v. 
1. 0 Tit. 9. 0 in princ. 

Art. 22. O Juiz de Orphãos tambern procederá na fórma 
declarada 110 art. 20, a rcspPito elos hens do ausente nos ter
mos da Ord. L. to Til. fi2 § 38. vcrs. abscnte. 

Art. 23. Os Dclegadus c Subdelegados de Policia são obri
gados a participar immediatamente ao Juiz de Orphãos o obito 
d(~ todos os que fallec..:erem 110 seu districto, com testamento 
ou sem clle, com herdeiros, eonjuge, ou sem cllcs, presentes 
ou ausentes, conhecidos ou desconllccidos, e hem assim a no
licinr as J:c~.~soas ,que se tiverem ausentado sem se saber dç sett 
destino, <lnixanllo heus desamparados; para esse fim servir
se- hão tamlwm dos Inspeetores li e Quarteirão, a <I uem <laruo 
as uccessprit1s ins!rucções. 
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Art. 24. A obrigação imposta no artigo antecedente ho 

~xtensiva aos Parochos nos suas respectivas Parochias, quanto 
aos fallecimentos cuja noticia puder interessar ao Juiz de 
Orphãos. 

Art. 25. As Autoridades competentes, logo que abrirem 
qualquer testamento, ordenarão que os Escrivães respecliYoS 
remcttão huma copia aulhentica ao Juiz de Orphãos alim de 
que este possa examinar se tem ou não lugar a arrecadação 
pelo seu juizo, c proceder ulteriormente como no caso couber. 

Art. 26. A pessoa em cuja casa alguem falleccr ou 
d'clla se ausentar, nas circumstancias de que trata o arl. 23, 
deverá participa-lo immediatamenle ao Juiz de Orphãos ou ao 
Delegado ou Subdelegado de Policia, para que r~te possa provi-
denciar na fôrma do presente Hegulamento. ~ 

Art. 27. O Juiz de Orphãos, comparecendo na casa da 
residencia do defunto ou ausente, procederá á arrecadação e 
arrolamento dos bens, de que se lavrará o rcspectiYo auto; 
se pm ém a arrecadação e arrolamento não pnder tr'r lugar 
em hum só dia, procederá á apposição de sellqs, que se 
deverá elfcctuar em todos c quasqucr ell'eilos c bens, livros, 
ti tu los de credito c papeis que forem susccpti v eis de recelle-los. 

Estes scllos se irão depois abrindo c rompendo á propor~ 
t;:.ão <JUe se proceder ao arrolamento dos bens, fazendo-se no 
auto menção especial da abertura c rompimento dos mesmos 
sellos c do estado em que forem encontrados. 

Art. 28. No mesnw acto o Juiz ckfcrilá ás pessoas que 
morarem na casa em que residia o defunto ou ausf'n!c, c a 
outras quaesqucr que lhe parecer poderem ler noticia dos bens, 
uramcnlo para debaixo dt>lk dt'elaran'm se alguns outros lwns 

existem qtw de\ão S<'l' arrecadados ou ckserip!os, u o tpw lhes 
eons!ar a respeito da naturalidade, illatk, estado e lili;t~.:~o tio 
litlkcirlo ou ausente. 

Art. 29. A arrec<J.dação pertence ao Juiz de Orphãos do 
domicilio do defunto ou ausente. No cnso de ter elle mais de 
hum domicilio, ou não ter algum, a eompelencia se rctJ;ularú 
pela prevenção da arrccada<:ão. 

Art. 30. O Juiz de Oqlhãos providcnei;:mí para qüe se ar
recadem, na conformidade deste Hcgnlamento, os bens ·~xislen~ 
ll's fóra do dislricto de sua jurisdicção, cxpeduulo lo:~u .• os 
Juizt>s competentes as prPcisns precatorias, qtw ~;erão th~\olYi
das ao .Juizo deprecante, d.epoi~ de satisfeitas as dili;..:clll'i:_l~ tle
prer:adas. 

Art. 31. Se o Juiz, pela <1i~tnncia em quP Si) nclwr do 
lugar onde existirem os lwns do fnllPcido ou attSI'!ik, qn 1101' 
outra occnrreneia nllendi~l'l, t•i:io ptttler ac('ll(\ir ímuwdialatnen~ 
te 1•ara atTeealla~h,s, os lklcg<tdos e Sulldeh',::n.tlos ck l'uliria, 
estam\o eslrictamenlc obrigados a acautelar que se não extra\ i em 
os bens, e dc\enllo dar vara esse fim as prmiclencias nccessa-

i)(i 
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rias, procrdcrão immcdiatamcnte, com assistencia de dous vi
zinhos, ú apposição dos sellos, que não poderão ser abertos 
sob prPtexto algum, senão pelo mesmo Juizo, salva a disposi
ção do art. 41. 

Pela falta dP cumprimento dessa obrigação sotfrcrão as au
toridades Policiacs a pPna de demissão c de multa de 50:ti! a 
100:jft, além de ficarem rcsponsaveis por todos os prPjuizos a 
que por sua negligencia der<~lll calls<t. 

"\ri. a2. Feita a nrrcrada~ão, e postos os bens em Admi
nistra<:ão, o Juiz de Orpl1ãos, l1avendo todas as possíveis in
formaçôPs sobn~ a naturalidade do finado; quando já não lhe 
constar, mandará affixar edilaes no termo c publica-los tres 
vezes nos periodicos do lugar e da Côrte ou da Capital da Pro
víncia, dirigindo deprccadas para os termos da naturalidade 
dos finados, se forem NaeionrH'S, afim de lá tambem se affixa
rem editars por tempo razoaYel, c!wmando os herdeiros, succcs
son•s dos mesmos linados, e todos os que direito tcnhão na 
sua her:mca a virew llahililar-se. 

Art. 33. Se , feitas lls averiguações necessarias , vier o 
Juiz de Orphi'ios no conhecimento de que o finado he Estran· 
gciro, praticipa-lo-ha immPdiatamentc ao respectivo Consul, 
quando j;i antes o não tenlta feito, c, no caso llc não havor, 
no !\li nist<~rio dos N0gocios I~strangPiros , para communica-lo 
ús Autoridades competentes do ~·aiz do falleeido. 

Art. 3',., Todas as avaliaçôPs de bens mmeis, semoventes 
c de r:.~iz das heranças de defuntos e ausentes, c bens yagos, 
serão Ji.~ilas por dous louvados, nomeados e approvados pnlo 
Curador e Procurador da Fazenda ou S<'ll ujudante na Ctn'le , 
c Procuradores Fiscal'S, S('tlS njudanL('S, collectores c mais Agcn
Í<'S Fiscaes nas Províncias. 

T•:sl!'s louvados d<'\('r~o s<~r p<'ssoas ('llkn<li<las nos ohj<•clos 
!Jlll' filn~lll a\'aJiar, p!'('Siill':'IOjlll'ôiiiiPllfO dn iii'SI'IIIJH'llhíll' Sl'U 1'11-

t:aq.W, na fúrma das IPis, rencendo os muolumcntos estabele
cidos para os mais avaliadores. 

A ri. 30. O Proenraclor da Fazenda na C<irtc c os Proeu
radores l<'iseacs nas Cidades da nahia c Pernambuco, quando se 
tiverem de avaliar bens de raiz po<lerão escolher para louva
dos os lançadores das Hecebedorias de rendas internas, que em 
tal caso de sem penharflo seu encargo, iudcpcndentc de no\ o 
juramento. 

Art. 3G. Escolhidos os louvados, proceder-se-lia á ava
liação nos termos da Legislação em vigor, nomeando-se hum 
tcrcniro, na fôrma da Ord. liv. 3 tiL. 17 § 2.", se aquclles 
discordarem. 

Art. 37. Prestado o juramento, os louvados, se não com
parecerem no lugar c dia designados, ou não proferirem o laúdo, 
ou concorrerem, sem motivo justo, para qu<~ a avaliação se 
transfira, sofl'rerão huma multa de 50l'ft a 100l'ft, que lhes será 



( 443 ) 

imposta pelo Juiz, além de pagarem u dcspcza u que derem 
causa. 

Art. 38. Feito c concluído o inventario no mais curto es
paço de tempo possível, serão vendidos em hasta publica, pre
cedendo editacs, todos os bens moveis c semoventes, assim como 
as acçõcs de companhias, não havendo dinheiro pnra conti
nuar a fazer as entradas, ou ameaçando dcpn·eiarem-se, P o 
seu producto será rrcolhido aos cofres puhlieos respectivos, 
vinte c quatro horas depois cb arrematação, não sendo t'n
tregues os bens aos arrematantes sem que liquem no juizo os 
conhecimentos em fôrma, porque eonslc o pagamPnto dos 
impostos dos bens e sua transl'ercncia, c a en! rad<1 do pro
dueto. 

Da mesma fórma será recolhido aos Cofres Jluhlieos lodo 
o dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas, títulos da divida pu
blica, c depois de competentemente se lindos e lacrados, qu~quer 
papeis que contcnhão segredos de família, para scn·m entregues 
aos herdeiros habilitados. · 

Todavia não fi cão sujeitos :\ disposição deste ar ligo: 
§ 1. o Os moveis c semovt~ntcs d:'slinados e applicados á 

laboração dos estabelecimentos agrieolas ou fabris, e conscguintc
mento não deverão ser os mesmos PslaLdecimcntos nrremalatlos 
senão em toda a sua intcgridarle, c Jámais por parl<•s. 

§ 2. o Os moveis que snjão de: valor de nll'eit:ão, '. g., r c~ 
tractos de família, collecções de medalhas, HWllll~<·riptos, &c. 

Art. 39. l<'icão supprimidos em todas as atTcm;JtaçÕ('S flUO 
se fizerem no Juizo de ausentes os prcgõt)S, e reduzidas a~ pra<:as 
á huma unka: o Juiz todavia podeni adia-la duas wzl's, se por 
falta de lançadores, ou por não serem vantajosos os lanços olfe
rccidos assim o julp;ar conveniente, annuneian<lo-sc por e!lil<H'S 
c 1wla illlpl't'nsa o dia n<n'anwnle llesi~tllt<lo. 

( ls <~llilai'S scrün a Ilhados na easa tla~ atHlit'lll'ia:;, "impn·s~os 
nos periodicos no dia da allh<t\'iio e 11n <la arrt•tnal;,ç:to, P 1\H'

diando entre este c aquelle o espa~o de tres d!as, st~ os bens 
forem moYeis on sem o' entes, e now, se forem de r<liz. 

Art. ~O. O Juiz de Orpl1ãn~, srmlo os lH·n~ !\t' faeil (1P
tcriorat:ão, on não se podPtHlo f!llnrdê\1'. sem pt·ri~r) 011 :~rande 
de~pezn, mandará arrt~mata-los logo depois de <llTl'C<Hladus, re
duzindo a seu arhitrio o prazo c o numero do:; annundos de 
(!Ue trata o artigo antecedente. 

Art. 4.1. Os bcus de pouca importancia, qtt.~ por commnm 
c geral estimação não excederem de 200:t!IOOO, :>Prúo da mesma 
fôrma arrematados a quem mais der, indepr~ndentcrnrmtc de 
avaliação, devendo todavi:l annunciar-se a arrematação com a 
precisa anteccdencia por edital c pela imprensa. 

Se os bens acima mencionados existirem 1/n·a do lugar da 
rcsidencia do Juizo, poderá este deprecar por simples oflicio a 
diligengia da arrematação á autoridade policial que os tiver arre~ 
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eadado, a qual, feita a diligencia, renwlterá o produ~to ao mesmo 
Juizo com as devidas seguranças. 

Art. 42. O Juiz de Orphãos poderá adiar a arrematação 
dos bens por tempo indeterminado, sempre que, pendendo ha
bilitação, os herdeiros assim o rcqucirão, c não houver incon
veniente. 

Art. 43. Os bens de raiz serão administrados e aprovei
tados na conformidade deste Regulamento: antes de decorrido 
hum anno depois de encerrado o inventario, só poderão ser 
vendidos quando da demora se seguir ruina, a juizo de peritos, 
ou fôr indispensavel o seu preço para pagamento de credores 
legalmente hábilitados; mas em todo o caso a venda se ctl'ectuará 
em hasta publiea, na conformidade dos artigos antecedentes. 

Art.. 44. Os Juizes respectivos farão recolher aos cofres 
publicos, no principio de cada mez, o producto liquido arreca
dado no mez anterior, não só do rendimento que tiverem tido 
no dito tempo os bens administrados, como das dividas que se 
Iwuverem cobrado; pena de responsabilidade sua e de demissão 
dos euradores. Estas remessas serão acompanhadas de guia do 
Juizo, e de huma conta corrente da receita e despeza havida 
no u1ez anterior, que serü assignada pelo Curador, .Juiz e Es
crivão. A estação arrccadudora entregará ao Çurador recibo 
exlrahido do livro de tali\o. 

Arl. 4!5. O produclo dos bens que forem arrematados 
nos termos do art. 73 tar11bem será pago á boea do cofre, 2~ 
homs depois de- feita a arrematação, não sendo entregues os 
bens ao arrematante sem que fiquem em juizo os conhecimentos 
em fúrma, passados pela eslaçflo respectiva, dos quaes consto 
o paganwnlo dos impostos que devidos forem dos hcus e dtl 
sua tf'illlsfPrencin, e a entrada elo mesmo producl.o 110 c ol'ro. 

,\ 1'1. l1.(i. As habililar:iks dos hNrh'iros sonio feitas, eon
forllle as kis C\islnutt•s, per;llllC o .I uiz de ()~·pltãos que houn~r 
procedido ü arrecadaçflo, nos termos do ar L 2!), sendo om idos, 
al<·~m do Curador uo l\Iunicipio da t:ôrtc, o Procurador da Fa
zenda ou seu Ajudante, c nas Provindas os Procuradores Fiscaes, 

//A seus Ajudantes, Collectores c mais Agentes Fiscacs, dando-se 
·~r; :; _ J <tppcllação• ás partes c aos nwncionados Agentes da l<'azenda 
et ' l'uh!ic:t snnprc que o valor da lwrança cxcPder a alçada <lo 

Juizo, e appellando os ditos Juizes ex-oiiicio das sentenças que 
tlcrcBJ a favor dos llabilitandos, sewprc (jlle o dito Yalor exceder 
tlc 2.000:jj\000. 

Art. 47. A legislação em vigor a respeito da curadoria 
dos bens do ausente que se presume morto conlinu<H'<l a ser 
oh~ervada com as seguintes aitcrações : 

1. o A cut't:Hloria dos lJens do ausente poderá ser deferida 
na liírma <la Ord. liv.1. 0

, tiL 6:!,% :iR, eHegirnentodode
sembargo do paço, § 50, passados quatro annos, a contat' da 
data das ultimus noticias, se clle uuo tiver deixado procurador, 



El pass:~dos drz annos, se o tiw1· dPi:odo, salva a di~posiçiio da 
Lei de 1;) de l\owmbro de 1827. 

o" Juizes de Orphiios, quando tiVPl'rm dP julgar as hnbili
taciírs dos herdeiros do ausente, a thmdrriio srmpre aos moi iYos 
da· ausrncia P :ís causas que obstão á falta de noticias, em hnra 
trnha tkenrr!dn qnalqnrr dos rrft•rido~ prazo~. 

2. o A mrsma enradoria não pnt\Prá St'l' dt•li•ritla an~ lwnkim~ 
ma i:> chrgallos do ansrntr, na r,irma da onk•n•H::hl r n·gula
mrnto citados, SL'HI que os ditos henh•iro~ se habilik111 nos 
trrmos do art. 'I.G deste rrgulamentn c mais di~po~it;flt'S Plll 

,igor. 
3. 0 Além da citaçfío pessoal a (jUPm de uireito fttr, o pa

rente ou parentes mais proximos na ordem da succcssão, qw~ 
na fónna das disposiçf1rs citadas pretenderem a curadoria, rc
qurrerão ao Juiz de Orphãos do lermo a citação do ausenlc 
e quacsquer outros intrrcssados, por editaes com o pr~o de 
hum anno, para virC>m oll'ereccr os artigos de habilitação. 

I~stes edilaes serão affixados nos lugarrs do estylo, c pu
blicados nos periodicos do termo e da Capital da l'mvineia, 
passando-se as certidões competentes, e juntando-se aos autos 
a publica-fórma do annuncio. 

Art. r~s. As justificaçõl's e libcllos para a cobranç.n de 
dividas a que estcjão expostas as heranças de dPfuntos e llU

scntcs serão intentados perante o Juizo que houver procPdi!lo 
a arrecadação, nos termos do art. 29, sendo ouvidos no Mu
nicípio da Côrle o Procurador da l~azcnda ou seu Ajudante, 
e nas Províncias os Procuradores l<'iscaes, seus Ajudantes, ou os 
Collectores c mnis i\gcntes Fiscaes, dando-se appellação ás par\Ps 
c Agentes FiscaPs, sempre quo o valor da divida exceder ú alcada 
do Juizo, c appl'llando os Juizes c:x-officio das sentrnças que 
proft•rin~m a l'avor dos crcl!orPs, sempre IJIIC o Se\\ valor excedrw 
a 2: 000~000. 

Niío serão admitlillas justil1cn.çõcs por quantias cxcclll•nks 
á alçada do Juizo. 

Art 49. Sendo a divida liquida e certa c constante de 
escriptura publicfl, ou de instrumento eomo tal eonsiderado 
pelas Leis civis ou pcloCodido Commcrcial, nada tendo que oppür 
o Cnmdor e Agentes Fiscacs, para o que deverão sct· ouvidos, 
poderú o Juiz, PXigindo os esclarecimentos que cntendrr nrces
sarios, autorisar o pagamento, expondo rm todo o caso os fun
damentos de sua delibemçiío, de que não hayerú rcr.urso. 

Art. 50. As drspczas do funeral serão logo autorisadas 
pelo Juiz de Orphfíos, sendo possível, ou pela Auloridaue Policial 
do Districto, com attençiio ás forças 1la hcnmça e :í qualidade 
da pessoa do defunto. 

Art 51. No caso de nüo appareccrem interessados a hnbi
Jilar-sc como legítimos succcssores e herdeiros (los defuntos in
tcstt\dos1 o Juiz de Ül'pMos, lavrados os lGrmos nctJcs~urit}S po~ 

... •)lo 

" ' 
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,_ ....._que conste claramente haverem-se praticado todas as diligencias 
, • 09 Iegaes, com audiencia dos Fiscacs, julgarão, pot· suas sentenças, 

• cw • vacantes e devolutos ao Estado os bens das heranças. 
Art. 52. Depois de julgadas vacantes e devolutas para o 

Estado, as habilitações dos herdeiros, c as reclamações de di
vidas activas e passivas relativas ás mesmas heranças, bem como 
quaosquer outros processos que com ellas entendão, terão lugar 
pelo Juizo dos Feitos, abonando-se aos 1\gcntes da Fazenda Pu
blica as por~;entngens eülllpetentes. 

Art. 53. Hum anno depois de concluído o inventado, ne
nhuma herança jacente ou bens vagos poderão ser conservados 
em poder dos Curadores: os herdeiros interessados habilitados 
que no dito prazo as não reclamarem serão pagos pela The
souro Nacional. 

Art. 5'J.. Os bens de raiz serão cnlão vendidos na fôrma do 
art. 39, e o seu producto recolhido aos cofres publicos, salva 
a disposição do art. 12. 

A.rt. 55. Da mesma fórma se procederá a respeito das 
divid;ts activas que forem de diflicil liquidação ou cobrança, 
com o abatimento nunca excedente de 30 por 0 /o; e o& títulos 
das que o não forem serão recolhidos ao Tllesonro c Thcsourarias. 

Art. 5G. As diligencias dos artigos antecedentes não terão 
Iugm·, se a habilitação dos herdeiros ou a reclamação dos donos 
dos bens estiver pendente em qualquer instancia judiciaria ao 
tempo em que findar o prazo do art. 53, sendo prorogadas a 
requerimento da varte as mesmas diligencias até Hnal decisão 
do processo. 

Art. 57. Da mesma fórma as diligencias dos artigos ante
cedentes não terão lugar a respeito dos bens arrecadados nos 
termos dos arts. 21 c 22, os qnacs continuarão na administração 
atl• q1w os l1erdl'iros st~ llahilitt>nl para a t'IJradoria, on sn rncolha 
o st•u protluelo aos t•orres puhlil'os, quando se prmar ou reputar 
provaqa eonforme o din•ilo a morle do ausente. 

E$la disposição não lte extensiva aos moveis c semoventes, 
devendo pro~;cder-sc a respeito dclles na fórma do art. 38. 

",~:.· c Art. oS. Os fundos das heranças jacentes e bens vagos 
.·· ' .... rcco\lüdos ao Thesouro Nacional scr5o entregues aos legitirnos 

tY-1'-' )lerdeit!os, ou a quem de direito pPrlencerem, á vista das de-
'"' preeada.s lcgaes de que trata o art. 91 da Lei de 24. de Outubro 

de 1832, acompanhadas das habililaçõcs originaes, ficando o 
traslado de \las nos respectivos cartorios; nestas deprecadas terão 
vista no Thesouro c Thcsourarias os rcspeetiros Procuradores 
Fiscacs. 

Art. 1)\}. As deprccadas legaes serão suhstituidas por sim
ples ofUcio do Juiz, sempre que o valor da herança não exreder 
de 20:00;jjl000, sem emolumento algum. 

Art. GO. A apresentação dos autos originaes de C{Ue trata 
o art. 68 não he extensiva nos processos c sentenças relativos 
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a dividas passivas da herança, a respeito das quaes se procederá 
nos termos da Legislação em vigor. 

Art. 61. Nenhuma entrega dos bens de herança jacente 
se effectuará, nenhuma deprccada ou officio do Juiz de Orphãos 
para levantamento de dinheiros ou bens das mesmas heranças 
será expedida ou cumprida, sem que conste o pagamento prévio 
dos impostos estabelecidos pelas Leis de 30 de Novembro de 
·1841, Tabella annexa § 42, de 21 de Outubro de 1843, art. 12 
§ 1. ", e pelo Alvará de 17 de Junho de 1809 §§ 8 e 9, que 
forem devidos da herança ou legado; o que não será extensivo 
aos credores. 

Art. 62. Nenhum precatorio ou officio em virtude do qual 
se requisite o levantamento de dinheiros ou bens pertencentfils 
a heranças jacentes ou bens vagos será expedido sem qu~ do 
mesmo conste a intimação da sentença a quem de direito fôr, 
que nenhuma opposição houve do Curador ou dos l•'iscaes da 
l<'azenda, ou, tendo havido, que satisfizerão-se as diligencias 
requeridas, ou proseguio-sc nos termos ulteriores do processo 
na fórma da Legislação em vigor. 

Art. 63. Na arrematação dos bens de raiz, quando não 
houver nenhum licitante, admitir-se-hão lanços a prazos razoa
vois, com as cautelas usadas nos contratos da Fazenda Nacional. 

SECÇÃO II. 

Dos empregados do juizo, seus vencimentos, e pe-11as a que 
ficão sujeitos. 

Art. 6ft.. Todos os autos de arrecadação, logo depois de effec
tuada esta, Sl'rão numerados t' inscriptos pelo Chde da Esta~ão 
arreeadallora da renda do lugar, Plll lino especial para essn fim 
dPsfi nado. o q ua I st'rÚ alwrl o, nt bríeatlo ~~ PHI'I'tT<Hio na Cl\rl <' o 
ProYincia do Hio de Janeiro pelo Dircrlor (i era\ tle Conlabilidadt>, 
e nas demais Províncias pelos I nspector,~s das Thcsourarias, que 
poderão encarregar esta ineumbenc!a a empregados das respecti
vas ltcparti~ões. 

A inscripçfío conteni o nome, e bem assim a naturalidadc, 
estado, domicilio e profissão, se constar, do finado ou ausente, 
data do fallccimento ou da ausencia, e da arrecadação: n verba 
da apresentação será lançada no auto, não po1kndo prosc~uir o 
proeesso sem esta limnalidade. 

Art. 65. Os Chefes das Estacões arrecadarloras da renda re
metterão no principio de cada seinestre ao Thesouro e Thesoura
rias huma relação das arrecadações inscriptas no semestre ante
rior, com as declarações constantes do lino de inscripção. 

Art. 66. Todas as heranças de bens de defuntos c ausentes, 
~u sejão de testamento, ou abintcstado, serão arrecadadas, in
ventariadas e partillH\das com audieacia, lla COrte, dtl Procura-

1 



dor da Fazenda, ou seu Ajudante, e nas Províncias com a dos 
Procumdores Fiscaes, seus Ajudanlrs, Collcctores c mais Agentes 
:Fiscaes. 

Art. G7. O Procumdor da Fazenda, os Pmcuradorcs Fis
cacs, seus Ajudantes, os Collectores c mais Agentes Fiscaes, por 
si, e pelo Solicitador nos lugares ondn o houver, a quem darão 
suas instrnrçiil's, assistirão a todos os ar-tos da arrPcadação, np
posição dos sPIIos, e inventario, para fisealisar n exaeli1liio da 
arrecadação, dPscripçiio c avaliação dos bens, as IIPSJWzas allen
divcis c a ccrlPza das dividas adivas P pnssi ws, P para requcn~
rem tudo quanto eomirr ú exprdição dn IIH'SIIIO invental'io. 

Art. G8. Hc da rigorosa obrigação elos eu1pmgados dn qne 
tratilo os dous artigos antee('(IPnles promovm· em juizo o anda
mento das arrceadaçõrs, rompi111ento e a berlura dos srllos, o ill
vcntario dos bcns de defuntos e ausentes e das heranças jacrntPs, 
e requerer nelle tudo quanto filr conveniente para a boa guarda 
arrecadação e administração dos nwsmos, para que srjão m·n~u
dados e DITemat<Hlos os que o devf'l'em sf'r, se tomem as contas 
dos Curaàores e sP n•rifiqucm !lOS Cof'rrs Puhliros as eufl·artas 
do pro1lnclo liquido dos llleSIIIOS brms nas i•poras man·;ulns neste 
Regulamento, c r·m geral quanto c·onviN a0s inlm·1•ssrs da FazPnda. 

· Esta mesma ohri~ação fira i111pnsta ú HrcelH'doria do )lu
nicipio c ás ma i~ c•sta~õns por onde se Ul'I'Pl'adar a renda, e a 
dt~sempenharão por meio ele I'Nillisiçõt>s f'eitas ao Procurador da 
Fazenda, aos Procuradores Fisr·;ws c seus Ajudantes nos lugares 
onde os houver, e bem assilll a de rl'presentat' ao Tlwsouró Na: 
cional c (ls Tlwsournrias no cnso de omissão dos mesmos Empt·e· 
gados. 

Art. G9. Para clesrmpcnho de tudo quanto cspceialmcnte 
lhes inculllbe nos nrtigos auteer~dentes, ficão autorisados os re
feridos Empregados para rPquererem e111 J 11izo e exig-ir1•m dos 
l~scriY~Ps e CuradnrPs todo~ os esdan'I'ÍIIIPillos dt• quP prl•eisa-
1'1~111, o dnqunllt•s os ill\t'tdarios, Jll'ort•ssos n linos par:1 os r•xa
Jilitlarenl, c todos csl!•s fuuceionarios licüo obrigados a satislilzP
rem as requisições que assim lhes forem feitas para desempenho 
do que se dispõe neste Hegulameuto, soh pena de desobedicnci<l 
e de suspensão por hum a tres mezes, a arbítrio do l\linisterio da 
Fazenda tHl Cilrtc, n flos lnspectores das Thesourarias nas Pro
víncias. 

Art. 70. As penas do artigo :llltrredcnte são applicarl'!is 
ROS Escrirães rpw, (fl'ntro do prazo que lhes fôt• mareado, nil•l 
aprcsl'ntarem no Thesouro e Tltesouraria& os livros de que trata 
0 art. 13, para serem rubricados pelas <l'Jtoridades competPntes. 

Art. 71. Ao" Juizes dP Orphãos, alérll do que lhes incum
})t) R Lei (!P 3 dn \'overuhro r! e -J s:w, cumpre promover o anda
mento dos inventarias dos defu11tos e Ausentrs, e activar o apu
ramento das heranças jacentes c não addidas, rcmettcndó para 
os Cofrrs Puhlicos o producto liquido, n rendimento àaquGila~ 
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qtw niio forr~m reelamadas nos termos deste rrgulamcnto, sob 
pena de ineorrerern em huma multa de 50~ a 100~, que lhes 
sení imposta, na Côrtc pelo Ministerio da Fazeuda, sob repre
sentação do Administradcr da Hcccbedoria e do Procurador da 
Faz(~nda, e nas Províncias pelos lnspectores das Thcsourarias, 
soh rcpresPnta(.'.iiO dos Procuradores Fiscues, seus Ajudanlf's, f:ol
l•~dores e mais Agentes Fiseacs, sendo os mesmos .Jnizl's prt•via
uwnte ouvidos dentro de hum prazo razoavel que lhes st~r;\ mar
c;Hio. 

Art. 72. Os Juizes de Orphãos c Ausentes ficão obrigados 
a rcmdter· no fim de cada trimestre, na Provinl'ia do Hio de 
Janeir<l directamenlc ao Thesouro, e. nas Províncias ús respPelivas 
Th('Sourarias de Filzenda, huma demonstração dos diniH~iros dos 
ausPntes que no decurso do mesmo trimestre homerem entre
gado aos Collectores e Administradores de Mczas de He!~das do 
ll'rmo ou termos de sua jurisdição, com declarilçiio da importan
da entrogue, da dala da entrega, e da herança j<Jcrmtc a que w~r
tPneen~m os dinlwiros. Se durante o trimestre não tiver havido 
('nlr('g-a al~uma, isto mesmo declararão os ditos Juizes. 

Art. 73. Os .Juizes de Orphãos promoverão os processos 
convenientes dos bens vagos consist1mtcs em bens d(~ raiz qu«', 
por falta de senhores e herdeiros er~rtos, são recolhidos ao The
souro P11blico, afim de que sejão arrematados em hasta publica, 
com as solemnidades legaes, hum armo depois de encerrado o 
inventario, e o seu producto liquido recolhido ao Thcsonro Na
cional c Thcsourarias nas l'rovincias, debaixo das mes11tas penas 
do artigo antecedente. 

Art. 7!~. Das decisões que impozerem as penas de multu e 
snspenS<iD com minadas neste Hegulamento haverá recurso no ef
li-ito d(~volutivo súmcnte no caso de multa, c em ambos os <'!Tdtos 
no raso de susp('I\São. 

O rec.urso S(~rti iniPrposlo no praw ~~~~ tkz dias, llil Cl\rte para 
o Comelho de Estado, c nas Pmvincias das Thcsourarias pora o 
l\Iinisterio da Fazenda, e deste para o Conselho de Estado. 

Art. 75. As Portarias do Ministerio da Fazenda c dos Ins
peetores das Thesourarias, expedidas em virtude das decisões que 
impozerem multas, terão força de sentença para se darem á exe
cução nos termos da legislação em vigor. 

A pena de suspensão será communicada ás autoridades Ju
diciarias, para mandarem intima-la ao condemnado, c a de de
sobediencia se fará elfcctiva pelas autoridades competentes. 

Art. 76. Nos municipios onde houyer mais de hum escri
Yão de orphãos, senirá hum delles por nomeação do governo, 
que fica autorisado para crcar officios de escriYães do juizo de 
ausentes nos lugares onde a extensão do fôro assim o exigir. 

Art. 77. Aos Escrivães compete, além da expedição dos 
actos e processos judiciaes: 

1." l~scripturar os I i v r os 1le contabilidade cstahelPcidos neste 
UP;rulamrnto. 57 
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2." Extrahir do lin·o de rP-cPifa P r!Psprza dos ilinlwiros {t 
cargo do curador, no principio dr, cada mrz, a conta corrente 
de que trata o art. 4'~, c a guia r,xplicaliva do producto li
quido arrecadado no mrz anterior, com especificação do que 
prrtcnccr à conía de cada hnma arrecadar,ào e administração, 
a qual será authenticada com a assi~nalura do Juiz. 

3. o Helnctter no principio de cadà anno, sob as p(•nas do 
art. G9, por intermedio dos rPspectiros .luizC's. na Cürte ao 
Thesouro Nacional, nas Provineias ;ís Thesomnrias, c nos demais 
termos fóra das Capilaes aos Chefes das Estaçót•s erwHTPgadas 
da cobrança da renda, hnma rela<;ão exaeta de todas as arrc
cadaçnes de heranças jacentes, bt~ns de ausentes c vagos, que 
existirem no carlorio, com deelaração da data da arrecadaçãot 
nome do finado, natureza e it!1portancia dos bens arreeadadost 
especificando quaes os qnc se recolhi\rão aos corres, c quaes 
os que fieão na administra~·fio dn juizo: sP são conheeidos ou 
desconlwcidos os ausentes a quem perten1:ão ou devão per
tencer os bens arrecadados, se pende habilitação ou n•ela~ 
mação, nome do curador, cstndo das respeetints contas c saldo 
que existe em sen poder, e do mais que conrier para escla
recimcnlo das repartiçiics fisracs. 

Art. 7S. O fiovcrno poderú nonwar curadores gcnres das 
heranças jacentes e bens de ausentes, onde f'M conveniente, 
reduzindo nesse caso as porcentagens marcadas para os cura
dores nos arts. 82 e 83. 

Art. 79. Aos curadores dados <Ís heranças jacentes c Lcns 
de ausentes' compele: 

t.o A arrccada\'ãll c administração das lteranças jacentes ·C 

bens de ansentPs, de que forem encarregados, representando 
pP!as mc~;mas hrranças c bens l'lll juizo c f('mt deliP, deman
dando ~~sendo dt•nrarHlado JWio qtw llles diss1·r n·speilo. 

':!." 'fpr ern hoa guarda I' consen;u;üo os bens ar·n•c<Jdados 
que lhcg forem eonliados, c dar partilha aos herdeiros habi~ 
litados, se estes nfio quizcrem !'azedo amip;avelmenle nos casos 
em que lhes !te permittido. 

3. 0 I'romover actiramente pelos meios legacs a arrecadação 
de lodos os bens e objeclos pertPncentt~s <Ís hnranças jacentes 
e palrimonio dos ausentes, ~~ a cohrarH:a de todas as dividas 
activas. 

4 .. o Solicitar nos devidos tempos a arrC'matação ou arren
damento dos bens, conforme o disposto neste Hegularncnlo. 

5.0 Dar cumprimento ao tesLunento nos casos em que ao 
Juiz de Orphàos competir a arrrcatlação dos bens dos fallccidos 
testados, prestando contas no Juizo cmnprlente, sem todavia 
perceber vintena. 

G. o Entregar nos eofres publicos todos os din twirós exis
tentes das heranças, e o prodncto de todos os bens e ciTeitflS 
arrecadados nns {·pocas mnrc:Hias tlP'I'~ He~u!amell'to, tudo 
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iioh as penas co:nm i nadas no art. 43 da Lei n. o 51'!. de 28 
de Oulubro de 18",8, t~ outras disposi\~üt~s rm v·igor, as quaes 
lhes serão irnrJoslas pelas autoridades judiciarias ou pelo The
souro c Thesournrias. 

Art. 80. Os par<mtes mais proximos do defunto ou ausente 
serão prcferitlcs aos estranhos para curadores, se forem idoneos. 

Os parentes nomeados c.uradores das heranças jacentes e 
hens de ausentes admihi~t mrfio os bens na forma das I.eis, 
tle;mdo sujeitos a todos os onus e gozando de todas as lan
tagens dos demais curadores. 

Art. ~1. Os curadores incorrerão na pena de dcmissí\o, se 
por negligencia sua niio se arr~cadarem devidamcntt~ os bens 
da herant;a, v se não promoverem a cobrança dns diYidas activas, 
alúm de ficarem n~sponsa v eis, bt'm como seus liadort'S, pelos 
prejuízos que so!Trer a mesma herança. 

Art. 82. Do produelo que se armcadar e apurar dos bens 
mencionados nos artigos anteeedentPs, depois de abatidas as 
despPzas do custeio I' Pxpedicnte dellas, se dcduzirüo 6 1/2 °/0 , 

a saber: 
Hum por cento para o Juiz. 
Dito para o Escrhão, al!~tn dos emolunwnlos que lhe per

tencerem pelos actos dos processos. 
l>ito para o Procmador da Fazenda, ou a IJUCill fora da 

Capital servir de fiscal por parte da Fazenda. 
l\Jeio 11or cento para o Solicitador. 
Trcs dilos para o Procurador, semoutros alguns emolu

mentos. 
A porcentagem de que trata este arligo será deduzida só

mente do dinheiro liquido achado em especie no t~spolio do 
intestado, ou prownicnte da cobrant:a da:> dividas adiYas, dos 
arreJHlamenlos t' arnmwlarües dos bens. 

Arl. H:L Os ruraclorl's, alt'-m <la JHin·t~IILt;.;l'lll lh:ada no 
artigo anlecedenk, Jwreebcriio mais: 

Dous por cento do nlor dos bens moveis e sPmoventes, que 
não forem arrematados, e licarem confiados ;í. sua guarda: 

Dous por cento do rendimento liquido dos bens dn raiz 
que ficarem debaixo de sua guarda e administração, com tanto 
que o total desla porcentagem nüo exceda á somma annual de 
400~000. 

Art. 8~. Todos os sobreditos funccionarios são obrigados 
a indemnisar o Thesouro Nacional por seus bens havidos e por 
haver pelos descaminhos c prejuizos a qtiC derem causa. 
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CAPITULO J r. 

Dos bens do evento. 

Art. 85. São bens do evento os csc;ravos, gado ou bestns, 
achados, sem se saber do senhor ou dono a quem perll'll\'fio; 
o seu producto liquido deve ser l'écolhido lÍ Rccebedoria do l\Ju
nieipio da Côrtc. 

Art. Sü. No Juizo da provedoria dos resíduos, na conformi
dade do art. 114. § 2. 0 da V~i de 3 de ])czernbro de 181!.1, haverá 
para arrecadação, e arrematação dos bens do evento, os livros 
seguintes : 

1. o O lirro das arrecadaçõe~. em que si lançat'i10 o dia. mel 
e anno da achada, o nome, naturalidade, itlade c sign:1cs dos 
tJscraYos achados, com todas as declarações que delh~s se pu
derem haver; a etir e signacs do gado ou bestas, o nome de quem 
as achou c o lugar onde forão achadas, e bem assi 111 o valor em 
que forão avaliadas. 

2. o O livro de termos, em que se lançarão as avaliações dos 
escravos, gado c bestas achadas, c os de arrcmataçües dellas e 
das remessas do produclo á reccbedoria. 

3. 0 O li\'fo dos depositos, em que se lançarão as v1·rbas da 
entrada c sabida dos ditos escravos, gado c bestas do evento, 
que lüio de ser depositadas no deposito geral. 

Art. 87. Os livros de que trata o artigo antecedente serão 
fornecidos pelo escrivão, c abertos, rubricados e encerrados pelo 
Juiz. 

Art. 88. Logo que forem apresentados os escravos, gado e 
bestas achadas, c pelas dilligencias e averiguaçücs a que se pro
ceder se não conseguir saber a quem pertencem, se fal'â imme
diatamPnte a avaliação, e verificado o lan~anw11to nos termos 
elo art. Hli § 1.0

, SI~ remnterlio ao ciPposito geral. 
Art. t!U. A avaliação será feita por peritos nomeados pelo 

Juiz. 
Art. !JO. Feita a avaliação, se passarão logo editaes, por que 

se chamem as pessoas que tiverem direito aJs escravos, bestas 
c gado achados do evento, sendo 30 dias para os escravos, e 
:J para o gado ou hcslas ; estes cclilacs serão am);ados nos lu
gares pnblicos, e publicados nos periodicos, c deverJo conter 
a deseripção dos bens, com todos os signaes e declarações por 
que se possa conhecer a identidade c as circumstancias c dala 
da achada ou entrega. 

Art. 91. l<'indo o prazo tios editaes tle que trata o artigo 
antecedente, serão arrematados os escravos, bestas ou gado do 
evento, precedendo editaes, que serão affixados na casa das au
dicncias, c publicados nos periodicos no dia da affixaça@l e no 
da arrematação, mediando entre este e aqucllc trcs dias, in
dependentemente de pregões. 



Art. !H. Feita a arrt.lmatac:ão, depois de deduzidas as lles
pczas do Juiz c do deposito e poreentagens, se remcUcní o pro
dueto liquido ;í HcceLPdoria do l\lunicipio, regulando-se as por
eentagens pelo que fica dispüslo no art. 82. 

Art. !l3. O 13nco para liberdade dos escravos será prefPrido 
a qualquer outro, ainda qui' superior seja, desde que cubra a 
avalia<;iio. 

Art. H4. Se até ao acto da armmatação, e ~ntes da entn•ga 
do objecto no arremata nlc, e de recolhido o producto, com parecer 
o dono a welamar, o Juiz sobrcslará na arrematação ou entrega; 
e provando elle o seu direito, identidade de 1wssoa c do objeeto, 
não terá lugar a arrematação, ou ficará ella sem cll'eito. 

Art. !);) Se depois de eoncluida n arrematac:ão, e recolhido 
o produdo á Hf~cebedoria do l\Iunieipio, eompareeer o dono 
do Pseravo O•J animal aehado do evento, c justificar pelos meios 
competPntcs, no Juizo da Jlmvedoria, o seu dommio 1wsse cs
era\'0 ou animal, e a identidade dclle, de maneira que o Juiz 
rNonlwça o seu direito, ordenará por sua sentença que se lhe 
I'Ill l'l'gnc o produclo liquido da arremata<;ão do mesmo es
cravo ou animal, e lhe dará precatorio para o levantamento, 
na fúrma do art. 58 drste regulamento, sem que deva S1~r aeom
panhado dos autos originacs da justifkaçflo. 

1'\estas justificações será ouvido o Jlrocurador da Fazenda c 
nas deprecadas para o levantamento terá vista no Thesouro Na
cional o Procurador Fiscal. 

Art. !16. O Juiz competente, quando houver de proceder na 
eonformidade dos artigos anteedenles, ordenará que seja ouvido o 
l'rocurador da Fazenda, o qual assistirá a todos os actos do pro
ePsso, e deverá requcret' tudo quanto fôr conveniente ü boa 
arreeadação, avaliação e anematação dos bens do evento, o 
para que rl'alisf•m as entradas do producto delks no prazo legal. 

Art. !17. O esct'h'i\o do .luiw renwllcr;í nos HWzt·s th~ Ja
neiro e Julho de cada armo, ao Thesouro Naciunal, por inler
medio do respectivo Juiz, uma relação cxacta dos bens do evento 
arrematados, com as declarações constantes dos livros eompe
tcntes, acompanhada de uma conta circumslanciada das des
pezas de trata o art. 92. 

CAPITULO Y. 

Disposições transitarias. 

Art. HS. O presente regulamento ter;í e!Teito e vigor tres 
dias depois de sua publieação no Município da Côrte, e nas 
eapitaes das provincias desde que fur publicado nos periodicos 
em que o forem os actos omciaes. 

Art. !)!). Todas as heranças jacentes ora existentes no Juizo , 
Heão sujeitas as disposições deste regulamento em tudo quanto 
lhes fôr applícavcL 
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Art. 100. Logo qne fôr publicado o presente regulamento, os 
Juizes de Orphãos ordenarão aos seus cserivlies que t>rganisem 
e enviem por intermedio dclles, com toda a brevidade, ao Thc
souro e Thesourarias e mais esta~ões fiscaes, uma relação de 
t0das as arrreada(:ões de hcralll:a~ jaccn!Ps, bens de ausentes 
e vag-os, que se aelwre1n na adminislni\'Üo do Juizo, com as 
dcclaraçii(~S exigidas no art. 77 ~ 3. 0 

Art. 101. Ficüo revogadas todas as disposições em contra-rio. 
llio de Janeiro, 15 de Junho dn 18:)9.-Franci.sco de Saltes 
l'orrcs Homem. 

DECRETO l'i." 2.434- de 22 de Junho de 185!). 

Créa huma cadeira para o t'llsino religioso 110 Imperial Col
legio de Pedro Segundo , e marca os vencimentos do 

respectivo Pro(essor. 

Hei por bem Dceretar o seguinte: 
Art. 1.• Para o ensino da doutrina christã c da historia 

sagrada do Imperial Collcgio de Pedro SPgundo, de que trata 
o ~ :J. • do art. 48 do Decreto n." 2. OOü de 2'~ de Outubw 
de 1857, fica crcada huma cadeira espeeial. 

Art. 2. A regencia desta cadeira competirá á hum dos 
Capellãcs dos Estabelecimentos do dito Collcgio. 

Art. 3. 0 O Capellão que fôr nomeado lerá dimito sómcnte 
aos vencimentos marcados na ultillla parte do art. 97 do lle
gulamento de 17 <k FcvNPiro dP 1H5'•·· 

Art. 4.• Ficão revogadas as disposições Plll contrario. 
Sergio Teixeira de 1\J acedo, do 1\l PU Conselho, l\1 i nistro c 

Secretario de Estado dos l'irgoLios do Imperio, assim o tenha 
entendido e faç.a executar. Palacio do nio de Janeiro em vinte 
dons de Junho de mil oitocentos cincoenta c nove, lrigesimo 
oitavo da lndcpcndencia c do Impcno. 

Com a H ubricll de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

Sergio Tci:xeira de .bfaccdo: 
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Art. 100. Logo rpw fôr publicado o presente regulamento, os 
Juizes de Orphãos ordenarão aos seus cscriv.ãcs qu<~ erganisem 
e enviem por intermedio dclles, com toda a brevidade, ao Thc
souro e Thesourarias e mais estaeões flscacs, uma relação de 
tGdas as arrecadações de hcraru:a~ jacentes, bens de ausentes 
c \'agos, que se acharem na iHlrHinislnJ~·üo do Juizo, com as 
declaraçüPs exigidas no art. Ti~ :1." 

Art. 101. Ficão revogarias todas as disposições em contrwrio. 
Rio de Janeiro, 15 de Junho de 1K)9.-Francisco de Saltes 
J'on·cs Homem. 

DECRETO l\." 2.434-de 22 de Junho de 1859. 

Cn!a huma cadeira para o ensino rcli!Jioso no Imperial Col
legio de Pedro Segundo, e marca os vencimentos do 

respectiro Professor. 

Hei por bem Deeretar o sr~guinte: 
Art. 1." Para o ensino da doutrina chrislã c da historia 

sagrada do Imperial Collcgio de Pedro SPgundo, de que trata 
o § 3. o do art. 48 do Det:reto n." 2. O O ti de 2',. de Outubro 
de 1857, fica creada huma cadt~ira especial. 

Art. 2. A regencia desta cadeira competirá á hum dos 
Capcllãcs dos Estahelr~cimcntos do dito Collcgio. 

Art. 3.
0 

O Capellão que filr nomeado terá direito sómonte 
aos vencimentos marcados na ultima parte do art. 97 do He
gulamenlo de 17 de Fcv<'rPiro dP JH5'•·· 

Art. ~ .. o Fi cão n~vogadas as disposições 1'111 contrJrio. 
Sergio Teixeira de 1\Jneedo, do l\!eu Conselho, l\linistro c 

Secretario de Estado dos 1\'egodos do Irnpt>rio, ussim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em vinte 
dous de Junho d1~ mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo 
oitavo da Independencia c do llllpeno. 

Com a DubrictJ. de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Sergio Teixeira de JJfaccdo; 
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DECRETO N. 0 :.Ut35- de ti de Julho de 1859. 

[onade a Antonio de Paula Fernandes Eiras autorisação 
para explorar a.~ minas de can:üo de pedra que descobria 
c descobrir na Prot~i11cia de Panambw:o, e úrm assim 
as de qualquer outro mineral q11e descobrir na mesma 
Provincia. 

Attcndendo ao rpw :\lc J'Pprcsenlou Antonio de Paula Fer
nandes Eiras: Hei por he111 Conc<~d<:r-lhc autorisaçüo para por 
si, ou por mais de hullla Conl[Íanhia <:xplorar as minas de 
eanfio de pedra que dl'scolJrio e descobrir na Província de 
Pernambuco, c hem assi111 as de qualquer outro mineral que 
de,eobrit· na mes111a Proviueia, sob as condiç(ít:s qnn com este 
haixfio, assignarlas por Sergio Teixeira de Macedo, do l\Ieu 
Conselho, ~Iinistro c ~ccn•tario rk E~tado dos l\egoeios do Im
perio, q nc assim o tPnha enlen<l ido c f<u:a executar. Palacio 
do lHo de Janeiro, Plll st·is de .Julho de Iuil oitocentos cincocnta 
e nove, trigesiu10 oitavo da lndependPneia e do IÍnpcrio. 

Com a Rubrica de Sua )lagt:slade o Imperador. 

Sergio Tri.reira dt! :llacedo. 

Condições a que se t•ef(~t·e o Dect•eto d.esta data. 

J. a 

Fica concedida a Antonio de 'Paula Fernandes Eiras auto~ 
risação para por si ou por meio de huma Companhia explorai' 
por tempo de cineo annos, a contar dt•sta dala, as minas de 
earvfio de pedra que descohrio c d0scobrir na Província de 
Pernambuco, c hem assim as minas de qualquer outro mineral 
que descobrir na mesma Provinc~a. e no mesmo prazo designará 
os lugorcs em que lhe conyier ntin~rar. 

Escolllidos e dcsi,;nado~ os lugares para seus ttaba!Jtog de 
mincraçüo ser-lhc-hüo nellPs concedidos, salvos os direitos de 
terceiro, aló cento c cineoentu datas mineraes, as quaes serão 
mcdid:ts c demarcadas na fórma das Leis que n•gcm a mine
ração, cmTcndo por conta do conccssionario ou da Companhia 
as dcspezas resp<'divas. 



Se a mina f1'n· de ouro, prata, cobre ou chnmrlo, cada h uma 
data serü de 1!~1,750 braças quadradas, segundo a base d1~ ~~5 
braças quadradas por trabalhador, <~stabelecida no § 3." do 
art. 6. o do Alvar<Í de 13 de :\I aio de 1803, tomando-se o termo 
medi o de trabalhadores na fórnlil do § 2. o do art. 7 .• do llll'sruo 
Alvará. Se por{·m f<ir de outro qualquf'r min<'ral ou de qnal
({Uer producto chimico natural, a data terá o dobro deste nu
mero de braças. Na concessflo de datas de terras diamantinas 
se observará a legislação geral. 

.... 
Expirado o prazo de que tmla a condi<:ão 1.", se o con

cessionario ou a Companhia não tiven•m preenchido o numero 
de cento c cincocnta dutas dentro do mesmo prazo, não po
derão mais obter a concessão das que faltarem para o pmenclwr, 
salvo se dentro do dito prazo as tiYerem requerido, indicando 
os lugaJcs que houverem explorado, llcando obrigados a demar
ca-las dentro de hum anno, contado do dia em que lhes forem 
dfectivamente concedidas. 

- a d. 

Nas datas assim concedidas tPnl. o concrssionario ou a 
Companhia a faculdade de exclusivamente lavrar as minas que 
se descobrir. Esta faculdade durará por espaço de 30 annos, 
os quaes principiarão a correr da concessão de cada huma das 
datas. 

A ui n~1wm S<'r<Í licito a provei ta r-se dos I r aba lhos f<' i I os 
i)clo coneessionario, ou pela Companhia, antes ou depois desta 
concessão, nem tão pouco perturba-los, ou minerar dentro da área 
das dllas concedidas. 

O emprezario ou Companhia poderá aproveitar·-SC de todas 
ns madeiras existentes nos terrenos devolutos, cornprehendidos 
nas datas de que precisarem para a construcção de cdificios, 
pontes, estradas que forem nccessarias para seus trabalhos de 
mineração, assim como poderão desapropriar os terrenos de 
dominio particular, em que existirem minas de carvão de pedra. 

§,a 

As minas de ouro, prata, cobre, c chumbo llcarüo sujeitas 
nos impostos actuars, c aos que por Lri forem decretados. 
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9.• 

Quanto a outros mincrars ou produetos ehimicos naturars 
fkará sujeitos o c.<incessionario ou a Companhia aos onus que 
forem impostos por Lei, excepto nos primeiros cinco annos, 
durante os qnaes não pngarão imposto nenhum ou para explorar 
ou para lavrar, ficando porém entendido que serão sujeitos 
assim nestPs mesmos cinco annos, como em Lodo o tempo, ás 
disposições da Lei c regulamentos do Governo no que fôr con
cernente a r<'gu lar essa minNação, ou esta .seja uos terrenos 
devolutos, ou nos do dominio particular. 

to. 

Ao emprcznrio ou Companhia fica concr.rlida isenção dos 
direitos de importação para os materiaes c instrumentos que 
mandar vir do estrangeiro para os trabalhos de 1:xploração ou 
mineração. 

:111. 

]~sta concessão ficará dependente de approvação da As
scmbléa Geral L('gislativa. 

Palacio d.o Hitl de Janeiro em (! de Julho de 1859.
Sergio Teixeira de Macedo. 

DECRETO N.o :2.4~6- de G de Julho de 181>9. 

lnnova o coutracto celebrado com Caetano Dias da St.lva, 
emprezario da navegação por vapor-Espírito Santo. 

Attcndcndo ao que l\Ie requereu Caetano Dias da Silva, 
emprczario da navegação por vapor entre o porto do Rio de 
Janeiro, c o de S. l\latheus, na Província do ]~spirito Santo, 
com escala por ltnpernirim c Yictoria: Hei por bc111 innovar 
o contracto constante das condições <HllH'XüS ao JJecreto n.o ~.Oü3 
de 23 de Dezembro de 1857, c pcrmiltir ao supplieante a con
tinuação da mesma navegação com ns novas condições, que 
com este baixão assignadas por Sergio Teixeira de 1\Iaeedo, do 

58 



9.• 

Quanto a outros minerars ou productos ehimicos naturars 
fkará sujeitos o concessiouario ou a Companhia aos onus que 
lore111 impostos por Lei, excepto nos primeiros cinco annos, 
durante vs qnacs wio pagarão imposto nenhum ou para explorat· 
ou para lavrar, ficando porém entendido que serão sujeitos 
assim nestes mesmos cinco annos, como em lodo o tempo, ás 
1lisposi1:õ(ls ela Lei c regulamentos do GovcnJI) no qtw fôr con
cernente a n'gular essa mineração, ou esta .seja uos terrenos 
devolulos, ou 110s do domínio particular. 

Ao cmprcznrio ou Companhia fica conccflida isenção dos 
direitos de i111portação para os materiaes e instrumentos que 
mandar vir do estrangeiro para os trabalhos de <~xploraçi.io ou 
m ineraçao. 

:lt. 

J~sta concessão ficará dependente de approvação da As
scmbléa Geral LPgislativn. 

Palacio do Hit> de Janeiro em {; de Julho de 1859.
Sergio 1'eixeira de lJfacedo. 

DECHETO N.o ~UM- de G de Julho de 18ti9. 

lnnow o conlraclo celebrado com Caetano Dias da Silva, 
emprezario da navegação por vapor-Espirilo Santo. 

Attcndendo no que l\Ie requereu Caetano Dias da Silva, 
empn·zario da nan'gaç.i'ío por vapor entre o porto do lHo de 
Janeiro, e o de S. l\lalheus, na Província do l~spirito Santo, 
com escala por ltnpemirim c Yictoria: Hei por beru innovar 
o conlraclo constante das condições ntllH'Xas ao Jkcrelo n.o 2

1
.0(.)3 

de 23 de Dezembro de 1857, c permittir ao supplicante a con
tinuação da mesma navrgnção com ns novas condições, que 
com este baixfio assignadas por Sergio Teixeira de 1\Iaredo, do 
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Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ncgocios do 
lmperio, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio 
do H.io de Janeiro em seis de Julho de mil oitocentos cincoenta 
c nove, trigesimo oitavo da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magastade o Imperador. 

Sergio 1'tixeira de Macedo. 

t.;ondi~ões a que se refet•e o Decreto 11. 0 2.4,38 
de 8 de .Julho de •839. 

Art. 1. o A demora dos vapores, de que trata a condição 
3.• do contracto de 23 de Dczemhi"O de 18;)7, será a neccssaria 
para a entrega e recebimento de cargas, nunca excedendo a 
:16 horas de dia, exclusive domingos e dias santos. O mesmo 
se observanl. nas demoras em qualquer outro porto, em que 
vierem a tocar os vapores da Companhia de conformidade tom 
a 2 ... parte da condição 1. a 

Art. 2. o Fic,a prorogado por dons mezcs o prazo de dezoito, 
dentro do qual devem começar a trabalhar os ''apores, de que 
tratão as condições 4. • e 5. • do dito contracto, continuando a 
ser feito como até agora o servi~o no porto de ltapemirim, onde 
os vapores tocarão em todas as viagens ua ida c na volta. 

Art. 3.0 As passagens e fretes, de quo trata a condição 7.a 
do citado contracto serão reguladas d'ora avante conforme a 
tabella junta. 

Art. fa..o Logo que o Rio i\ovo srja dcsobstruido e pcr
mitta o transporte de pt·otluelos Plll pPti'Wnas cmhan:açõcs;, o 
emprczat·ig, ou a Companhia fará tocar os vapores am l1iuma 
em todas as viagens na ida e na yolta, que fizerem mensalmente 
em virtude do contracto de 23 de Dezembro de 1857. 

Palaci~ do Rio de Janeiro em G de Julho de 1859.- Sergio 
Teixeira de M acrdo. 
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Tabella tias llassagens e ft•etes. 

DESTINOS. 

Do Rio de Janeiro para Itnprrnirirn e 
Piuma, livres .•..•...•...••....•.•• 

Idem, mucamas. ..•.....••....••••.• 
ld••m, escra,·os ••.........••..•••...• 
----------------

Do IUo de Janeiro para a Yictoria, 
liHN.,,.,.,.,,,,.,.,,,, .... ,,.,, .. 

Idem, mucarnas ...••..•••••..•.••••• 
1 Idem, escravos ••.•....•.•....•••..•. 
----------------·---

Do Rio de Janeiro para S • .l\lntheus, 
liHes., ........................... . 

Idem, mucamas ••.•..•••••••••.•••.• 
Idem, ~craYo~ ••.....•....•..•••...• 

358 
':!OS 

35S 

... .. . . ..... t~R ...... f44! 
-- --!----- r-----

40S 35S 258 35S 3\JS 
...... ':!OS 
...... , .... . 1~8 ...... H$ 
---------

&08 

188 

As crianças de 1 a 4 nnnos inclusiYe nada pagarllo; e as de 5 a 10 
annos, nao occupando camarote especial pagarao meia passagem con
forme a parte do nayio que occuparem. 

~ ~ 
~ ·~ ·~ 
.c "" .c o ;! ~ 
t ; 2 ~ 
~ "'1 ~ 

FRETES. 

----·------------·----·--·-·- -- -----
llo Rio 4e .T11neirn pnrn ltnpemiritn e l'iun111....... 320 6{0 3':!0 
Idem para Victoria.. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 320 640 M!O 
ldent para S. Matheus......... .. .............. ... 400 800 400 

Qualquer Yolurne cujo frete nao fôr r.ostume calculttr-se por arroba 
ou por all{ueire, pagará por pé cubico, conforme o espaço I{Ue occupar, 
ou o que as partes convencionarem. 
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DECRETO N.o 2.5.37- de G de Julho de 185tl. 

Approv~ varias alterações ao Decreto de 13 de Jlarço de 
18'l4, que reformolt o plano do Monte Pio Geral de 

Economia dos Servidores do Estado. 

Attendendo ao que lHe rrprcsentou a Dircctoria do l\Ionte 
Pio fieral dos Senidorrs do Estado, llei por bem que de oru 
em diante se obs1~rvern as alteraçües quo para maior garantia 
c solidez dt:tque!le Estabelecimento n mesma Virecloria, auto
risada por me3a plena, suhrnett('l! ú .\linha llllperial Approvar;:io, 
e que com este baixão as::iignadas pelo Banin dll ~Iuriliba, do 
~leu Conselho, Ministro c Sccrrtario de Estado dos Negocios da 
Justiça, que assim o tenha entendido e fat;a executar. Palacio do 
1\io de Janeiro Prn seis de Julho de mil oitocentos cinco!~P.tu 
e oito, trigesimo oitavo da Intlepentleucia c do Impcrio. 

Com a llubriea de Sua ~Iagcstadc o Imperador. 

Barão de Muriúúa. 

AUet•acõe~ feitas ao n~ct•cto de :11.3 d~ llat•<•o 
de :IS-I:.f:, que t•efo11•nnou o pluno do ,JJontt~ 
Pio Geral de Econouaia doM Servldot·e~ do 
Estado , e que baixão cont o J)ecreto desta 
data. 

Art. t.o A I>ircctorin rlo 1\fonfc Pio l.cral do Economia 
dos St~rvidorcs do J~!'itatlo se cornporiÍ de sete membros, a saber: 
hlllm Presidente, hum vicc-Prssidentc, hum Secretario, hum 
Tbesoureiro c tres Directorcs. 

Art. 2. 0 A joia de que trata o art. 1.0 do Decreto de 13 
da Mnrto de 18!~4 será calculada do modo segnintc: 
Até 25 annos de idade 10 °/o· 
De 25 a 30, 20 °/o. 
De 30 a 35, 40 "lo. 
De 35 a 40, 60 ·;n. 
J)e qÜ a 45, 80 °/o. 
De 45 a 50, 100 °} 0 • 

De 50 a 55, UO o;,. 
De 55 a 60, 180 °/0 • 

A annuidade continuará a ser de 5 °/, eomo atú agora. 
Art. 3. 0 Do 1. 0 de Julho corrente em diante não se fará 

desconto algum nas pensões que competem aos pensionistas do 
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)Jonte Pio Geral, embora núo SI' tenha procedido ao rateio de 
qu(l tratão os arts. 15, Hi c 17 do De~;rcto de 13 de l\Iarço 
de 18'1'•·. 

Art. 4. 0 A idade dos 111hos c netos tarões de qne tratão 
os arts. 8 e 10 do citado Hen·eto StTiÍ de vinte e hum aunos 
para os pensionistas llerdc•iros dos ~;ontribuinlcs que se iusere
H'l"CIII de ora em diante, continuando port•m a ser a mesma 
para os dos aduaes . 

.\ rt. 5. o F irão n•vogada" todas as dispo~ic:õrs dos Drcretos 
de '.!2 de Junho de 1~3G e 13 de 'lar•:o de ts·~~, que ~e oppu
zercm ás prest>nt~·s altcrat,:iic~. 

Palacio do Hio de Janeiro Gm seis de Julho de 185!J.
Barão de Jlluritiúa. 

DECRETO N." 2.!~38- de G de Julho de 1859. 

Declara como se deve procoeder nos processos de que l rala o 
artigo 205 do Codigo do Processo Crill!iltal. 

Hei por bem Usando da attribuição qufl l\Ic confereo nr
t.igo cento e dous paragrapllo doze da Comtituu;ão do lmperio, 
J)ecrctar o segumte. 

Art. t .• Nos processos de que trata o artigo 205 do Co
digo do Processo Criminal poderão ser inquiridas tantas teste
munhas quantas forem necessarins para o descobrimento da 
verdade. 

Art. 2.• ~úmrntc por impedimento invencível c declara
do na senlcn~a ptHkrú esta ser proferida depois lia segunda 
audiencia. 

U Barão de l\Iuritiba, do 1\lcu Conselho, Ministro e Se
ereta rio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido e faça executar. Palaeio do U1o de Janeiro, em seis 
de Julho de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo 
da lndependClncia c do lmpcrio. 

Com a Rubríca de Sua Magcstadc o Imperador. 

Barüo de Jlluntióa. 

• 



)lonle Pio Geral, cmhora não SI' lenha procedido ao rateio de 
qu!l tl'alflo o:> arts. 15, Hi c 17 do Decreto de 13 de l\larço 

de 18VL 
Art. 4. o A idade dos 11lhos c netos tarões de qne t ratão 

os arts. 8 e 10 do citado Hecrelo S!'rá de vinte e hum aunos 
para os pensionistas herdeiros dos contribuintes que se inscrc
wre•u de ora em diante, continuando IJOrém a ser a mesma 
para o~ dos ad uaes. 

Art. 5. 0 Iil"iil' rt'\'ogada" todas as dispo~h:õr-s dos Drcretos 
de :!~ de Junho de t:::3G e 13 de ~lart;o de tt;·~~, qne :'C oppu-
zerem ás prest•I\tl'S a\ll'raçüe~. 

Palacio do Hin de hneiro <:m seis de Julho de 18:S!J.-

Barilu de Jlluri tiúa. 

DECRETO N." 2.43B- de 6 de Julho de 1859. 

Declara como se deve procoeder nos processos de que L r a la o 
artigo 205 du Codigo do 1' roccsso Crimi11al. 

Hei por bem Usando da attribuição qu~ l\Ie confereo ar
tigo cento e dons paragrapho doze da Constilnu;ão do lmperio, 

J)ecrctar o scgu111te. 
Art. t.• Nos processos de que trata o artigo 20!> do Co-

digo do Processo Criminal poderão ser inquiridas tantas teste
munhas quantas forem ncccssarins para o descobrimento da 

verdade. 
Art. 2. 8 Súmrntc por impenimento invencivcl c declara-

do na sentença }llHh'ní l's\a ser proferida tkpois da segunda 

audieneia. 
U Barão de l\luritiba, do l\lcu Conselho, Ministro e Se-

r reta rio de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha en
tendido c faça exccut:ll'. Palaeio do U10 de Janeiro, em seis 
de Julho de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo 
da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubríca de Sua Mngestadc o Imperador. 

Barão de lllttritióa. 

• 
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Sr.nhor. - Em consequcncia do que l'eprcsentárão o Ca
pitiio do Porto da Província de Santa Catharina, e o Comman
dantc da Companhia de Aprendizes Marinheiros daquclla Pro
víncia, sobre a ncces!lidade de abonar-se ás praças da dita <tom
panhia uma camisa de baeta, ou panno awl, e de se lhes fornecer 
adi-antada a calça de panno da mesma côr, a que tem direito, 
depois de dous annos de serviço, ouvi a tal respeito o Conselho 
NaHtl, c concordando com o seu parecer emittido em Consulta 
de 17 de Maio ultimo, tenho a honra de nprescntar a Vossa 
l\lagestade Imperial o Decreto junto, alterando a tabella n.• 2, 
á que se refl're o Regulamento, que baixou com o Derreto 
n.• r,.u A de 5 de Junho 18' .. 5. De Vossa Magestade Imperial 
subdito ticl e reverente criado- Visconde de Abacté. 

Hio de Janeiro em 13 do Julho de 1859. 

DECHETO N.• 2.439-de 13 de Julho de 1859. 

Altera a tabella n. • 2, a quB se refere o Regulamento, que 
bai;rott com o Decreto n.• 411 A de 5 de Junho de 1845. 

Tomanào em consideração o relatorio, que Me foi tlpi·e
scnlado pelo .Meu Ministro e Scaetario de Estado dos Negocios 
da Marinha, ll~i por bem Ordenar o seguinte: 

Art. t. o As pra~ns do Corpo de I mperiaes Marinheiros 
e das Companhias de Aprendizes Marinheiros se abonaní, na 
occasião do seu alistamento, uma camisa de panno azul. 

Art. 2. 0 .Em lugar das duas camisas, que se abonavão 
por anno, se lhes dará, n'um semestre camisa de bacta, ou 
panno azul, e n'outro de brim. 

Art. 3.• Fonweer-sc-ha, sempre adiantada, a calça do 
panno azul, a que tem direito de dous em dous annos. 

Art. !L• Fil'a assim alterada a tabella n. 0 2, a que se 
refere o Regulamento, que baixou com o Decreto n.o .tH A 
de cinco da Junho de mil oitocentos e quarenta e cinco. 

O mesmo :Ministro e Secretario de Estado o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em treze 
de Julho de mil oitocentos e cincoenta e no,·e, trigesimo oitavo 
da lndependencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua i\lagestade o Imperador. 

Visconde de Abaeté. 
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DECHETO N.• 2.440- de 13 de Julho de 1859. 

Desannexa o Tenno de S. Raymundo Nonato do de Jaicór;, 
e reune o da lndependencia ao do Príncipe lmperial, c o 
da lJalalha ao da Parnahyba, na Província do Piaully. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
Art. 1.• l<ica desannexado do Termo de Jaic6z o de S. 

Raymundo Nonato, na Província do Piauhy, e sob a jurisdicçiio 
de hum Juiz Municipal que accummulará as funcções de Juiz do 
Orphnos. 

Art. 2. • O termo da lndcpcndencia fica reunido ao do 
Príncipe Imperial, c o da Batalha ao da Parnahyba, na mesma 
Província. 

O Barão de Mm·itiba, do Meu Conselho, Ministro e Srcre
lario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido c fê1Ça executar. Palacio do ltio dt! Janeiro mn treze de 
Julho de mil oitocentos c cincoenta e nove, trigesimo oitavo da 
lndcpcndencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua J\lagcslade o Imperador. 

Barão de Afuritiba. 

DECltETO N.• 2.441- de 13 de Julho de 1859. 

Dcsannexa o Termo de S. AHyucl do da Capital, e o 1't>lmr. 

ao de S. José, na Provincia de Santa CathariHa. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
O Termo de S. :Miguel fica desannexado do da Capital, e 

reunido ao de S. José, na Província do Santa Catharina, re
vogadas as disposições em contrario. 

O Barlio de 1\Iuritiba, do Meu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Nrgocim; da Justiça, assim o tenha er.ten
dido e faça executar. Palncio do Rio de Janeiro em tres de 
Julho de mil oitocentos ecincoenta e nove, trigesimo oitavo da 
lndcpendencia e do lmpcrio. 

Com a Uubrica dr Sua Mngestatle o Imperador. 

Barão de Jlluritiba. 



Senhor. - Em conscqucncia do quo rcprcsentárão o Ca
pitão do Porto da Província de Santa Catharina, c o Cornman
dantc da Companhia de Aprendizes Marinheiros daquclla Pro
víncia, sobre a necessidade de abonar-se ás praças da dita ftom
panhia uma eamisa de baeta, ou panno azul, c de se lhes fornecer 
adi-antada a calça de panno da mesma cô1·, a que tem direito, 
depoi§ de dous annos de serviço, ouvi a tal respeito o Conselho 
Na\·<~ I, c concordando com o seu parecer emittido em Consulta 
de 17 de Maio ultimo, tenho a honra de apreseniH a Vossa 
l\lagestade Imperial o Decrdo junto, alterando a tabella n.o 2, 
á que se r~frrc o Regulamento, que baixou com o Derreto 
n.• /~11 A de 5 de Junho J8'J5. De Vossa Magcstade Imperial 
subdito fiel e reverente criado- Visconde de Abacté. 

Hio de Janeiro em 13 do Julho de 1859. 

DECHETO N.o 2.439-de 13 de Julho de 1859. 

Altera a tabella n. • 2, a qus se re(et·e o Regulamento, que 
bai:rott com o Decreto n.o 411 A de 5 de Junho de 1845. 

Tomando em consideração o relatorio, que Me foi apre
sentado pelo Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
da Marinha, ll~i por bem Ordenai· o seguinte: 

Art. 1. o As prnças do Corpo de I mperiaes Marinheiros 
e das Companhias de Aprendizes Marinheiros se abonará, na 
occasião do seu alistamento, uma camisa de panno azul. 

Art. 2. 0 Em lugar das duas camisas, que se abonavão 
por anno, se llu~s dará, n'um semestre camisa de baeta, ou 
panno azul, e n'outro de brim. 

Art. 3.° Fonweer-sc-ha, sempre adiantada, a ealçn do 
panno uwl, a que tem direito de dous em dous annos. 

Art. /Lo Fim assim alterada a tabella n. 0 2, a que se 
refere o Regulamento, que baixou com o Decreto n.o 4H A 
de cinco du Junho de mil oitocentos e quarenta c cinco. 

O mesmo Ministro c Secretario de Estado o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em treze 
de Julho de mil oitocentos e cinrocnta e no,·e, trigesimo oitavo 
da lndependcncia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestade o Imperador. 

Visconde de Abaeté. 
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DECRETO !\. 0 2.H2-de 1G de Julho de 1859. 

Promulga a not·a Convençlio fluvial entre o lmpcrio do Brasil 
e a llcpublica do Perú. 

Tendo-se concluido c assignadn Pm Lima , nos 22 dP Ou
tubro do anno proximo passadt>, hurna no\a ConvPnçüo lluvial 
entre o lmpPrio ~~ a Hcpuhlica do Pení, c sido trocadas as res
vecli1'as nttifka~;üps 1'111 27 de~ 1\laio deste unno, Jld por lwm 
ordenar que a dita Cumcnç<io sPja observada e cun1prida tfio 
íntciram~nte eomo nella se contém . 

.José Maria <la Silva Panmlws, do :\feu r:onsclilo, Ministro 
e Secr<~tario de Estado d<)S r\egoeios Estr;tngeiros, o tPnllll assim 
entendido e faça executar. Palacio do Hio de .lanPiro Plll <lese
seis de Julho de mil oitocentos c citH'oenta e non~, trigcsirno oi
tavo da Indcpendcneit~ e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagt>stadc o Imperador. 

José lllaria da Silva Paranlws. 

«=:onvencão dhn•ial enh•e o ImtiC'll•io tio Ba•asil 
· c a llet•nblica do t•ca•ú. 

Nós D. Pedro li, Irnprrador Constilucionnl e Drft>nsor 
Perpetuo do Brasil, &e. Vawrnos saber a todos os que a pr<'sente 
Carta de confirmaçã0, approyaçfio e r:üiftca\~ão ''irem, que aos 
22 dias do mcz de Outubro de 1858 eoncluio-se c foi assignada 
na cidade de Lima, entre o Impcrio c a lh•publica do Pcrú, pelos 
respectivos Plenipotcnr.iarios, que se achavão munidos dos com
petentes plenos poderes, hum a Convrnçflo fluvial do theor seguinte: 

Ern nome da Santíssima e ~·ndivisircl Trindade. 

S. l\1. o Imperador do nrasil e a Ikpublica do Pcní, igual
mente animados do dcsPjo de estreitar c fortificar as relaçüPs de 
amizade c boa intelligencia que felizmente existem entre os dons 
paizes, penetrados da necessidndc e con ven ieneia de proteger o 
dcsenvolyer, em beneficio reciproco, os interesses commerciaes 
e de nayegação que os ligão; e rPsenando-se para celebrar hum 
tratado definitivo c que eontenha estipulações permanentes, á 
vista de dados mais cxactos e seguros, e eom melhor conheci
mento das necessidades do commercio de ambos os povos, me
diante o estudo pratico do seu desenvolvimento e progresso, 
resolverão celebrar huma nova Crmvenção llmial que procncha 
por ora aquclles irnporlantes objectos, attendendo ús actuacs eir
cumslaneias c condições dos Estado:; eoulrnctanles. 
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Para este fim eonft~rirão plenos pcdPres suffiC'il~ntcs, 
a saber: 

Sua l\lagcstadc o Imperador elo Brasil ao Sr. l\Iigucll\Iaria 
Lisboa, do Seu Conselho, dignitario da Ordem Imperial da Ho~n, 
commendador da '!:lc Christo do Brasil, e Sell enviado cxtraor
dinario c ministro plL~nipotcndario na Republiea do Perú: 

E o Exm. Conselho de Ministros, encarregado do PndPt' 
Ex«~culivo da Hcpubliea, ao Sr. ])r. O. ~!anocl Ortiz de Zev.allos, 
ministro de Estado nas repartições de relações cxtcríon~s, e de 
fazcn1la c commercio. 

Os quacs depois de trocados, examinados c achados em bca 
e devida fórrna seus respediyos plenos voocres, com.:ordarüo 
nos artigos seguintes: 

Art. 1." Sua Magcstade o Imperador do Brasil c a llepu
hlica do Perú convém em declarar livres as communicaçües entre 
seus Estados, por quac~quer vias terrestres ou fluviaes que dt\em 
passagem de hum a outro tenitorio; c em que o transito das 
[JCSsoas e suas baga!.\ens, pela fronteira, seja isento de todo imposto 
narional ou municipal, sujeitando-se unieamcntc a; ditas pe-ssoas 
e suas bagagens ao:> regulamentos Hscaes e de policia (rue cada 
(;ovcrno estabelecer no seu respectivo territorio. 

Ar L 2. o Sua J\lagestade o Imperador do Brasil convém em 
perrnittir, como concessão especial, que as embarcações Peruanas, 
rngulannente registradas, possão livremente passar do Pcní ao 
Brasil, c vir:c-vcrsa, pdo rio Amazonas ou l\laranhão, e sahir 
pelo dito rio ao oceano, c vice-versa, sempre que se sujeitem 
ao;, regulamentos tlscaes c de policia estabccidos pela autor:dade 
surwrior Brasileira. 

Art. 3. o Em reciprocidade c compensação, a Hepuhlica do 
rcní eonv(·m lambem em permittir, como concessão especial, que 
as f'lllharca(JlCS Brasileiras, n~gulannente registradas, possão li
vrenlPilln passar do Brasil ao PerÍI, e n:a-t:cn:a, pt~lo dito rio 
:\mazonas Oll l\Iaranhão, SCill!JI'c <iUe se sujeitem aos regula
mentos fiscaes c de polida estabelecidos reJa autoridade supe
rior Peruana. 

Art. h." Estes regulamentos devem ser os mais favoraveis 
ú navcgar;no c commercio dos dous paizrs. 

Art. 5. o _'\s duas Altas Partes Contratantes adaptarão, de 
commum accordo, na extensão do rio Am:>zonas que rcspccliva
mcntc lhes pertence, ilum systcma de policia tllU'ial, e os regu
lamentos liscacs que ti verem de cstabe!Pccr nos portos habilita
dos para o commcrcio, conservando a possível uniformidade, 
quanto seja compatível com as leis dos dous paizes. 

Art. U. o Para os em~itos desta 1:01n-enção scnio considera
das, como embarcações nrasileiras ou Pcruimas, aqucllas cujos 
donos c capitães scjão rcspectivauwnlc subditos do Brasil, ou 
.cidadãos do Perú, cujo rol de equipag-em, licenças e patentes 
~~ertiilt!l!CIIl em llcvida fôrma l{lte forJo matriculadas Clll confor-

5\l 
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midade das ordenançns e leis das suas Nacões, e que usão leg-al
mente de suas bandeiras. 

Art. 7. · As cmbarcaçõrs de que tratão os artigos prece
dentes poderão commerciar livremente naquelles portos fluviaes 
do Brasil ou do Pcní, que para esse fim se achão ou forem habi
litados pelos respectivos Gov~rnos. 

Art. 8. · Cada Governo designaní. o lognr fúra de seus por
tos habilitados em que possão communiear eom a terra as um
harcaçõcs que no curso de sua ''iagem necessitarem reparar 
suas anrias, ou prover-se de eombustin~l ou de outros objectos 
indispensavcis. A arril~ada súmente <lurarú o tempo nccessario 
para o objccto que a molivar, e as autoridades do Jogar exi
girão durante clla a exhibição do rol de Pquipag-em, da lista de 
vassageiros c do manifesto da carga, c· visarão gratis lodos ou 
algum destes documentos. 

Nenhum passageiro poderá desembarcar nos logarrs a que 
se refere este artigo, sem obter antes licença da autoridade res
pectiva, á qual, para este fim, apresentará o seu passaporte para 
ser por ella visndo. 

Art. 9. · Os (~ovcrnos de Sua 1\Iagcstadc o Imperador do 
Brasil c da Hepublica do Pcní dar-se-hão reciproca c opportu
namfmtc conhecimento dos lugares que dt'stinarcm para as com
municações com a terra, previstas no artigo antecedente, c se 
qualquer delles julgar conveniente determinar alguma mudançn 
a ess~ respeito, o verifieará com accordo mutuo, c prcvinirá ao 
outro com a nccessaria antecipação. 

Art. 10. Toda a comrnunicação eom a terra, não autori
sada, ou em lugares não designndos c fóra dos casos de força 
maior, será punível com multa, a\{•m das outras penas em que 
possão incorrer os ddinqucntes srguullo a IPgislação do paiz 
onde este de\ ido ft\r ('01111111'11 ido. 

A r L. 1 J. SPní unicamente pcrmittido desca rrrgar toda ou 
parte da carga fóra dos portos fiUViaes habiJitndos para O COIII

IIIUI'eio, ás embarcações que por causa de avaria, ou por outro 
incidente fortuito e extraordinario, não possão continuar a sua 
viagem. Neste caso o capitão da embarcação deverá previamente 
dirigir-se aos empregados fiscaes, ou em falta destes ás autori
dades do Jogar mais immediato, sujeitando-se ás medidas que os 
ditos empregados ou autoridades julguem necessarias, em con
formidade das Lcü• do paiz, para prevenir alguma importação 
clandestina. 

Os capitães das referidas embarcações só poderão omiltir 
os requisitos antes determinados, quando o exiga indispensavel
mente a imminencia do pengo; mas em topo o caso dewrão 
provnr que foi es~c o unico meio de salv<1r a embarcaç~o ou a 
sua earga. As men~adorias que por estas circumslancias cxtra
ordinarias forem postas em krra não pr.garão din·ito algum se 
lilrem de novo embarcadas. 
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Art. l:.t Tuua a descarga ou balueat;iio de mercadorias, 
l'eila Sl!lll pré v ia aulorisnçáo, on sem as limnalidadcs prcseriptas 
no artigo antecedente, está sujeita á multa, além das penas que, 
nos casos respectivos, conforma as leis do Brasil ou do Perú, 
uevão ser impostas aos que commcttcm o delicto de contrabando. 

Art. 13. Se por cansa de contravenção ús medidas poli
ciaes e fiscaes concernentes ao livre transito lluvial tiver lugar 
alguma apprchensl'io de mercadorias, ou do navio ou embar
cações miudas que as trausportcm, ns duas Part<>s Contraetantes 
cstipulão que bastará, pJra ordenar-se que seja levantado o em
bargo, a prestação de hnma linnça ou caut;üo sullieicnte, para 
assegurar o valor dos objedos cmbar3<Hios. Do mesmo ntullo, 
se a contravenção commcttida não mércccr outra pena senão a 
de multa, se permiltirá ao contraventor continuar a sua Yiagcm, 
assegurando o Yalor da dila multa c s~u dl'eetivo vaga!llento 
dentro de h um prazo com pctcn te. 

A rl. 14. Se alguma embarcação pertencente a h uma das 
Altas Partes Contrnctantes naufragar, sotrrcr aYaria ou fôr aban
donnda nas ribeiras da outra, dar-se-ha it dita embarcação c á 
flua tripolação todo o auxilio c protccção possível, c a. embar
cação, qualquer parte <lella, todo o seu apparelho e aecessorios, 
c todos os elfeitns c mercadorias que se salvnrem, ou o produdo 
dcllas, se se vcnderrm, serão lielmenlecntregues á seus donos on 
aos agentes destes, devidamente autorisados, e não haYetHlo 
proprielarios, ou ngentcs, serão entregues ao respectivo Consul ou 
Vicc-Consul, pngando-se unicamente os gastos incorridos para 
a eonseryaçfio da propriedade, ou outros que devessem pagar 
em iguaes casos as embarcações nacionaes naufragadas; c será 
permittido no dito caso de naul'ragio ou avaria desearrcgar, se fôr 
t~ecessario, as merc<Hlorias ou elkitos que se aehem a bordo, 
SPm se t•xigir por isto direito algum, excepto se se (lestinarem 
[t Yl'lltla 011 I'OIIS\llllll \lO \lilÍ'l lliHil' tiVI'I'CIII t!C~t'IIIIJill'ratlo. 

Art. 15. Cada .Estado poderá cslabelecer hum tlireito des
tinado aos gastos dos pharóes, balisas o quaesqucr outros uu
xiiios que preste a navegação; mas este direito sómcntc serú 
percebido dos navios que forem á srus portos directamenle, c 
dos que nelles entr<H'em por escala l excepto nos casos ele !orça 
maior) se estes ahi carregarem ou descarregarem. 

Art. 16. Além do direito de que falia o artigo antece
dente, o transito fluvial não poderá ser gravado, dirceta ou indi
rectanH'nle, com outro imposto, sob qualquer denominação que 
Sl'ja. 

Art. 17. Sua l\Iagestadc o Imperador do l~rasil c a Hepu
bliea do Pení convém em nomear dentro do prazo de doze mezcs 
1~ontarlos da data da troca das ralificat;ões da presente Convcnt;ão, 
a com missão mixta que nos termos do art. 7. o da Convenção 
dn 2:1 de Outubro de 18;)1 devc!rcconhcccr c demarcar a lhm
tt·ira entre os dons E~it<Hlos. 
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Art. 1R. l•'icão sem cfft)ilo os arts. i." e 2." da mcndonada 
Convenção de 23 de Outubro de 1851 c os separados ú que a 
dita Convenção se referia. 

Art. f!). A presente Convonção permanecerá em vigor pelo 
tempo de dez annos contados da data da troca das suas ratifi
cações, findas as quacs contimwrá, até que huma das Altas l1:Htes 
f.onlractantcs notifique á outra seu desPjo de dü-la por finda, P 

cessará doze mezcs depois da data desta notificação. 
. Art. 20. Esta Convenção scr;í rntificada por Sua Mnges
tadc o Imperador do Brasil e por S. Ex. o Presidente da Hepu
Llica do Peni, segundo a fôrma constiluicional de cada Estado, 
c as ratificações serão trocadas no menor termo possivel, no Hio 
de Janeiro, em Uma, ou outro ponto que, opportunnnH'ntc, c de 
comrnum accordo se disigne. 

Em fó do qne os Pknipotenciarios de Sua 1\fa~estade o Im
perador do Bra>il c da Hepublica do Perú firmarão a presente 
Convenção c a scllúrão com os seus respectivos sclJos. 

Feita em Uma aos 22 dias do mcz de Outubro de 1858. 

(L. S.) 

(L. S.} 

l\ligucll\laria Lisboa. 

Manoel Orliz de Zcvallos. 

:E scndo-·l\os pr.·s-:nle a mesma Conycnção, cujo thcor fiea 
acima inserido, c bem visto, considerado c Pxaminado por !\ús 
tudo o que nella se cont(;I~J, a approvnmos, ratifleamos n con
firmamos, nssim no todo coJJJO em cada hum do seus nrli;ms 
e estipulnções, c pl'la prcsentn a damos per Jlnnc c ·valiosa para 
que p o~sa produzir seus devidos eiTcitos: prorneltcndo em fó e 
palaHa Imperial ohscrva-la P cumpri-la inviolavclmcnte e fip:e-ln 
cumprir c obsenar por qualquer modo que possa ser. Em tPs
temunllo c firmPza do qtw, flwmos la\'far a pn•seni.P Carla por 
l'11',s assignacla, p11ssada I'Oill o sdlo grande das Anuas 1lo Jnqwrio, 
e refbrendada pelo l\osso :\linistro c Secretario de Estado niJaixo 
assignado. 

Dada no Palaeio do Rio de Janeiro nos cinco dias do mcz 
de Abril do atmo do l\aseimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 185!.1. 

(L. S.) -l1cdro Jmper;;dor (cNll guardn). 

José JJiaria da Siha Páranlws. 
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DEC::HETO N.o 2.4.!13- uc 27 de Jull1o de 18&!1. 

Autorísa a incorporação e approva os Estatutos da Com
panhia denominada- Carruagens Fluminenses.-

A ttcndcndo ao que i\ I e requereu Antonio Hafael Posso lo, 
instituidor da Companhia denominada- Carruagens Flumi
nenses,- que tem por flm alugar ao publico pelo preço mais 
haixo possível vehiculos de transporte para p<lssageiros, n de 
confonnidade com a Minha imrnediata Heso!Uf;iio de 20 do cor
rente mez, tornada sobre pareecr da Secçiio dos NPgoeios do Im
perio do Conselho de Estado exarado em consulta de 11; Hei 
por bem Autorisar a incorporaçã·o da mesma Companhia, e 
Approvar os n~spectivos Estatutos, que com este baixão. 

Sergio Teixeira de :Mnceuo, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do l111pcrio, assim o lenha 
entendido c faça executar. Palacio do Bio de Janeiro, em 
vinte sete de Julho de mil oitocentos c cincoenla c nove, lri
gesimo oilayo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Hubrica de Sua Mngestade o Imperador. 

Sergio Teixeira de Jl! acedo. 

J~;scatados tln. CotUJtanlain. tle Cut•t•uag._ms 
l~'huninenst~. 

CAI'ITUtO I. 

Dos fins tla Compa11hia. 

Art. t.o A Companhia de Cnrrungens Fluminense tem 
tJOr lltu alugar ao publico pelo prc~:o mais baixo possível, YC

llienlos UC~ transporte, de lllOdO que, Jli"OCUI'illldO illllilXillla uti
lidade e convenieneia da Companhia, cesse o nbuso dos pre~o!i 
exorbitantes, pelos quaes se faz actualmenle semelhante serriço 
nesta Capital. 

Art. 2. 0 Para preencher seus flns a Companl1ia terá hum 
capital de seiscentos contos de róis formado de sessenta mil 
aeções de dez mil róis :cada huma. 

Art. 3. 0 As acçõcs da Compnnhia são transfcrin'is. 
Art. 4. 0 As acçiics serão pagas em prestaçiies de dez por 

cento com intNvallo nunca menor de trinta dias. 
~ Unieo. O aceionista que não pagar as prestuc:;ücs na 

{·pocas fjlle forclll designadas, deixará ele ser Considerado COIIIO~ 
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tal e perderá a fa\'or da Companhia os pagamentos <mterior
rnente realisados; cxGeptua-se o caso de impedimento legalmente 
justificado. 

Art. 5.
0 

Todas as operações de fundos da Companhia, 
como pagamento das prestações dos an:ionistas, deposilos dos 
dinheiros da Companhia, & c, serfío feitos em conta corrente 
com o Banco que a Directoria designar. 

Art. G." A Companhia applicarü seu capital á compra de 
vchiculos denominados lilburys, ca bs, caleches, 1..\: e, e a quaes
quer outros que julgue neecssarios, assim como iÍ cou1pra do 
gado preciso para bem servir o publico, constmcção de co
cheiras c cavallariças, c emfim a tudo quanto for necessario 
para o serviço a que se propõe 

Art. 7." A Cornpnnhia alugará os seus vehiculos üs horas, 
meios dias, dias c mezes, e terá duas esta~õcs em praças 
publicas. 

§ Unico. O preço dos alugueis c as condições todas do ser
Yi~~o serão objecto de hum regulamento especial. 

Art. 8." A duraçfío da Companhia será por 20 annos (vinte 
annos) mns poderá dissolver--se antes de findar esst~ prazo se 
a assembléa geral assim o resolver, nos casos marcados no arl. 
295 do Codigo Commercial. 

CAPITL'"J.O li. 

Da organisação da Companhia. 

Art. 9.
0 

A Companhia de Carruagens Fluminense eom
püe-sc de todos os accionistas que formão a assembl{~a geral. 

Art. 10. A nssernbléa gerallw presidida )Jl'lo Hireetor mais 
velho, lilZI'ndo as VPzt•s de St~t~rdario o mais rno~·o. 

Art. 11. A Companhia he dirigida por lres Di redores eleitos 
d' entre os accionistas. 

CAPITU.O III. 

Da asscmbléa geral. 

Art. l2. A assembléa geral compüe-se de lodos os accio
nistas proprielarios de dez acçnes pelo nH·nos. 

Art. t:J. A Companhia rennir-se-ha em assemhl{a geral 
ordinaria no dia 15 de Janeiro de cada anuo ou no primeiro 
dia não impedido quando este ou os seguintes o lbrem. 

Art. H. A assernbl(•a geral considera-se coustituit;la es
tando presente hum numero dt) aedonistas que represente 
pelo menos a qninta parte do Cilpital da Companhia. 
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~ Uniro. Niío se !"<'Unindo sufficirnfe numero de accionislas 
far-se-lta noro ;n-iso convocando a assernbléa geral para outro t.lia, 
e dar-sc-ha por constituída com os accionistas que estiverem 
pre~entes <Í hora fixada para a reunião. 

Art. 15. Cada d<'z acções representão hum voto: assim 
o voto do aceionista de dez acções vale hum, o de vinte acçües 
yale dous, o de trinta vale tres, e assim successivamente, ma~ 
nenhum aecionista terá mais de cincoenta votos qualqtH'r que s~ja 
o ntmlcro das acçües que possua. 

Art. 16. Compete a assembléa geral : 
1 o O exame das contas da Directoria á vista do relatorio 

1ksfa. 
2." Approvaç;lo dessas contas depois de examinadas por hum a 

commissão especial eleita pt~ra dar e seu parecer. 
3. o Eleição da Directoria. 
-'Í-. o Hesolver sobre qualquer duvida on proposta da Di

rcetoria. 
Art. 17. A a'>scmbU·a geral poderá reunir-se cxtraonli

nariamenle a pedido da Directoria ou a pedido de acdonistas 
que representem IJUin hentos votos pelo menos. 

Art. 18. Os accioníslas podem se fazer representar por 
procuração para as rotações, mas o mesmo procurador não 
pôde representar mais que hum accionista. 

C.\PITULO IY. 

Da Directoria. 

Art. 1!). A Directoria l10 eleita a pluralidade dos votos 
presentes no aeto da eleiç.ão c durará hum anno, mas póde 
SPI' mPl•~if.a. 

~ tJ ui co. E\c.-pt ua-sc n primeira ])iredoria quo durará 
cinco annos. 

A1t. 20. A Directoria compõe-se de tres membros. 
~ Unico. Nenhum nccionisla pôde ser eleito Direclor -sem 

sPr proprietario de tresm1tas acções pelo menos. 
Art. 21. Compete á Directorin: 

1." Ordenar a eornpra do material necessario pura a Com
panhia comprando no paiz ou fóra como melhor conviPr aos inte
resses da Companhia. 

2. o Mandar construir as cocheiras e cavallariçt~s, escolhendo 
para esse fim o local mais proprio e mais central em relação 
á cidnde. 

i3. o Nomear e despedir todos os empregados. 
4. o Vigiar que os ernpre~ados mnntenhão tudo em boa ordem 

e asseio. 
ti. o Velar sobre todas as condiçiies de hy~iene tanto para 

os empregados como para o gado da Companhia. 
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G." Fiscalisar c mandar fiscalisur tudo o que fdr dos inte
resses da Companhia. 

7. o Assignar quacsquer contas, letras ou recibos por ncgocios 
da Companhia. 

8. • Dar ordens aos empregados e ver que srj3o executadas. 
Art. 22. Os Directores farão o serYiço ás scrnnnas, nlter

nando-se de modo que cada Dircdor estará de scniço eiTcctivo 
durante huma semana. • 

§ Unico. Deverão todavia reunir-se todos tres huma vez por 
semana pelo menos, para deliberarem sobre objectos de s~rvi~·o 
<.Ja Companhia. 

Art. 23. He legal qualquer documento assignado por 
hum só Director, estl)ndo de sernnnn. 

Art. 24. Pelo seu trabalho receberá a Directoria cinco 
por cento dos lucros da Companhia, a dividir pelos trcs ern 
partes iguaes. 

C\PITCLO V. 

DfJs empregados da Companhia. 

Art. 25. A Companhia terü os seguintes cmpregndos: 
1. • Hum primeiro administrador com o ordenado annual 

de quatro eontos c oitocentos mil réis. 
2. o Hum segundo administrador com o ordenar: o annual 

de dous contos c quatrocentos mil réis. · 
3. o Hum guarda-livros com o ordenado annual de hum 

conto c oitocentos mil réis. 
4. o nous tiscacs que vigiem nas estações dos vchiculos da 

Companhia para obstar as fraudes dos cocheiros, c que ven
('Crão o ordenado annual de hum conto e duzentos mil réis 
cada hum. 

5, o Os cocheiros, bolceircs, homens de officio e serventes 
que o serviço da Companhia reclnmar. · 

Art. 26. O primeiro c o segundo administradores exc
cutão e mandão executar as ordens da J>ircctoria. 

§ Uni co. Compete-lhes igualmente: 
1.0 Hesidir dentro ou pwximo do estabelecimento da Com

panhia. 
2. 0 Yigiar que não haja desvio ou estrago em cousa. alguma 

pertencente á Companhia. 
3.• Viginr que o gndo seja devidamente limpo c que sejão 

lavados e bem tratados os vchiculos. 
4.• l\Iandnr á oflicina dn Companhia fazer os rcpnros nos 

objcctos que se quebrarem no serviço; e emfim supcrin'tender 
sobre Indo quanto fôr a bem do serviço c interesses da Com
panhia. 
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Art. 27. Ao g-uarda-livros rompde tod:1 a I'SfTipluraçilo 
commercial e todo o expPdientl~ da Companhia assim como 
lançar as notas no livro compl'lentc em que sn l01nar il'lllbrauça 
dos alugucis encorumendados por anlicipn~ão. 

Art. 28. Os cocheiros, emprrgados da olficina e sern·n!rs 
serão sujeitos a hum regulamento esprcial, c111 harmonia com 
as ordens da policia sobre este assumpto. 

Art. 2~l. Os fiscars deverão conservar-se nas ruas da ci
dadt~, o mais possh·cl, \'isitando as estações dos carros da Com
panltia, c \Cl' se os cocheiros cxcculão com lidelidade o regu
lamento, dando senwnalmcntc conta de tudo á Directoria. 

Art. 30. Qualquer dos empregados mencionados no art. 
25 púde ser despedido pela Directoria, quando sru st•rviço não 
comenha á Companhia. 

Art. 31. Para ser primeiro ou segundo administrador ou 
guarda-liHos hc prcciw ser accionista da Companhia por cem 
ac~·õcs pelo menos. 

C.\.l'IlTtO VI. 

Das Eleições. 

Art. 32. Ucunida a assembléa geral para a eleição da Di
rectoria serão lançadas na urna pelos proprios aeeionistas ou 
seus procuradon•s as c1•dulas contendo os nomes das lH'Sso:~s 
em que votão. 

Art. 33. A Sl'ssão continuará aberta durante o apuramento 
das ccdulas, ainda que durante esta opcra~ão se rl'li rem todos 
ou alguns dos aecionistas que tiverem votado. 

Art. 3~. As eleições são feitas por esemlinio ú plurali
dade de \'O los dos accionistas presentes naqudlt' aeto. 

CAl'lTULO YJI. 

Dos lucros da Companhia. 

Art. 3a. Os lucros da Companhia são todos os din lleiros 
que sobt~jão da receita depo.is de deduzidas as despezas do costeio 
do estabelecimento. 

Art. 36. Dos lucros desconta-se cinco por cento para di
vidir igualmenta entre os tres Directores como compensação 
do seu trabalho; c dez por cento para constituir hum fundo 
de reserva. 

Art 37. O restante será dividido em partes iguaes para 
cada acção. 

(j(J 
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Art. 38. Ai<~rn dos empregados designados no art. 2:> n 
f.ompanhia terá mais aquelles que a asscmhka geral quizer 
crear parn o bom desempenho c regularidade do sPrviço. 

Art. 39. A Directoi'ia conft·ccionaní os r<'gulnnwntos parn 
o seniço inkrno c externo do rstahcleeinH·nto da ComDnullin, 
assim como n talwlla dos preços dos nlugueis, definindo bt'lll 
Pm seu regulamento tanto ns obrigações dos cot:!teiros e empre
fWdos da Companhia como as dos alug-adores. 

Art. 1,0. A Companhia poderú ElZer aos prPsenles esta
tutos quaesquer emendas, alterações ou additnrnentos que a ex
JwriPncia aconselhar para melhor const•guit' seus fins. 

Art. !i t. Os presentes rstalntos serão submeti idos ú alfa 
ronsidcraçito do Goyerno de Sua Mngestadc ltn perial, cuja 
approvação se solicitará. 
~ Unico. O mesmo se pralicaní com qualquer alteração que 

nt~lles se venha a fazer. 
Art. 42. O anno da Companhia serü contado de hum tlc 

Janeiro a trinta c hum de lkzPmbro. 
lHo de Janeiro em 21~ de Março de 1859.- Antonio Hafad 

Posso lo. 
A c ta da approvação dos estatutos. 

Em reunião de accionistas celebrada no dia doze de Março 
de mil oitocentos c cincocnla e nove, forão lidos, discutidos n 
approvados os presentes estatutos, pela fónna por ({Ue se achno 
escriptos. 

Hio de Junciro em 2". do ~Llr~o elo Hmo.- (S('gucm-se 
:10 assignatnras). 

--
DECRETO N.o 2.H'~-dc 21 de Julho de 18i>9. 

Concede a José Jacomo Tasso Junior, c a João Edevin Ro· 
berts autorisação para explorarem as minas de ouro, ou de 
qualquer outro mineral que descobrirem em

1 
todos os ter

t·enos dos sertões limitrophes das Prorincias de Pernam
buco c Parahylw. 

Allrnden(Jo ao que Mn rcpresenlárão José Jacomo' Tasso 
Junior, c João Edevin Hobcrls: Hei por bem Concrder-Ihrs 
autorisa·.:Jo para por si, ou por nwio tlr lmma Companhia rxplo-
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Disposir;í'irs gcral's. 

Art. 38. Alrm dos emprrgados designados no art. 2t) n 
C01npnnhia terú mais aquellrs que a asscmhlt'·a geral quizer 
crear para o bom desempenho c rrgularidadc do srrviço. 

Art. 39. A J)ircctoria conft•ccionarú os rrgulamrntos para 
o seniço interno c externo do rstahclecimcnto- da Comoauhin, 
nssirn como a tabella dos preços dos aluguris, definindo lwm 
I'ITI seu r<'gulamenlo tanto ns obrigações dos cocheiros n empre· 
fwtlos da Companhia como as <los alugadores. 

1\rt. t,O. A Companhia poderá fner aos pn•senles csta
tutos CJUaesqucr emendas, altcmçõcs ou additamentos que a ex
peri<'ncia aconseH&ar para melhor consPguir srus fins. 

,\t't. 41. Os presentes estatutos serão suhmel\idos :í alta 
I'OIIsideraçi1o do (~oycrno de Sua ~i agestadc lm perial, cuja 
approv<H:iio se solicitará. 
~ Unico. O mesmo se praticar<i com qualquer alteração que 

nelles se venhn a fazer. 
Art. 42. O anno da Companhia serü contado de hum d0. 

Janeiro a trinta c hum de llezPmhro. 
Hio de Janeiro em 21~ de Março de 18::>9.- Antonio Hafael 

Possolo. 
A ela da approvação dos estatutos. 

Em reunião de accionistus celcbmda no dia doze de J\Jarço 
de mH oitocentos c cincocnta c nove, forão lidos, discutidos o 
approvados os presentes estatutos, pela fórma por que se achno 
nscri ptos. 

Rio de Juneiro cm 21,. do M:uço do 1Ri:i0.- (St•gucm-se 
:\0 assignatnras). 

DECRETO N." 2.H'~-de 21 de Julho de 18i'i9. 

Concede a José Jacomo Tasso Junior, c a João Edevin Ro· 
bCI'ts autorisação para explorarem as minas de ouro, ou de 
qualquer outro mineral que descobrirem em 1 todos os ter
renos dos sertões limitrophes das Prorincias de Pernam
buco c Parahyha. 

Allcndcndo ao que Mn reprcsentárão José Jacomo' Tasso 
Junior, e Joiio l~deyin Hobcrls: Hei por bem Concrdrr-lllrs 
aulorisa·.:iio para por si, ou por mrio dr huma Companhia ('Xplo-
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1'.\lt'lll <ts min<1s tlc ouro <JUC descobrirem em todos os terrcno5 
dos s<~rlües limilmphcs das Províncias de Pernambuco e Para:.. 
l1yha; e bem assim as de qualquer outro mineral que desco
brirem nos mesmos sertões, sob as condiç.õcs que com este 
baixão, assignadas por Sergio Teixeira de Macedo, do 1\lcu 
Consdho, Ministro c Secretario tlc Estado dos Negocios do lm
pcrio, que assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do 
Hio dt~ .Janeiro érn vinte s~te d(: Julho de mil oitocentos c cincoenta 
e nove, trigesimo oitavo da lndepcndencia c do lmperio. 

Com a llubrica de Sua ~Iagcsladc o Imperador. 

Sergio Tcixóm de ni acedo. 

(~ondi~ões 4=- ltne se refere o Decreto tlcsta tinta. 

:1. a 

Fica concedida a Josó Jacomo Tasso Junior, e João Ed:~vin 
Hoherls aulorisaçüo para por si, ou por meio de huma Com
panhia explorarem por tempo de eineo annos a contar desta 
data as minas de ouro que descobrirem em todos os lerrPnos 
dos sertões limilrophes das J>rovineias de Jlcrnambuco c l'ara
hyha; c bem assim as minas de qualquer outro mineral que 
descobrirem nos mesmos scrtõPs, c no mesmo prazo designarão 
()S lugJrcs em que lhes convier minerar. 

2 .. 

Escolhidos e dt>sigmulos os luprrs para seus trabalhos do 
IHÍtH'raçfto, ser-lhc-hlio nelks concedidas, salvos os din·itos tlo 
ltrceiro, até cento c cincoPnla datas mincracs, as quacs scrüo 
medidas c demarcadas na fórma das Leis que regem a mine
ração, correndo por eonta dos conccssionarios ou da Companhia 
as despezas respccti v as. 

Se a mina fôr de ouro, prata, cobre ou ehumbo, eada huma 
data será de Hi. 7;)0 braças quadradas, scguntlo a base de 225 
braças quadradas por trabalhador, estabelecida no § 3. o do 
art. 6. • do Alvará de 13 de l\laio de 1803, tomando-se o termo 
medio de trabalhadores na fórma do § 2. o do art. 7.0 do mesmo 
Alrar;í. Se porém ftir de outro qualquer mineral, ou producto 
ehimko natural, a dala terá o dobro deste n11mero de braças. 
Na concessão de datas de terras diamantinas se obseryará a 
kghLH;üo gerul. 
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ExrJirado o prazo de q1w trata a eotuli1;ão primeira, ~c os 
concessionarios on a Cotupanhia nfio tiwre111 preenchido o nu
mero <k cento c cincocnta datas dentro do mesmo prazo, não 
poderão míli5 ohlN a mnccssfio das que ll1ltarcm para o pre
encher; salvo se dentro do dito prazo as ti\·erern requerido, 
indicando os lugan~s que houverem explorado, licando obrigados 

·a demarr.a-las dentro de hum anno, contndo do dia ªm que lhes 
forem clfectiv:unPntP concPdidas. 

Nas datas assim concedidas t1~rão o~ cnnccssionarios on a 
Con1panhia a faculdade de exclusivamente lanarcm as minas 
que se descobrir. l~sta faculdade durará por csp;H;o de trinta 
nnnos, os quars principiarão a correr da concessão de cada hu111a 
das datas. 

G.• 

A ningtH'Ill ser;i licilo apro"t·eitar-sc dos trabalhos rdtos pPios 
concessionarios, ou pda Companhia, anll's ou depois desta con
cessão, nem t;io pouco perturba-los, ou minerar dentro da área 
das d<\!_as concr~<lidas. , .• 

Os cmprPsnrios ou Compnnhia podcrilo aproveitar-se de 
todas as madeiras existentes nos terrenos dnolutos, eomprc
llmdidos nas datas de que preeisarem para a conslrurçiio de 
l'clificios, pontPs, estradas que forem IH'cessarios para SPIIS lra
halhos 1!1~ minPr:u:;"io, assim t'OIIlO podt'l'ilo c!Psapropriar os lt~r
n·nos de dominio particular, em que existirem minas de ouro. 

s.· 
As minas de ouro, praia, cohrc c chumbo ficarilo sujl'itas 

aos impostos actuaes, c aos que por Lei lorem dccreta1os. 

D." 

Qn:mto a outros mincrars ou produclos chimicos na~nr<.w~, 
ficarão sujeitos os. conccssionarios ou a Companhia aos onus que 
forem impostos por Lei, excepto nos primeiros einco annos, 
(lurante os quaes não pag-arão imposto nenhum, ou para ex
plorar, on para lavrar, Hcanrlo porém entendido que se1~0 su
jeitos assim nestes mesmos cinco annos, como em todo tempo, 
;Js dbposiçüc·:; de Lei ou rrgulamcnto:; do lJoycrno no que lôr 
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conet!rnentc a n~gl\lar essa mineração, Ol'- esta S(1ja nos terrenos 
dc,olutos, ou nos de domínio parlicular. 

Aos cmpresariÕS ou Companhia fiea concedida isenç~o dos 
direitos de importação para os matcriaes e instrumentos que 
mandarem vir do estrangeiro para os trabalhos de exploração 

ou 111 ineração. 

• •• 
E~ta conces~ão ncará dependente da apjlroYação da As

scmhlt'·a Geral Legislativa. 
Palado do !tio de Janeiro em 27 de Julho de 185~ . ....,... 

Sagio Teixeira de illacedo. 

DECltETO N:; 2.445- de 3 de Agosto de 1859. 

JI arca o ordenado do Pro moto,. Pul1lico da Comarca de 
Lages, creada na Provincia de Santa Catharina. 

Hei por bem Decretar o sc~uinle: 
Arl. Unico. l''ica marcado o ordenado annual de setecentos 

e ,·intn mil r{~is no Promotor l'ub\ico da Colllarca de }.ages, 
t'l't'<Hla nllimanwnlt~ na Provinda de Santa Calha ri na. 

O Barão de l\luriliba, do Meu Conselho, l\linistro e Seere
tario de Estado dos l\egocios da .lustiça, assim o tenha enten
dido c faça executar. l'alacio do 1\io de Janeiro em trcs de 
Agosto de mil oitocentos cincoenta c nove, trigcsimo oitavo da 
lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

JJariio de Jluritiba. 
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concernente a rt~gular essa mincraçfío, ou esta S(lja nos tenenos 
devolutos, ou nos de domínio particular. 

;\os empresariÕS ou Companhia flea concedida isenção dos 
direitos de importação para os materiaes e instrumentos que 
matHiarcm vir do estrangeiro para os trab;llhos de exploração 
ou mineração. 

• •• 
E~la conccs~fío 1\eadt dependente da apj>rovação da As

semblt'·a Geral L<'gislativa. 
Palado do !tio de Janeiro crn 27 de Julho de 185~. _,.. 

Scrgio Teixl'ira de JJiacedo. 

DECltETO N:' 2.H5- de 3 de Agosto de 1859. 

Jll arca o ordenado do Promolol' Pulllico da Comarca de 
Lage.~, creada na Provincia de Santa Catlwrina. 

Hei por bem Decretar o seguinte: 
A.-L Unico. :Fica marcado o ordenado annual de setecentos 

c ,·iniP mil r{•is no Promotor Publico da Com<~rca de Lagt's, 
rreada ultiman.enlt~ na Provinda de ~anta Calharina. 

O Barão de l\luriliba, do Meu Conselho, l\linistro e Seere
tario de l~slado dos l'ícgocios da .Justiça, assim o t.enha enten
dido c faça exeeular. Palacio do Hio de Janeiro em trcs de 
Agosto de mil oitocentos cincocnta c nove, trigcsimo oitavo da 
lmkpcndcneia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

/Jariia de .M uritiba. 
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DECRETO N. o 2. '~4(j- de :3 dt• Agosto de 1830. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de 
Piracuruca, crcada na Provincia do Piauhy. 

Hei pol' bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. l~ica mm·cado o ordenado annual de seiscentos 

mil réis ao Promotor Publico da Comarca de Piracuruca creada 
ultimamente na Província do Piauhy. 

O Barão de .Muritiba, do Meu Conselho, l\linistro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha enten
dido e t'aça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trcs de 
Agosto de mil oitocentos cincoenta c nove, trigcsimo oitavo da 
lndepcndencia c do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua .:\Iagcslade o Imperador. 

Barão de lJluritiba. 

-·-
DECHETO N.o 2.4!~7 -de 3 de Agosto dl• 183J. 

1Uarca os ordenados dos Promotores Publicas das Comarcas 
de Taubaté, de Bragança e do Rio Claro, creadas na 

Província de São Paulo. 

lld J:or hem Decretar o seguinte: 
Art. Uuico. rica marcado o ordenado annual de oitocentos 

mil réi;\ a cada hulil dos Promotores Publicos das Comar·cas de 
'faubató, de Braganç.a e do H.io Claro, ultimamente crcadas na 
l,rovincia de São Paulo. 

O :narão de l\luritiba, do 1\Ieu Conselho, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Justica, assim o tenha enten
dido c faça executar. Palacio do lHo de Janeiro em tres de 
Agosto de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo da 
lndependencia c do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Barão de Jl-lN.ritibq. 
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DECRETO N." 2.1t48- de 3 de Agosto <k 18~)9. 

Marca o ordenado do Promotor Publico da Comarca de Gua· 
rapuava, creada na Provincia do Paraná. 

Hei 1;or bem Decretar o seguinte: 
Art. Unico. Fica marcado o ordenado annunl de oitocentos 

mil réis ao Promotor Publico da Comarca de Guarupuava, creuda 
na Provincia do Paraná. 

O llarúo de l\Iuritiba, do Mcn Conselho, l\linistro c Secre
tario de Estado dos Nrgocios da Justiça, assim o tenha enten
dido c faça cxrcutar. Pala cio d{) lHo do Janeiro em tres de 
Agosto de mil oitocentos cincocnta c nove, trigcsimo oitnvo 
da lndcpendcncia c do lmperio. 

Corn a Rubrica de Sua 1\Iagestadc o Imperador. 

Bania de MUritiba. 

-·-. 
DECRETO N.o 2.!~49- de 3 de Agosto de 1859. 

Desannexa o Termo de São João do Rio Claro do de Lúneira, 
na Prov1"ncia de Stio Paulo, e créa nelle o lugar de 

Jttiz Municipal c de Orphãos. 

llei pm· hem lll'erclar o srguinlt': 
Art. Unico. O TNmo de São Jofto do Rio Claro fica de· 

sannexado do de Limeira da ProYinr.ia de São Paulo, c creado 
nellc o lugar de Juü :\Iunicipal, que acccumulará as funcções 
de Juiz dos Orphãos. 

O Barão de ::.luritiba, do ::\leu Conselho, ~Iinistro e Secre
Lnio de Estado dos ~egocios da Justiça, assim o tenha enten
dido c faça executar. Pala cio do Rio de Janeiro em tres do 
J\gosto de mil oitocentos cincoenta c nove, trigesimo oitaYo 
da lndcrendencia c do lmpNio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestudc o Imperador. 

Barã,o de Muritiba. 
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Dl~CimTO N. 2. 450- dP 18 dt> Ag·os!o de 1859. 

Approva os Estatutos da Compm1hia de NavegHçílo lntrrme
dian'a a vapor até Santa Catharina. 

AHendcnrlo ao que Me rrprt>scnlou José Hodl'ig-uPs FPr
reira, cmpresario da Companhia de Nawga(,'ào Intermediaria 
a vapor até Sanffi Chatarina: Hei pot· bem Approvar os Esta
tutos para a mesma Companhia, que com este baixão. 

· Angelo Moniz da Siha Ferraz, do Meu Conselho, Presi
dente do Conselho de Ministros, l\linisfro c Secretario de 1\s
lado dos Ncgocios da :Fazenda c interinamente dos do lmperio, 
assim o tenha entendido e faça executar. l)alado do Hio de 
Janeiro em dezoito de Agosto de mil oitocentos c cincol"nla e 
nove, trigesimo oitavo da lndl'pendencia c do lmpcrio. 

Com a Hubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Angelo lUont'z da Silt,a Ferraz. 

l~tdatutos du Companlaiu de ~a,'e~neiio lu
ternaediau•ia a ,.aJtot• uté Suuta CatbÔI"ina. 

Art. 1.0 A Companhia, autorisada por Decreto n.o 1.71!2 
de 1!~ de l\laio de 1856, denominar-sc-ba Companhia de Na
vegação Intermediaria a vapor alé Santa Catharina, c durará 
o tempo do goso do seu contracto. 

Art. 2.0 mia tem por nm principal o cumprilll('l\lO das 
l~ondições do seu conlraclo, c subsidiariamente, mas sem pre· 
juizo das mesmas condições, a naYrgação llmial de Barreiro, c 
Antonina em Paranaguá. 

j 
... 

Art. 3. o O fundo da Companhia será de seiscentos contos 
de reis (600:000:t:OOO) diyididos em tres mil arções de 200:t)i000 
cada huma: este fundo será exigido pela administnu;ão da 
mesma em prcstaçõ,~s sendo a primeira de 50~000 no aclo d:t 
assiGnatura: c as seguintes a medida que o exigir o dcse~wol
vimento da cmprezu, entrando os accionistas com as respecth·as 
quotas no prazo de quinze dias da data dos annuncios publi- ~ 
cados nas folhas diarias pelo Gerente da Companhia. ~ 

Art. 4.Q Os accionistas que deixarem de rcalisar as pres- ~ 
tações no prazo estipulado, perderão em beneficio da associação ~ 
as quantias com que anlerionncnle tiyerem entrado, saho os 
casos cxtraordinarios, c de força maior provada perante a adm\- r 
niSli'HÇiiO no prazo de sris tnHPS. j' 

I 
'J 

. ~ 
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Art. 5. 0 Os accionislas somente respondem pelo valor no
minal das acções que subscreverem. 

Art. G.o A Caixa da Companhia será em algum dos Bancos 
ou outrds instituições Bancaes de primeira ordem. 

Art. 7. o As acções voderão ser negociadas ou por qual
quer modo transferi1las a arbítrio das partes, com tanto que a 
translcrcncia seja devidamente registrada nos livros da Com
panhia: a transfcrcncia não confere porém o direito de votar 
ao novo accionista senão depois de trinta dias do avcrbamcnto, 
excepto o caso de transfercncia por succcssão hercditaria em 
que compete desde logo ao noyo possuidor o exercido de todos 
os dirdlos. 

Art. 8. o l1ara levar a cffeito a navegação a que se propõe 
a Companhia adquirirá além dos barcos que acompanhão ei>tc 
contracto c privilegio outros novos com os requisitos exigidos 
no mesmo contracto e privilPgio, e poderá lambem possuir os 
armazcns c pontes nos lugares em que se tornarem ncccs
sarios. 

Art. 9.0 A Companhia será administrada pm• hum GJ
rente c trcs Directon's eleitos na primeira reunião da asseillbl(~a 
gera\ dos accionistas dos quacs o mais votado será o Presidente. 
Será Gerente nato o actual Empresario, c não poderá ser de
mittido senão por votação que represente maioria absoluta do 
fundo da Companhia. 

Art. 10. A Directoria se reunirà ordinariamente huma 
,·cz por mcz para resolYer sobre os ncgocios de maior monta 
como seja compra de vapores, novas entradas por conta dos 
fundos da Companhia, compromissos com o Governo, & c. Os 
})irectores e Gerente terão cinco por cento sobre o lucro liquido 
da Companhia, repartidos igualmente entre si, tendo alem 
disto IW.\is o Gerente 7:000~000 para si c sustentação do cs
criptorio. 

At't. H. No competente livro das aclas da!; sessões da 
Dirccloria serão lançadas todas as resolw;ões da mesma, bem 
como os motivos em que forão baseados, servindo de Secretario 
nPslas reuniões o Direclor que o Presidente nomear, 

Art. 12. O Presidente será substituído em suas faltas pelos 
mnnbros da Dircctoria srgundo a sua maior votação, c estes 
pelos immediatos em votos na respectiva eleição. 

Art. 13. Ao Gerente compete o expediente, c adminis
tração de t.odos os negocios da Companhia, execução de todas 
as resoluções da Dircctoria com plenos e illimitados poderes; 
clle a representa perante o Governo Imperial c em Juizo. 

Art. 14.. Nos portos intermediarios a administração dos 
negocios da Companhia será confiada a agentes, nomeados pelo 
Gerente c pot· clle dimillidos; as attribuiçõcs c deveres destrs 
agentes serão designados em regulamento confeccionado prla 
Dircctoria. 

Gl 
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.\r L. J :.>. A JJireduria marca ri o dividendo que scJ deva 
rea\isar, e no lim de cada semestre. deduzindo-se dos lucros 
líquidos a propor\·ão regular pela diminuição de_ valor no ma
terial da Companhia, assim como huma quantia ampla p~ra 
o fundo de reserva, de sorte que em caso algum excedera o 
dividendo a doze por cento ao anno em quanto o fondo de reserva 
não representar hum augmcnto de cincoenta por cento no capital 
da Companhia. 

Art. 16. Annualmente apresentar<\ o Gerente <Í. assembléa 
geral dos accionistas o rclatorio e balanço do anno, que po
derá ser examinado por qualquer dos socios e em todo o caso 
o será por huma com missão de tres membros nomeada pelos 
accionistas ad hoc, á qual serão franqueados todos os livros e 
esclarecimentos que exigir havendo lugar logo depois hurna 
JJOVa reunião dos accionistas para ser rresenlc o relatorio da 
referida commissão. 

Art. 17. A asscmbléa scjulgará reunida logo que se acharem 
presentes accionistas que representem hum terço do fundo da 
Companhia, c no caso que se não I'euna este numero, se fará 
huma nova convocação declarando o motivo da reunião, c com 
o numero que se reunir se presumirá inslallada a asscmbléa 
geral dos accionistas. 

Art. 18. A assembléa geral será presidida pelo Dircclor 
mais votado, a quem compete a nomeação do Secretario c Es
crutadorcs no caw que haja votação. 

Art. 19. Os votos serão contados na razão de hum por cada 
cinco acções até o numero de dez votos qucserá permittido á 
(~ada accionista ter; o accionista ausente poderá ser representado 
por outro accionista que tenha procura~ão. 

Art. 20. As deliberações para propôr ao Governo qualquer 
alteração nos presentes Estatutos só poderão ser tomadaspor dc
libera~ão ele assl'lllhlt':a g~•ral em que se nclw representada a 
maioria absoluta do fundo daCompanhia, ou por dous terços 
pelo menos dos votos presentes. 

Art. 21. Lo6o que esteja preenchido o numero de assigna
turas que represente o capilal preciso para o fundo da Com
panhia serão apresentados ao Governo estes Estatutos para serem 
approvados. 

Art. :22. O actual cmpresario da Companhia transfere na 
mesma o privilegio c vapores I>amcnsc, Itabirc e Catharincnsc, 
todos em estado de navegar, o assim mais metade do Trapiche 
da Ilha das Vinhas de que hc co-proprietario sendo da outra 
metade Henrique Schutcl, os terrenos para deposito de carvão 
em Paranaguá, São Francisco, o arrendamento de huma casa 
tle sobrado em Santos tendo huma ponte ora em construc~ão, 
embarcações de transporte, c todos os mais p .. rtcnces da, em
presa, em compensação do que receberá a quantia de trezentos 
e cincoenta contos, sendo huma terça parte em dinheiro cor· 
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rcnl<', c duas terças partes em ktrils aeeilas pda Direcloria a 
prazos de quatro c oito mcz,~s, lavrando-se então eseriptura pu
blica de transferencia da linha c empreza. 

lHo de Janeiro, em 20 de Abril de 1857. -Josó Rodrigues 
Ji'crreira-Moraes Irmão & Echalier-J. P. Hatton-A. R. 
Pires- l<'clix José da Sil·va- Luiz Manoel de Oliveira- llcr
nardo Josó de Castro -Miguel Gonçalves da Cunha- L . .Tacoms 
A. Souza -l\1. d' Almeida Regadas- Dr. Hobcrto Jorge Haddok 
Lobo- Antonio Muniz Alves l3ranco. 

--
DECRETO N.o 2.451-de 20 de Agosto de 185!). 

Créa huma Secção de Batalhão de Infantaria de Guarda !'la
cionacs do serviço activo no Município de Macahé da 
Procincia do llio de Janeiro, e eleva a oito Companhia$ 
o Batalhão de Infantaria numero doze, crealla no mesnw 
Jlunicipio. 

Attendcndo á proposta do Presidente da Província do Rio 
de Janeiro, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica ct'eado no Município de 1\lacahé da Provín
cia do Rio de Janeiro, c subordinada ao Commando Superior 
de Guardas Naeionacs do mesmo 1\lunicipio, huma Secção de 
Batalhão de Infantaria de duas Companhias, com a designação 
de qu ar la do st~niço m~tivo. 

Art. 2. 0 Fica elevado a oito Companhias o 1\alalhií.o <ltl 
Infantaria numero dose da Guarda Nacional do serviço activo 
da Provincia do Hio de JaneiJo. 

At·t. 3. 0 l<'ica dcrogada nesta parte o Decreto numero 
novecentos c cincoenta c um de dous de Abril de mil o i to· 
centos c cincoPnta e dous. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu C.onsclho, l\Ji
nistro c Srct'ctario de Estado dos Ncgocios da Justiça, as sim 
o tenha entendido, c faça executar. Palacio do lHo de Ja
neiro em vinte de Agosto de mil oitocentos c cincocnla c 
nove, trigcsimo oitavo da lndependencia c do Imperio. 

Com a RubricJ. de Sua Magcstadc o Imperador. 

Joüo Lustosa da Cunha Parwwuuâ . .. 
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J)ECHETO N.o 2.452- de 20 de Agosto de 1859. 

Desliga dos Commandos Superiores da Guarda Nacional 
de Jlacahé e Santo Antonio de Sá da Provincút do Rio 
de Janeiro, os Afwu"cipios de Capivary e Rio Bonito, e 
crêa n'elles hum Commando Superior, formado dos Corpos 
organisados nos mesmos Municipios. 

Attendendo á proposta do Presidente da Provinda do IUo 
de Janeiro, Hei por bem Derrotar o seguinte: 

Art. 1.° Ficão desligados dos Comrnandos Superiores 
da (;uarda Nacional dos l\Iunieipios de l\Jacahé c Santo An
tonio de Sá da Província do Rio de Janeiro, os l\Iunicipios de 
Capivary e JUo Bonito da mesma Província; e crcado nelles 
hum Com mando Superior, formado dos Corpos alli organisados, 

Art. 2. o Fi cão de rogadas nesta parte as disposições dos 
Decretos numero noYece11tos o cincocnta e hum, e mil e sessenta 
ei noyc, de dons de Abril, c vinte seis de Noycmbro de mil 
otocentos c cincocnta c dons. 

João J.ustosa da Cunha Paranaguá, do l\Jcn Conselho, Mi
nistro c Secretario de Estado dos Ncgocios da Justiç.a, assim 
o tenha entendido c faça cxeculat·. J>alacio do lUo do Janei
ro em vinte de Agosto de mil oitocentos e cincocnta o nove, 
trigcsimo oitayo da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá 

DECHETO N.o 2.453-de 23 de Agosto de 185!J. 

Autorúa a incorporação, e approva os Estatutos da Com
panhia denominada- Gallino-cultora. 

Attendcndo ao que l\lc reprcscntárão Schclfer c Compa
nhia, c de conformidade com o parecer da Secção dos Ncgocios 
do Imperio do Conselho de Estado exarado em Consulta de 18 
de l\Inio do corrente anno: Hei por bem Autorisar a incorpo
rnçilo da Companhia Gallino-cultora, c Approvar os respectivos 
Estatutos que com este baixão. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do I\Icu Conselho, Prcsi.!. 
dente do Conselho de Ministros, Ministro c Secretario de Estado-
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dos Ncgocios da Fazenda, encarregado interinamente dos do 
Imperío, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do 
lHo de Janeiro em vinte trcs de Agosto de mil oitocentos c 
cincocnta e nove, trigesimo oitavo da lndcpcndencia c do Im
pcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lagestadc o Imperador. 

Angelo Jlloniz da Silva Ferra::. 

Estatutos da Companlaia tlcnoauinada 
Gallino-cultot·a. 

CAPITULO I. 

Dos fins da Companhia. 

Art. t.o O fim da Companhia-Gallino-cullora hc o com
mcrcio em larga escala de gallinhas c ovos, de fónna que 
reuna em si o proveito maior possível para a Companhia, 
unido á maxima convcnicncia c utilidade publica. 

Art. 2. o Para preencher seus fins a Companhia crêa hum 
fundo de 250 contos de réis formado de dez mil acçõcs de 
25~000 cada huma, ncgociavcis por ti·ansfcrcncia. 

§ Unico. Se para o futuro a prosperidade da Companhia 
reclamar que se dê maior desenvolvimento ao seu commet·cio, 
será o seu capital augmentado com huma nova emissão de 
acçõcs. 

Art. 3. o As aeçõPs SPrão pagas «'m prestações de 1 O por ''/" 
com intervallo nunca mt-nor <le 30 dins. 

Art. 4.0 Todas as entradas de prestações das acçõcs, assim 
como em geral todas as operações de fundos da Companhia, 
serão feitas em conta corrente com o Banco do Brazíl, ou outro 
qualquer que melhor convier á Companhia. 

Art. 5. o A Companhia applicará o seu capital á compra 
de gallinhas, construcção de estufas, utensílios, c em fim a tudo 
quanto fôr nccessario para o commercio a que se propõe. 

Art. 6.0 Na venda dos ovos, gallinhas c frangos, cuj(} 
preço será o mais modíco possível, terão sempre prefercncia 
os hospitacs n estabelecimentos de caridade, os quacs gozarão, 
de hum abatimento de 5 por 0

/ 0 sobre os prc~s geraes. 
Art. 7." A duração da Companhia será por 20 annos. 

mas poderá dissolver-se antes desse prazo se os lucros forem 
inferiores a 10 por 0 /u ao anuo, e se assim o resolver a as
scmbléa geraL 
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CAPITULO 11. 

Da organisação da Companhia. 

Art. 8. 0 A Companhia Gallino-cultora compõe-se de 
todos os accionislas, que formão a assembléa geral. 

Art. 9.0 A Companhia hc dirigida por tres Directores, 
dos quacs hum será Presidente, outro Secretario {que tambem 
o serão da asscmbléa geral) e hum Thesoureiro. 

CAPITULO 111. 

Da assemb léa geral. 

Art. 10. A assembléa geral compõe se de todos os ac
cionistas que o forem por dez acções pelo menos. 

Art. 11. A Companhia reunir-se-ha em assembléa geral 
ordinaria no dia 2 de Janeiro de cada anno, ou no 1. o dia 
não impedido, quando estes ou os seguintes o forem. 

Art. 12. A asscmbléa geral considera-se constituída cs
t:mdo presente a mesa c hum numero de accionistas que re
pl'esentcm pelo menos a quarta parte das acçõcs. 

§ Unico. Não se reunindo esse numero de accionistas, 
far-sc-ha novo aviso convocando a assembléa geral para outro 
dia, c dar-se-ha por constituída com os accionistas que estiverem 
}Jrcscntes a hora fixada. 

Art. 13. Cada dez acções rcpresentão hum voto, não 
podendo porém o accionista dar mais de 25 votos srja qual 
fOr o numero de aeçõcs que tenha. 

Art. 1!1-. Co111pete ü assellllMa gt>ral: 
1. o O exame das contas da direcloria, á vista do relatorio 

desta. 
2. 0 Approvação destas contas depois de examinadas pela 

commissão especial eleita para dar o seu parecer. 
3. 0 Eleiçüo de tres em trcs annos da nova directoria. 
4. 0 H.esolvcr sobre qualquer duvida proposta pela direcloria. 

Art. 1:J. A assembléa geral poderá reunir-se extraordina
riamente a pedido da directoria, ou a pedido de accionii>tas 
que representem a 5. • parte das acções. , 

Art. 16. Os accionislas podem-se fazer representar por J 
procuração, mas o mesmo procurador não pódc representar 
mais que hum accionisla. j 
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CAPITULO IY. 

Da dircctoria. 

Art. 17. A dircctoriu hc eleita a pluralidade de votos o 
dura 3 annos. 

§ Unico. :Findo o seu triennio póde ser reeleita no todo 
ou em parte. 

Art. 18. Nenhum accionista pódc ser eleito director sem 
ter pelo menos 1.000 acções em seu nome. 

Art. 19. Compete á dircctoria: 
1. o Todos os negocios relativos· á Companhia por compra 

ou venda. 
2. o A nomeaeão de todos os seus empregados. 
3. o Tudo o que h e relativo ao estabelecimento, vigiando 

que os empregados mantenhão tudo em boa ordem c asseio. 
4. o V ela r sobre todas as condições hygienicas neccssarias 

n'um cstabclecimeuto desb ordem. 
5. o l<'iscalisar e mandar fiscalisar tudo o que fur do~ in-

teresses da Companhia. · 
H. • Assignar quaesquer contas, letras ou recibos por negocios 

da Companhia. 
7. o Dar ordens aos empregados. 
8. 0 Tomar todas as medidas que achar convenientes aos 

interesses da Cornpan h ia. 
Art. 20. Este serviço dos Directorcs será feito por tumo 

as semanas estando hum Director de serviço em cada semana. 
Art. 21. Hc legal qualquer docnm·~nto assignado pelo Di

rector de semana. 
Art. 22. Pelo seu trabalho receberá a dircctoria 5 por 0 /o 

dos lucros da Companhia a dividir pelos trcs em partes iguacs. 

CAPITULO V. 

Dos accionistas. 

Art. 23. O accionista deve pagar as prestações que lho 
forem pedidas nos termos dos estatutos, tendo procedido os 
avisos competentes pelos jornaes. 

Art. 24.. Quanto á primeira entrada considera-se vaga 
a acção cujo proprietario não tiver pago a prestação no yrazo 
designado, c dispôr-se-ha della a favor de qualquer outra 
pessoa. 

Art. 25. Todo o accionista que, tendo-se feito os avisos 
ncccssarios nos jornacs, não fizer o pugumcnto da prcslQ.ção 
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pedida no prazo determinado (salvo impcdimcnlos jusli!icaveis) 
perde o direito a todos os pagamentos anteriores que tiver feito, 
revertendo a favor da Companhia qualquer somma que pelas 
mesmas acc;ões haja pago. 

CAPITULO YI. 

Dos empregados da Companhia. 

Art. 26. A Companhia-Gallino-cullora-tcrá os seguintes 
empregados. 

1.0 Hum t.o administrador com o ordenado annual de quatro 
contos de réis. 

2. 0 Hum segundo Administrador com o ordenado annual 
de dous contos c quatrocentos mil réis. 

3. o Hum guarda livros com o ordenado annual de dous 
contos c quatrocentos mil réis. 

4.. a Hum escripturario com o ordenado annual de hum conto 
c duzentos mil róis. 

5. 0 Seis guardas armados para vigiarem de noite nos ter
reiros da Companhia com o ordenado annual de seiscentos mil 
réis cada hum. 

6. 0 Dez serventes com o ordenado annual de quinhentos 
mil réis cada hum. 

Art. 27. O primeiro c segundo Administrador recebem, 
cxccutão c mandão executar as ordens da dircctoria. 

§ Unico. Compete-lhes igualmente: 
1.0 Residirem dentro ou proximo do estabelecimento. 
2.0 Vigiar quo não haja desvio ou estrago em cousa algnma 

pertencente a Companhia. 
3. 0 Rondarem de noite os guardas armados. 
4.0 Vigiar sobre o mais perfeito asseio do estabelecimento. 
5. o l\landar vender ou entregar conforme se lhes designar, 

recebendo a importancia da venda, se lhe fôr isso assim de
terminado, dando eonta immediatamcnte ao Director do serviço. 

Art. 28. Ao guarda livros compete tet· a escripturação 
commercial da Companhia em dia. 

Art. 29. Ao escripturario compete toda a corrcspondcncia 
da Companhia, de qualquer genero que seja, ir entregar ou 
recebct· no Banco qualquer quantia; acompanhar, quando lhe 
t'Or ordenado, qualquer porção de gcneros que a Companhia 
mande vender, e enfim executar qualqum· ordem que lhe der 
a directoria, com cxcepção de trabalho braçal. 

Art. 30. Qualquer dos empregados mencionados no ad. 27 
póde ser despedido pela directoria, quando seu seniço não 
convenha á Companhia. 
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Art. :31. O primeiro Administrador deve ser accionisla de 
mil nec:;ües pelo menos, o segundo administrador o o guarda 
livros deycm ser aeeionistas de quinhentas acções pelo menos, 
o escripturario de duzentas pelo menos. 

Art. 32. O primeiro administrador deve prestar huma 
llan('a de seis contos de réis, c o segundo de dous contos de 
róis," e ambos serão obrigados a ter as suas acções nos cofres 
da oompanhia. 

CAPITliLO Yll. 

Das eleições. 

'· 
Art. 33. Ueunida a assembléa geral· para a eleição da 

dircctoria serão lançadas na urna pelos prop~s acclonistas ou 
seus procuradores as cedulas contendo os norix;s das pessoas 
em que votão. · 

Art. 34. As eleições são feitas por escrutínio á plura
lidade de yotos dos accionistas presentes. 

§ Unic0. Cada dez acções representão hum voto. 

CAPITULO VIII. 

Dos lucros da Com1Janhia. 

Art. 35. Os lucros da Companhia serão divididos do ic
guinle modo: 

§ 1.• 5 •f. para. dividir pelos llirectores. 
~ 2.• O restante descontando-se 10 "/o para fundo de reserva 

serü dividido pelos accionistas de seis em seis mezcs. · 

CAPITULO IX. 

Disposições t;cracs 

Art. 36. Além dos empregados designados no art. 27, a 
Companhia terá mais aquelles que a directoria julgar neces
sarios para o bom desempenho c regularidade do seniço. 

Art. 37. A directoria confeccionará hum regulamento para 
o serviço interno e externo do estabelecimento, definindo bem 
as obrigações de cada empregado, que submetterá á approvação 
da:- Assembléa geral. 

Art. 38. A Companhia poderá fazer aos presentes estatutos 
quaesquer emendas em additamentos que a experiencia acon
selhar para melhor conseguir ::.cus fins. 
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Art. 39. Os presentes estatutos serão &ubmcltidos ti eo11-· 
sideraçuo do Governo Imperial, cuja approva<;iio se solicitariÍ. 
~ Unico. O mesruo se praticará com quJiquer altera<:ão 

que nclles se venha a f;.1Zer. 
Art. 40. O anno da Companhia seril eonla<lo do 1.• de 

Jauf'im a 31 de Dezembro.- Sdwetrer e Compêlnhia. 
Os presentes estatutos forão approvados l'lll n•mliilo de 

nreionislns a 14. do corrente. 1\.io d<~ Janeiro, 21 de Abril <I<~ 
185!.1. -G. A. Clavcl, servindo de Secretario.- seguem-se 22 
assigna l uras. 

DECllETO N.Q 2',5!L-de 28 de Agosto 185!1. 

Crêu dous lugare.~ ti!' Corrcrtores geracs para a Pra!:a do 
Commcrcio da Capttat da Prorincia du Ccw ú. 

Hei por bem, na conlimuida<le do artigo sessenta e sele 
do Co<ligo Coruuwrdal e sobre consulta do Trihunal do Cour
merdo de Pernambuco, Crear dous lugares de Correctorrs 
~wraes para a Praça do Conunercio da Cupilal da l'ro\incia 
do Cear;í. 

João Lusto~a da Cunha Paranngnú, do ~f<>n Comelllo, 
3lini~tt·o e Secretario de E~Lado do~ 1\r·r.;,oeios da .lnslit,:a, ;1ssit11 
o lenha entendido e faça executar. Palacio elo Hio du .l;!tlei
ro em vinte oito de A).(oslo de mil oitocentos e cinroenla e 
noYe, trigesimo oitavo \ia Indcpendcncia e do lmperio. 

Com a 1\ubrica d<~ Sua :\["'"'~slatlc o lnqH'rador. 

Joüo Lltslosa da Cwdu.t Paranaguú. 

DECRETO N." 2.'~50-dc :31 de Ago~;to de 185~l. 

Marca o venci111enlo do Carcereiro da Cadêa de Petropolis 
da Provincia do Rio de Janeiro. 

Hei por bem Dccrdar o sPgnit-llP: 
Arti!-\o Unico. Fica marcado ao Can~t·n~iro 1la Caden de' 

Petropolí,; da Província do Hio de Jaue:iro u HIH:irnrntu annuul 
de duzentos wil n:is. 
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Jo~10 Luslosa ela Cun lia Paranagmí, do l\Ieu Conselho 
?\Iini~lro e :SI'I~n!lario rlD Estado dos Nq,(orios ela .luslic;.a, assi111 
o knh;l entendido e rac;a I)J(CCII[UI'. l'alario do Hio de Janeiro 
~~~ll trinta n hum de Agosto de mil oitocentos eineoenla c nove, 
trige-;imn oitavo da lnrlependencia c do lmpcrio. 

Com a Rnbríca de Sua Magcs:adc o lmperarlor. 

J oáo Lltstosa da Cunl:a Parannguú. 

ATII'm aluwnas diszw.~içõr.~ dos Estatutos da Comzwnl11'a 
Gall i no-wltora . 

• \Urnrl1~nrln no qua :\í!' n'prc~P;Jt;il·ão S1:!1adf•r & Co:np.: 
H:·i por lwm Pt~rntiltir que o:; Estalnl.o~ ela Companhia Gallino
t·ttllon sejãn P\:Penlados c·om as allcraçCíe; que wn1 PStP bai:xão. 

An~:·!o ?lloni!. ela Silva l<'crraz, do )tPn Consdhn, VrPJi
dl~llll' rl11 Consl'!llo rk ::l!inistrns, jlinislro e SPcrdarin ek E'it.ado 
dos 7\Pgoc.ios du !'awHda, cnc:arn·garlo iniPrinanwnlf• do~ do 
Lnrwrio, a-;·;im o lt•nhn Pntcndido c fa<:a Px<•r.utar. Palacio do 
Hio dt' .laneir(), <'lll eineo dt) SctPmllro dn mil oitocentos e cin
('(l!'nla I' novP, trigesimo oitavo da lndepPmkncia c do lmperio. 

Co:n a Rubrica de Sua l\Tagestallt~ o Imperador. 

Angelo J1loni::; da Silra FI'JTaz. 

AU.~t.·aa-®1!.·~ ~o~ E~ta~llu&o!ii d.a (.'oiinimJlbaa (;ui
Uno.:.t•nU1)l•n, a. •tnt~ st• ll"t~ft~a·t"\ o U«"("fi•t•d.o 
n." 2. $~1~ dt• Zl de.~ Sc.•d.Nnha•o dt~ IN :i>~!>. 

Ar!. 10. A nscmh11)a geral compõe- se de todos os accio
nislaj que o fon•m por hmna act.:ão pelo menos. 

Arl. 1:1. Ca·la hm.1a ae1;i'ío rcpn~senla hnm voto, não po
eknclo pon'•m o aecionista dar mais 1k vinte cinco voto:-; seja 
qual l'ur o numPro de ae\'ÜPs que tenha. 

,\rt. JH. i\innhnm accionista pôde ser eleito Dircdor sem 
ter ]Wio mPnos cem acções em scn nnrnc. 

Art. :31. O prinwiro Admini~;trador dPYC ser aceionista 
(lc Ct)lll <H'ÇÕC5 pelo 111enos, o segundo Administrador e o Guurda 
Livros d<'Wll1 ser íH~eionistas de cincocnta acçiíes pelo menos; 
e o E~cripturario de vinte aeçõcs I)Cio me11o~. 

:\ rt. 3 ',,. . .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
~ l:nieo. Carla hnmn ae1;ão rPpresPnla hum voto. 

Bio dn JanPiro, <'lll !lO de ;\gosto 11<' t83U. - Schae!Tcr & 
Compa11hia. 

.. 
···, 
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DECRETO~-" 2.457 -de 5 de Setembro de 18:.)9. 

Impõe certas obrigações nos Estabelecimentos llancario"s, c ás 
Companhias c Soc·iedadcs anonymas. 

Hei por bem, Usando da nttribuição que ~Ic confere o art. 
102 § 12 da Constituiçào do IInrJcrio, Decretar o seguintP: 

Art. 1.0 Os Estabelecimentos Bancarios, c suas Caixas 
filiaes e Agencias remettcrão no primeiro dia de cada semana 
na Cõrte á Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda, c nas 
províncias aos respectivos Presidentes, h urna demonstração das 
operações que tiverem realisado na semana anlPrior, na qual 
se fará especial mcncão: 1." de cada huma espccie de letras on 
''alores de qualquer natureza, que formem o seu actiYo: 2. 0 do 
estado de seu wpital, c de sua reserva : 3." do estado do sen 
fundo disponível c das cspccies de que este se compõe: !J.." do 
movimento de sua emissão, se a tiver, com declaração da quan
tidade emittida, com especificação de suas letras, notas, ou va
les, sua serie, e lalon's: 5." do movimento das contos cor
rentes, depositos, qunntins recebidas por cmpres~imo c quacsqucr 
outras opernções espcciacs. 

Art. 2." As Companhias c Soch~dades, qnc funccionarrm 
fóra do Município da Curtr, remettcrão em duplicata a demons
tração ncima exigida, devendo hum exemplar ser logo emiado 
ao Presidente da província, e o outro, por intcrmedio d'cstr, á 
Secretaria de Estado dos Nt•gocios da Fazenda. 

Art. 3. 9 As obrigações impostas pelo presente nr;;rnla
mento aos Estabelccimrntos llanC'arios, ficão cxtrnsiras a quaes
auer Companhias ou Socirdadcs anonymas existentes no I mpP.rio, 
suas filiacs ou agencin~. que dr;vcrão rrmettcr mensalmente s1~us 
balancetrs n demonstração d1J sua'> opPrnçõrs; c no t<•rnpo rompl'
tt-nte o relatorio th~ suas Gl'renl'ias ou ])irl'dorias. 

Angelo l\loniz da f'ilra F<'tTaz, do l\feu Conselho, Presidente 
do Conselho de Ministros, Ministro c Secrdario de Estado dos 
:\'egocios da Fazenda, c Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Nacional assim o tenha entendido e faça executar com os 
despacho~ necessarios. Palacio do Rio de Janeiro, em cinco de 
Setembro de mil oilorentos c cincocnta e nove, trigesirno oitavo 
da Indcpendencia c do Irnperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Angelo .f!oniz d11 Silva Ferra::. 
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DECRETO N. o 2. 458- do 6 de Setembro de 1859. 

Rcgnlarisa o serviço da distribuição ordenada pelo Decreto 
11. • 1 do 1. o de Janeiro de 1838 dos exemplares ún
pressos dos actos do Poder Legislativo Geral, e do Governo 
Geral. 

Hei pot· bem que se observe o SPgninte: 
Art. L• A remessa dos exemplares dos actos do Poder 

Lrgislntivo Geral, c os do Governo (~era! de que tratão os 
arts. 1.", 16 c ti do Decreto n.• 1 (]O 1.• de Janeiro de 1838 
fiearft a cnrgo da administrat;ão da Typographia Nacionnl, sub 
fiscalisação dos Chefes das rt~spcctivas Seeretarias de Estado. 

Art. 2. • Para o bom dcsenwenho do serviço estabelecido 
no artigo antecedente os ChefPs da·s Scerctarias de Estado forne
eerfto ao Administrador da Typographia Nacional huma nota 
das Hepnrtições c AutoridadPs, a quem deva ser feita o remessa, 
eorn declaração do numero de exemplares impressos, que fór 
sulliciente. 

O Administrador da Typographia Nacional, á proporção 
que se fôr eiTectuando a impn•ssão dos referidos actos, entregará 
no Correio da Côrto o numero de exemplares, que tiverem de 
ser enviados, na fórma da rer(~rida nota. 

Esta entrega scrú ncompanhada de tres relnções do mesmo 
theor por cllc nssignadas, das quacs, depois de devidamente 
conferidas, c com o competente recibo, huma ficará no Archivo 
da Hepartição do Correio, a segunda no poder do Administrador 
para sua deseargn, c a ultima rcmettida ao respectivo Chefe da 
Secretaria de I~stado, afim de que se fação em tempo as com
munieaçiícs c diligeneias mareadas pdos arts. 17 c 19 do citado 
ltPgulallH'IIto n.• 1 do L" de Jant'iro de 18:lR. 

Art. :t• Nas Provindas se scguiril a mesma regra acima · 
estabelecida, sendo a remessa feita pelos Secretarios, observnn
do-se em tudo o mais o Hegularnento n. • 1 do 1. • de Janeiro 
de 1838. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, c Presi
dente do Conselho de Ministros, l\J inistro e Secretario de Estado, 
encarregado interinnmentc da Repartição dos Negocios do Im
perio, assim o tenha entendido c fnç.a executar. Palacio do 
lHo de Janeiro, em seis de Setembro de mil oitocentos e cincoenta 
c nove, trigesimo oitavo da lndcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrka de Sua l\Iagcstade o lmprrador. 

AHgclo .Moniz da Silra ferra-:.. 
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DECiG~TO N." 2.f;G!)- de (j de St•LPmhro de 18:J'). 

E.rtú1gur o.ç lugan·s de AJudantes dos /nspeclorrs de Snude 
dos portos das l'rorincins da Ba!tia. Prrnmnfmco, llla

nmhiio, Parti, e S. l'cdr~. 

Hf'i por brrn E'<::tinguir os lllgan~s rlP ;\jurlnnlf's rlos "[ns
pPrlorr•s dr ~aude dos portos das Prnvin•. ias da Bahi;!, PPI'Ilillll

huco, !\Iaranlúio, l'<\r;i, e S. PPdro, Cf~'<Hlos P'~lo art. 2." do HP
gulanH'n(o ela IrrspP<'tJ!O dl' Sawl<' dos porto-;, qun l>ni\ou coll! 
o Decreto n." 2.~.mJ dl' 2i dP Abril do <·nrrPntr~ a!lno. 

Ang<~lo l\Joniz da SiíYa FPr-raz, do ).)t·ll Cons,·llln, Prr~i
di'lltC d11 C0ns<>lho dt~ ~linistros, Minis!ro <' SPITt-t:Irio dP Estado 
dos Nnp;o(:ios <lo F;m'tHla. t~tH'l\l'f(';..:ado inl••rinantc•n!P dos do 
Jmpcritl, as,im o lt•nha ctt!Pndi<]o ,, fa('a P\t'culnr. P;da('io do 
Hio ele .l;nwiro, em sPi~ dt• SP!Prnhro dP rui! oitn(~cnto'• P l'i!lccc·tl.a 
e llOH', t:·igc•simo oitavo da lndeperJdt·r:eia ~~ do ltnperio. 

A ngrlo M oni::; da Silra FrTra::;. 

E'leN~ á duzenlo.~ mil n:is o ordenado do Cararriro da Carlt:a 
da Cidade de JJarliart~ua da Prorintitt de M·inas Gera1's. 

HPi por lwm ))ccr<>l:lr o sPguinlP: 
.\rligü rnico. Fica elevada a duzc•ntos mil r(·is o onlc

nado do Carcereiro da Cadêa da Cidade dt• earbacena da Pro
vincia dP :\linas Genws. 

Jofio Luslosa da Cnnha Paranaguú, ()o J\Iru Conselho, 1\fi
ni:;lro e Secretario dP J~sl.ado dos NP:-:ocins da Justiça assim 
o l<'nha enli'IHlido c faça e\eeutar. l'alac·io do Rio de .Ja
Heiro Plll dc~z de Sdcmbro de mil oitocentos e cinetwnta e 
llO\t', tri;~esimo oitavo da IndPpcnclencia c do lrnpcrio. 

Co:n a Hubrica de Sua Jla~;(~stade o Imperador. 

Jorro Lustosa da C11nha Parrmagwí, i 
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l>ECHETO N. :!,~Gl-ue 10 de Setelllbro de 185!J. 

Elcea a oito companhias o Batalhão de Infantaria numero 
vi11le quatro da guarda Nacional da Provincia do Riu 

de Janeiro. 

,\lli~IH!en<lo ú p"oposta do Prrsidentc da Província do ltio 
ck Janr~iro, Hei por km Dccr<'tar o seguinte: 

·Artigo Unico. Fi1·a e!Pvarlo a oito eo111panhias o Bala~ 
!hão de Infantaria lll11llCI"O vinte e quatro da (;uanla Nacional, 
rrl'ado l'Om o numero de seis companhias no l\lunicipio de lguas
slÍ da Província dll Hio de Janeiro: e. revogado nesta parte o 
lkcrdo numero mil<~ trinta e Ires, de lluatorze de ;\gosto do 
mil oitocentos e cinroellla ~~ dois. 

Jo;io Lnstosa da Cunha Paranagu<Í, do :\leu Conselho, 2\li
nistro c Secrdario de Estado dos ~egocios da Justiça, as~im o le
nha Pnlendido e faca executar. Palucio do Riu de Janeiro em 
d~·7: de· Sdt~lll bro de· llli I <•i to centos f' eincuenta c nove, trigesimo 
tJilaYO da lndcpendcncia e do Imperio. 

Com a H~1brie:.1 de Sua :\fageslade O Imperador. 

João Lustosa da Cunha Parwwgwí. 

DECBETO N.• ~.';.G2-dc 10 de Setembro de 1~5~. 

Crea duas Companhias de Infantaria da Guarda .Nacional 
da n:serva 11as Fregtte:..ias de Muan!Í, e Santo 

Anlrmio de Chaves da Pror:iucia do Pará. 

Allt•Jukndo :í propo~;la do Pn·sitlt·u!l~ da Proviwia do P;lr:í; 
HPi por D<'llt Heert'!ar o sl'gllill!.<': 

A:t. 1." Fica ereatla <;m cada hnma cl:ts Fregnczias de 
l\JuaniÍ, e Santo Antonio dt) Cl~<lV<'S da Provinda· do l'aril, 
htllll<l Companhia avuba de Inrautaria da Guarda i\;acional do 
scrvit;o da reserva. 

Art. 2." As referidas Companhias teriio as suas paradas 
IHH lugams qne lht•s fore111 marwdos pelo Presidente da Pro
Yillcia, na lúrma da Lei . 

.lo;1o Lustosa da Cunha I'aranagmí, do Mf'll Conselho 
Ministro t' Secretario <k Estado dos i'\cgocios da Justi(:a. assim 
o tenha t~nU'lldido e l';tr;a executar. PalaeiD do llio de Janeiro 
em dPz tk S!~telllbrn de mil oitocentos c c!ncoe11ta c noyc, 
tri,;esiltlo oi la 10 da lndPpendcuria c do InqJCrio. 

Com a H.ubrica (\;~ Sua M~:gcslatk O Imperador. 

Joüu L•1~tosa da (;unha Parana:;uá. 



llECRETO N. o 2. 4G:l- de H du Sdcnt!Jro ue 1859. 

Determina que as acções de Companhias só srjiio Tccebidas 
como garantia das emissões dos Bancos pelo computo 

das entradas realisadas. 

Hei por bem lkcrctar o Sl'guinte: 
Art. t.o As acçõr~s de Companhias que na fôrma dos De

cretos n.o• 1.9i1 de 31 de Agosto, 2.005 de 2.i de Outubro, 
2.021 de t1 de 1\"ovcmbro, 2.035 de 25 de Novembro do anno 
de 185í, 2.11 i de 27 de Fevereiro e 2. 140 de 3 de Abril do 
anno de Hl58, servirem de garantia ás emissões concedidas ás 
sociedades anonymas denominadas Bmlcu Cornmercial e Agrícola, 
Banco da Província do Rio Grande do Sul, ltforo Banco de 
Pernambuco, Banco do M aranluio, Banco Rural e llypot!te
cariu, e Banco da Raltia, em quanto não se realisar o seu valor, 
podem ser applicadas a esse fim unicamente pelo computo das 
entradas que, se houverem elfectuado. 

Art. 2. 0 Os Bancos de que trata o artigo antecedente, suas 
caixas filiacs e agencias, que houverem emittido bilhetes á lista, 
e ao portador sobre garantia das acçõcs de C-ompanhias, a que 
se referem seus estatutos, por quantia maior do que a que tiVl"rem 
realisado seus aceionistas, serão obrigados a restringir a res
pectiva emissão dentro do prazo de oito dias ao computo de-· 
terminado pelas entradas ell'ectuadas, sob pena de ficarem sujeitos 
ao que dispoe o art. 10 do Decreto n." 575 de 10 de Jat1eiro 
de 18~.9. 

Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, do l\leu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda c Presidente do 
Tribunal do Tlwsonr·o Nacional, assim o tenha entendido c fat:a 
•~XI'enlar. Palado do Hio de .larwiro, 1'111 quatorze do Selt~mhro 
de mil oitocentos c ciucoenta o noYe, trigcsimo oitavo da lnde
pendencia e do Impcrio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

A11gelo .lfoni: da Silva Ferraz . 

• 



l ',97 ) 

llECRETO :\. 0 2.ftfií-de 17 Llc Setembro Uf' tf\!)9. 

ElPva á rategoria de Batalhão a primeira Secção de Bata
lhão da reserva da Guarda Nacional da 

Provincia de lllinas Geraes. 

AltPlHlcndo a proposta do rrcsidcnte da Província de Minas 
Geraes, Hd por bem Decretar o seguinte : 

Art. lJniro. Fica elevada á categoria de Uatalh!ío com 
quatro companhias, e a designançiío de doze, n primeira Secção 
ele Batalhão da reserva da Guarda Nacional da Província de Minas 

~ C;Pracs; c rcYogado nf'sla parte o"l)ecreto numero mil c dcse
novf~ de vinte seis de .I ulho de mil oitoeentos e cincocntil ~~ dous. 

João Luslosa da Cunha Paranaguá, do Meu Consc·lho, Mi
llistro e Secrdario de Estado dos Negocios da Justiçn, assim o 
tf'nha entendido e faça cxPcutar. Palacio do Rio de Janeiro em 
tlescsctP do Setembro de mil oitocentos c cincoenla c nove, 
trige:;imo oitavo da lndependencia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua :Magestade o Imperador. 

João Lnstosa da C1.mha Paranaguá. 

DECRETO N.o 2J~G5-dt~ n de Setembro de t8:S9 . 

.Dn;lara que os Agentes de leilões não estão inhibidos de 
vende1~ em almoeda bens de raiz ou outros cffeito.~ nilo 

cornmercwl's. 

Hei por bem Decretar o seguinlP: 
Art. Unico. O artigo dezoito do Regimento, mandado 

observar pelo Decreto numero oitocentos cincocnta e oito, de 
dez de Novembro de mil oitoecntos cincocnta c hum, não 
inhibe aos Agentes de leilões a venda em almoeda de bens de raiz 
ou tle outros e!Teitos não comrnerciaes, de que forem competen
temente encarregados, huma vez que taes vendns fiquem sujeitas 
ás disposições do Direito Civil, que regem as rendas particulares. 

João Lnstosa da Cunha Paranaguá, do Meu ConS()!ho, Mi
nistro e Secretario de Estndo dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha lilntcndido e faça executar. Palacio do llio de Janeiro, 
aos dczesctc de Setembro de mil oitoeentos cincoenta e nove, 
trigesimo oitavo da Independencia e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranagvá. 
6:1 
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DECRETO N. o 2. 466 - de 21 de Setembro de J 85!J. 

Deroga o Decreto numero mil quinhentos e trinta e hum de 
dez de Janeiro de mil oitocentos cincoenta e cinco, relati
vamente ao visto dos passaportes dados á estrangeiros para 
viajarem dentro do lmpcrio. 

Hei pot· bem para execução da Lei numero duzentos ses
senta c hum de tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta 
c hum, e em virtude do artigo cento e dous paragrapho doze 
da Constituição do lmperio; Decretar o se~uinte: 

Art. 1. o O visto dos passaportes dados á estrangeiros para 
vinjarern de huma Provinr;ia pnra outm, ou dentro dellas, sertÍ 
da exclusiva competcncia dos Chefes de .Policia, Delegados e 
Subdelegados. 

Art. 2.° Fica nesta purtc derogado o Decreto numero mil 
quinhentos e trinta e hum de dez de Janeiro de mil oitocentos 
cincoenta e cinco. 

João Lustosa da Cun!Ja Paranaguá, do l\Ieu Conselho, 1\li
nistro e Secretario de Estado dos N egocios da J ustiçn, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiw, 
em vinte hum de Setembro de mil oitocentos cincocnta e nove, 
trigesimo oitavo da lndependencia c do hnperio. 

Com a llubrica de Sua l\Jagrstnde o Imperador. 

.loi'io Lustosa da Cunha Parauaguá. 

DECHin'O N. 0 2. 4G7-tle 21 de Setembro de 1859. 

Crêa lmma Secção da Guarda Nacional da resen:a nas Fregue
zias de A.tibaia, Nazareth, e Santo Antom·o da Cachoeira 

daProrincia de S. Paulo. 

Attendcndo a proposta do Presidente da Província de Süo 
Paulo, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1. o .Fica crcada nas FrrA"uczias de A ti baia, Nazareth, 
c Santo Antonio da Cachoeira da Provinda de S. Paulo huma 
Secçiio de llatalhão de Infantaria de duas Companhias, com 
a numeração de decima do serviço da reserva; e revogado ó 
Dl'creto numero mil duscntos e trinta e quatro de vin to oito 
de Setembro de mil oitocentos c cincocnla c trcs nu porto, 
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em que creou naqurllas l<'reguezias hum a Companhia, (~ hum a 
Secção de Companhia avulsa. 

Art. 2. o A referida Secçfío de natal h fio tení a sua pa
rada no lugar que lhe fôr marcado pelo Presidente da Província, 
na fúrma da Lei. 

João Lustosa da Cunha Jlaranaguá, do l\Ien Conselho, l\li
nistro c Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Itio de Jnneiro 
em vinte hum de Setembro de mil oitocentos c cincocnta e 
nove, trig('simo oitavo da lndependencia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECRETO N.o 2.4G8- de 21 de Setembro de 183\J. 

Eleva á categoria de Bataihão de quatro Companln'as, a de
cima Secção de Batalhão, da reserva da Guarda Na

cional da Provincia de Siio Paulo. 

Attcndendo a proposta do Presidente da Província de São 
Paulo, llPi por bem Decretar o seguinte: 

Art Unico. Fica elevada á categoria de Batalhão, de 
quatro Companhias, com a drsignaçflo de terceiro lla n'sPI'va, 
a dt•t'illw SP('.çilo dl' H a talhão do llH'SillO st•rviço, lTPada 110 \\lu
nicipio da Cidade de l\lo~Jy-mirim da l1rovincia dt~ S. Paulo, P 

revogado nesta parte o Decreto numero mil quatrocentos P no
venta e nove de vinte tres de Dezembro c mil oitocentos c 
cincoenta e quatro. 

João Lustosa da C:nnha Paranaguü, do 1\lcu Conselho, (,J i
nis~ro c Secretario de Estado dos Ncgocios da J nsliça, assim o 
tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio de Janeiro em 
vinte hum de Setembro de mil oitocentos eincoenta e nove, tri
gesimo oitavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Para11aguâ 
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DECHETO :\. 0 J. 'tl.i0-de 2l de Setembro til' l8i.i9. 

Eleva a seis companhias o Batal/ulo áe l11{antaria numero 
trinta e ci11co áa Guan[a Nacional da 

Prorincia de S. Paulo. 

Attrndendo a proposta do Presidente da Província de S. 
Paulo , Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. Unico. Fica elevado a seis companhias o Batnlhão 
de Infantaria da Guarda Nacional da Província de S. Paulo, 
crcado com o numero de quatro companhias, e revogado nesta 
parte o Decreto numero mil e seiscentos e trinta c cinco, de 
doze de Setembro de mil oitocentos e cincocnta e cinco. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Con~el ho, 
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios <la .Justiça, assim 
o tenha entendido e far~a executar. Palacio do ltio de Janeiro 
em vinte hum de Setmnhro de mil oitocentos cincnenta c nove, 
trigesimo oitavo da lndepcndcncia c do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagcslade o Imperador . 

.João Lustosa áa Cunha Paranaguri 

DECRETO N." 2.4.70-de 21 de Setembro de 1859. 

Crea rnais lut•n Corpo de Cavallaria da Guarda Nacioual 
nos Districtos de Cruz Alta, e S .. Miguel da Provincia 

de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

All.etulctHlo a proposla tlo .Prcsidt•tlle tla Provinda dt~ S. ]1Pdro 
do Rio Grande do Sul, Hei por bem Decretar o seg-uinte: 

Art. 1. o Fica crcado nos Districtos de Cmz Alta e S. 
l\Iiguel da Província de S. l'cdro do Rio Grande do Sul mais 
hum Corpo de Cavallaria de quatro Companhias, com a de
signação de quarenta do serviço activo. 

Art. 2." O referido Corpo terá a sua parada no lugar que 
lhe ror marcado pelo Presidente da Província, na fúnna da Lt~i. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do 1\Ien Conselho, l\Ii
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte hum de Setembro de mil oitocentos cincoenta e nove, 
trigesimo oitavo da lndependcncia c do lmperio. 

Com n Hubrica de Sua Magcstade O Impcçador. 

J oào Lustosa da Cunha Paranaguá. ., 
-·~ 
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DECHETO :\." :U71-de 24 de Setembro de 18:)9. 

Créa o lugar de Juiz Municipal e de Orphãos nos Termos 
reunidos de Piracuruca e Pedro Segundo, na Província 

do Piauhy. 

HPi por bem lkeretar o se~uinte: 
Artigo Unico Fit~a ere;1do nos tPrmos reunidos de Piraeu

ruca e Pt~dro Segundo, na Provineia de Piauhy, o lugar tle Juiz 
Municipal qtw accumularil as funeções de Juiz dos Orphãos. 

João Lustosa da Cunha Paranaguâ, do ~leu Conselho, Mi
nistro e Seerl'tario de Estado dos Nçgoeios da Justit:a, assim o 
tenha enlPndido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro 
em vinte e quatro de Setembro de mil oitot~entos cincoenta o 
nove, trigesimo oitavo da lndependencia c do lrn[JCrio. 

Com a Hubrica de Sua ~Iagcstade O Imperador . 

.João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

---
DECllETO N,o 2.n2-de 2'~o de Setembro de 18:5n. 

Créa 110 Tcmw de Cunha, da Provincia de S. Paulo, o lugar 
de Juiz 1li unicipal e de Orphãos. 

HPi por bPm De.-;rPtar o srguinte: 
Artig-o llniro. lbiVI!riÍ no TPI'IIlO dt~ Cunha, fla Provinda 

de S. Paulo, hum .Juiz Municipal, que accumulará as funrçües 
de Juiz dos Orphaõs . 

.João Lustosa da Cunha Paranaguil, do l\1Pu Conselho, Minis
tro e Secretario de Estado dos ~egoeios da .Justiça, ass1m o tenha 
entendido e foça executar. Palado do IUo de Janeiro em vinte 
quatro de Setembro de mil oitocentos cincoenta c nove, trigesi
mo oitavo da Indcpendencia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua l\lagestade O Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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DECHETO N. o 2. Yí3 -de 2r •. de Setembro de 180!). 

Dá nova fórma aos escriptos ou bilhetes da Al(andega. 

Usando da autorisação cnyw•dirla pelas J.eis n." 36!1 de 18 
de Setembro de 1811.) art. 30, c 11. 0 Z)H de 28 de Outubro de 
1848 art.. 4(): Hei por bem ordPnar que nas Alfandl'gas, do 
Jmperio se obscnern as sPguintes disposições: 

Art. 1. o O bilhete da Alrandega será cscripturado em 
fórma mercantil, segundo o modelo annexo, c dcvení dcdarar: 

1. o O lugar em que fOr passado, e onde se h a de effectuat· 
o pagamento, o qual será sempre a praça em que estiver situada 
a Alfandega; 

2. 0 A data; . 
3. 0 A somma que se dPvc pagar,~' cm que cspccic de moeda; 
4.0 A {)poca prefixa do pagamento ; 
5. o A causa da obrigação; 
6. o O nome do assignantc da Alfanclega que dere paga-lo, c 

que o pagamento será feito ao portador. 
Art. 2. 0 O bilhete da AlfandPga será rlc valor nunca menor 

de hum conto de n;is, c de prazo de quatro mezcs, c não podcrú 
ser adrnittido senão pela metade da irnportnncia dos direitos de 
consumo das mercadorins mencionadas no dcspncho. 

Art. 3. 0 O pn•mio do bilhete da Alfandcga se n•gulará 
pela taxa dos descontos no Banco do Brasil e !'uns Cnixas filiacs, 
e, onde niio as houver, peln dos Bancos lcgulmcnte estabeleci
dos e suas Caixas filines ou Agencias. 
~ 1. 0 Nos lugares onde não existirem tnes Companhias, suas 

Caixas filiacs ou Agendas, o lnspcctor da Thcsouraria de Fa
zenda, ouvidas as Commissões administradoras r!ns respcclhas 
praç.as ou Ncgocianlt'S dignos do rntH·cito, lixará nn prindpio 
dt\ cada St'lll<lll:J a laxa do prPJnio, lJIH' st·Jnpre SI'J'<Í igual ú dos 
descontos das ll'tras c títulos c•.nnmrrci<1cs de primPira ordem. 

§ 2. o O premio de que tr<Jta este artigo começará a vencer-' c 
da data do bilhete, c a sua importancia, aecrcsccntada á som ma 
dos direitos devidos, constituirá o valor do bilhete. 

§ 3.0 Na falta de pagamento o premio do bilhete será de
vido na razão dupla, a contnr da data do vencimento, ficando 
além disso o assignante sujeito ü pena da I~ei, c a proceder-se 
contra elle c seus fiadores na fórma da legislação fiscal. 

Art. 4. o O billlcle da Alfnndega será firmado pelo assig
nante, e, no caso de auscncia, por seu procurador especialmente 
constituído para este fim, e recebido pelo Thcsou; c i ro da Alfan
dega, na oceasião do pagamento do despacho, por conta dos 
respPetivos direitos nos termos do art. 2." 
~ 1. • Os bilhetes da A lfandega não poderão ser recebi dÓs 

sem que tenhão pago o scllo que lôr devido. 



§ 2." O Thcsonr('iro da AlfanrlPga he rPsponsarcl pela ftírma 
do hilhetr~, pela veraeidade da lirma do assignante, e pelu falta 
de Pil:-'JillPlllo do sello dt~ que trata o pnrai-\rapl10 antt'cl'dt•nte. 

Art. .~." O li;Hior rlo assi.~nante da Alfandt>ga que satisfizer 
a importancia dos bilhetes por este passados, ficara pl'io farto 
do pa~·;nHento subro~:11lo dt~~dt~ lo~o em tortos os direitos, 
aeções e privilegios que t'OilljH'tern ü Fazrnda Publica, em vir
tude dns Leis e !kgulamentos Hseaes a respeito de taes 
ti tu los, 

:\rt. 6. 0 O presente ncerdo terü e!Teito no Munieipio da 
Corte, e Provillcias tres dias dqlOis da sua publica~.ão nos pe
riollicos elll que se puhlic;lo os actos ollieiaes. 

Art. 7.° Conlinuüo em vi:.t:or o Alvará de 13 de ~ovemhro 
de 17?;(i § :2:!, o Capitulo !~ áo 1\t-gu\auH~nto de :22 de Junho 
de 18:JG, o art. l~í das di~.posi<;ües preliminares da Tarifa man
dadaob~crvarpor Dncrdo tL" 1.91!~ de 2Sde:\Iarr;ode185í, 
a~ disposi~Cít~5 do titulo Hi parte t.a do Codigo Commercial, 

-e mnis legi~IJção na parte quo fôr applicavel aos bilhetes da 
Alrande.~n, e não se oppozcr ús disposic;ües dos artigos anteee
dente.~; re\'ogadas as <lo art. 10::!. U<• Bt•gnlamento de 30 de ),laio 
de 1tl31j c todas as mais que lhe forem contrarias. 

AngPio .'lloniz da Silva Ft~rraz, do ~leu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estudo dos ?\.'egocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
executar. Palaeio do lHo de Janeiro, em vinte quatro de Set!'lnbro 
de mil oitocentos e cincocnta e nove, trigesimo oitavo da lnde
pendencia c do lmperio. 

Com a Huhrica de Sua Map;r•stacl(~ o hnpPt'adcr. 

Angelo 1J1oniz da Silva Ferraz. 

lllodelo tle lnnn hiUnctc tle a~§i:.:;tuutte da 
i\.ltiuuleg·u, a •ane ~c t•efere o becreto 

n." 2 • .to;:J th.~sta data. 

Hio de Janeiro .•.. de ....•.. de ....... Hs ....... ~ 
Premio .•...•. P 

Ao portador deste pagarei no dia .... de ....... de ....... . 
a quantia dP Hs ..... _ .. _ importancia da metade dos dirl'ilo dv 
consumo dP mercadorias despachadas na Alfandega desta citladP, 
P do premio correspondente <k .... por o/o, ficando sujeito, no 



caso de falta de pagamento, ao premio na raziio dupla, na fórma 
do art. 3." ~ 2.• do Drcrelo n.• 2.~73 de :24 de Setembro de 
18~9. 

O assignantP. 

N. B. Na divisão do capital, e no calculo do premio do 
bilhete se evitarão as lhtc\·õcs. 

Rio de Janeiro, em 24 de Setembro de 1859.-Angelo Mo
niz da s,:zva Ferraz. 

DECIU~CTO N." 2.!~7!~-de 2l. de Setembro de 1859. I 
~ 

Estabelece novas rrgras para o calculo c cobrança da arma- ~ 
zenagem das rnerca1on'as depositadas nas Al{andegas do ~ 
Imperio, e do imposto de expediente de generos nacionaes e ~ 
estrangeiros navegados com ca1·ta de guia; e torna e.rtensiva I 
ás Al(andegas, .Mesa.ç de Consulado e de Rendas e outra.ç ··, 
estações fiscaes a 1'abella de emolmnentos annexa ao Decreto 
n. • 3l~8 de 19 de Abril de de 18l~!._ na parte relativa a ce1·
tidões e buscas. 

Hei por bem, Usando da autorisaçiio concedida nas Leis 
n.• 369 de 18 de Setembro de 181<5, art. 2n, e n." 514 de28 
de Outuhro tl!~ 1H4H, art. tlli, ddt>t'tuinaro st>guintP: 

Art. 1." Nenhum g·etwro ou mercadoria, enlrauo, reco
lhido ou depositado nos annazens pertencentes ás Alliwdegas e 
sob sua administração, qualquer que seja sua procedencia ou 
origr.m, ser{t isento de armazenagem, á excepção dos se~uintes: 

1. o Os q uc gozão de franquia de direitos em virtudt~ do 
art. 20, §~ 1. 0

, fa .• o, 5." c 7. 0 das disr;osições preliminares da 
tarifa em vigor. 

2. o Os importados por conta do Governo, de qualquer ad
ministração geral ou provincial, para serviço publico , ou por 
conta de estabelecimentos publicos que gozarem de franquia de 
direitos. 

3. o Os apprehendidos, no caso de ser adjudicado aos appre
hcnsores o seu producto. 

4. o Os sobresalentes dos navios, atP seis mezes de estada •OU 

deposito, vencidos os quaes se obsPryani o disposto nos artigos 
seguintes : 

~ 
1 

t 
. ' 

' .• 
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Art. 2. o A armazenagem será calculada e cobrada sobre 
a importancia dos direitos de consumo a que forem sujeitas 
as mercadorias depositadas, observando-se as seguintes regras : 

1. • Conceder· se-lia ás mercadorias contempladas na Tabclla 
junta trinta dias, e ás demais sessenta de estada livre, contados 
da data da sua descarga. 

2.• Vencido o prazo de estada livre, c permanecendo as 
mercadorias em deposito, a armazenagem será calculada e co
brada na fórma da Legislação em vigor por cada mez, até ao 
dia de seu despacho, do modo seguinte: 

Da data da descarga até ~eis mezes na razão de 1 por 0
/ 0 • 

lla mesma data até 1 anno....... 1 t "/a 
11! 2 "/o '> » óJ mezes ...... . 

)) " 18 » . • . . • . • . 2 t o I" 
)) )) 21 ll ••••• • • 3 °/0 , 

» " 2 annos.. .• . . . 3! "/a 
Por todo o tempo excedente a 2 annos. 4 a;. 

§ 1. o Exceptuão-se desta regra as pedras e mctaes preciosos 
em bruto, barra ou pinha, preparados em obra ou em .moeda, 
cuja armazenagem, vencidos os primeiros oito dias de sua des
carga, que se considerão livres, será cobrada na razão de 1 "/. 
do seu valor por cada mez de estada. 

2. a As mercadorias c objcctos que gozão de franquia de 
direitos, que não estiverem comprchcndidos nas disposições do 
art. t.o, os quaes fiearão sujeitos á unnazcnagem desde a data 
de sua descarga ou deposito. 

Art. :~.a As mercadorias de que trata o art. 2."~ i."scrão 
recolhidas a huma casa forte, logo que seus donos, ou consig
natarios, ou capitães dos navios em que forem importadas, as 
houverem indicado no aclo da descarga. 

Art. 4. o Do carregamento, sobresalentrs e ohjectos pcr
tcnccnlcs ao C(JUipamcu!o e servit;o de na vi os arribados, srni 
cobrada armazenagem na fórma do Decrecto n. a 728 de 9 de 
Novembro de 1850, na razão de 80 réis por tonelada de ar
quiação. 

Art. 5. 0 As mercadorias que actnalmente permanecem em 
depositos nos armazens das Alfandegas ficarão sujeitas á arma
zenagem marcada pelo art. 2. 8 dous mezes depois da data da 
publicação do presente Decreto, no Município da Côrte e Pro
,·incias, nas folhas que costumão publicar os actos officiaes. 

Art. 6.a Da data do pagamento do despacho attí á sahida 
da mercadorid, caso esta se demore nos arrnazens ou dcpositos 
pf1r mero interesse, negligencia ou culpa da pessoa que a tiver 
dPspachado, a armazenagem scrú cobrada na razão de '~"lo, 
calculados sobre a importancia dos direitos respectivos, se a de
mora mr além de 8 dins, ficando deste modo restricto o prazo 
marcado pelo art. 15 do Decreto n." 1.385 dP 2G de Abril 
de 18M. 
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No caso, porém, de ser a demora, a juizo do respectivo 
Jnspector, devida a embaraços independentes de faéto oú von
tade do despachante, não terá lugar cobrança alguma de ar
mazenagem correspondente ao tempo da demora. 

Art. 7. o Os gcneros ou mercadorias por despachar, ou 
despachadas a bordo c sobre agua, que a requerimento das 
partes c por consentimento do Inspector tiverem de transitar 
ou saltir pelos annazcns, depositos ou portos das Alfandcgas, 
c alli se demorarem por mais de tres dias, pagarão, além do 
expediente, na fórma do art. 231 do Uegulamento de 22 de 
Junho de 1836, armazenagem na razão de 4°/o sobre os res
.pectivos direitos de consumo, de conformidade com o artigo 
antecedente. 

Art. 8,0 A Tabella annexa ao Decreto n. 0 348 de 19 de 
Abril de 18<14, marcando os emolumentos que se devem perceber 
na Secretaria de Fazenda, regerá em todas as Alfandegas, Mesas 
do Consulado o de Hendas, e quaesquer outras estações fiscaes 
no que diz respeito ás certidões e buscas. 

Art. 9. o O expediente de generos nacionaes será percebido 
de todos os productos da agricultura c objectos de manufactura 
nacional, com as seguintes cxcepções: 

1.a Gado vaccum, lanigero, caprino e suino. 
2. a A vcs de qualquer especic. 
3. a Legumes, farinaccos ou ccreacs de qualquer qualidade. 
4. a Frutas scccas ou frescas de qualquer cspecie. 
5.• Carne de qualquer qualidade, verde, secca, salgada, em 

salmoura ou ensaccada, toucinho c gorduras. 
G.a Peixe fresco, ou sccco salgado, ou e1n conserva. 
7.a Sal commum. 

Art- 10. O expediente das mercadorias navegadas com carta 
de guia será cobrado em todas as Alfandegas o Mesas de Uendas 
unicamente das que sn lransportfío dn Portos de humas para os 
do outras J'rovincias. 

§ llnieo. .Esla disposição não deroga as dos Regulamentos 
de 30 de l\Iaio o 22 de Junho de 1836, na parte relativa ao 
despacho e fiscalisação das que gozarem de isenção do imposto 
de expediente em virtude do disposto no presente artigo. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do 1\len Conselho, Senador 
do Jmperio, Presidente do Conselho de 1\Iinistros, :Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda, c Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça l 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte quatro do Se-
tembro de mil oitocentos cincocnta c nove, trigesimo oitavo • 
da lndepcndencia c do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

Angelo Moni;; da Silva Ferra~. 
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Tabella a que se refere o art. 2.0 tio Decreto 
n.• 2 • .:17 LI desta dntn. 

Aço t1m verguinha, vergalhão, bana ou em bruto. 
Aduellas. 
Aguardente. 
Alabastro, marmore, portiuo, JWdernciras, pedra de cantaria 

ou de granito bruto, em obras, simpl11smente serradas ou 
em ladrilhos. 

Alambiques , cilindros, capsnlas c outros apparelhos para 
machinas. 

Alcatrão. 
Alhos. 
Alpiste ou painço. 
Alvaiade. 
Amarras e amarrclas. 
Amendoim. 
Ancoras, ancorotas c fateixas. 
Archotes de esparto e scmclhantrs. 
Arêa de moldar (~ outras. 
Arroz. 
Ar.eite c oleos de qualquer cspccit>. 
Azeitonas. 
Azem ou zinco, em bruto, ou em laminas, ou folhas. 
Azulejos. 
Uacalháo peixe páo , e outros Jli'ÍXt'S SPCCOS 011 salgados OU 

em conserva. 
Balas ardentes c outros artifkios de f( li erra. 
nanha ou unto de porco. 
narrilha. 
natat<lS dt~ qualquer qua\idatlt!. 
Jln\o, resina dt~ pinho ou ll'rPbintina. 
Caça de qualquPr qualidade. 
Caixas c bahus de qualquer qualidade. 
Cal de pedra e sem c I hantes. 
Canos de ehumbo ou de ferro para aqueductos. 
Carne secca, em salmoura, fumada~~ dt1 qualquer modo pre-

parada. 
CatTos c outros vehiculos de conducção , c qualquer qua-

lidade, para pessoas ou mercadori:ls, c seus pertene1•:-. 
Carvão de pedra ou Vf'getal. 
Cascas de qualquer qualidade. 
Cebolas. 
Cera em gamellas ou em bruto. 
Cereaes de qualquer qualidade. 
Cerveja, cidra e outras bebidas fermentadas. 
Charutos e cigarros. 
Chouriços, Jlaios c quaesquer carnes ensacadas. 
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Chumbo em barra ou em lençol e em obi'as grossas. 
Cimento romano ou do Portland c semelhantes. 
Cobre em bruto ou em folhas, ou em laminas. 
Conservas alimentícias. 
Cordoalha de qualquer cspecic. 
Correntes c amarras de ferro. 
f.ortiça em bruto ou em rolhas. 
Couros c vclles de qualquer qualidade em bruto ou em 

cr.bcllo, solas, ata nados c quacsqucr obras destas ma terias. 
Cravo de fcrrnr c de tonoaria. 
Cró. 
Crina animal ou vegetal. 
Drogas de quatquer qualidade e liquidos medicinacs. 
Enxofre. 
J~spoleta de qualquer qualidade. 
Estanho em barras, clJapa ou vcrguinha ou em obras grossas. 
I~steiras de qualquer qualidade. 
l~stopa. 
l"an~llo c restolho. 
Farinha de trigo, de centeio, de avêa, n sPmclhantcs. 
l•'t>ijão, fllVas c lentilhas. 
l<'(~no, palha de avêa, e !pwesquer linTagcns. 
l<'erro em barra, chapu , linguados c de qualquer modo, 

{)l1l bruto , em obras grossas ou inutilisadas c velhas para 
fundir em metralha, prelos c seus pertences. 

F'olha de Flandres em laminas. 
Folhas, flores c raizes de qualquer espccic. 
Jêolles para ferreiros c semelhantes. 
Frutas frescas, sPccas, c dn qualquer outro modo conser-

vadas. 
J•'111110, 

I :arrali1~ vasias do vidro ordillat·io, em gigos ou em cestos. 
c;esso, giz e gl'eda. 
c;orduras d<' qualquer qualidade. 
Gna11o. 
J uneo, róta ou rolim. 
Latiio em folhas, ou em bruto, ott mn obras grossas. 
Legumes de qualquer qualidade;, 
Lü~ores. 

Linguas scccas, ou em salmoufn, e em /-t('l'al qtml'SlJUcr 
despojos de gado, seccos ou em salmoura. 

J.iquidos de qualquer cspecic. 
Vmça ordinaria, de harro, pú de p(~dra (~ semclhuulcs 
l~ousas c ardosias ('Jll hrulo ou cn1 ladrilhos. 
l\Iachados, foices, p<ís, e enrlta,das de qualquer qualid;ule. 
i\Iachinas c instrumentos proJn·ios para lavrar a lcna e' 

para quacs<JtH'r fabricas, navins ou estradas de ferro. 
M adcira de fJlli.\lff!ler qualidade. em lmlto ou em ullras 
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grossas de carpinteiro, segeiro ou polieiro c semelhantes, bahles 
cclhas, tinas, casem; c outros objectos do mesmo genero, 

Manteiga. 
l\larfim em bruto. 
:Massas alimcnticias. 
Milho. 
:Mós para moinhos ou rcbollos. 
Ochres de qualquer qualidade . 
.Palha de qualquer qualidade, csparto, píassaba, e outras 

materias Hlamcntosas, em bruto, em rama ou em olm.Js gros~as._ 
Papel ordinario, de embrulho ou semelhantes, 
Perfumarias. 
Potassa. 
Pregos c taxas dP ferro. 
Presuntos de qualquer espccie ou de qualquer modo pre-· 

parados. 
Queijos. 
Remos e croques. 
Sabão de qualquer qualidade. 
Salitre. 
Sanp;uesugas. 
Sebo ou graxa de qualquer especie. 
Scllas, Selins, lomhilhos e arrdns de qualquer qunlidadr· o 

seus pertcnees. 
Sementes. 
Tijolos c telhas de qualquer qualidade. 
Tintas preparadas em oleo, em massa ou em p1í .~~ pura c~~-

creYer, imprimir ou lithogmphar. 
Toucinho. 
Trapos, ourclos c apáras dn qualt[uer qualidade. 
TrPmo~.os. 
\'das tk sd.J(l, de eornposi\:i'ío c espermaeple. 
Vidros para vidraças c clarahoias. 
Vimes em liaças ou molhos. 
Vinagre ou acido a c i toso. 
Vinhos c outras bebidas alchoolicas. 

Rio de Janeiro em 2'~ de Setembro de 185!) -Angelo. 
llloniz da Silva Ferra::.. 
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DECRETO N.o 2.475- de 2~ de Setembro de 185!). 

Eleva á categoria de Batalhão, a Secção do Batalhão da 
Guarda Nacional, creada no Município de S. Ray

mundo Nonato na Província do Piauhy. 

Atlendcndo a proposta do Presidente da Província do Piauhy, 
Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1.° Fica elevada á categoria de Batalhão de seis com
panhias a Secção de Batalhão da Guarda Nacional, creada no 
l\lunicipio de S. Haymundo Nonato na Província do Piauhy. 

Art. 2. o O referido natalhão terá a parada no lugar que 
fôr designado pelo Presidente da Província. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, Minis
tro ~Secretario d•) Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha 
€ofendido e faça executar. Pala cio do Hio de Janeiro em vinte 
quatro do Setembro de mil oitocentos cincoenta c nove, trige
simo oitavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

DECHETO N," 2.476- de 24. de Setembro de 1859. 

Crea maú hum Batalhão de seis companhias da Guarda Na
cional no .Municipio de S. Raymundo Nonato na 

Pnmi11cia do Pirwh!l· 

Atlnndenllo ú proposta do Presidentn da Provinda do Piauhy, 
Hei por bem Df'cretar o seguinte: 

Art. t.o Fica creado mais hum natalhão de seis Companhias 
da Guarda Nacional no Município do S. Haymundo Nonato, na 
Província do Pianhv. 

Art. 2." O referido llalalhão tnní a parada no lu~ar que 
ft\r desi~nado pelo l'n~sidcnfc da Provinda. 

João Lustosa da Cunha Paranagwí, do Meu Conslho, Minis
tro c Secretario de Estado dos Neg-ocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça executar. l'alacio do Hit' de Janeiro, 
em vinte quatro de Setembro de mil oitocentos eincoenta e nove. 
trigesimo oitavo da Indupendencia c do Impcrio. 

Com <'• Hubriea de Sua l\IagesladrJ o Imperador. 

lo(7o Lustos(!, da Cttnhf(, Paranaguá. 
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DECRETO N.o 2477-de 26 de Setembro uc 1859. 

Abre ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Justiça hum credito supplementar da quantia de 63:000 ;tt> 
réis para occorrer ao tleficit verificado no cxerciàu de 
1858-1859 nas verbas cm?Slantes da Taf~ella que com 
este baixa. 

Tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, Hei por hem 
na conformidade do paragrapho segundo do artigo quarto da 
Lei numero quinhentos e oitenta c nove de nove de Setembro 
de mil oitocentos e cincoenta, Autorisar, pela Repartição dos 
Ncgocios da Justiça, o credito supplemcntar da quantia de ses
senta e tres contos de réis, para occorrcr as dcgpczas, no rxcr
cicio de mil oi wcentos c cincocnta e oito a mil (!itt1cr:ltos 
e cincoenta c nove, das vrrbas constantes <la Tahcí!a que 
eom este baixa, fazendo-se a distribuição na fórma <la rnr~ma 
Tabcl!a, c devendo esta medida mn l.mnpo eompetcn\t\. se1 le
vada ao eonlwcimento do Corpo I~el-{islativo. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá, do Meu Consclllo, 
1\linistro e Secretario de Estado ôos Negocios cJa J usti<.'ü, as~i 111 

o tenha entendido c faça executar. Palacio do Hio do Janeiro 
em vinte c seis de Setembro de mil oitocentos e eincoenta 
e nove, trigesirno oitavo da Indepcndencia e do lm[Jerio. 

C8m a Rubrica dn Sua l\lagcstade o Impera cio r. 

João Lustosa da Cunha l'oran(uruá. 

'l'&du~lln dl~(••ibtdh·u do ca·t~cH(o ~m~~;•lt>:Jut~utnm· 
concetlido J.OI" Dcm·t~éo des(a datn ttu.Jl'U o 

exm•cido tb'l t.§ãS- :l§ã9. 

§§ 11." Capella Imperial c Cathedral do lHo 
do Janeiro ...••....•....•........ 

17. o Corpo Policial da C<) r te ........... . 
HU Conducção c sustento de presos .•.•. 
20." lllurninação publica •..•...•..•.... 

5:000J;JOOO 
fi: 000~000 

1l :000~1001} 
:38: OUIJ.OJ~Ii'J 

Secretaria de Estado elos Negocias d:1. Jnstiça nm 2l> 1k 
Setembro de 1859. 

João Lustosa da Ctmha Parana9mí. 

•• ·~ t 1\... lo 
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DECRETO N." 2.478-de 28 de .Setembro de 1859. 

Regula a maneira de se verificarem as substituições e isenções 
das praças áe pret áo Exercito. 

HQi por hem Determinar que nas substituições c isenções 
das pl'Jças de pret do Exercito, que ainda não houverem com
pletado o tempo a que forem obrigadas, se observem as dispo
sições do Ucgulamento que com este baixa, assignado por 
Sebastião do Hcgo Barros, do l\Icu Conselho, Ministro o Se
cretario de Estado dos Ncgocios da Guerra, que assim o tenha 
entendido c faça oxccutar com os despachos necessarios. Pa
lacio do lHo de hneiro em vinte c oito de Setembro de mil 
oitocentos e cincocnta c nove, trigesimo oitavo da Indepen
dencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstade o Imperador. 

Sebastião do Re.qo Barros, 

Regulamento á •tne se reft~rc o .Dce••eto 
desta da(a. 

Art. 1. o Para quo as praças de pret do Exercito tenhão 
baixa do serviço por meio de substituição, serão indespensa
veis as seguintes condições. 

Art. 2. o O individuo que fôr oll"erecido como substituto 
<kvo ter a idade que pl'la Legislação se cxign para o ;Jiist.arlll~n
t.o no Exereilo coJuo volunlario, a r.onn·niPuln robustez Sf~Jll 
aquelles defeitos physicos quo são motivo sullicicntc de isenção. 

Art. 3. o A ;>rimeira das condições exaradas no artigo ante
cedente será verificada á vista de certidão de ·idade acom
panhada de documento que prove a indcntidadc de pessoa, 
justificação feita perante a autoridade competente; ou Pscusa 
do serviço militar, quando o individuo que fôr ofrerecido tiver 
servido no Exercito. A aptidão para o serviço de Exercito 
será verificada em inspocção de saudc, c, na falla de documento 
legal, a idade será arbitrada pelo Ajudante General do Exercito 
na Côrte, e pelos Presidentes nas Provineirrs ondn não houver 
Commandante de Armas. 

Art. 4. o O substituto, quando não seja isento do serviço, 
serú obrigado a servir por si, além do tempo eomplcmentar 
da praça substituída, aquelle que na Ligislação em vigor está ' 
Decretado para os voluntarios; gozando neste caso das vanta
gens do meio soldo, c do premio de cngnjamento. 
-J, ~-,.·..,. 1'2- ~:;.. /~<)t• 
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Art. ~-o Poderão ser ar,eitos como substitutos os r:stran
geiros, huma vez que conheção a lingua nacional. 

Art. 6. o Não será admittido como substituto o individuo 
que, em virtude de sentença, houver soffrido a pena de prisão 
com trabalho por seis ou mais armos. . . 

Art. 7. o Quando o substituto teu h a de deJ:\ar o st·rvJt;o 
para responder por erime que haja commctLido antes do seu 
engajamento, o subslituido será obrigado a completar o tempo 
que faltar; podendo porem apresentar novo substituto. 

Art. 8. o As praças do Exercito não serão aceitas rowo 
substitutas, sem que previamente hajão obtido f'seusa, Pmhor;l_ 
tenhão completado o seu tempo de serviço. 

Art. 9.0 O substituto he sómcnte obrigado ao tnmvo eom
plementar da praça substHuida, não se levando pmún em eonta 
aos que não tiverem sido militares os primcirns seis mc·t.es, nos 
quaes serão considerados recrutas. 

Art. 10. Os substitutos terão todas ns vant:~.gr:ns o ouus 
das praças substitui das com as seguintes rest.rirçücs: 1.. a não 
gozarão de soldo dobrado ; 2. a não terão a cccsso [l(l posto dn 
official quando sejão estrangeiros ; a.a seriío n:c·ehi<hs lltl 

qualidade do soldados quando tiverem de suhstil.uir os Ca
det~s, Particulares, Inferiores, Cabos de Esquadra on Anspq;ada~. 

Art. 11. Não poderão apresentar substitutos as pi'aça:: 
criminosas , ou indiciadas como taes. 

Art· 12. He licito ás praças do Exercito cximircm-sr~ do 
serviço entrando para os cofres pu])licos com a quantia de GOô:y 
réis, se o pretenderem , dentro dos seis primeiros mczes do 
seu alistamento, ou com tantas partes daquella quantia quantos 
forem os annos á que estiverem obrigadas, dividida clla pdc:: 
!ieis annos á que estão suJeitos os volunt.ario:;. 

AJ{~m disso sPrão obrigadas as pr;u·as 'l'W st• q11i;.:·n·o• 
tlXirnir do 9Crviço a imlcn111isar na mesma tn·opor~·;lo as van-
tagens que houverem percebido como premio de cng-;Jj«nwnlo. 
. Art 13. O processo da substituição ou L•cnção cuJTf~l'êÍ 
perante as autoridades militares, mas só scriio ordenatb~ pel<> 
Governo na Côrte, e pelos Presidentes tws Provi nci;h. 

Art. 14. Em tempo de guerra as subslituit;,rJe:; (\ i::,enç.õcs 
só terão lugar e arbitrio do Governo. Palacio do Hio de Ja
neiro em vinte oito de Setembro rde mil oitocellto:; •· tin-
cocnta e nove. ' 

Sebastião do Rego Barro:;. 
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DECRETO N.o 2.479-do 28 de Setembro de 1859. 

Autorisa hum credito supplementar de 850:892~ 130, para 
despezas de diversas rubricas do Ministerio da Guerra 

no exercício de 1858-1859. 

Hei por bem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, 
Autorisar, nos termos do § 2.• do art. 4. 0 da Lei n.o 589 do 
9 de Setembro de 1850, o credito supplementar de 850:892:ji30 
para as despczas de diversas rubricas do :Ministerio da Guerra 
no exercício de 1858-18a9, na f1írma da tabella que com este 
baixa; devendo esta medida ser levada em tempo competente 
ao conhecimento do Corpo Legislativo. 

Sebastião do Rego narros, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Guerra, assim o tenha en
tl·mlido c faç.a executar. l'alacio do Ui o de Janeiro, em Yinte 
oito de Setembro de mil oitocentos o cincoenta e nove, trigesimo 
oitavo da lndepcndencia e do Imperio. 

C:om a Huhrica do Sua .Magcstade o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 

'1t'ubciln. u •Jne ~(~refere o Decreto clesta d.tdu. 

{
• o 
I. 

'!,\ f) 

•). 

!} . Q 

11. o 

l2. 0 

11). 0 

17." 

Ar~e11nPS 1k gnPna e dl'posil.o~ de ar-· 
figos hdlims ................. . 

lkparti~~;io do Ajudante General .... . 
E\crcito ................•.......• 
Hepartição Ecclesiastica ........... . 
Gralilicaç.Õ!~s diversas .............. . 
Fabricas ............•............ , 
Obras Militares ....•............... 
l'residio de Fernando de Noronha .... 

~HO: OOO:fliOOO 
7:714~!1414 

'~22:884:t;fi!r.\} 
1:000~000 
li:OOO;j~OOO 
9:!105~927 

12:000~000 
11: il87:tP140 

850:892~130 

Palacio do lUo de Janeiro em vintn 0ito de Setembro de 
mil oitoecntos cincocnta e novo. 

Scbastitio do Rego Barros. 
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DECRETO N.o 2.480-do 28 de Setembro do 1859. 

Altera a organisação da Guarda Nacional do Municipio da 
Cidade de Pou6o Alegre da Província de Minas Gaaes. 

Attendendo á proposta do Presidente da Província de Minas 
Geraes, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. 1.0 A Guarda Nacional do Município de Pouso Alegre 
da Província de Minas Geraes terá a seguinte organisação: 

§ 1. o O Batalhão de Infantaria numero setenta e tres, com
posto de oito Companhias, terá por Districto a Freguezia da 
Cidade de Pouso Alegre. 

§ 2. o O de nmnero setenta e quatro, tambern dt~ oito Com
panhias, será formado nas Freguezias de Ouro Fino c Campo 
.Místico. 

§ 3.0 O de numero setenta e cinco, de seis Companhias, 
será organisado na Freguezia de S. .José do ParaizçL 

Art. 2. o Fica ereado na Freguezia de Santa Anna da re
ferida Província, e subordinado ao Com mando Superior de 
Pouso Alegre hum Batalhão de Infantaria de seis Compan !tias, 
com a numeração do oitenta o trcs do serviço activo, e <·levada 
á categoria de Batalhão de quatro Companhias, com a nu
meração de doze do serviço da reserva, a ~ccção de Batalhilo 
numero vinte e dous do mesmo serviço. 

Art. 3. • Fieão rPvogadas nesta parte as disposições do De
creto numero mil tresentos e quarenta e oito de dezoito de l\lart:o 
do mil oitocentos e cineoenta ~ quatro. 

João Lustosa da Cunha Parana~uú, do .MPu Consl'llw, 1\li
nistro n So•~rntario dn Estado dos Nq.;odos tia J usl i•;a. as-;i 111 

o tnnlra eulemlido c l'a\·a 1'\t~t~ular. Pulado do Rio d1\ J;uu\iro 
em vinte oito de Setembro de mil oitocentos e eincoenta e uoVt\, 
trigesimo oitavo da Independcneia e do lmpcrio. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagestade 0 Jrnperadn;·. 

João Lustosa da Cunha l'aranaf}wí .. 
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DECRETO N. 0 2.481-de 28 de Setembro de 1859. 

Declara que as concordatas amigaveis não são admissiveis 
pelo Codign Commercial. 

Conformando-.!\Jc por irnmcdiata Hesolução de Yinte dous 
do corn~nte, proferida em Consulta da Secção de Justiça do 
Conselho de Estado de dczasere de Agosto proxirno passado, eorn 
o Parecr~r da mesma Secção, Hei por bem Decretar o seguinte : 

Art. Unil~o. A' vista das disposições dos artigos oitocentos 
e quarenta c dous, oitocentos c quarenta e oito, e oitocentos c 
noventa c oito do Codigo Commerci:1Iniío podem ser admittidas 
t·oneordatas amigavcis . 

. loão Lustoza da Cunha Paranaguá, do Meu Conselho, l\Ii
nistro c Secretario de Estado dos Ncg-ocios da Justiça, assim o 
tenha entendido c faça exceutar. Palacio do Rio de Janeiro, 
aos vintr~ oito de Setembro de mil oitocentos c cincoenta e novP, 
trigcsimo oitavo da Independcncia e do lmperio. 

Com a Hubrica de Sua l\lagcstadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunlta Paranaguá. 

---
m~CilRTO N. o 2.1,82- dr~ 28 de Se!cmbro de 18ti!l. 

f: rr~a ,fOles luyans de Condo1·c.ç de 1/l~'rradorias J>ara a l'raça. 
do Commercio da Côrte. 

H(~i por bem, na conformidíil.de do artigo sessenta c sete 
do Codigo Commcrcial e sobre Consulta do Tribunal do Com
ml~rcio da Côrtc, Crcar dous lugares de Corretores de merca
,~,lrias pnra a respectiva Praça do Commcreio. 

Joiío Lustosa da Cun !ta Paranagu;í, do l\Ieu Conselho, 
Ministro c ~~ecrctario de Estado dos l\t~gocios da Justiça, assim 
o lf'ilha entendido e laça executar. Palacio do Uio de Janeiro, 
aos vinte oito de Setembro de mil oitocentos e cincoenta e nove. 
frigesimo oitavo da Independencia e do Impcrio. -

Com a nubrica de Sua l\Iagcstadc o Imperador. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
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DECRETO N.o 2.483-do 28 do Setembro dn 180!1. 

Desannexa o 1'et'mo de Simão Dias do do Lagarto, na Pro
víncia de Sergipe, e crêa nelle o lugar de Juiz lJluniCI]Jal 

c de Orphãos. 

Hei por bem Decretar o seguinte : 
Artigo Unico. Fica desannexado o Termo de Simão Dias 

do do Lagarto, na Província de Sergipe, e crendo nelle o 
lugar de Juiz Municipal que accurnularú as funcçõcs de Juiz 
dos Orpllãos. 

João Lustosa da Cunha Parannguá, do 1\Teu Conselho, 
l\Iinistro e Secretario de J~stado dos NPgocios da Justiça, assim 
o tenha entendido e faca executar. Palacio do Hio de Janeiro 
em vinte oito de Setembro de mil oitocentos c cincoenta c nove, 
trigcsimo oitavo da Indepcndcncia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\fagostade o Imperador. 

João Lustosa da Cunhct Paranaguú. 

DECRETO N.o 2.~81-dc 28 de Setembro d<~ 18t:i!J. 

Declara de 1. • Entranria a Comarca de ltabaimma, errada 
1Ul Provinda de Sl'l'gilw. 

Hd IHW bem Decretar o seguinte: 
Artigo Unico. :Fica doe! arada do 1." Entranria a Co-

marca du ltabaianna, creada na Província de Sergipe pela HPso
Jução da n~spcctiva Asscmbléa numero qllinhentos ~~ SPSSPn!a 
c nove tle nove de Julho do corrente anno. 

João Lustosa da Cunha Paranng-u;í, do Meu Consdl10, 
1\Jinistro c Secretario de Estado dos Nngo~os da .Justiça, assim 
o tnnha tmtPndido e faça ext~cntar. J>atac.io do lHo de Jarwiro 
em vinte oito de SctemlJro de mil oitocenlc,s c cinco1~nta n nnH•, 
trigPsimo oitavo da Indepcutlcncia c do lmperio. 

Com a Rnhrka de Sua Magestadt l o Imperador. 

.l oito Luuto.~a r/(J Cunha~ Parrmayuá 
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DRCRETO N. 0 2.485-de 28 de Setembro de 1859. 

Permittindo, debaixo de certas condições, até o ~m do armo 
de 1863, ás embarcações estrangeiras que conduzirem co
lonos on mercadorias para po,.tos do lmP,erio, o transporte 
de cereaes e outros geueros comestíveis, de machinas e uten· 
silios proprios pam agricultura, do porto da sua des
carga para aquelle em que tiver de receber, carga e dando 
outras providencia,, sobre a navegação costeira e interior 
do lmperio. 

fir ·'*'#ti: Usando da autorisação concedida no art. 29 da Lei n.• 
r;-: .f< 369 de 18 de Setembro de 1845, e art. 46 da Lei n.• 5t4 de 
~>;l'_,B6 28 de Outubro de 1848, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1." O transporte das mercadorias estrangeiras men
cionadas na tabella annexa sob n. o 1, despachadas para con
sumo, ou reexportadas na fôrma da legislação em vigor, será 
permittido de huns para outros portos do IRtperio onde houver 
Alfandega: 

J. o As embarcações estrangeiras que, tendo conduzido co
lonos ou mercadorias para certo lugar, depois de obterem seu 
desembaraço, se destinarem a outro para receber carga para 
fóra do Imperio. 

2. o As embarcações estrangeiras que estiverem nas circums
tancws da segunda parte do art. 239 do Regulamento de 22 
de Junho de 1836, esteja ou não toda ou parte da carga des
pachada para consumo ou reexportação. 

Art. 2. 0 A disposição do art. 1. 0 § 1.•, hc extensiva ao 
transporte : 

J • • Dos generos e mercadorias de produeção ou manufactura 
naeional meneionadas na tabdla annexa soh 11." 2. 

~." Ha !Jaga;;eru li e eolono!', ou li•~ quaesqu .. r outros passa
geiros, seguindo na mesma embarcação que a conduzir, na 
fúrma do art. 307 do Hegulnmento de 22 de Junho de 1836. 

Art. :L o As disposições dos artigos antecedentes não com
prehendern o transporte das mercadorias e objecto de qualquer 
11atureza pelos rios, lagôas e aguas interiores do Irnperio, o qual 
s(Í poderá ser ctfectuado em barcos nacionacs. 

§ Unico. Exceptuão-se: 1.", as embarcaçõt~s de Estados li
mitrophes que tiverem Tratados e Convenções especiaes com o 
J rnpcrio, nos termos e condições nelles estabelecidos: 2. o, toda 
e qualquer outra embarcação t'strangeira que se destinar a 
algum porto interior onde houver Alfandcga. na fórma pres
cripta peiQs Regulamentos em vigor; 3. ", as embarcações arri
badas nos casos e condiçôes estabelecidas pelo cap. 18 do ,Re
gulamento de 22 de Junho de 1836, e Instrucções de 25 de 
Outubro de 1845. 
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Art. 4.0 Os Presidentes das Províncias; ouvidos os Ins
pectores das respectivas Thesourarias de Fazenda; e participando 
logo a() Governo, poderão permittir a entrada de embarcações 
estrangeiras em portos interiores onde não houverem Alfan
degas, mediante as cautelas e diligencias fiscaes qw: julgarem 
necessarias, nas circunstancias seguintes: 

1. o Para descarga das mercadorias designadas nas tabellas 
juntas, estando despachadas para consumo. 

2. o Para receber carga de generos e mercadorias de producção 
ou de manufactura nacional para fOra do lmperio. 

3.0 Em casos extraordinarios, como de fome ou peste, quando 
alguma povoação interior necessite de promptos soccorros. 

Art. 5. o Em todos os casos do artigo antecedente, as 
embarcações estrangeiras ficarão sujeitas ás disposições das Leis 
e Regulamentos fiscaes, e seus donos ou consignitarios obri
gados a prestar fiança idonea pela importancia dos direitos de 
exportação ou consumo a que estejão sujeitos os generos c mer~ 
cadorias que nellas se transportarem. 

Art. 6. o As disposições penaes do cap .. 18 do Uegulamento 
de 22 de Junho de 1836 serão applicadas ás embarcações es
trangeiras de qualquer natureza ou lotação, que com· carga ou 
sem ella navegarem ou forem encontradas em rios, lagôas, ou 
quacsquer aguas interiores do lmperio, salvas todavia as dis
posições dos arts. 3. 0 c 4.0 do presente Decreto. 

Art. 7. 0 As disposições do art. 1.0 § 1.0
, c art. 2. 0 § 1." 

do presente Decreto terão vigor unicamente até o ultimo dia. 
do anno de 1863. 

Angelo l\foniz da Silva l~erraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro c 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha cntewlido P fa<;a 
executar. l,alacio do IUo dn Janeiro, em vinto oito <h~ Sdnmhro 
do mil oitocentos c cineoenta c nove, trigcsimo oitavo da 1mlcpen~ 
dencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, 

' 
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TabeUa a que se refere o Decreto u.o ~.~S& 
de~ ta tlata. 

Animnes vi\os e UVPS de qualquN especie. 
nuralhúo c peixes secros salgados de qualquer qualidade. 
CarnD de qualquPr qualidade, verde, secca (xarque) com ou 

~em sal, em salmoura, fumada, preparada de qualquer outro 
111odo, ou em conserva. 

C: a rvão de pedra. 
Farinha de trigo. 
Frutas verucs ou seccas. 
r.t~lo. 
1\lacl:inas de vapor c suas pertenças, e utensilios proprios 

para ngricullura. 
llcdra para conslrucção, em bruto ou lavrada, ou calcarea. 
Sal. 
1\io de Janeiro em 1R d<' Setembro de 1859.-Angelo 

.Moniz da Silva Ferraz. 

Aninlncs vivos c ave::: de qualquer especie. 
A rrnz. 
Cal. 
Carne de qualquer qualidade, verde, secca, (x.arque) com 

ou sPIIl sal, em salmoura, fumada, preparada de qualquer outro 
motJq, 011 t'III t'OilSI'rva. 

Carvüo 1k petlra ou VPgctal. 
Cnrr:ws de qualquer qualidade. 
Ji'arinl~<t de mandioca. 
f c i :uo. 
Fnitns verdes ou srccas, flores, folhas, legumes e farinaceos 

c1f0 qualqtwr qualidadP, c semf\ntcs para a ngricultura. 
Lr11ha. 
I.ingoas srccas, em salmoura, c de qualquC'r outro modo 

prc~paradns. 
f\Iackil'as. 
1\ld, melaço, :~guanlente, c assuC'ar em bruto. 
Milho. 
PP1lra para const rucção em bruto, lavrada ou calcarea. 
~;al. 

'I niita. 
Tijolo. 
1\io dP Janeiro, 2li de SetPmLro 1.k 1So9.-Angelo Moniz 

da Si/ta Fonrz. 
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Drí prol'idcncias fiscacs sobre a navegaçrlo da Lr;rp:o fl.lin·m c 
rios úttcriore:; da Província de S. Perlro do Bio Crmule diJ 
Sul c sobre a Í11lJIOrtaçiio c e.rportaçüo de ycneros c merm·· 
durías dos estados limitru]ihcs da mcnna Prorincia; Hyula 
o processo administrativo das apprc!tcnsõc . .; c exccuçào dag 
multas impostas ]!ela.~ Autoridades wlministrutiras; e crêrt 
J11csas de Rendas nas Cidades de l'cíotas e Alegrete, Yil/a.~ 
de JJayé e Santa Anna do Livramento, e Frc:;uczia de Santa 
J"ictoria do J',tfmar. 

Usand<, da autorisaçfío cont:cdida nos arts. :20 c 30 dn lr'i 
n." 3G9 de 18 de Setembro de HH5, art W da lPi n.'' :)i!~ d10 :.m 
tk Outubro de 1818 e para cxccuçiío do art. Mi % 1." do DP·· 
t'l'do n." 2.:n3 de 2!:1 de Janeiro do corrente anrw, Hei por 
lwm ordenar o sef.iuintc : 

Art. 1. 0 A n;negaçfío ela Ln~ôa !llirim, na Prminri:: clr~ 
S. Pedro do Hio Grande do Sul, fica livre rara as rntb<trra
çües brasileiras de qu:llqw'r nattu·eza. (knomin;t~:ão e lut::r_:iio, 
que estiverem nas condtções do art. 30S do Ht•g uLmletl to rk ::2 
de Junho de 1H:HJ. 

Art. 2. o { ls portos. de Santa Victoria do P<1lmar, situados 
na nwrgem oriental da Lngôu Mirim, c da Cidade d~ Pelota:; 
licão d'ora em diante llabilitados: 

~'); f. o Para importaçuo: 1.0
, de generos ele rroducção n 

mariul'uclura üacionnl navPgados por cabotagem; 2.", dos F''
IIPros estrangeiros constantes da ta bel la ;mncxa sob 11." 1, qtw 
forem transport1tdos em hareos nacion<H'S do krritorio ori(·tdul 
pelos alllur·n[('s tia rt'lhida la~tia; :3.", do~ gr~IH'I'OS t•slran.c:t•il'<l.; 
nan~gados com rar!a dP guia das alfand<'gas do !tio t;Ltlldt~ I) 

Porto A ll'gre. 
~ 2.

0 
Para a exportação de gcncros dn prodncçiio e m:mn

faetura nacional e de estrangeiros, que jú liYen·m pa:;n direi tu::; 
de consumo c se destinarem ao Estado Oricn la I. 

Art. 3. 0 Os portos de ltaqui e S. liorja tic;::o lwbililados 
unicamente: 
~ 1. o Para a importat:ão em barcos nacionacs: 1. o, de he

Iwros de prodLICI:iío c manufactura nacional nnwgac!o:; por t·;:
Lotagem; 2.o, de quaeStJucr mercadorias estr~mneir~t:; n::\'cgadils 
com carta de guia da .\lfandcga de Uruguayana; 3.", d;ls nwr
cadorias estrangeiras constantes da tabella anuexa ~eb 11. 0 1, 
lindas de portos dos Estados limitroplles. 

% 2." Para a exporta1;ão ele gencros el1~ exportar;:io e m:mu
f;.ctura nacional c de estrangeiros, que jü tiverem put;o din~ilos 
de consumo, e se destinurem a portos estr;!n;,;e!ros em barcos 
uaciona~'s. 

üG 



Art. !,., 0 A f'nlraua, Uf'Srarga P. tkspa<'hO dos gl'lll'ros e 
tnf'l'rudorias de que truta a talJI'lla amle\a sob 11. 0 J, lirão I'X

teHshas a todos os portos habilitados ou allimdPI,W<los da Pro
'i·incia de S. Pedro do Hio Grande do Sul, com tanto que Sf'ji'io 
transportados rm barcos nacionaes do territorio Oriental pelos 
atnuenh•s da Lngôa Mirim. 

Art. 5. o Ficao erPadus Mf'sas de Hendas na Cidade d~ Pe
lotas e no )Jorlo Santa Vicloria do Palmar. 
~ llnieo. A primeira destas l\lesas terti jnri~H.lie~iio fiscal Pm 

todo o J\luniripio de Pelotas, abrangt~IHio ambas as margt'llS do 
canal de S. Gonçalo c Sa11gradouro da Llgt!a .Mirim ; n a sc
gullda t'lll todo o tcrritorio da Freguezia da imoeal_'üo <IP Sa11la 
Vietoria do Palmar c 11as nwrgens c aguas da Lagôa Mirim aló 
a ponta de Santiago de um lado, e de outro até a barra do 
Taguary. 

Art. fi. o A jurisdieção da MPsn de HPntlas de Jagnarão 
fiea restrieta ás margens P nguns da Lagtla Mirim, que llll'diüo 
entre os limitPs da jurisdicç.~o das duas !\lesas de Hendas do 
que trata o art. 5.•, e as do Bio Jaguarüo. 

Art. 7. • Fi cão igualmente creadas Mesas de ncndas na 
Cidade de AIPgrPtc c nas villas de Bag{~ t~ Santa ,\nna do Livra
mento, tendo ~.;ada uma jurisdicção fiscal uo lerritorio do res-
pectivo l\lunicipio. . 

Art. S.o Niío obstante as disposiçvPs dos arts. 5.• P G.•, 
as J\lesas de Hendas de Jaguarão, Santa rictoria do llaJmar e 
Pelotas Pxcrcerão cumnlatinunentc sua jurisdiçflo uas ntarf{Pns 
c aguas da Lagôa I\ I i rim pl.'lo que toca á rl'pressão do ('Olltra
llando, apprehcnsão de mercadorias e t~xccut;üo dos regula
Inl'IÜOS de policia fiscal. 

Art. 9.• As l\Jesas de Hendas do .lagunrão, de Santa Yk
lnria do Palmar, de ]'dotas, de S. Josú do Nortl' e Bag{• srrilo 
ronsidt•nHias esla\'iks di'Jll'lHII•ntPs da Alfandt·;.:-a da Cidad1~ do 
H io Grande, c Sl'US I'IIIJII'I'gados liearüo illlllwdialameutc sulwr
uinados ao respectivo Inspcdor. 

Art. JO. A Pserípturação das referidas }I,Jcsas, na parte 
relativa aos drspaclws Jc exportação ou de ro11sumo c outros 
serviços proprios das Alfandegas e MPsas de Consulado, ~erü 
feita t~m tinos cspcci'acs, que depois de encerrados no fim de 
e a da mez, serão renl!'tlidos com os despachos, manifestos, 
guias, documentos de receita c despcza, Lulanços c mais pa
peis relativos á Alfandt'ga da Cidade do Uio (;rande, para nella 
:;n instituir o competente exame sobre sua moralidade c cxac
tidão. 

Art. 11. O Inspector da Alfandega da Cidade do Hio 
Grande, ai{~m das attribuições que lhe eompl'tern na fórma do 
art. 33 do HegularnPnlo de 22 de !unho de 18:3ü e mais le!li,'>· 
)ação em vigor, in~peccionarú a miudo, J;Ol' si ou por f'lllprc
gados de sua eonliança, as n·feridas ~!<"sas. 



( 
".)•l ) ,)_oj 

.\ri. 11. As deeisõl'S que proferirt'm os ,\dmini~lradores 
da~ :\lusas de Hendas, dt~ que t ratão os arts. 5. o o 7." • nas 
duvidas c questõ<·s suseitadas sobre matcrias espcciaf's <Ís Al
lilndegas e :\lesas de Consulado, ficarão dependentes da appro
va<:ão do Inspector ua Alfamlcga da Cidade do Hio (~rande , 
cabendo sómcnte das que 1()1'(~111 dadas por este lnspcetor os 
rceursos c.;tab!'leddos na legislação em vigor para as autori
dades e Tribunacs adrninistracliros supcriol\~s. 
~ Unico. ExeeptU<Io-se os proec:>sos administr:llivos d(~ con

trabando ou apprehensão li•ita nos lilllites da jurisdkção da:; 
Mesas de HmuJas de Santa Victoria do Palmar, Jaguanlo, Pe
lofas. S. Jos(~ do Nortt~ e Bag(~. os quaes serflo preparados pelas 
referidas 'Jesas de lt:ondas até decisiio llnal, cxdusive, IJIIC llca 
competindo ao lnspPetor da Alfandcga da Cidade do ltio 1;ramh-, 
com reeur.m para a> Autorirlat!Ps c Tribunacs Superiores. 

Art. 13. As :\Ie\;as de Renda de S. Borja, Itaqui, A!Pgrcle 
e Santa Anna do Livramento serão consideradas eslaçiies depen
dentes da Alfandega de Uruguayana c snjeitas a esta, cnnf"or
IIH~ as regras cstalw;eeidas pelos arts. !:>, 10, 11 c U, a n·s1wito 
das c\lr•s;1s d<• 1\Pnrlas rle Jag-uariio, Santa Vicloria tio l'al!llar, 
S . .lo:;<·~ do t\orle e Bagó, em relat;iio á Alfandega da Cidade do 
Hio Grande. 

Art. H. N·~nhnma embarcação nacional, qnalqtwr que 
Sf'j:l a sna qualidadP, dt~nOHiinação o:t lota~·iio, podcril ancorar, 
;1tracar, <~aiT<'gar ou descarn·gaí· em qttalrptt•r ponto 11iio llabi
liLHio da Lag-rja-~ririm e seu,; alllnentes, ou do rio .Jaguarihl e 
canal drl S. Gonçalo, sob as JlCIUS do:> capitulo::; n c 18 do Hegu
i<lllH'IliO de 22 de .Junho de l8:l(j, 

§ Uni co. Ex:eeptnão-se a; pr~rlenc~ntlls iu xartfiW:Hlas, on qnn 
a Pilas sr~ de5\inarmn 1nra r<'cl'lH1r ear~<l de SPtiS protludo~. on 
par a dt• wa rga I! r H grmr1ros, 111:1 <~h i nas P 11tensi I i os li<'GI'S>a rio . .; par;t 

snu cusl<'io, nl.tlleio e construe<;i'io de suas ohras, ou para rn
cepção e desembarque de passa:.wiros, prnccdendo licent;a da 
autoridade administrativa competente c as cautelas fisc:ws que 
Sll julgarem ncccssnrias. 

Art. 15. Fica sujeita (Js penas dos napilulos l7 n 18 do 
He;rnL,:nento de 22 de Junho de tH:J(l e do presente Dt~crclo 
toda a cmbureação estrangeira, de qualquer cspecie, denomi
nação, lotaçiío ou dimen:>ão, c stn carga que ftir encontrada 
nas aguas da Lagõa-l\Iirim e •·ios Jaguarão, Uruguay e seus a!!Juen
tl's, eanal de S. Gonçalo c qnaeS((ltel' outro:; rio.~ da Provlll
cia de S. Pedm do Hio (irartde do Sul, naveg-ando, fundt1ada, 
ancorada, encalhada ou atracada em qualquer ponto do lerri · 
torio hrasildro. 
~ Unieo. Excepluiín-se: 
f. • "\s elllharra,:ik::: da CnnfPderaçilo Argentina, nos lcrnw:• 

do Tt\tlado dt1 7 dtl \[arço de JS:iü. 
:!. o As d.J li.L•publi·~J Ori·~ulul Llo Un•guJy, llJ fúfiiEI da e:>li · 



pnlnciío doar!. H. <lo Tr:llado de;~ llc (}u(uhro tle 18;j1, rela-
tivo it n;m~gaçiío (lo rio Uru;.mav. 

:~." As qtH' naYP(~an·m pdo niPsrno rio Uru;~uay e se acha
rem nos casos de força maior ou dt~ arribada !"orçada, nos ler111os 
e pl'lo modo prcsrripto no capitulo 18 do H<·gulanwnlo de 2J 
de Jnnl!o lle 1S:lG e rns Inslrueciit•s de ~.) de .\bril d1~ HH:). 

Art. 1G. Ficão 1'\l<~n~;ivas a~ penas do artigo anlt)t:t~den(t~ 
:ís cmbarcaçõr:; naeionat'S de qualquer l'specie, dt~nomina~·iio 
ou lotação, procedenlP5 dos porto~ do Estado Oriental, qw~ 
na\'Cí~:Jrem on transporl;trem mercadorias estrangeiras n:to cott
templadas m1abdla mmPX[l sob n. 1 pelas ap;u<ts da Laf:(tia-~Iirim, 
ean:tl cJc S. f~onçalo, rio Ja;uariio e sl'ns alllucntes. 

§ Unico. Exccptuão-se as embarcaçües proct~denles do porto 
(1e Arti;.o:as ou Arredondo, com destino ao do .Ja;wariio, na 
forma di~ Decreto n. 1. HO de 11 de Abril de f8:S3, ou que tive
rem licença especial do :\Jisnistro tla Faz<~nda. 

Art. 17. Nas penas elo art. 1 :> incorrerão as em barcaçfít':i 
narion;ws pmccclcnte:; r\p portos nacionaf's, ou que pelas Hf-(llas 

elo Alto Uru;:;uay c dos seus affiuentes perlcncent<'S ;m !nqll'rio 
naveganmt ou transportarem mPrcadorius cstr;mgdrns não con
tcmplndns na tab~lla :1nncxn sob 11. 1, ou qmwsquer outras que 
não tiverem sido rlc:;pacl•:H~ns para eons:nno na Alfande;:a de l'ru
M'll<lyna, na fú!·ma da lt·;.:·is!açiio em ,-igor, c não forem acom-
rt~nh:ldas de carta d~ guia. ~ 

Arl. HL Fieiin prolJi~Ji<lo:; na :\Jpsa de rf'nd;1s de Ja_!!,twrilo 
os rlt>spnGhns cJp 1'1'<'\{lOrtação n os dP cnrta dP gui:l de niL'fl'<l

dori:ls estrangeiras nuo contemplnclas na lulwlla anu<·xa sob n. 1. 
§ Unin. 1~';ecptw1o-sn ar, n1ercadorlas que l!~ndn sido intro

<lnzirlas com carta d<' ~uia <las Atl;mclt•gas do lU, (;rande e dD 
l'orto /.it•g-rr, on <b l\It~~a dl~ rendas da cirla<le de Pl'lol:1s, tiH'-
1'!'!!1, dt~ntro do pra::o <lt~ hnm lllt'Z, contado ria data de sua t'n
frat::t, dt~ rt';•;rcS.'iilr pi\J'il o (l:ll'!o <k Stlil Jll'Of'l!tlt'lll'ia liOS IIIOSIIIOS 
<'mo!lmi11.; t'lll IJIIP l'ol'l'lll intporladas, por wnla do proprio 
ilnpcrtador ou seu consi~natario, ptomda eYidcutcmonle a sua 
id<'!l~irladr. 

,\ rt. 1 !J. A prohibiçiío dus dcsp;-~chos de rcc:xportaçllo, de 
íJ~H! 11 at;t o arti_,~o antPcc.denl<', f1ea extensh·a: 

1." /\.:, mercndc;ria~ cstr,mt.;eiras qne de qnalqnrr porto do 
l:npt•rio St' (k~tinarem apodos estrangeiro sou nacionncs siii!<Hio.~ 
na L;;_r..::'i<·;:,·in: c St''l'' rins nfllill't1!!':>, ou a qualquer porto do Alto 
l):·t:c:r.:a:; q:w nfío !'~'.ia o d:t AtriuH!Pga da Villa do Uru;_;uyana. 

'l.'' ~\s morc:;do:·ias nfw n:nlt~;npltldi!S na talwlla Hllli!'Xa sob 
il. 1, (j!lC elos portos da Cic:at!c do Hio Grandt: do ~nl c da 
Yill:1 de S. José <lo l\orlc Sl~ destinarem ú CidaJc de Porto 
A!egw. 

A.rt. :20. As cmbarc;:rJíl)S que nawgnrcm em rins c ngqas 
inter:orl'S do [nq:crio fit<-iO t'lll !-'~Tal ~ujcil;1s ;i~ dbpnsiç<ll':i dos 
n·~:uLtmc~Jtc; ··~n vi~o;·, rcbtints a maniksloj c policia !isca!, 



( ~·w· . ,):.,J J 

•pwndo se dirigil'!'lfl aos 111.!-!:ili'<'S <'lll qtw ho\l\Trrtn :\Tesas de 
I'I'IHli!s e aos portos silundos nos rios c lag(•as da provinda fh~ 
S. l'!·dro do Hio l;rand1~ do Sul, a que se rcl'erem os nrtigos 
a!lleeedent<·s. 

,\rt. 21. O l'resifknk da proYincln ck S. PPdrn <lo Hio 
C~rand!' do ~nl, sobn· propo~la do ltb)Wctor da J'('SJ!Pl'li\tt Tlw
SOilraria th~ FaZ!'lllla, n a tisla das infi>l'llli1<;ües <' dili;..:-l'nrias a 
que julg-ar neeessal'io mandnr proct'dcr, nwn·ai'Ít os ln;.:an·s nu 
p;~,;slls por ondt~ as carr<'Las e outros vt•liiruios (\p eondncrJio 
dP qualquer natun·za e a11it1ta!~S d<~ ear;.;a dnt•t·iw transitar dos 
E.~Ltdos litnilroplws pam o l!•rritorio da llt<·~ma província e 
Yiee-vl'rsa: e crP.H•Í nas rrontciras os poslos e n·gislros que lhe 
p<ll'l'l'l'l'l'lfl COllH'llir•ll(<'S. 
~ Unico. ,\os guardas qlli~ cstiYl'rL'lil Prnpn•ttados em taes Sl'f

Yiços se conccdr•riio a:.; caval;.;adllrlls pn·eisas. 
Art. 22. Hc livn~ em quai'SCJIII'I' pontos e pa!'SO~ das fron

t,~ir;ls da ProYincia dr' S. P<·drn do Hio (;,·ande do Sul, ltaiJi
lilados na fórma do nrti;;o anl<'CI'Iknl<', a Plltrada dos getwros 
~~ llll'l'carlnrias constanl<~s da talwlla allll"'-il sob n." 1: c I'IH 

todos os outro:'! pontos c vassos fica intciramenl<~ pro.hilJida a 
<'tlf.r;tda nitn s1'• dl's(I'S como dt~ <(liili'S:jUI-ll' outros gt•neros <' nwr
cadorias sob as jWna.; de apprl'ltl'nsiio e p!·rda do~ g<'lll'l'OS e dos 
vr•ltieulos <~ anim:ws que os transportan'llt, na f(\nna dos catlitnlns 
17 e 18 do HPglllamento dr :22 de .Jnnlln de tS:l(i, I]() que rtn· 
app!il';nl'!. 

~ Cnicn. Esta di~posit:iio ni1n comprl'lll'ndt~ a~ nwr:·a
clo'rias niio mencionadas na rd'l'l'ida t:üwlla que sn destinarem 
a <l<'posi!n e despaelw na ,\ifandega dn Pru;.::uayann, no l'aso 
de transitarem pPios pnsso~ p<tra t•ste fi111 <''Xprt·ss;~nwnte dt·si;.:
nado~ pl'lo Pn~sidcnte da ProYincia dt~ S. p,·dro do Hio (;ran
d<' do Sul. 

Art. ~:1. Os <lonos <IP rarrl'las, ou Vl'hil'ulos dP qu;~iqtll'r 
nallli'I'Zll ou de!JOlltinaçiio, e de anillla<'S qtw tran~portarem uwr
c;Hlorias cstran;;eiras dos territorios I i mil rophes, deverão apre
SPntar ao posto ou esl::tçiio li~cal colll;ll~Lcnte hum manilhlo 
eorn ns deelarnçõns cxi;.:idas no nrtigo sq~ninll': 
~ línico. No caso de falta Je !'xihibi<,:fio lleste documr~nlo, 

imp<ir-se-ha a multa de 100~ a 500:ti, alt;m das mais em que 
i ncorren~m em virtude do art. 22 e outras disposiçüt·s deste 
lkcrl'to. 

Art. 2L 1\s carrdas ou qnacsqucr outros Ychiculos o ani
macs de trnnsporle que transitarem com gencros nacion;ll's 
suj<~ilos a direitos, ou eom mercaàorins Pstran;.:ciras IH~lns t•s
tradas que se dirigirem de ditl'crentes lugares dn Província de 
S. Pedro do Hío l~rall{]!'l do ~ui a pontos das front<~iras t•·r
res!rf•s ou proximos dellas, 011 qne tiverem de atr:nt~:isar <1S 

linhas !livisoria~, on <le passar por rslrada!i ou eaminlws qtw 
ll!e !'orem couti~uos, s·:rfio acolllpanhaLia~ de guias d<J :\lesa dt 
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renda" 011 da Collccloria do lugar de sua pt'needcnci:l, sob pPna 
de multa de fO:tl a 100~, além de direitos t~m dobro das merca
dorias que conduzirem. Esta guia extrahida em livro dn lalüo, 
cujas folhas serão numeradas c rubricadus pela competente es
tação fiscal central, conterá as seguintes declarações: 

1. a Qualidade do vchiculo ou modo de tmnsportc da mer
cadoria, nome do dono ou conductot', ou JWSsoas a cujo eargo 
estiver c o acompanharem, lugar de ptw·.erlencia c dc:>tino. 

2.• Nunwro dos volumes, sua aaturcza, dtnlotHinação, marcas 
e contra-marcas, mercadorias que eonl.ivt~r· .. m, sua qualidade, 
quantidade, peso ou dimeruão, nome do dnno ou eonsignata!'io, 
ou st~ vem á Ol'dcrn; devendo tudo s•lr e.;eripto por cxtllnso, t•x
CI~pto os nurncros dos volumes, em folhas inteiras e não emeu
dados humas com outras. 

Art. 25. As guias, do quo t1·ata o artigo antecctknte, se
rão passadas á Yista da nota <(IJe o dono 011 con~ignatario das 
mercadorias apt'esentar iÍ cslat:iio fiseal cornpdente e assig11adas 
pelo Adminbtrador ou Collcctor respetivo, dPpois de conl"erida 
a dita nota c lançada nella a verba da conferenda pelo em
pregado nomeado para tal li111, observando-se nesta parte as 
disposições do Jtpgulamento de 30 de Maio de 18:lü no <JIW 
lhe rorern applieaveis. 

§ t,o Estas guias só terão vigor durante o prazo ncllas mar
etilo, o qual será re~ulado pelas distaneias e exknsão do tra
ject~ entre o ponto da parlidu e o do d~~sti11o na razüo d1• qua
tro lcguas por dia, e serão entre31t1':-i no posto ou esta1:ãD fiscal 
mais proxima do lugar de SPU destino, 011 da f"ronteira por 
onde as mcrcudorias tiverem de passar, sob pena de multa de 
to;; n 1oo:p. 

§ 2. 0 A ratsillcaçiio das mencionadas guias será punida com 
as penas dos arts. Hi7 e WH do Codigo Criminal, al(•m da ap
pr<'lwnsão ~~ JH~rda das nwrradorias, vl'ltkttlos ~~ anitllaPs que 
ns transportarnlll, 1~111 proveito do apprelwn:ior. 

Art. 2li. Na falta de est;u;ão fiscal no lugur da procednn
('.ia dos vchieulos a que se refüre o art. 2'~. a~ guias Sl'rão snp
pridas pela nota de que trata o art. 25, f(llt~ será aulhenlica
da pot· qualquer autoridadn do mesmo lugur. 

Art. 27. As disposiçõl~S dos capítulos 17 c 18 do RPgu
larncnto de 22 de Junho de 1836 lieão extensivas, no que fôr ap
plicavel, ás mercadorias estrangeiras que, tendo entrado pelas 
rrontcirus terrestres para dPntro do Impel'io, forem encontra
das oeeultas no seu tel"l'itorio, ou em ~~;uninhos c desvios esnt
sos e nflo fr·equcntados; bem como aos vehiculos e animaes que 
as conduzi rem. 

Art. 28. Para as dedsõPS c julgamento das apprchensões 
,je que tratüo os arts. 12 c U. a jurisdicçflo fiscal da all"an
ckga do Hio-(;rande se cxtcnder;i alt'> aos limite!' do mnniei
pto de llag·•\ onde este se extrema com o de Sauta Anna du 



Li~·J'anlcnto, fic:-~ndo tod:-~ a parte da linha divisaria do lmpe .. 
rio que da h i segue até á marg1~m do Uruguay sujt'ila ú juris-· 
dicção da AlfaiHII:>gu de Uruguayana. 

Art. 29. As mercadorias, vehiculos c animacs que por cou 
tra,·cnção das disposições dos artigos antecedl'ntrs e da lrgis
laçüo fiscal do ltnperio, forem apprPhcndidas em lugares pi·o
ximns das fronteiras terrestres até um quarto de lcgua, ou que 
sendo ahi cneontradas,. forem perseguidas em aeto r·ontinuo, in
timada a parte pclos apprciJCnsores para todos os ~~m~itos IPgaPs, 
s1~rão levadas á primeira estaçiio ou posto fiscal, lanando-se 
de todo o oceorrido o competente ter111o na mcsma ~~staç11o 
o11 posto, na fôrma do art. 28!~ e seguintPs, do UPgulanlf'nlo de 
22 de Junho 1836, no que não mr upposto ao arL 12 e mais 
disposições do pn•scntc ])l-ereto. 

Art. 30. As mercadorias mcneionadas na tabclla annexa 
sob IL 1; que entrarem no territorio da prol'incia de S. Pe
dro do lHo-Grande do Sul, pelas suas fronteiras terrestres ou 
pelos seus 1ios e agnas interiores, S{~rão, na sua exportação e 
sahida para o exterior ou para quacs·qucr portos allimdPgados 
do lmpcrio ao norte da mesma provin~ia, equiparados aos pro· 
duetos da industria e mannfaetura nacional, e gozarão de isen
çilo de direitos de importaf,'ão ou consumo nas Alfandrgas e 
Mesas de Hendas da lllcsma província. 

Art. 31. As crnbarcaçües encarregadas da polida da La
~oa-l\lirim, Hio Jaguariio, Canal de S. C~onçalo, Uruguay e sens 
anluenlcs, ficão incumbidas da policia fiseal na mesma lagoa 
c rios; e o produeto das apprehensiics será adjudicado ;ís pes
soas de sua tripolação que as houverem elfcetuado, na Jorma 
da legislaçlio ligenle. . 

§ Unieo. l~sta disposição hc applicavel ás apprcntwnsões 
feitas pelos postos 111ilitaws, <kstacamentos; rondas e partidas 
I'IH'aJTcgndas da poliria tlns l'ronl1~in1s terrcstn·s. 

Art. 32. Em lo<los os casos de apprehensão previstos nos 
artigos antceedeules scr;í imposta multa igual á importaneia 
de duus terços do vaiO!' das mercadorias, vchiculos e anirnaes 
ou objectos apprehendidos, aos donos das mesmas mereadori-as 
vehieulos, animacs c objeetos, ou a seus conductores e pessoas 
que os eseoltarern, os quacs serão solidariamente rcsponsavcis 
pela infracç3o das disposições do presente Decreto. 

Art. 33. A exccuçilo das multas impostas administrati
vamente P.m virtude da legislação das· Alfandegas, Consulados ou 
1\Iesas de rendas do lrnperio, será da exdusiva competencia das 
autoridades· administrativas. 

Na sua liquidação c execução se observarão, além do que 
se acha cstabeh~cido nas leis e regulamentos tiscaesf as seguintes 
regras: 

L a Os donos ou consignatarios das mercadorias apprchen
didas na frínua da l!'!;islac:;ào ,igente, os capitües de na,ios, 
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carrdf'iros, conrlnctm·c·s P inclevicluos quP ns transportar(•m, 
t~,;t;oltarem , ou qualquer outra JH~ssoa qtw ,.or inl'r;H:ção dos 
J'I'~Uiamcnlos fiscaes tiver incorrido em multa, st·ri:io conduzid(Js 
debaixo de custodia ti e~lat,:ào fiscal mais proxima, ondP, 
depois das llYPriguat,:ões que forem npeessarias para dl·scobri
mcnlo da verdade, st•rão posto,; em !i])('rdatle, r restando ou 
eaHr;<io, ou fiança idorll'a, no valor correspondente ú impor
tancia da multa, ou satisfazendo-a logo rom a clausula de ser 
Psta restituída no caso do julgar-se de nenhum Pfi'eilo a ap
prehensiio, ou de serem os multados alliYiados da JlCna. 

2." Para rste lirn a avaliação das nwreadorias, vl'!liculos n 
nMimacs apprehcndidos, serú feita sem demora, por JH'ntos 
tla nomca~·rto do competente chefe da repartição lbcal para 
arbitramento da muita, cujo Yalor serú em acto continuo mar
cado. 

3. a Julgada deflnitiVallll'llle a apprelJensão, OU da ela ll im
po:-ição da rnulta e tornando-se esta irrevo;.;avd na fór111a da 
!Pgislaçiio em vigor, scní o multado intimado, para satisfazP-I:J 
dentro do pruw de oito di<tS. Esta iutimnt;iio serú fl~ita ao 
proprío multado, ou, uo caso de sua au:,encia ou oecullação, 
ú pessoa de seu fiador; ou de sua família, e, na fulta desias 
por editaes de trinta dias. Findo este prazo, a mulla S<'rÚ colmaJa 
pelo meio executivo, que pertence á Fazt·nda Publica, contra 
o multado ou seu tiador, qual mais gara11tia oll'ereeer, c no caso 
de estar sua importaneia em deposito, passará logo a fazer 
parte da renda do Estado. 

4.• Se o multado não tiver rnt~ios para satisfazer a mulla, 
e não homer prestado caução ou fiança idonea, seguir-se-ha 
o disposto no art. 13:) do Uegu!arnen!o de 22 de Junho de 18:1ü. 

5.• No caso de simples imposição de multa por infracçiio 
dos regulanll'nlos Hseae:;, em qnu nfio tiver lugar a detew:flo 
011 esta n:"to S\~ \Pnha dli·rtuaclo, Sl'r<Í intirnatlo o multado na 
J('H'IIHl aci111a e~laLdeeida para, no prazo de oito dias, satis
nm·r a multa, e não o fazendo será esta commutada em prisão 
na fórma do citado art. 135 do ltegulamento de 2:! de Junho 
de Hi3G. 

6. a Os recursos interpostos das decisões que impozcrcm 
multas, na conformidade da legislação em vigor, só serão ad
mittidos, precedendo caução ou tiant,:a idonca, no caso de jti 
não haler sido prestada. 

Arl. 31-. As Mesas de Hcncl:ls ereadas pelo presente De
creto tl'rüo o pt~ssoal eom os vencimentos constantes da tabl'lla 
nnn!'Xa sob 11." 2, c em tudo que não se achar prcscriplo no 
mesmo Decreto n•gpr-sc-hfto pelas disposições dos ltegubmentos 
de 30 de ?\Ia i o c ~2 de Junho de 1S3G, c mais legislarão em 
Yigur concerncn tl'• , 

% Unico. l\as !\lesas de rendas de Santa Victoria do Palmar 
~~ S. Josl~ do NortP, rorém, servirão c~rnprPgados da Allandega 
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da Cidade do Rio Grandt', escolhidos pelo lnspector da mesma 
Alf<mdt•ga, com approvaçiio da respectiva Thcsouraria de FazPnda 
c com os vcncilllcntos dos empregos que tiverem. 

Art. 35. Nas dilferentes .Mesas de Rendas a que se refere 
o presente Decreto haverií vigias externos, que se regerão pelas 
disposiçiíes do art. !1-8 do RPg-ulamenlo de 22 de Junho de 183G. 

At·t. 3ü. Dos generos e mercadorias de prmlueçfio e ma
nufi).etura nacional, que se exportarem por a~ua ou por tm-ra 
para os Estados limitrophPs da Provincia de S. Pedro do Hio 
t;rande do Sul, se cobrar;io direitos de exportação na estação 
lisral a que) pertencer o passo ou ponto habilitado cta fronteira 
de sua sahida, ou no porto da partida da embarcação que as 
condtuit• sob as penas dosCapitulos 13 do Hegulamento de 00 
<lc :\!aio de 1836 e 17 do de 22 de Junho do mesmo anno, 
pmeedendo-sc a seu dt•spaeho na fórma da lf'gislação em vi~or. 

:~ lJnico. E'<e~ptufio-sc desta regra os gcncros c nwrcadorias 
constantPs da tabclla annexa sob n." 3, q uc gosarão da isenção 
dtl direitos de exrortnção. 

Art. 37. Harer:1 na Lagôa-~[irim, além das narcas d<~ Vit-da 
qne forem ncccssarias, trcs re~islros, pelo mrnos, a s.abrr: hum 
110 Pontal do Paraguay ou no Porto de Santa Yictoria do Palmar; 
outro na llarra do J aguarão ou no canal de Santiago, c o te reei r o 
no Sangradouro, incumbindo a estes registros e han;as o srnit:o 
de que tratão o Capitulo 7.• do Hcgulamento de 22 dcJnnho 
de 18.36, na parte que lôr app!icavel, c o Decreto n." 50G ele 
6 de Março de 18'~7, c qualquer outro que fôr marcado em ins
trucç<ies cspeciaes expedidas, na fórma do art. 143 do Hegnla
mcnto de 22 de Junho de 1836, pelo lnspcctor da rt>spcclint 
Alfandega. 

"\ rt. 38. O Presidente da Provineia de S. Jlf'dro do nio 
Grande do Sul, sohre i nfot·ma•;t1t~s do lnspedor da Thesouraria 
tlt~ Fazt•nda, ouvltlos os Clwfes das Allhnd<'gas da Cidade• <lo 
Hio tir;mde c de Uruguayana, expedirá provisoriamente as ins
trucçiJcs que ,julgar neecssarias para exe-cução das prcsnntl"s dis
posições, sujeitando-as immedialamente á approvaçfio do }Iinistro 
da Fazenda. 

Art. 3G. Na Yilla de S. José do Norte hawrú hum ou mais 
A rm11zcns a cílrgo e sob a direcção c administração da Alfan
dega da Cidade do Rio Grande para desembarque c deposito 
das cargas: t.• das embarcações que, ou por uffinencia de tra
balho, ou pot· qualquer outro motivo, não poderem ter prompta 
descarga na mc.-;ma Alfandrga, ou das que por seu calado não 
poderem navPgar pelo canal da Barca; 2.• dos navios arribados: 
3." das mercadorias destinadas á reexportação ou transito. 

§ Unico. O dcsparho c sahida destas mercadorias poderá 
ser feito ou na Alfandcga da Citlade do Rio Grande, sendo para 
ahi removidas em tempo opportuno, ou nos proprios armazcns 
de seu primilh o deposito. 

67 
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Art. 40. Os dPspal'lws d~ í'XJ1orlação do11 generos C)UP 
erllhilrcarf'm no Porto da Yilln de S. José do l\'orte podrriío sPr 
processados c pagos ou na l\fesa de Rendas respectiva ou na 
Alfandrga da Cidade do IUo Grande do Sul, providenciando o 
Inspector desta, do modo que julgar mais comt>niente <i fisca
lisação, sobre a conferench e embarque d0s generos. 

AngPlo ~Ioni?. da Silva Ferraz, do Meu Conselho, SPn~dot· 
do ImpGrio, Presi<knte do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha e11tendido e 
laça executar. 

Palacio du Rio de Janeiro, em 29 de SetPmbro de 1859, !lS. o 

da Indcr;cndcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de St1a Mngestade o Imperador. 

An,qelo llloniz da Silva Ferra::;. 

TaiJeUa ~.o 1., r..nnexa ao Dect•eto N.o ~ • .-so 
desta data. 

Aniumes c aves de qunlquer espeeir,. 
Azeite e graxa de egua Oll potro. 
Caça de qualquer qualidade. 
Carne de qualquer qualidade, sc12ca (xarque ), com ou sem 

sal, em salmoura, fumadn, preparada de qualquer outro modo 
ou em conserva, fresca ou verd<'. 

Carvão de qualquer qualidad<'. 
Cera em bruto. 
Chifrrs, ossos c nnhas Prn estado natural, rall'inados, 1'111 

fra~aml'nlos ou 1'111 cinza~. 

Comos ou pclks de qualqw~r qualidade, scccos, salgndos, 
cortidos c prepmndos , como bezerros, cordoviies , vaquctas, 
carneiras, marroquins e outros semelhantes, sol~s iMtcirns ou 
em retalho. 

Crina, lãa suja, limpa ou cardada. 
Frutas verdes ou scccas , raizes , flores , folhas, legumes c 

farinaceas de qualquer qualidade, sementes para a agricul
tura. 

Garras, colla animal. 
Instrumentos, livros e utensilios, proprios de qualquer na

turalista que se destinar á exploração da natureza do Brazil. 
Leite animal, em conserva, ou de qua.lquer outro modo, massas 

de leite, queijos. 
Unguas seccas, ~m salmoura e de qualquer outro modo prc!. 

paradas c conservadas, 
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l\l.HI·eira de qualquer qualidatl1·, lenh:1. 
Manteiga de vaeea, lllilOtai;;:t ou unto de p')re:J, toudnh:1 

salg6ldo OLl em salmoura, c em 1-\lll'ltl 03 produdos solidos ou 
litjuidos <1btidos por meio de proeessos c agente;> cltimicos da 
gordura animal , qualttucr que seja, sem cxecpç:"io , a fúrma 
com que se de:>tincm para uso c comnwrrio. 

Mel de abelhas. 
l\Icreadorias e objeclos de qualqw·r gcucro pr·rtrmemtn ao 

Estado, 011 cuja imporLaç•io livre tem sido ou ILir por lei ou 
contracto concedida a alg·ullla pessoa 011 companhia nacional ou 
estrangeira. 

Objcctos de historia natural. 
Ditos de uso c scrrit,:o dos chefes das 1mssocs diplomatkas 

hrazilt'iras ou estrangeiras qne transitarem pt~lo tcrritorio dct 
Província d~ S. Pedro do Hio-Grande do Sul. 

Ovos de quaesquer aves. 
Peixe:; frescos, salgados, ou de qualquer modo preparad~l~. 
Houpa, trastes e objeetos de uso dos viajantes, neeessanos 

par<a o serri(;o domestico, bem como quaesqucr n!cnsilios de 
agricultura ou outra industria, pertencentes a nacionaes ou 
estrangeiros que vierem domiciliar-se no lmperio. 

Sangue de boi c de outros animJes preparado de (jUaltJUer 
modo e convertido em producto industrial. 

Sebo em rama, coado, derretido on graxa, pre[larado dt~ 
qnalt{Uer modo para uso e conmwn·io, graxa, e"traelo de tu
tano. 

Tripas ou intestinos de Yacca ou poreo em con~erva, s~\l
moura ou seecos. 

Hio de Janr)iro, 29 ele St'tPmhro de 18;);). -Angelo lllrm(:; 
da Sdva Ferra-:.. 

'l'nlu•Ua ll." 2. 

Orr;anisaçllo das jJJ esas de Rrmdas de Santa Viciaria do Palmar 
da Cidade de Pelotas, e das Villao{; de Ilagé, Santa Anna do Li-
~·nwzento e Alegrete, creadas pelo Dr:crcto n. o 2.!~8(j d~st1z data. 

A r:orcentagem quo se arbitrar será dividida em tantas 
p:ntes (lllilnlas forem as quotas abaixo designadas. 

S.\XT.\ V I•:ronu 
DO l'AI.:\BR. 

Pe>soal. 

A d m i 11! st rad, Jr. I 
J~-;crivilo ...... 1 
Guardai .••..• !~ 

PELOTAS. 

Pessoal. Quutas. 

1 r· 
,) 

1 :~ 
r,. 2 

ALEGRETE, B_\GÉ 
SA:\'TA AN:\',\ no 

LIYRA.\lEXTO. 

Pessoal. Quota'i. 

1 r• 
,) 

1 .. .. 
2 2 



():; crnprP;.pdos desla~ l'l!esas de Hen61as wnccrão a porc<·n-
1agem que lhes ar!Jilrar c' l)residPntc da Província de S. Pedro 
tlo Ino Grandr~ do Sul, na conl'ormidade do arl. 9. 0 do Hcgu
lamento de :30 de r;Jaio de 1S:JG. 

0:.; Guardas, quando csti\crcm emlmrcados, Yenccrão lmma 
diaria arbitrada pelo lnspector da Tllesouraria de Fazenda da 
pnnincia de S. Pedro do Hío (;randc do Sul. 

lHo de Junciro, 2!:1 de Setem!Jro de 1S:>H. 

Angelo llloniz da Silw Ferraz. 

'.l'nbcUn n.o 3 nnnexn, ao .Dccre~o n.o 2.-A§S 
de~tn dn~a. 

Ani111acs c me.• de qualqw•r Psywcit•. 
Arreios completos para montaria, lmnbilhos, solas inteiras 

ou retall!os. 
Carne de qualquer qualidark, sccca ( :xarque) com o se111 

sal, em salmoura, hnnada, pn•p;u·udü de qualrtucr outro modo 
ou t'lll con~ena, fresca ou n~rdn. 

Carvão de qualquer qualidade. 
Frutas ,·crdes ou scccas, raizes, f1ores, folhas, lcgu mes o 

farinaccas de qualquer qualidade, sementes para a agriwltura. 
I nstrumcnlos, livros e utensílios proprios lle qualquer na

turulista que íie destinar á cxplora~iio da natureza do Brasil. 
JJeite animal em consena ou de qualtlliCr outro modo, 

mussns de leit11, queij0s. 
Ohjpelos de histnrin natural. 
Ditos do uso P sn\i<:o llos l'htJt•s IIns tuissiks cliplmna

lil'as hrnsikiras ou estrangeiras qtw tran~itaren1 pelo tcrrilorio 
da ProYint:ia de S. Pedro do Rio Grande do ~111. 

Oros de quaesquer <ncs. 
Houpa, tn1sles e ohjectos de uso dos viajautes, nccessa

rios para o scnir:o dnrnestico, hem como qnaesquer utensilios 
de agricultura ou outra industria pertencentes a nacionacs ou 
estrangeiros que forem don)itiliar-se nos Estados limitrophcs. 

lHo de Janeiro, 2U de SctemLro de 1S5U. 

Angclu Moni;:, da Silva Fcrmz. 
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1>ECHETO ;\." 2.íS7- dn 30 de Selemhro de 1R:.i!l. 

Fa: diversas alteraçiies nos Estatutos do Banco Industrial, 
Col/lrnercial c Territorial do Rio de Janeiro, approeados 

pelo Decreto n. 0 2 .. 100 de 2 de Abril de 1859. 

A !lcndf'IHlo ao que lHe rrpresenlürão Comclio filho e Irmão, 
e ComPs, Filhos~~ Sampaio, Hei por bem que nos estatutos da 
sociedade anonyma Banco Industrial, CommL·rcial c Territorial 
do Hio de Janeiro, approvados pelo Decreto 11. 0 2.WO de:.>. de 
.Abril do corrl'lllc anno, se laçt'io as scguiltLcs a!teraçüe:i: 

1." Subsliluiio-se: 
O art. 4. 0 pelo segninte:-Art. '~. 0 O capital soeial serü ch~ 

2'dl00:000::'f>000, dilididos em 120.000 acçôcs de 200\',1000 cada 
hullla. 

U art. 73 pelo seguinte:- Art. 7::>. O Banco scrú regido pm· 
l11nn presidente, seis dircctores, hum vice-presidente c seis sup
plenlcs. ~o impctlimenlo do vice-pn•sidente, cxereerá seu lugar 
o director mais \O!ado. A' posse de cada hum dl•stes funedonrios 
prcc('(lcrú o deposito dn 100 ac~ões. 

O art. 77 pelo seguinte:- Art. 77. O presidPnle s<•rvirú 
Clll quanto não für dcmittido; OS di I'!'('{ Ores serão substituídos l\n
llllallllento pela terça parte, podendo ser reeleitos lwma ou mais 
H'ZC:i. 

O art. 87 pelo seguinte:- Art. 87. Todo o accionista que 
posauir vinle c cinco acr;õcs pelo menos, noventa dias antes da 
reunião da assembl~a geral c ató ao termo de seus trabalhos, 
terá Yoto dclibcratim em todas as suas scssücs. 

O art. 0'~ pl'lo seguinte:-'- Art. 9'L Nenhum accionista po
drriÍ, por si ou eomo JH·ornr;ulor, kr nas !lt~liht•r;u;CI('S tia asst'lll
blt··a geral 111ais tlt• tlt·z wlos, qualqut•r qtw st'ja o nun1uro tk 
suas acçül's, ou das de st•us conslituiutcs, conlam!o-se sempre 
l1um roto por cada riute ('cinco acçõcs. 

O art. 102 pelo seguinte:- Art. 102. O Banco 11iio poder({ 
installar-sc sem que r~;lcja distribuído hum numero de acçõrs 
correspondente a dons terços pelo menos do eapital social. As 
acçües uiio poder<Jo ser trau~;rcridas ou cotadas na pra<:a sem 
estar rcalisado ao menos hum quarto do valor das mesmas ac
<;ões: as operações do Banco por{•m poderão ter comc~·o logo fJUC 
se ctf~eluc a entrada de hum oitavo do referido valor. 

2.• .Addile-se o seguiu te artigo: 
Art. 108. Haverá hum fiscal do t;overno, de sua lirre rs· 

colha e demissão, IJliC terá as seguintes atlribuiçücs: 
J ." Fiscalisar todas as opera~.:ões do Banco c as deliberações 

do seu con~ellw utltninblralim c da assewhll-a geral dos accio
JJislas. 

~. • .bsislir, llllan!.Io julgar ou for s:ouveuienll', ús sc~:;:Jes 
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tla assomhléa geral dos acciouis_tas, ás do conselho adminislf'a
tivo c de suas commissões, c dar seu parecer sobre qualquer 
matoria sujeito á sua deliberação. 

3. • Assistir ao recenseamento das cai:'l:as do Banco, c o exigir 
quando julgar conveniente. 

4.• Exalllinar a escripturação do Banco todas as vezes que 
fôr a bem do serviço publico. 

5. • Assistir ao sorteio das letras hypotlH•carias que tivere-m 
de ser rc~gatadas, c ao eousnmo ou queima das que forem au
nulladas na fónua dos arts. 57 e ü1 § 2. 0 

O fiscal do \.oyerno p1•rcehPrá hum honorario annual, que 
será lixado pelo Ministro da l•'azcndu c pago á custa e pelos 
cofre~ do Banco. 

Antjelo l\Ioniz da Silva .Fenaz, do Meu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidtntc do Conselho de Ministros, l\Jirlistro c 
Secretario de Estado dos 1\'Pgocios da Fazenda c Prc~identc do 
Tribunal do Tli!'souro Nacional, assim o tenha entendido c 
f!Jça executar. Palacio do lUo de Janeiro, em trinta de Se
tembro de mil oitocentos e eincocnta e nove, trigesiHJO oitaw 
da Independcneia c do Im perio. 

Com a Hubríca de Sua l\lagcslade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silm Ferra-;. 

Abre ao JJ/inistcrio da Fa;:,cnda lwm credito suppl~n~cn
tar de 330:!1-69,zt,4.35 para as despezas do exerc1c10 

de 1858.--1859. 

1\üo sendo suffieientc o credito da Lei n. o 93() de 26 do 
Set!~mhro de 1t-!57 , e o supplementar ubcrln pelo Decreto n." 
2.413 de 30 de Abril do corrente anno para a desppza que 
<leve sPr realisada pdo Miuislerio da Fazenda no e"crricio de 
18?5S-J 83!): 

Hei por hem , na fúrmn da LI' i n. o 589 de !) de Setembro 
dt~ 1850, tondo ouvido o Meu Conselho de Ministros, abrir hum 
credito supplementar de tresentos c trinta contos ({llalroccnlo~ () 
sesst>nta c nove mil quatrocentos c trinta e cinco réis, ({Uc scrü 
dislrilmido de nceordo com a ltlb"lln illllle~a 

1 
e em telllpo 
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competente levado ao conhecimento da Asscmbéa Geral I.rgis
latira. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do l\Ieu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios da Fazcnd:t e Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, assim o tenha cnlenditlo c faça 
executar. Palaeio do Hio de Janeiro em trinta de Setembro do 
mil oitocentos cincoenta c nove, trigesitno oitavo da Indepen
dcncia e do lmrwrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Tagcstadc o Imperador. 

Angelo 'Moni;:; da Silva F~JTaz. 

Tabella a que se refere o Dect•eto desta data, 
que autarisa o ct•e•lito SUJ,pletncutat• 

de 330:.J89.1P.t3;s. 

§ 7.
0 

Empregados de Hepartiç.ões extinctas ..• 
~ 1!~. Mesas de Rendas e Collectorias ....... . 
~ 17. Typographia Nacional. .............. . 
§ 19. Administração de Proprios Nacionaes .. 
§ 30. Erentuaes .......................... .. 

10:000~000 
50:000:t;OOO 
8:t,G9~4:J5 
2:000:til000 

2GO:OOO::ft000 

330: t~G9~435 

Palado do Ilio de Janeiro em 30 de Setembro de 1859.
Angelo Jlfoni;:. da Silra Ferra;:;. 

DECRETO N. 0 2.'J89-dc 30 de Setembro de 1859. 

Altera a disposição do art. 1. 682 da Tarifa das A lfandegas 
do Irnperio. 

Hei por bem, usando da aulorisação concedida pelo art. 29 
da Lei n.• 3GD de 18 tlc Setembm de Vh5, ordenar qnc nas 
Alfhnrlegas do lmperio se observe o seguinte: 
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Art. 1. 0 A disposi{·iío do nrt. LG8:2 da Tarifa das Alfan
tkgas fica substituída pela seguinte: 

c 
>;::~ 

JJI crcadori as. "' Co ..; 
~ 

<:,) 

"1:::! o c ,__ 
~ - i !i ~ '<:; ':::! ~ I 

§ I-. ·~ ~ 
I 

i;: ·- ~ i ~ ~ Cl ~ ~ ! --< -------------- --- --- -----· I 
i 

Espumosos de qual-
I quer qualidade, d(l 

Hheno r Constança Can .. i>.~JOO !~0"/ o I 
Doces, de (plal(JUel I 

cspccie ou dcnorni-
naçlio , rnalvasia , 

i musratd e gero-
piga ............ )) 700 )) 

Se ecos de qua lq uor 
00 qualidade ou deno-o 

l':'l .d minação, e quacs-
00 c 
c,:;) > quer o~tros nlio - classifleados ...•.. )) 320 )) 

(Anlhnonlal, oo 
vinho cmcli-

.n co quinndo , 
~ c de ipeeacua-

Lil1rn. 2'10 :lO" In 

1 .• "'""'' ,,.: 
·u . nha ........ 

\ 'g rlc. "h'J '.'lido ::::; VCJH-SC IHpll-
dos e Lcbidas \r a ú os are-: 
alcoolicas. 

tatos. 

\ l'lão especific ... }) 2'10 )) 

N. o H1.- Os ,. in h os engarrafados, ou acondicionados em 
vasilhas de vid 1'0 ou lou~a , pngarão mais 50 o I o sobre os rcs
pectiros direitos, ficando assim eomprchcndidos os das vasilhas. 
l•:sta disposi~·ão todavia niio comprchendc os vinhos espumosos 
de qualquer qualidade, do Hheno ou de Coniitança, que não 
terão outro abatimento alé•m do de 5 °/o para quebras, na fórma 
ubaixo estabelecida. • 

Na taxa dos acondicionados em cascos fica comprrhcndida 
a das suas vasilhas. 



Us direito!>, em n•gra 14eral, serão calculados t• fH'I'l~t>bido:.; 
rw razão da eapaeidade tios euwltorioi, com os abatimentos 
marcados no Decreto JJ. 0 G3i de 20 de Agosto de 18~9. ou pelo 
eouteúdo quando na occasiiro da dl'scarga se Yerilicar por ws
loria falta além da ordinaria. 

Nos vinhos engarrali1dos poder-se-ha conceder n abatimento 
de 5 "/o para quebras, ficando todavia livre á parte a faculdadA 
de pagar os direitos pela quantidade que fôr vrrificada. 

Estas disposições flcão extensivas aos liquido.; n bebidas 
aleoolicas e aos licores communs ou doces. 

Art. 2. o As altcraçoes constantes do presente Decreto terão 
execução no Município da Córte c nas Províncias 60 dias dejJOis 
da sua publicação nas folhas que costurnão publicar os ados 
do Governo. 

Angelo Moniz da Silva l<'erraz, do J\Jeu Conselho, Senador 
do Irnpcrio, Presidente do Conselho de Ministros, l\linistro e 
Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido c faça 
('Xeeutar. Palacio do Hio de Janeiro, em 30 de Setembro de 
1859, trigcsimo oitavo da Indcpcndcnciu e do lmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua .Magcstade o Imperador. 

Angelo Jl[oniz da Silva Ferra::.. 

HEC:HETO N." ':UHO- 1lc ;~o dP, SelPmbro de lt;!)!l. 

Regula a arrecadação e fiscalisação do sello a que estão su
jeitos o capital e a transferencia das acçües das Compa
nhias e Socie~ades anonymas e as notas promissorias, 1Jilhe
tes e escriptos ao portador de prazo menor que o de dez 
dias; e dá providencias sobre a revalidação dos papeis 
suJeitos a este imposto. 

Usando da autorisação do art. 15 § 2. o da Lei n. o 8.10 
de 15 de Setembro de 1855, Hei por hem decretar o srguinte: 

Art. 1. • A disposição do art. 19 ~ 1.? do Regulamento 
de 10 de Julho de 1850 he extensiva aos Correctorcs pelo que 
respcila ao sello das transacções sobre acções, ficando os mesmos 
Ofliciaes obrigados a mencionar, no assento da transacção crH 
seus livros, as declaracções constantes da nota de QIIP. trata o 
arL 73 do citado Regulamemto. 
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~ Unieo. A reft'rida nota deverá ser apresentada na Uece
bedoria ou na Companhia, cujas acçõcs se tiverem de trans
ferir, estando ella Jrgalmcnte aulorisada para arrecadar o im~ 
posto; e não será recebida para pagamento domesmo impos
to sem assignatura dos contrahentes. 

Art. 2. o O signal do sello c verba respectiva, quando 
os Corwlores não intervierem nas transacções serão lançados 
nos competentes cscriptos dentro do prazo do art. 19, § 3. o 

do Hegulamento de 10 de Julho de 1830, mas sempre antes da 
transfcrencia, na fúnua do § 4. 0 do citado artigo. 

Art. 3. o A' Companhia, além das estações fiscaes, in
cumbe fiscalisar se o pagamento do scllo das transacçõcs de 
t~cções foi rcalisado na forma das disposições antecedentes e 
de quaesquer outras em vigor; e suscitando-se duvida, não se 
poderão efTectuar as transferencias sem ulterior decisão da Au
toridade Administrativa competente. 

§ 1. o Quando as transacções tiverem sido realisadas por 
intermedio de Corretores, os termos de translerencia de acçõcs 
só poderilo ser lavrados á vista da copia do assento por que 
eonste o pagamento do imposto. 

§ 2. 0 Nos termos de transfercncia c nas cautelas que as 
Companhias entregarem aos possuidores de acçõcs se fará men
<,'üo do numero, quantia c data da verba do scllo, da esta
ção ou Companhia em que foi pago, mencionados na nota, 
escriptura, sentença, copia do assentamento dos Corretores, 
escriptos, ou outro qualquer docum~nto apresentado para a 
1 ransfereneia. 

Art. f~. o Quando as transacções sobre acções ficarem su
jeitas á rf'validação por contravenção das disposiçfíes deste De
creto, os Corretores sofTrerão as penas do art. 13 § 4. 0 da Lei 
n. 0 317 de 21 de Outubro de 18~.3, c as Companhias as do 
art. Si elo lkgulalllt'lllo dt~ 10 de Julho de 1H50, na parto 
que lhes ft)r appliea rei. 

Art. 5. o As copias dos assentos das transacções a que se 
reft>re o art. 58 do Codigo do Commercio serão extrahidas de 
hum livro de talão, aberto, rubricado, numel,jfldo e encerrado 
pelo Chefe da Estação Fiscal do Districto encarregado da ar
recadação do imposto do sello. 

§ 1. o Os Corretores que infringirem a disposição deste ar
tigo soffrerão as penas do art. 55 do Codigo Commercial e seus 
respectivos Hegulamcntos, que serão impostas pelas Autori
dades competentes, na fôrma da mesma I~ei, considerando-se 
para este fim fraudulenta a ''iolação do que neste artigo se 
prescreve para applicat;i'io do mt. 57 do referido Codigo. 

§ 2. • No talão serão mencionadas as declarações da copia 
do assento, inelusivamrnte o numero, quantia c data da verba 
do sello, c onde foi pago . 

. \rt. G.o No fim de rada semestre os Corretores dercrão 



recolher, sob as penas da Lei, üs estações fiscacs que tem 
cargo de arrecadar o imposto do sello, os livros de talão de 
que trata o artigo antecedente, para os exames que forem 
necessarios. · 

Art. 7." As HepartiçõPs fiscaes poderão exigir os livros 
dos Corretores para conferirem com cllc os de talão, c em 
qualquer outra circumstancia, a hem da fiscalisação do im
posto. procedendo-s<', no caso de recusa da parte do~ referi
dos Otneiaes, nn fúnna do Codigo Commercial c seus respec
tivos negu)amentos. 

Art.' 8. 0 O sello do capital das Companhias, suas Caixas 
Filiaes ou Agencias, será satisl'cito ü propon;,ão que S<\ fôr in
corporando o mesruo capital, dentro de trinta dias contados 
daqucllc em que findar o prazo de cada entrada. 

% 1." O imposto em divida, findo este pruzo, scrú cobrado 
executivamente, e os infractorcs incorrerão nas pcnils do nrt. 
31 do Hegulumento de 10 de Julho de JS:SO. 

§ 2. o O registro de contmctos ou J<:statutos de Soeiedades 
auonymas ou Companltias, suas Caixas ]<'iliaes ou Agencias, 
não poder:í ser ndmitlido em (JUalquer Hepartição ou Tribu
llill, sob as penas do art. 87 § 5. 0 do Regulamento d•~ 10 do 
Julho de 1850, sem que conste, por verba especial lançada 
pela Hepartif;ão ou Empregado encarregado da arrecadaçúo 
do sello, que se acha aberto o assentamento da dirida do res
pectivo imposto sobre seu capital. 

Art. 9. 0 0:; contmctos ou Estatutos de Sociedades ano
nrmas ou Companhias que entrarem em operações ou e:>ti
v•~rcm fnnceionundo contra o disposto nos arts. 295 e 29G do 
Codigo Col!lrnereial, e por cc.nsequcncia sem pagamento do 
sello de S(\U capital, <~stão sujeitos ;í disposit;ão do art. ~H do 
H<'~ulaJtu~nlo d<~ JO de Julho de 18:iO, al<'~ut das Jllais p•~nas 
em que incorrerem ua conl'ormidude da Legislação em 'igCir. 

§ Uuico. Aos Empregados e Autoridades Administrativas 
ou J udiciarias, que aceitarem, attenderem , deferirem ou ad
mittirem reclarmH,:õcs, requerimentos, representações, acçôes, 
titulos e doeurnentos de quulq~ter natureza apresentados em 
uome de Companhias c Sociedades unonymas, suus Cilixas Filiaes 
c :\gencias em taes circumstancias, ou de suas Administraçi!cs 
ou (;crcntrs, ou de qualquer modo reconhecerem sua t•xisl<'n
cia, lienrão extensivas as penns do art. 87 do Hrgulamcnto de 
10 de Julho de 1850. 

Art. 10. O sello proporcional das notas promissorias, vales, 
ficas , livranças, obrigações, cautelas c em gerul de escriptos 
que eonteubão promessa ou obrigação de entrega de valor 
recebido em deposito, ou de pilgamento ao porlildor á vista 
ou a prazos menores de dez dias, que forem emittidos na f<ínna 
da legislação commercial, ou de Estatutos de Companhias e 
Sociedades anonymas de rpwlquer e:;pede, appmvados pt'lo l'nd:~r 
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competente, será percebido tt arrecadado em cada semestre rw 
seguinte proporção: . 
Cada bilhete, eseripto & c., de qualquer valor menor de 50:ti\.1~00U 

>> » >> » de 50j'p até 1: 000~ ... 500 
» " >> » valor maior de 

1 :OOO:ti e por cada 1 :000~ que exceder • . . . . 500 
§ Unico. Exccptuão-se: 1." os bilhetes da ,\Jfandega, cujo 

scllo será igual ao das letras de cambio, e outros cscriptos não 
eoruprchcndidos na presente disposição; 2. 0 as notas do Banco 
do Brasil, que na fórma da lei n. 0 683 de 5 de Junho de 
185~~ gozão da isenção deste iwposto. 

Art. 11. As notas pro-visorias, vales, bilhetes ou escriplos, 
de que trata o artigo antecedente, serão extrahidos de livros 
de talão Plll cujas folhas se lançará a verba e signal do paga
mento do sello, na fónna dos arts. 71 c 72 do Hegularnento 
de 10de Julho de 1850; sendo todavia livre ás partes optarem 
r·ste meio, ou o que lhes faculta o art. 56 do mesmo Uegulamento. 
~ Unico. Os talões serão apresentadoíi ás ~~sta<:ões fiscaes, 

quando estas o julgarem conveniente para qualquer exame ou 
verificação do pagamento do sello. 

Art. 12. O sello dos bilhetes e escriptos, de que trata 
o art. 10, ser<i semestralmente cobrado na proporção prescripta 
rro mesmo artigó, conforme o seu numero c valores, obser
vando-se a disposição do art. 11, na parte que he applicavel 
a toda c qualquer rrova emissão. No principio de cada semestre 
procederá a estação fisea I , a cujo cargo estiver a cobran~a 
deste imposto, á verificação, pelos livros de talão, das series, 
nurncros e valores dos bilhetes ou cscriptos crnittidos no se
mestre findo. 

Art. 13. O prazo de trinta dias marcado pelo art. 8. 0 fica 
extensivo ao pagamento do sello dos bilhetes e cscriptos, de 
que tm trio os ar I igos a nlecede nl t'S, contado tio pri rrwi ro dia em 
qut~ prindpiar a l'lllissã(l e em t:ada semestre do ultimo dia do 
que findar, c igualmente o emprego do meio executivo na 
fôrma do mesmo artigo. 

Art. 1 '~. Os chefes das estações fiscacs ficão aulorisados 
para reter os títulos, escriptos, bilhetes e papeis sujeitos á 
revalida~ão, os quaes se .i untaráõ ao termo de contravenção, 
que se deyerá lavrar, cxcl'pto se os infractores pagarem logo 
a revalidação; e neste ficará sua copia aulhentica 'na res
pectiva repartição para os em~itos legaes. 
~ 1. o A segunda pane deste artigo não h e a pplicavel aos li tu

los e papeis nas circumstanc!as de que trata o art. 89 do reguld
mento de 10 de Julho de 181l0, os quaes, decidida definitiva
mente a questão, serão enviados a quem de direito fôr para 
que tenha lugar o processo criminal. 

Art. 15. As autoridades, em pregados, juizes, ta belliãe's, 
r'wrivães, ~ otficiues publkos, sob as penas do art. 88 dn Rc-
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gulamento de 10 de Julho de 1850, a quem fôr presente al
gum titulo, escripto, ou papel sujeito a revalidação os remetterão 
logo officialmente ao chefe da estação fiscal do respectivo dis
tricto, para se proceder ulteriormente na fórrna da Lei, guar
dada a disposição do artigo prccLdente. 

Art. 16. A parte penal das leis n.o• 317 de 21 de Ou
tubro de 18~3, arts. 13 c 14, c n.o 9:19 de 26 de Setembro 
de 1857, art. 13 do Regulamento de 10 de Julho de 1850 e 
todas as suas disposições relativas á revalidação do scllo tem 
inteira upplicação aos actos, bilhetes, escriptos, estatutos c pa
peis de que tratão os artigos antecedentes na parte que não 
forem oppostus cís do presente Decreto, que terá clfeito c vigor 
no Município da Côrtc c Provindas 30 dias depois da publi
cado nos periodicos em que se imprimPm os actos ofliciacs. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, do 1\Jeu Conselho, Senador 
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da :Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thesouro Naeional, assim o tenha entendido e 
faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Setembro 
de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oitavo da lnde
pendcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua -'lagcstade o Imperador. 

Angelo .iJloniz da Silva Ferra::.. 

llE<:ImTo N." 2.Hlt-Je 30 de SetPrubro de J8!jU. 

Estabelece mediáas para fazer effectivo o prwilegio da impre.~
são e publicação das Leis, Decretos e Actos do Governo que 
compete á Typographia Nacional; sobre o modo de impor 
aos contraventorcs as penas comminadas no art. 35 da Lei 
n. • 369 de t8 de Setembro de 18~5; e dá outras w·oviden
cias sobre os impressos da mesma Typographia. 

Usando da autorisação concedida no art. 35 da I.ei n. 0 369 
de 18 de Setembro de 18'~5, Hei por bem determinar que se ob
serve o seguinte: 

Art. 1. o Compete á Fazenda Publica o privilegio exclusivo 
da impressão c publicação das J.eis, Decretos, e Hesol~rçõr-s da As· 
~embléa Geral LegislatiV<1, c cto:; Decretos, Hegulamenlos. I mtrw-
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ções do Governo geral e outros artos governatiws, para serem 
vendidos em collrcçõcs. 
~ Unico. Este privilegio não importa prohibição: t.o, da trans

cripção ou inserção das Leis, Decretos, Hesolu~õcs, llrgulamcntos, 
Actos, lnstrucçtws, Hclatorios P outros documentos nos pcriodi
eos; 2. o, de sua impressão em Com pendi os, Tratados c quaesqucr 
obras .Jurídicas; c menos púde pn'judicar as collcct;ões impressas 
nlú o dia da publicação da Lei n." 3()!) de 18 de Setembro 
de JSH:i. ' 

Art. 2. 0 A infraeçüo do disposto no art. t.o impor
tará conflsco ou apprehensão c perda de todos os exemplares 
publicados ou postos á venda, e multa igual á importancia do 
seu valor. 

J~slas penas recahirão: 1.0
, sobre o dono da oillcina qu(} 

fizer a impressão ou publicaçJo; 2. 0
, sohrc o autot· ou impor

tador; 3. o, sobrn o n·rulcdor; os quacs todos sor;io solidaria
mente rcsponsav(ÜS pela referida infracçüo. 

Art. :3. 0 A impressão da Legislaçile> e documentos, (;c que 
tratão os artigos antecerlcnlcs, scní feita na Typograpllia 
Nacional. 
~ Unico. Exccptuão-sc os casos em que o serviço publiw 

exigir que alguns desses documentos scjiio impressos em ofTi
cina particular. 

Art. !L o O julgamento do conflsco, apprchcnsão c perda 
dos impressos de que tralão os artigos antecedentes, e a im
posiçiio da multa igual ao seu valor na fórma do .ut. 35 da 
Lei n." 3G9 de 18 de Setembro de JSt,.l), fica pertencendo á 
Autoridade Judiciaria, a quem compete o conhecimento e jul
gamento do crime de contrabando, a qual procederá ex-oflicio 
e em virtude de denuncia, ordem superior ou participa(:ão na 
Jiírrna do 1\t•gulamenlo n. o 120 fie 31 de J anei I' O dn 1 w.2. 
dcvnmlo previanH·ule ler lu~ar husca 11os lt>nnos da Legislat;flo 
em vigor. 
~ U{lieo. Exeep!uJo-se os que forem importados ou expor

lados para portos nacionacs ou estrangeiros, sendo eucoulrados 
embarcando ou desembarcando, ou a bOI'do de qualquer embar
cação, ou nos arrnawns c depositas das Alfandcgas, ou perse
guidos em acto continuo na occasião do SPU embarque on d<'sem
barque, cujo julgamento pertenccní aos lnspectorcs <las Alfan
degas ou Chcf(•s das estações competentes, na liírma da legislação 
fiscal. 

Art. 5. 0 A' Fazenda Publica cabe todo o direito c acçüo 
garantidos pelo art 261 do Codigo penal, e mais J_cgisla~·üo 
em vigor, contra os indiriduos que reilllprimirem , grararem, 
lithographarrrn, importarem ou introduzirem c Ycndcrem docu
I!Jentos, obras c quacsquer cscriptos, estampas, cartas, mappa's 
feitos e publicados por eonta do Estado em quaesqucr offieinas 
publicas ou parlicuiarcs. 
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~ U nico. A excepção do § uni co do art. t." fica cxtPnsiva 
aos t'scriptos e documentos a que se refere este artigo. 

Angelo l\Iouiz da Si! v a Ferraz, do l\feu Conselho, Senador 
do lmpcrio, Prtlsidcnte do Conselho de Ministros, l\limslro c 
Secretario de Estado dos Negocioc da l<'azcnda e Prnsidcn!P do 
Tribunal do Tlwsouro Nacional, assim o tenha cnfl•ndido c liu;a 
exewtar. Palacio do lHo de Janeiro em trinta de Setembro de 
mil oitocentos e cincocnta e nove, trigcsimo oitavo da lndepcn
denda c do Impcrio. 

Com a Hubrica da Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Mont"z da Silva Ferraz. 

DECHETO N.o 2.4.92-de 30 de Setembro de 1859. 

JJlandando obsen·ar o novo Regulamento pam a Typog1·aphia 
Nacional. 

H <'i por bem Ordenar que na Administração da Typographia 
Nacional e na execução do servico a seu cargo se observe o He
gulamcnto que com este baixa, assignado por Angelo 1\Ioniz 
da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador do Impcrio, Presi

dente do Conselho de l\Iinistros, l\Iinistro c Secretario de Estado 
dos Negocias da Fazenda c Presidente do Tribunal do Thcsouro 
Nacional, que assim o tenha entendido e faça executar. I)alacio 
elo Hio do Janeiro, <'lll trinta de Setembro de mil oitm~eutos c 
dncoPn!a e llO\'P, lrigcsimo oitaro da lnde(WildPncia () do Jm
perio. 

Com a Hubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Angelo Dfoniz da Silva Ferraz. 

Regulamento t•ora a Typogt•at•hia Nacional, 
o que se refere o Deet•eto desta datu. 

CAPITULO I. 

Da Typographia Nacional, sua adminútração, e das secções 
e officinas de que ella se compüe. 

Art 1. o A dirccção c administração dos trabalhos e da 
"Srripturação da Typographia Nacional ficarão <l cargo dt' hum 
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empregado, que terá a denominaç-ão de Administrador, Home:Hio 
por Portaria do Ministro da ·Fazenda. , 

Art. 2. • A Typographia Nacional será dividida em quatr<> 
secções, a saber: 

1. • Secção de escripturação e contabilidade, com hum Escrip
turario e hum Amanuense, ambos nomeados por Portaria cto 
.Ministcrio da Fazenda. 

2. • Deposito, que terá hum Fiel de nomeação do Adminis
trador. 

3.• Oflicina de composição e escola de compositores. 
4. • Oflicina de impressão e escola de impressores. 

Art. 3.• Para todo o serviço do expediente interno e ex
terno da typographia haverá hum Continuo e os serventes 
necessarios. 

CAPITULO li. 

Das atlribuiçües do Adminútrador. 

Art. 4.• Ao Administrador da Typographia .[';acionai com
pete: 

1.• Dirigir os trabalhos da typographia, e inspeccionar n 
miudo as suas secções, dando conta ao Ministro da Fazenda 
das faltas que encontrar, quando não poder por si tomar as 
providencias convenientes. 

2.• Contractar os operarios, Continuo c serventes, c admittir 
os aprendizes necessarios para o serviço das officinas, despedindo 
huns e outros quando julgar a bem do serviço, guardadas todavia 
as condições dos contratos que celebrar. 

3. • Vigiar que os empregados e operarios cumprão cxactn
mentc ns seus di'VNI's, podendo suspender os primeiros quando 
julgar a bem do serviço, do que dará immediatamenle parte ao 
Director Geral das H.endas Publicas. 

4. • Providenciar sobre o asseio, boa ordem e economia das 
diiTerentcs secções, e conservação do material a seu cargo, soli
citando as medidas necessarias para melhorar seu estado. 

5 o Dar balanço annualmente a todos os objectos existentes 
no deposito e nas officinas , e organisar o respectivo inventario. 

6." Heceber, ter em boa guarda e dar o competente destino, 
conforme as ordens que receber, a lodos os utensílios, typos, 
vinhetas, machinas, pré los, impressos e papel, pCitencentes á 
Typographia, quer cstejão em uso e serviço, quer em deposito. 

7. • Participar mensalmente, ou em qualquer época no caso 
de urgencia, ao Director Geral das Hcndas Publicas, todas as 
(lccurrencias relativas á repartição. 

8.• Mandar fazer concertos e reparos do edificio em que 'se· 
acha a typographia nos casos urgentes e extraordinarios, bem 
como as compras e encommendas dos objectos necessarios para 
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o maneio e sen·iço das uílferentes S(•cções e officinas, pn·ecdendn 
autorisação do !11 inislro da l<'azenda 'luando a dcspcza cxccdcr 
de 100"000. 

9." Pagar L1S dcsp('laS miudns c de cxpcdicntr, para o qu~ 
receberá no Thcsouro Nacional lluma prestação arbitrada pela 
Dircctoria Geral da Contabilidade: dando mensalmente contas 
no Thes~mro das despczas feitas, cobrando sua importarwia para 
que tenha S!'mprc em mão a mesma qu:mtia rom que entrará 
no IIm de cada exercício. 

10. Mandar imprimir com a urgcncia ordenada os originacs 
que lhe forem rcmcttidos das Secretarias d<' Estado, das Cainaras 
Legislativas ou de qualquer outra repartição publica. 

J 1. l\Iandar imprimir, precedendo rontrarto na J(írma do 
art. H, obras ou trabalhos de particulares. 

U. ProYidenciar para que no dia 13 de Janeiro de cada 
anno as colleções de Leis, Decretos c Decisões do c;ovcmo 
cstejão brochv.das c s1~jão rewdl idas eom pontualidade a sen 
destino. 

1:1. Ot·ganisar huma Tabclla dos preços da imprcssiln, tendo 
cm visla a quantia que se poderú dispendcr ~om a mão de 
obra, e o dcterioramento dos typos c utensílios typographicos. 
c huma commissilo de 15 a 25 "/o: c submctte-la ü appro
lação do l\Iinistro da Fazenda, fjUc a poderá alterar quando 
julgar conveniente. 

fí.. Hcmcttcr ao Thrsouro Nacional hum balanço mensal, 
c, !Indo o exercício, o balanço geral da receita e drspcza da 
Typographic1, acompanhado da copia do inventario. 

15. Apresentar até o dia 15 de :Março de cada nnno hum 
relatorio do estado da typographia c o orçamento da receita 
c drsprza para o n:crdc.io futuro. 

11i. Fawr '~otn a maior pontualidade e presiPza n relltcssa 
dos impressos fts Sccrl'tarias de Estado c ;ís Autoridades das 
I,royincius, na fónna do Dect\:J n.o 2.!,58 de G de Setembro 
do corrente ann0. 

17. Hcmcttcr á Rccebedoria do Município da Côrt.c huma yia 
dos contraclos que tin~r feito com os particulares vara se pro
ceder administratiyamcntc á cobrança da importaneia devida. 

18. Hcmettcr aos Vromolorcs Publicos do .M unicipio da 
Côrlc, á llibliothcca l,ubliea c ú de Marinha, os exemplares 
que na fórma da Lei lhes devem ser distribuidos, de todas 
as impecssões feitas na typogeaphia. 

19. PropOr ao Tltcsouro Nacional as medidas c alterações 
qne julgar corn-rnienlPs, quer no preço das imprrssões c csti
pcntlio dos opcrarios, quee para a boa direcçilo dos trabalhos 
n seu cargo; c especialmente sobre o melhollo de rscriplmaçilo 
indicando o numero de livros ncccssarios. 

20. Vender os exemplares avulsos das Leis, Rrsoluçõrs, Dt'
rn·los, HPgulamrntos, lnstnJrçlir'S e outros irnpr(•sso=- dt• qnr 

(j!l 
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I rala o ar I. 1." do })t'CI'C(o 11 .• 2. 491 de 30 ur, Setembro desfe 
anno, recolhendo nwnsalmcnle ao Tlwsouro :'\acionai o pro
dueto dessa venda. 

21. Fazer o ponto dos empregados e oprrnrios, encerran
do-o ás horas competentes e marcando huma falta aos que 
c!Pixarem de comparecer, para que se I hrs fat;a o desconto na 
fórma do art. 34. 

22. Hemetter mensalmente ao Thesouro Nacional hum atles
lado de frequencia dos empregados, para que eslrs possão 
receber os seus Ycncimentos. 

23. Mandar organisar a feria dos opt\rarios, Continuo e 
serventes; examina-la, r feitas as correcções precisas, assigna-la 
e remctte- la com toda a brevidade ao Tlwsouro Nacional. 

2'~. Nomear o l•'iel do deposito, que será de sua inteira con
fiança, e por cujos actos será rrsponsayel. 

2!:>. Rever as provas de todas as impressões, ficando rcs
ponsavel pelos erros typographicos que nellas apparecerem ; e 
podendo encarregar este serviço a hurna, ou muis pessoas de 
sua confiança, por sua conta c sob sua responsabilidade. 

26. Passar as resalvas aos operarios no principio de cada 
armo, rubricando-as em cada mez. 

27. Ter sob sua guarda c responsabilidade a chale da casa 
da typographia. 

28. :Facultar a entrada e ,·isita das differentes secções a 
pessoas decentes, quando não houver incomenicntc para o ser
viço, não consentindo que se demorem na repartição além do 
tempo que julgar indispcnsaYcl. 

29. Prender qualquer pessoa que ftir encontrada dentro do 
cdificio da typographia em flagrante ddieto, ou commellendo 
fraude ou outro qualquer acto que prejudique a policia da 
casa e conservação do material; mandando lavrar auto cir
«'Umstandado, o «Jllal serú assignado pt~lo Administrador c pelo 
Escriplurario, ou Amanuense, com as testemunhas prescnciacs, 
•~ remettido com o delinquentc á autoridade competente para 
proceder ulteriormente na fórma da lei. 

30. A(hcrtir e reprehender os empregados, operarias e scr
wntcs. 

31. Y elar na guarda do privilegio que compete á Typogra
phia Nacional, dando parte de qualquer impressão, publicação, 
importação, ou ,·enda de impressos que o offcndão ou preju
diquem. 

CAPHTLO III. 

Das serç<Jcs de escripturaçáo e contabilt'dade • 

.Art. 5. o Incumbe a cstu secção: 
1.• Todo_ o expPdirnte a cargo do Administrador. 



2." O as,;l~nLunenlo on matricula dtlS O{lt~rarios, aprendizes 
e serventes. 

3." O lançamento em li v r o proprio dos lermos de inven la
rio c do Balanço a que se proceder annualmente. 

4.0 A organisn~uo dos balanços mcnsacs, do balan~o geral 
da reccit1 c despcza da typographia e do orçamento. 

5.' A escriplura~ão de todos os objectos de composição c 
impressão, papel c impressos que por ordem do Administrador 
cntrurcm ou sahirern do depo;;ito. 

6." A organisaç.ão da feria dos opcrarim, aprendizes de 1. .. 
classe e serventes, á vista do respectivo ponto. 

7. o O lançamento da receita c dcspcza cff·~duada na typo
graphia. 

8. 0 O protocollo da entrada c sahida dos papeis. 
9. o A escripturação dos termos de contractos feitos com os 

particulares para impressão de suas obras. 
f O. A guarda c boa ordem do arcltivo. 
11. ~m geral, todos os trabalhos de escri pluração c con·· 

tabilidadc que forem ordenados pela Administração · 
Art. 6. o Os trabalhos mencionados no artigo antecedente 

serão desempenhado!! pelo Escripturario coadjuvado pelo Ama
nuense, que lhe ficará subordinado. 

Art. 7." O Escripturario suhstitui1·á o Administrador em 
suas faltas e impedimentos, e será substituído pelo Amanuensc. 

Art. 8:• Os livros neccssarios para os trabalhos da secção 
serão abertos, numerados, rubricados c encerrados pela Direc~ 
toria Geral das Rendas Publicas. 

CAPITULO IV. 

Do dt>jw.dto. 

Art. fi .o O deposito hc a t .,partição onde serão guardados 
em boa ordem os r1bjectos c utensilios de composição c im~ 
pressão que não estiverem empregados no serviço, bem como 
todo o papel, impressos e material da typographia. 

Art. 10. Esta secção ficará a cargo de hum Fiel, respon
savel com o Adruinislrador por tudo quanto ahi fôr depositado, 
o qual deverá: 

1." Hecebm·, ter em boa guarda c conservação os ohjcetos de 
que trata o artigo precedente, uilo podendo dar-lhes sahidu 
senão por ordem escripta do Administrador. 

2." Manter na secç.ão a ordem e asseio, classificando todos os 
ohjectos c distribuindo-os por fórrna que se torne facil e prompta 
a 5tH1 busca. 

3. • Preparar c acondicionai' com a ph~cisa antecudcncia os 
i111 pr!'ssos qun 1i n·rc:n de ser enviados ás rcpart i~ür·s publicas 



da côrle c ás aulorida(hls das províncias, ou a qnalqli('I' outro 
destino, segundo as ordens d<.ldas pelo rt'spcd i v o ~liuistcrio. 

lJa oflicina de co111posiçüv e escola de compositores. 

Art. 1 f. "\ ofilGina <l~.: composi<;ão desrmpcnllará todo o 
trabalho de composição ordenado pelo Adrninistrador, que lhe 
nrandará foruecer os objcctos c utensilios ncrcssarios para o 
seniço. 

Art. 12. Haverá na ofilcina lmm mestre de composição, 
lJUm ajudante c os operarios e serventes que forem necessarios 
para ostraballws. 

SECÇ.i..O 1. 

JJas oóri!Jaçõcs do mestre de composição. 

Art. 13. Ao rueslrc de colllposição, como chefe da ofilcinn, 
incumJJe: 

1. o Ter sob sua guarda c responsabilidade todos os objeetos 
pertencentes a composição, recebendo do l<'iel do dciJosito os 
que forem neccsssurios, c entregando-lhe os que se poderem 
dispensar, segundo as ordPns do Administrador. 

2. o Vigiar se os compositores, aprendizes e scnentcs cumprem 
os seus ·de,·ercs, dando parte das faltas que commcttcrcm ao 
Administrador, para que este providencie como fôr justo, quando 
adverlidos não se tiwrcm corrig-ido. 

:J. o Evitar o pastl'l dos typos, oLri~alHio os compositores a 
dislriLuircm sua rcspcctiya composi~ão logo que as lünnt:ls yol
tarem da otncina de impressão. 

!~.o Guardar nn oficina o devido asseio, ordem c sil1mcio, 
lelando especialmente na limpeza c conservação dos utcnsilios. 

5." Ensinar sua arte aos aprendizes que forem admittidos 
pelo ~\.dministrador, sem direito a remuneração alguma, além 
dil que se acha marcada no art. 27 § !Lo deste Hegulamento. 

6. o lndicar ao Administrador os aprendizes de 1. a classe Clll 

r•stado de fazer exame da arte e passar n oflieiacs, c bem assim 
aquel!cs de quultfuer das classes que, por seu múo comporta
mento, merecerem ~('f despedidos. 



SECÇ.\0 li. 

Das obrigwõcs do ajudante do mestre de composi,![W. 

Art. J!.. lle dever do ajudante: 
1.° Coadjuvar o mestre de composiçilo em lodo:< os tra~ 

balhos a seu cargo, c substitui-lo ern suas falta~ e illt[wdi~ 
lllC'tll0S. 

:!. • Empregar-se no serviço que o Administrador lho marcar. 
3. o l\Ianter a policia e boa ordem, c em prcgaropcl'arios, aprcn

dizPs c serYentcs no scrvit;;) que !"ôr confiado á sua direcl:flo. 

SEcç1o 111. 

Das vbrigarucs dos vfficiaes compositores. 

Art. 1:S. ():; o!lidacs compositorc3 tem por obrigação: 
1.' Compúr todos os originacs quo lhes forem distribuídos 

ywlo Administrador ou pelo mestre de composição, SC'glltHlo as 
ordens do referido Administrador. 

2. 0 Tirar tanlns provas de sua composit:uo, quantas o Ad mi
nistrador determinar; cscontr e Iava1· immcdiatamenle as für
mas e corrigir com cxactidfiu os erros notados pela revisão. 

3. 0 Apanhar, antes de findo o trabalho do dia, a letra que 
no acto da composição tiver cahido das caixas. 

!L • Assistir á imposição de sua composi<,·ão e emendar n~ 
proras de prélo. 

5.° Cumpri!· as ordens qun lhe forem transmittidas pdos 
seus superiores, ll'mlenlcs au seniço a seu cargo. 

SECç:\.0 lY. 

lJa escola de compositores c dos ctjlfCIHli,-;es. 

Art. W. Scrú admittido pelo Administrador o numPro 
de aprendizes, que sobre sua inl"onuação, fôr marcado pelo Mi
nistro da Fazenda. 

Art. 17. Ninguem será admitlido como aprendiz da ty
pographia sem saber ler c escrever a lingua nacional. 

Art. 18. Os aprendizes scriio divididos em duas class('s. 
A t.a se comporâ daquclles que forem approvados ern exame, 
11a fúrma do artigo s~guinlP; a 2. • dos que contarem menos 
de hum anno de frcqucncia. 

Art. 19. Os aprcmlizcs que contpletan'mltum mmo df' ftT · 

(j11!'llt"ia ~crào subme!tid~.1s a exame d,_, lwhilila(.'tw, e, ~c;:und•} 
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o resultado deste, se o!Jli\erern plena appruyação, pass;não para 
a 1.• classe, sendo despedidos quando rcpproyados. 

§ Unico. Este exame será feito por dous officiaes compo
sitores designados pelo Administrador c por este presidido. 

C.\PITULO Yl. 

Da o(ficina de impressilo e e.;;cola de impressores. 

Art. 20. Haverá nesta oficina hum mestre dt• impressão, 
qu~ será tam!;cm o machinista, c os impressores, batedores c 
serventes que forem preeisos. 

Art. 21. A esta omcina serão fornecidos os rolos, guar
nições, prélos, utensílios n material que oseu serviço exigir. A 
quantidade ou numero drstes objectos será augmentado ou di
minuído· por ordem do Administrador, como o julgar conve
niente. 

SECÇÃO I. 

Do mestre de impressão. 

Art. 22. Ao mestre de impressão, qur será o chefe da om
c"na dr~ impressão e da escola dos aprt·ndizes c dos batedores, 
incmmbem, além das obrigações identicas ás do mestre de com
posição, as seguintes: 

1. • llirigir immediatamcnto, c conforme as ordens do Admi
nistrador, os trabalhos da ollicina. 

2. a Promptilicar os rolo" c fazer a lixiYia ou dissolução de 
potassa para a !aragem dns f1irnws. 

§ llnieo. O mestre de impressão sPní substituído t~m suas 
fallns c impedimentos pelo impressor designado pelo Admi
nistrador. 

SECÇÃO li. 

Dos ofliciaes impressores c dos batedores. 

Art. 2:t Os impressores tem por obrigaçiio limpar os 
prélos, molhar o papel, impôt" as formas, presidir a lavagem 
das mesrnai5, depois da imprcssiio, e guardar em lugar rro
prio os utensilios do serviço. 

Art. 24. Os impressores não poderão collocar nas formas 
ns letras que sahirem nos rolos, :;oh pena de pagarem as inJ
pressOcs erradas i mas deverão chamar o compositor respec-
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tivo ou o mestre de composição para collocar as letras em seus 
wmpetcntes lugares. 

Art. 25. Haverá tantos batedores quantos forem os im· 
prcssores. 

SECÇÃO IIJ. 

Da escola de imprcssiío. 

Art. 26. Os aprendizes admitfidos pelo Administrador 
ficarão sob a direcção do mestre de impressão, c dcpois de 
hum nnno de frequencia serüo submettidos ao exame. 
~ Unico. Segundo o resultado do exame, os aprendizes pas

sarão a impressores ou batedores, sendo despedidos os que 
nenhum aproveitamento mostrarem. 

CAPILULO YII. 

Dos t:encimentos. 
~~ 

?/".v 
Art. 27. Os empregados opct·;uios, aprendizes c sencntcs r' __ 

da Typographia Nacional lerão os seguintes ''cncimentos : é#-/ 

% 1. o O Administrador, além do ordenado c gratificações quo 
aclualmente percebe, terá mais pelo tmbalho da revisão de 
provas buma diaria de 4:tJ!r~oo, que será abonada ao Escriptu
rario, quando este o substituir. 

§ 2. 0 O Escripturario e o Amanucnse perceberão os venci· 
mPntos que tem actualmente o Guardn-livros c o Amanuenst'. 
~ :J." () t:~il'l do d<'posito venccní a dia ria de !~~000 , o eon· 

tirlllo a de 2lll000, c os serventes segundo o ajuste que com 
clles tize:r o Administrado•·· 

§ 4. 0 Os mestres de composição c de impressão ,·enccrão a 
diaria de 5~000, c o ajudante do primeiro a de !~:t;OOO. 

Art. 28. Todos os compositores trabalharl'lo por milheiros 
de quadratins nas composiçücscompactas, iÍ razão de 600 rs. por 
milheiro, em quanto por tabclla especial nllo fol'cm seus salarios 
definitivamente marcados pelo Ministro da Fazenda, sobre pro
posta do Administrador. 

§ Unico. Nas composições extraordinarias , que não po
derem ser f!>-itas pelo mestre de composição ou por seu aju
dante, arbitrará aqucllc o ralor da composição com approra
çüo do Administrador. 
· Art. 29. Os impressores vencerão 3:::000 por milheiro de 
tiros, quando o pnpcl fôr maior que o almaço rf'gular, e 2~ rói!' 
qnando fôr ulmnçoou menor. 
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Al't. 30. 0.; :;~prendizcs de primeira classe quo traLalhn
I'Pm na oficina de composição yencerão na razão de metade do 
vencimento dos compositores, c os batedores metade do que 
perceberem seus respectivos impressores. 

Art. 31. Os compositores c impressorrs que forem in
r.umhidos de trabalhos extraordinarios nas horas de srsla , de 
serão ou em dias de guarda, wncerão. além da importancia 
da composição que levantarrm, huma gratificação arbitrada prlo 
A<lministrador. 

Art. :32. Os vencimentos dos aprendizrs serão abonados 
a seus pais, tutores ou curadores, quando não possão perce
be-los em yirtude de sua menor idade, e nunca aos mestres, 
njudantc ou ()fficiacs composilon's ou imprrssorcs. 

f:.\Pl1TLO YIII. 

Disposições gcrac.~. 

Art. 3:1. O trabalho das scr~.:tics c officinas do rompo~i
\·ão C impl'CS:'iãO ('Oll1l't;:anÍ em todOS OS uias UtCiS <ÍS 7 horas 

• da manhã c lcrminni':Í ao pôr do sol, hayendo da 1 ás :·l 
ltOl'as da tarde hum intenallo para descanço. 
~ t.o Em caso de urgencia o Administrador podení proro

gar o trabalho por tantas horas qn<lnlas julgar Iwcrs,;arias; 
c esta prorogação de tnl.balho constituirá o serão. 

§ 2." Dada a mesma drcumstancia do paragrapho antece
dente, poderá determinar que se trabalhe nas horas de sesta 
(' nos dias de guarda. 

~ 3. o O trabalho da secção de escripl uração c contabili
<lmle ll'rminarú ás 2 horas da tanlP, s:tho quando a urgrncia 
•k alglllll SP.niço t•xih"il' prorog;11;iio do 1'\:pt•tlit·nll'. 

Art. 31.. Os <~Inpregados c opermios de que tralão os ~~ 
Lo a .1 .. 0 do nrt. 27, que não estirerem presentes ;í hora do 
ponto, ou se ausentarem antes do tempo , solfrcrão desconto 
em seus Ycncimentos na fürma dos arts. 5!) c GO do Decreto 
n."736de 20dc Novembro de 18::>0. 

Art. 35. O cmprrgado ou operaria que faltar mais de 
trrs dias sPguidos sem participaçiio ou sem cansa justilkada 
a juizo do Administrador, fira suj1~ito á }lona de suspensão, 
que será imposta pelo Dirrctor Geral das Hcndas Publicas aos 
<Jue forem de nomeação do Ministro da Fazenda, e pelo Ad
ministrador aos de sua nomeação ou admissão. 

Art. 3G. Qualquer prejuizo causado por negligencia ou 
culpa dos rmpregados, operarios, aprendizes, continuo c scr
H~Htcs, ser:í por cllcs indcmnisado, descontando-se-lhes mon
salmmte a 5.• parte de seus vencimentos até prPfnzci' a im~ 
porlanda ('lll Cflle f(ir ayali:ltJO O pn•juizo. 



Art. :l7. U SPI'UO se contará súmeult~ do p•',r do sol até 
a hora que o Administrador marcu. 

§ Unico. Os aprendizes que se retirarem antes da hora pPr
derão a ~ratHlcação do art. 28. 

Art.- 38. As fôrmús dos trabalhos que se repelem frequen
temente pertencem á typographia. 

§ 1. o As que já se acharem promptas c as que d'ora em diante 
se confeccionarem não poderão ficar em poder dos compositores, 
mas serão recolhidas ao deposito donde sahirão nas occasiües 
convenientes para serem contladas ao mestre de composição, ou 
a seu ajudante, encarregados de fazer as alterações neccssarias. 

§ 2. o Nenhuma pessoa empregada na repartição , e suas 
respectivas secções ou oficinas poderá ter typo, fôrma, uten
sitio, ou qualquer outro objecto de sua propriedade, e tudo 
quanto actualmente ou para o futuro alli se achar em contra
Yenção deste paragrapho se reputará pertencente á typographia. 

Art. 39. O desvio das fôrmas a que se refere o art.i~o 
anteeedentc, hem como o dos t~·pos, impressos ou quaesquer 
outros objcetos pertencentes á typographia , será punido eom 
as penas dos artigos 170 a 172 e 2G5 do Codigo Criminal, ron
forme a qualidade do infractor. 

Art. 4.0. Os objectos existentes, tanto no arrnazcm como 
na sala da administração e nas casas de composição l' de im
pressão, serãocntregues ao Administrador por inventario, qlll~ 
será assignado por cllc c por hum empregado do Thesnuro Na
cional designado pelo Ministro da Fazenda. 
~ 1." Neste inventario observa-se-ha a srgninte dassifkação: 
1. a Typos e vinhetas. 
2. • Prelos c machinas. 
3. a Utensílios. 
!L" Jlllpl't~SSOS. 
!). • Papel. 

·6." Tinta. 
§ 2.° Cada huma das classes do inventario scrü Jescripta 

em livro proprio pelo qual se fará o balanço annual, proct~
dcndo-se nessa occasião a consuu:.o dos objcctos inuteis. 
~ 3. 0 Este balanço scní dado pelo Administrador, Escrip

turario e dous peritos, c dellc se lavrará termo em liHo pro
prio, remettendo-se huma copia para o Thcsouro Nacional e 
ficando outra no archivo da typographia. 

Art. 41 Os contractos para impressão das obras parti
culares, de que trata o art. 4. 0 § 11, serão lavrados e extra
hidos em hum livro de talão, passados por duas vias c assig
nados pelo Administrador c pelas partes. A 1. • destas vins 
será entregue ao autor ou editor da obra c a 2. a remettida ti 
Bcccbedoria do Município da Corte, na fôrma do art. !~.o § t 7. 

Art. lt-2. A impressão das Leis, Resoluções, Decretos, Re
~ulamcntos e Instrucções terá lugar pelo modo c fórma csta-
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bdecida nos llegulamentos do t.• de Janeiro, e 2!4- de Fevereiro 
de 1838, e mais disposições em vigor. 

Art. 43. Da legislação, a que se refere o artigo antece
dente , o Administrador da typographia mandará imprimir 
tambem em separado e em qualquer formato aquelles actos 
que lhe forem indicados pelo Thesomo Nacional ou pelas 
ditTerentes Secretarias de Estado, ou destinados para serem ven
didos, na fórma do art. 4.• § 20. 

Art. 44. As collecções de legislação, a legislação avulsa, 
e quaesquer obras c impressões feitas na Typographia Nacional 
por ordem e conta do Governo, serão postas á venda nas lojas 
de livros ou casas particulares, que para isso forem autorisadas 
pelo Ministro da Fazenda na Côrtc e pelos Inspeclores das 
Thesourarias nas Províncias. 

Art. 45. As collcções de Leis serao taxadas na razão de 
30 réis por folha, além da importancia da commissão de 
venda de que trata o art. 47, e da despeza de brochura; c as folhas 
da legislação avulsa na razão de 200 réis por pagina, e nas Pro
víncias accrescentar-se-ha o custo do transporte, além da impor
tancia da referida ~ommissão de venda e da despcza de brochura. 

§ Unico. Esta disposição poderá ser alterada pelo Ministro 
da Fazenda quando fôr conveniente ao serviço publico. 

Art. 46. Os particulares que rocem encarregados da venda 
dos impressos mencionados no ill"t. U prestarão fiança idonea 
perante o Tribunal do Thesomo Nacional na Côrte, e Thesou
rarias de Fazenda nas Províncias, c não poderão receber em 
impressos importancia maior que a da mesma fiança. 

§ Unico. No dia 5 de cada mcz deverão entregar nas llc
cebedorias ou Estações Fiscaes competentes, o producto da venda 
realisada no mcz anterior, não podendo recchrr outros im
pn~ssos CllHJllanlo não enlrt'gan~m pelo nw11os dous terços da 
importancia primitivamente recebida, excepto no caso de re
forçarem a fiança prestada. 

Art. 47. Da importancia da venda realisada mensalmente 
se deduzirá para os encarregados a commissão de 5 "/M obser
vando-se quanto á escripturação o que se acha determinado a 
respeito da venda de papel sellado em casas particulares por 
conta do Governo. 

Rio de Janeiro, em 30 de Setembro de 18ã9.- Angelo 
Moniz da Silva Ferraz. 
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DECRETO N.• 2.493-de 30 de Setembro de 1859. 

Approva os Estatutos da Sociedade Theatral Rio 
Grandense. 

Attendendo ao que Me representou a Directoria da Socie
dade Theatral RioGrandense estabelecida na pr<Wincia de S. 
Pedro, e de confOI"midade com a Minha immediata Resolução 
de 22 do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho de Estado exarado em con
sulta de 6 do dito mez: Hei por bem Approvar os Estatutos da 
referida Sociedade, que com este baixão. 

João de Almeida Pareira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Ncgocios do lmperio, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinta 
de Setembro de mil oitocentos {' cincoenta e nove, trigesimo oitayo 
da lndcpendencia do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagastade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Pilho. 

Estatutos da Sociedade Theatral Rio 
Gt•andense. 

CAPITULO I. 

Da Sooicdade. 

Art. t. • A Sociectnde Tht'alríll tem por flm uniro fi f:.'xt·lu
sivo, a sustentação de huma companhia que dê representações 
dramaticas, lyricas, ou mixtas na província. 

Art. 2.0 Seu fundo capital será o de 20:000~, divididos 
em 200 acções de 100:tj! cada huma. 

Art. 3. 0 As entradas das acções serão feitas em dez pres
taçi3es iguaes, realisando-se as duas primeiras oito dias depois 
de constituída a Sociedade, e tomadas todas as acções, e as res
tantes á proporção que a Directoria o fór exi~indo, segundo as 
necessidadgs emergentes, por annuncio publico com antccedencia 
de oito dias pelo menos. 

Art. 4. o Perde o direito á sua acção (que poderá ser então 
distribuída de novo pela Dircctoria) aquelle socio quo no prazo 
designado não fizer a primeiJ·a entrada; e á acção, e ao producto 
das entradas realisadas aquelle qqe deixar de elfectuar alguma 
das chamadas pela Directoria. Em nenhuma hypotbese será licito 
retirar-se antes de findar o prazo da duração da Sociedade parte 
nlguma das re~pectivas entradas. 
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. \ rt. 5." Esta Sociedade durará tres annos contados da 
d<~fa rle sua installação, se por accordo da assembléa geral dos 
accionistas, convocada Ires mezes antes, não fôr prorogado este prazo. 

C,\J>ITL:LO li. 

Dos accionistas 

.Art. 6. o Considera-se accionisla desta Sociedade todo 
aquelle que possuir acl,'ões ou como primeiro proprietario, ou 
como cessionario, com tanto que neste ultimo caso estejão as 
acções competentemente averbadas no livro dos registros. 

Pnra ter lugar a transferrncia hc preciso quo seja o aver
bamento feito á l·ista das acçües dos contractantcs por si ou por 
seus procuradores, sem que haja endosso na apolice. 

Art. 7." Como titulo de sua acção receberá o acrionista 
no acto de fazer a 1." entrada, da mão do Thesoureiro, hum a 
apolice com as daclara~·ües noccssarias. 

A ri. 8. o Na fórma do art. 298 do Codigo Commcrcial não 
rc~pondem os accionistas por maior valor do que o de suas 
aeçües, ·que podem ser vendidas, cedidas, hypotlweadas, lrgadas, 
doadas ou por qualqurr fôrma transferidas na fórrna do artigo 
precrdente; seu capital porém não poderá ser retirado antrs da 
cxtinct;ão da Sociedade. 

Art. 9. o I\' o caso de perda ou extravio de qualquer aeçiío 
justificado perante a Dirertoria, dar-sc-ha ao accionista lmma 
nora apolico com as devidas cautelas. 

Art. 10. Todo o accionista he illlto para Yolar rm assem
blra gf~r·aJ, assim romo para srr votado parn cpwlquPr dos 
l'argos da Din•d.oria, .. sPja IJII<tl fê\r o llliiiH'ro <In suas art;.i,es 
ll;io fení lllilis que hum stí loto. 

Art. l1. Qualquer accionista poderá ser representado para 
loruar deliberaçiio ou votar em nssernbl1;a gPral por procura
dores ll'f!•llrnenle autorisados. 

CAl'ITrr.o 111 . 

. \ri. 12. Consi(kra-se consliluida para fu11ceionar a assem
lll,;a geral, <Juando se acharem presentes pelo menos a rnctade 
c mai:; hum dos aecionistas. , 

.\rt. 13. A asscmbléa gerul reunir-se-lia ordinariar11entc 
duas Yezcs por anuo, lmrua no 1. o de Julho para prcs!açilo de 
{'ontas elo Thcsonrf'iro <Í CO!Illlliss.~o I(IIP para i;;so ffir nome:1ct:1 



pelo Presidente, e outra oito dias depois pat·a apresentação do 
parecer de contas e elei~ão da nova Directoria, e extraordina
rianwnte quando a convocar a Directoria por deliberação pro
pria, ou proposta feita e á ella dirigida, c assignada por mais 
de vinte accionistas. Quer nas assembléas ordinarias quer cxtra
ordinarias se trataní não só dos objcctos especiacs para que 
forão convocadas, como de qualquer outro tendente a interesses 
da Sociedade. 

Art. 14. As convocações da assembléa geral serão feitas 
por annuncios pnhlicos, firmados pelo 1. o Secretario com tres 
dias pelo menos de antecPdencia, e com especificação do lugar, 
dia c hora, em que deye ter lugar a reunião. 

Art. J5. Dirige os trabalhos da assembléa geral o mesmo 
Presidente da Directoria com os seus Secretarias. 

Art. 16. A eleicão dos membros da Dircctoria c dos 3 
ftseaes he fcila dircct<Ímente, por escrutínio secreto c á maioria 
relativa de votos, podendo ser reeleita. 

Art. 17. Só á assembléa geral pertence alterar os presentes 
J~statutos. 

Art. 18. A votação se fará symbolicamente levantan
do-se ou sentando-se conforme approvar ou reprovar o aecio
nista. 

CAPITUI.O IV. 

Da JJirectoria. 

Art. UJ. .\ Sociedade ser;i dirigida por huma ])irectoria 
l'lcila annnalllH'lllP, c crmposta de hum Presidenll', dons ~ecm
tarios, hum Thr'sourl'iro P lrt's Fisr:ws. 

:\ri. ~0. C0111pd<' á Diredoria: 
% 1." Organbar o quadro da companhia. 
§ 2. o Fazer por si ou por intermedio de pessoa do sua con

lian~~a os conlractos eom os artistas que tenhão de fazer parte 
da companhia ~~ empregados amwxos, firmando-os por parte da 
Sociedade o PrPsidPnle e Secretario, con:o seus 11ntos procn
radon~s. 

§ 3." Or;;anisar o regulamento interno qtw regule as obriga
Çtti'S de seus Plllprcg;Hlos, n as dos artistas em relação ao i\dllli
nistra<lot· da Socil'dade c ao respectivo Dircetor de stPna, os 
quaes todos flcão sob sua insrwc<;ão por inll'mtedio do Fiscal 
de mnz. 

§ .L o Propor ;i asscmhl<''a gorai o .\dminislraclor, fiscalisando 
por si ou por meio do .Fiscal <lc mez, se elle ClllllJH"C as suas 
obrigações; nomeando-lhe substituto no impedimento tempo
rurio, susp:~ndê-lo ou propôr sua demissão quando houverem 
faltas. que essa medida I'Xija, o qnc fira dPponden!n c!P seu 
pmdellfP arbítrio. 
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§ 5. o Promover por todos os meios a prosperidade da So
ciedade, solicitando dos poderes da província huma subvenção 
para a sustentação da companhia, e assignar contracto em que 
se responsabilise por parte da Sociodade, e fazer cumprir todas 
as obrigações que nclle forem estipuladas. 

§ G.o Autorisar o pagamento dos ordenados mensaes dos 
empregados c artistas, bem como as despczas ordinarias e extra
ordinarias que se tenhão feito com os espectaculos, reunindo-se 
pam isto dous dias antes de findar-se o mez. 

§ 7.0 Determinar quando dcvão ser depositados no Banco da 
P rovincia os saldos existentes em caixa. 

Art. 21. Além da reunião ordinaria marcada no~ 6. o, art. 
20, a Directoria se reunirá extraordinariamente quando julgue 
necessario o Presidente. Consider·a-se constituída logo que reunir 
a metade e mais hum dos seus membros, decedindo-se todos os 
ncgocios, em suas delibarações, á pluralidade de votos. 

Art. 22. As ordens, no;neações, co rrespondencias e qtiaes
quer resoluções importantes serão assignadas em nome da Di
rectoria pelo seu Presidente e Secretario. 

Art. 23. Todos os membros da Direcloria e mais empre
gados da Soeiedade serão individualmente responsaveis pela 
infracção dos Estatutos e regulamento interno, bem como pelos 
abusos que praticarem. 

Art. 24. Nos impedimentos de quaesquer membros da 
Directoria serão chamados para substitui-los os immediatos em 
votos. 

CAPITULO V. 

Do Preüdente. 

Ar·t. 2;), Compctn ao Pre~idenll\: 
§ 1." Abrir o encerrar as sessões da Hiredoria e assembléa 

geral prcsidendo-as; convoca-las quando mandão os presentes 
Estatutos, ou quando julgar conrcnicntc aos interesses da So
eiedad~. 

§ 2. o Decidir todos os nego cios que forem da competencia 
da Directoria quando assim o exigir a urgencia do caso, e á 
ella dar logo na primeira reunWo parte eircumstanciada do que 
tiver occorrido. 
~ 3. 0 Rubricar os livros da Sociedade. 
~ 4." Nomear na 1.• reunião ordinaria da assembléa geral 

hurna commissão de tres membros que se encarregue de tomar 
as contas annuaes apresentadas pelo Administrador e Thc
soureiro. 
~ 5. 0 Velar finalmente na intrgral execução dos Estatutos ,e 

do regnlamf'nto interno, promovendo a responsabilidade perante 
os tribunaes competentes das faltas ou prevaricações que com
Jueltcrem os empregados e artistas. 
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CAPITULO Yl. 

Dos Secretarias. 

Art. 26. Ao t.o Secretario compete: 
~ 1. o Substituir ao Presidente nos seus impedimentos. 
~ 2. 0 Verificar a legalidade das procura~~svque em assem-

bica geral lhe forem presentes. • 
§ 3. o Fazer a chamada dos soei os em todas as reuniões da 

assembléa geral, por hum livro proprio em que terá inscripto o 
nome de cada hum, com a declaração do numero das acções 
que possue. · 

§ 4.° Fazer toda correspondencia da Directoria, e aquella 
que lhe fôr recommendada pelo Presidente. 

Art. 27. Ao 2.o Secretario compete: 
§ 1. • Substituir ao 1." Secretario nos seus impedimentos 

passando a occupar-lhe o lugar, o accionista immediato em votos. 
§ 2." Lavrar as actas das sessões da Directoria e assembléa 

geral, em que succintamente mencione tudo que se passar em 
sessão. Pura isso terá hum livro proprio em que sejão trans
criptas as actas. 

CAPITULO VII. 

Do Thesoureiro. 

Art. 28. Compete ao Thesoureiro: 
§ 1. o Apresentar todos os mezes na sessão ordinariada Di

rectoria hum balancete demonstrativo do estado da caixa. 
§ 2. o I'azer a cscriptura~ão no livro caixa. 
§ 3. o Fazer lodos os pagamentos autbrisados JH'la I>ireetorii\ 

ou seu P resitlenlc. 
§ 1,., o Responsabilisar-se por si e pelos seus bens particulares, 

por todas as faltas ou extravios de dinheiros da Sociedade que 
lhe forem confiados. 

CAPITULO VIII. 

Dos Fiscaes. 

Art. 29. Ao Fiscal compete: 
§ 1." Alternar com os seus companheit·os entrando de mez, 

afim de flscalisar não só se o Administrador e mais empre
gados cumprem devidamente as obrigaçães que lhe são inhe
rentes, como tambem se os negocios da Sociedade seguem huma 
marcha regular. 

§ 2. • Velar durante o mez que estiver de serviço, sobre tutlo 
que diz respeito á economia interna e extema do theatro e sua 
companhia que lhe fica ipso facto subordinada. 
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CAPITUVI IX. 

Dos Empregados. 

Art. 30. Haverão dous empregados estipendindos: o Admi
nistrador c o Bilheteiro. 

Art. 31. O Administrador será proposto pela I>irectoria 
á assembléa geral dos accionistas para ser approvado ou repro
vado, sem que possa haver discussão sobre elle; e o Bilheteiro 
será da exclusiva nomeação da Directoria. 

Art. 32. Compete ao Administrador: 
§ 1. o Prover a tudo que disser respeito á economia interna 

e externa do theatro e sua companhia. 
§ 2.° Fiscalisar que sejão fielmente cumpridas pelos empre

gados c artistas as disposições do regulamento interno impon
do-lhes, de accordo com o Director de sccna, as multas que lhes 
forem applicaveis por omissão de seus deveres, ou abusos que 
commcttão, levando immediatamentc tudo o que oecorrcr ao 
conhecimento do Fiscal de mez. 

§ 3. 0 Indicar á mreetoria por intermedio do l•'iscal de mcz, 
as allerações que a bem da boa marcha da companhia c inte
resses da Soeicdade julgar conveniente fazer-se no regulamento in
terno, bem como propôt' a demissílo, ou reseisão do contracto 
de qualquer empregado seu subalterno ou artista, que por seu 
comportamento fOr prejudicial á Sociedade. 

§ tko Abrir contas a cada hum dos accionistas pelo importe 
de suas acções, creditando-lhes as respectivas entradas. 

§ 5. 0 Ter hum livro de contas geraes escripturado em devida 
fúnua, quo S<'rvirá tambom para debitar c ewdihr os dinheiros 
(llie cnlregar ou reeeher do Thesoureiro. 

CAPITULO X. 
..· 

Dos dwidendos e fundos de reserva. 

Art. 33. Além dos balancetes de que trata o § 1. o, art. 28, 
capitulo 7. 0

, haverá hum balanço geral todos os annos que se 
fechará á 30 de Junho, c que será apresentado impreterivel
mente na t.a reunião ordinaria da assembléa geral. 

Art. 3!~. Do lucro liquido de cada anno se deduzirá 6 por 
{~ento para fundo de reserva, que será posto a render no Banco 
da Província, e o resto será o lucro de que se fará dividendo 
no mez de Julho á Setembro. 

Art. 35. Só se farão dividendos no 2. o anno da instal\acão 
da companhia. • 

Art. 3G. Ao fundo de reserva serão levadas as dividas que 
fnn~m rf'putadas inteiramente perdidas. ' 
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Art. 37. Accumular-se-ha ao fundo de reserva qualquer 
lucro que provenha da venda de acções :ícima do par, ou outra 
qualquer venda de ohjcctos que se julguem inutt'is para a com
panhia. 

Art. 38. Na dissolução da Sociedade o fundo de reserva 
que houver será accumulado no enpital e dividido pelos accio
nistas proporcionalmente ao numero de ac~·ües que tiver cada 
hum. 

C.U'riTLO XI. 

Art. 3!). Os· herdeiros ou repr:~S\~ttl r1n les dos aceionislas 
fallecido;; não poderão por fórma alguma pi!r cmbara<:os ao an
damento da Sociedade, e só terão direito a pere1~pção dos divi
dendos e mais vantagens que pcrteneerião aos seus primeiros 
possuidores. 

Art. !~0. A Dircctoria procurará sempre ultimar por juizo 
arbitral as constcstaçües que se possão suscitar nos negocias da 
Sociedade, ficando aulorisada c com plenos porkn~s sem exccp
ção de hum sú, para demandar c ser dr•mandada, como legitima 
procuradora da Sociedade, quando disso l~nha necessidade. 

Art. 41. Nas discussões em asscmbléa geral nenhum accio
nista poderá fallar mais de duas vezes sobre o mesmo objccto, 
c mais de tres os que forem membros de com:niss0cs quando 
forem interpcllados. 

Art. 42. A Dircctoria, logo que os negocios dn Sociedade 
tornP-m huma marcha ascendente c progressiva, tratará de orga
nisar hum Monte Pio aonde fique garantida a sorte futura de 
srus artistas '\ cntpr~·gados. 

Arl. r,.:l. Os pn•sr~nli'S Estatutos sr~rão trilltsrriplos para 
hum livro especial em que se assignf'lll todos os acr.:irmislas afim 
de servir de escriptura ou prova da Sociedade. 

Art. l~i. O Presidente apresentará ua primeira reuni~o 
OI'd,naria de cada anuo da assembléa dos :1ecionistas hum rela
torio sobre os negocios da Sociedade, seu cstttdo, c as medidas 
á tomar-se. 

Art. 45 A Sociedade poderá elevar o seu fundo capital 
a 30:000~, ou o maximo a !~0:000~ quando assim o exijão os 
seus interesses. Porto AlPgrc, 2l de Julho de 1859.-Dr. José 
Bcrnandino da Cunha Bitaneourt, Presidente. Os presentes Es~ 
tatutos forão approvados em sessão da asscmhléa geral dos accio
nistas em 21 de Julho de 1859.-0 J ."Secretario, Antonio Pinto 
da Fontoura Barreto.-0 2.0 Secretario, Pedro Nolasco Pereira 
da Cunha.-·0 Thesoureiro, Cal'tano Xavier Pereira de Brito.
Os Fiscaes, José Ribeiro de Andrade e Silva, Joaquim Pedro 
d~ Al:cvedo, João Rnptista Rlingin''· 
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DECRETO N." 2 .. 49!~- de :30 de Setí'ruuro de 18a9. 

Autorisa a incorporação, e approva os Estatutos da Campa· 
nhia Promotora do Asseio Publicu. 

Attendendo ao que 1\Je representou Anaclcto :Fragoso Rho
des; e de conformidade com a l\Iinlla immediata Hcsolução de 
6 do corrente mez, tomada sobre parecer da Secção dos l\cgocios 
do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 28 de 
Agosto ultimo: Hei por bem Autorisar a incorporação da Com· 
panhia Promotora do Asseio Publico, e Approyar os respectivos 
Estatutos que com este baixão. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Jcu Conselho, l\lilústro 
e Secretario de Estado dos Negocios do lmper1o, assim o tenha 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trinta 
de Setembro de mil oitocentos e cincocnta e noYc, trigcsimo oi
tavo da Indcpendcncia c do Impcrio. 

Com a Rubríca de Sua 1\Jagestadc o Imperador. 

Jnüo de Almeida Pereira Filho. 

E~üttuto~ da ()omJtaultia Pt•onaotoJ"a 
do 1\.sseio t•nblieo. 

CAI'ITULO I. 

Da fundação, fim e capital da Companhia. 

Art. 1." Fica concedido á Anacldo Fragoso Hhodcs o direito 
dP organisar P fulldar htluta Compauhia,qut~ sn tll'lllilllillar<Í Pro
motora do asseio puLliro, a quallerü por lim promover e facilitar 
o asseio publico dentro desta Côrtc no que diz respeito, desde já, 
ao despejo das materias fecacs; e mais tarde ao de outras de dilre
rente natureza e denominação; encanegando-sc de sua arrecada
ção e transporte pelo systcma da invenção do dito Emprezario 
Rhodes ou por quacsqucr outros vchiculos, instrumentos, c meios 
proprios c aperfeiçoados que a experiencia demonstrar; e igualmen
te de seu deposito em pontos approvados pela autoridade competen
te, que reunão todas as condi~ões indispcnsaveis <Í saudc publica. 

Art. 2. o A sua duração e privilegio será de trinta annos, 
contados da data da approva(,'ão dada pelo Governo Imperial aos 
presentes I~statutos. 

Art. 3. o O seu fundo capital será de oitenta contos de reis 
dividido em quatro mil acções ao portador de 200:tP000 reis cada 
hum a, podendo ser elevado por deliberação da Assembléa ge'rál 
dos Socios ,c approvação do Governo Imperial 
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Art. !~.o O Em prezá rio Anacleto F rugoso Hhodes cede e 
traspassa á Companhia o privilegio que tem nas vasilhas, bem 
como todos os direitos, favores, privilegio e isenções que lhe 
forem concedidos, e da mesma fórma todo o segredo uo seu pro
cesso e o material que possuir mediante a competente indemni
sação; c assim como a fornecer dentro de vinte e quatro mczes á 
custa da Sociedade tudo o que fôr mister para as operações e tra
balhos <Í cargo da Companhia. Esta garante ao dito Etnprezario 
e seus herdeiros cinco por cento de todos os lucrosliquidos semes
traes, durante o tempo de existencia da mesma Companhia sem 
prejuízo da justa indemnisação do valor do material que ceder ou 
fornecer. 

Art. 5. • As acçõcs serão realisadas na razão de dez por 
cento de seu valor· nominal. A primeira entrada terá lugar depois 
da nomeação da Dircctoria, e as outras sucessivamente com in
tervallos nunca maiores de dous mezes. 

Art. 6.• A falta de realisação da primeira entrada importa 
a renuncia das respectivas acções em favor da Companhia, dis
pondo de lias a Dircctoria no tempo que julgar conveniente, e 
das subsequentes entradas fica sujeita á huma multa de dez por 
cento durante o primeiro mez, e a perda do valor entrado e de 
todo o direito em favor da Companhia na fúrma estabelecida para 
a da primeira entrada. 

Art. 7.0 Os dinheiros da Companhia serão postos em conta 
corrente em algum estabelecimento bancaria desta Côrte. 

Art. l:l. 0 As acções poderão ser transferidas á vontade do 
portador, logo que tenha sido realisada a segunda entrada. 

Art. 9. o Haverá livro especial, onde os termos de trJns
ferencia serão lavrados na fórma do cstylo. Podem ser accionistas, 
Nacionaes, Estrangeiros, c Companhias. 

C.\l'ITilLO 11. 

Da administraçiio da Companhia. 

Art. 10. Os negocíos da Companhia ficarão á cargo de 
hum Gerente que será o Emprezario Anacleto Fragoso 1\hodes 
e de huma Directoria composta de quatro membros. 

Art. 11. A Dircctoria será eleita de dous em dons annos 
por maioria absoluta de votos dos accíonistas reunidos em As
sembléa geral. 

Art. 12. Haverão quatro supplcntes de Dircctorcs eleitos 
pelo mesmo tempo c modo. 

Art. 13. O Gerente terá voto na Dircctoria e a presidirá. 
Em suas faltas e impedimentos a presidencia passará provisoria
mente ao Vice-Presidente que sed eleito pela Directoria no 
começo de suas funcçõcs. Haverá tambem hum ajudante do 
Gerenl~? nomeado pelo Emprezario e approvado pela Dircctoria, 
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podendo assistir ás sesSÕ!'~ do conselho nas lilllns ou irnpcdinlctt
tos do (~crente; este emp:·f'gado não terá voto no conselho. 

Art. ih. Cada hum dos membros que compõe a Direc
torill depositará trinta acçõcs para podei' entrar em exercício; 
esses depositos durarilo por todo o tempo de suas funcções, c 
seis mezes depois ficarão hypothecados: as acçõcs que forem de
positadas serão intransferiH'ÍS por todo esse tempo. 

Art. 15. As deliberações da Dircctoria serão tomadas por 
maioria de votos do numero total dos membros do conselho, 
embora as suas sessões se celebrem sem c~sa maioria. 

Art. 16. Os lug-ares de Secretario, e Caixa serão da es
colha da Jliredoria, devendo esta recahir em hum membro da 
IJireeloria por clla abonudo. A nomeação e demissão de m<Jis 
empregados subalternos pertencerá ao (~erente sob approyaçi'io da 
nirectoria; as dos serventes e trabalhadores serão de livre Yon
tade do Gerente. 

Art. 17. A Directoria por meio dp, seu Gr,rentc podcrü ser 
representada c tratar quacsquer negocias, as' istir e proceder 
a quaesqucr aetos nccessarios no be111 cstnr da Sociedade c con
forme ao seu flm c objceto. 

Art 18. O Gerente c a Dircctoria são rcsponsaYcis por 
todos os seus aetos, pela execução das suas deliberações, c por 
toda a omissão ou nq.;ligencia na parte adlllinistraliva c cco
uomica á seu cargo. 

Art. 1!1. Dhidir-se-ha dez por cento dos lucros liquidos 
semcslracs para fundo de rcserra, o qual poderá ser clerado por 
deliberação da Assemb('a gcrnl. 

Art. 20. Os vencimentos dos empregados serão marcados 
pc!o Gerenlr sob approyaçito da Directoria. 

Art. 21. A cornmissão do Gerente c de cada hum Director 
sení fixada pela Assembl(~a geral dos socios no começo de suas 
fli!H~t,;ÕPS. 

Arl. 2~. J\o inqwdilncnto do (;!'1'('1111' lit'ar;i a !;l'renria ;i 
cargo do sr:u ajudante. 

Art. 23. O Gerente pódc ser exonerado por deliberação 
da Assembléa geral dos Sodos por vota~ão dos dous terços do 
numero total dos accionistas, salvo todavia a disposição do 
artig-o !~. 0 

CI.PITL'LO Jll. 

JJa Asscmbléa Geral. 

Art. 21
L A Asscmbléa geral se constituirá, reunindo-se 

lanu certo numero de <1ccionistas, cujas acçõcs representem 
metade do capital da Companhia; suas deliberações serão toma
das por maioria absoluta dos membros presentes, salvo a hy
potllese do artigo '2'3. A convocação deve ser feita com v~nte 
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dias de antrccd<~lll'ia, puhlicanrlo-sc pdos .lor:wrs; se no dia 
marcado, nf:o se reunir numero na fórma acirua mencionada, 
far-sc-ha nova convoc<l('iío, c dclibcrar-sc-ha com o numero de 
votos que comparecer, declarando-se isto mesmo nos annun
cios. 

Art. 23. A Asscmblba geral comprtc. 
1 ." O cxanw de lodos os acto~; da ])irccloria, da cscrip!u

ração, objectos c Yalores da Companhia, e do serviço a seu 
cargo; 2. 0 a eleição da Dircc:toria c do Gerente no caso de 
sua demissão; 3. o a de111issão de todos c quacsquer empre
gados do Gerente c Caixa; '~.o prover tudo o quP für ;1 bem 
da Companhia, c conforme o seu IIm c objeelo; 5. o elevar o 
enpilal c o fnndo de reserva, c consignar-lhe noyos meios 
c conlribui1:<1cs; G." modificar os presentes l~statulos sujci
lando stws rPformas ao Governo Geral; 7. 0 marcar, estabe
lecer e ordenar o que julgar a llcm dos inlcresscs da Compa
nhia; 8." ddibcrar sobre a sua dissolução, liquidação ou con
linuaçfío, logo que suas perdus ahsorvão hum terço do seu 
capi!al. 

Disposições geraes. 

Art. 26. A Asscmhll-a geral rcunir-sr-ha onlinarianwntc 
todos os annos huma vez, contados de 7 de Janeiro de eada 
armo, e extr:wrdinari:unente todas as YcZPs que a Direcloria 
julgar a hem, c quando hum numero de aceimlislas <tne repre
sente hum quinb do seu capi!al o exigir. 

Art. 27. Nas reuniões da Asscmbléa geral servirá de Prc
si dente o aceionista presente qnc possuir o maiO!' ntHJ\cro de 
acçõcs, c de Secretario qtH'm f()r na occasião chamado c up
pnnarlo por aeelamação. 

Art. 28. Na Ass<~lllhlt''a :wral o acdonisla dl' rinro acçiies, 
km hum \'olo, o li<~ d<~z dous, c assim por dian(P, <'xeluidos 
aquellcs a quem forão feitas transferencias yinte dias antes do 
designado 1ara as reuniões geracs da Companhia. Nenhum ac
cionista, porém, terá mais que vinte votos, qualquer qnc seja 
o numero de acçõrs que possuir ou como procurador de outrem. 

Art. 29. Os accionislas podem votar por procuração pas
sada á outros accionislas, não podendo ser eleitos para qual
quer commissão de exume se não aquelles que possuão nwis 
de dez aeçõcs. 

Art. 30. A Dirccloria organisará huma tahclla de prP~os 
do seniço á cargo da Companhia, consultando não só os in
teresses geraes como os da Companhia. Esta tabella será levada 
ao ronhceimcnlo da Assemhléa geral, c depois de approvada 
serü submctlida ao Governo Imperial. 

Hio de .Janeiro,- 11~ de Junho de 18;)8.- Anadeto Fragoso 
Rhodc~. 
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lJECitETO N.o 2.!~~15- de 30 de Se!clll!Jro dn JS;.i!l. 

Altera algumas das co11(h'çües do cnntrar:to approvado pelo 
Decreto n. o 1. 929 de 2G de Abril de 1857, para o ser
t'iço da limpe:::;a das casas da Cidade do Rio de Janeiro, 
e do esgoto das aguas pluviaf's. 

Atlcnd<~ndo ao que l\Ic reprcsnnLírüo Joaquim Pereir:J. 
Vianna de Li11111 .Junior e João Frederico Hussl•ll, Cllljli'Pzarios 
do seni~o da limpeza elas casas da Cidatle do Hio de .Janeiro 
e esgoto das aguas pluviaes: H<'i por hclll l'roro~ar por mais 
hum anno, que será contado do õia 25 fle Outubro do cor
rente, o r·razo marcado no § 9. o da condição 2. a do Contracto 
celebrado com os ditos emprezarios em 25 de Abril do 1857, 
c approvado pelo Decreto n." 1. 9~9 de 2(i do mesmo mez o 
armo, e outro sim Determinar que o referido •·ontraclo s<•ja exc
wtado com as seguintes alten:tçõt•s: 

1. a A pena estabelecida no §, 2. o da eond ição 20 a para o 
caso de não ser satisfactorio o primeiro ensaio, de que nelle se 
trata, se tornará elfectiva, segundo o juizo de arbitros, pelo 
modo disposto na condição 13.", havendo todavia recurso, neste 
caso, da dt~eisão dos arbitros para a Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado em conformidade da Cündição 22. • 

2.a A designação do 3.o arbitro de que trata a condição 13.• 
será feita dentro do prazo de oito dias contados daquelle em 
que oficialmente constar aos interessados a divergencia dos quo 
tiverem sido nomeados na fúrnw estabelecida na mesma con
dição. 

:J.• Quando os omprezarios tiverem de escolher para seu 
arbitro pessoa de fúra do pail na hypothese da condição 14. • 
dever;í o arbitro nomeado apn•sPntar-se no lmpPrio dl'nlro do 
prazo dt~ quatro lllPZt'S ronla<los da data da sua nonH·a~~o. 

á." Nüo s•~ Pnlendt'I"Ü por danmo as obras que JlOS predios 
os emprezarios tiverem de dcsrnachar para o assentamento ou 
construcção dos canos de despPjo , como declara o § 7. o da 
condiçüo 2." , lmma ycz que essas obras não sPjão do se
gurança dos mesmos predios, ou não interessem á sua consrr
vat;ão e Pstabilidadc. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocias do lmpcrio, assim o tenha 
entendido c faça executar. Pala cio do ltio de Janeiro em trinta 
de Setembro de mil oitocentos e cincocnta e nore, trigcsimo oi
tavo da lndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica ele Sua Magestade o lmprrador. 

João tlc Almeida Pereira Filho. 



( 567 } 

llECRRTO N. 0 2.496-ue 30 de Setmnbro de 1859. 

A utorisa a incorporação e approva os novos Estatutos da Com
Jlanhia de nare!Jaçiio por 1Japor-União Nictheroyense. 

Attenclcndo ao que 1\Ie representou o Consdho l'iscal da 
Comp;whia de llll\ega<;iío por vapor-LTnião l\idlleroyense,-e de 
conformidade I'Olll a l\Jinha irumediata llesoluç-ão de 17 do cor
rente, tomada sobre parecer da Secção dos Negodos do Irnperio 
do Consdho de Estado exarado em wnsulta de 21 Agosto ul
timo. Hei por bem Autorisar a incorporação da mesma Com
panhio, e Approvar os respectivos .Estatutos, que com este baixão. 

Jouo de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, l\Iinistro 
c Secretario de Estado dos Ncf:{oeios do lmpcrio, assim o tenha 
entendido c faça cxccutar.-Palacio do lHo de Janeiro em trinta 
de Setembro de mil oitocentos c cincocnta c nove, trigcsimo 
oila\0 da lndcpendcncia c do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagcstadc o Imperador. 

João áe Almeida Pereira Filho. 

l~statutos da Contpanltià de nave;;uç-ão n. ,-al•ot• 
União ~ictbet·o~·euse. 

fiA OUG.\NISAÇ.\0 DA CO.UP.A~JIL\ sm.:S l'I:XS E CAPITAL. 

Art. t.o A Companhia dcnominar-sc-ha União Nicthe
roycuse, e se comporá <las pessoas que se inscreverem, corno 
acciouislas, tomando huma ou mais acções; sua duração será 
de yintc eilll'.o a11nos. 

Art. 2. o Os st•us Iins são: lonrar a si a exceurão do con
tracto celebrado em 30 de Julho de 1858 entre o 'Governo da 
Província do Rio de . .Janeit'o c Bernardo Joaquim de Oliveira 
para o melhoramento e navegação a vapor do eaual, de Magé 
annexando-lhe por compra já contractada a curpreza Sarnpaiense, 
e bem assim outra qualquer navegação que lhe convenha explo
rar ou comprar. 

Art. 3. 0 O fundo capital da Companhia será de duzentos 
contos de réis dividido em mil acções de 200:ti~OOO cada huma 
c realisado em prestações nunca miorcs de dez por 0 /o com inter
vallos nunca menores de 30 dias, e com annuncios prévios, 
pelo menos de 15 dias de antecedcncia. 

Art. !Lo Estas acções são transferíveis á vontade dos 
accionistas, mas sómcntc depois de veri!kada a segunda entrada, 
e as transferencias serão registradas em livro proprio da Com
panhia, sem o que não terão ell'eito algum. 
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Art. 5. 0 O Gerente ~brircí conta corrente com hum dos 
bancos da Côrle c nelle recolherá todas as quantias que exceder 
a cem mil réis. 

IJO CO:\SEU!O F1SC.\L 

Art. 6. 0 A Companhia sPní adminblrada por hum Con
selho Fiscal de trcs membros eleitos em assernLI<·~a geral, por 
maioria relativa dos votos prP~cnlt'S c por hum (~crente da 
escolha do Conselho. O Conselho servirá por dons annos. 

Art. 7." Na primeira reunião que tiver o Conselho depois 
de eleitos os seus meu:bros escolherão d'entrc si lnun que exerr:a 
o lugar de Presidente. 

Art. 8." O Conselho se reunirá ordinariamnnte no menos 
huma ''CZ cada mcz IlOS primeiros oito di'ls dPIIe, c extraor
dinariamente todas as vezes cprc SP jnlgar conrcnit~nle. A con
vocação extraordinaria ser{; ft>ila pelo (icn•ntc em nor:~c do 
Prcsidcnt<\ on por ado expontanro deste ou n pedido de qual
quer dos outros llH'rnbros ou do Gen'nte: csteapresentarü em 
todas as reuniões ordinarias hum r<'latorio do que lwuvcr oc
corrido no mez anterior e hum balancete. 

Art. 9." O Gerente assiste as conferencias do Conselho 
para informar c escrever em livro apropriado, tudo quanto 
für deliberado. 

Art. 10· Qualquer accionista póde ser membro do Con
selho, eom tanto que possua pelo menos vinte acçües: os mem
bros do Conselho serão substituídos nos s ~tiS impedimentos 
pelos supplentes. Na occasiuo em que forem PlPitos os mPmbros 
do Conselho, serão tarnhem ciPitos outros tantos supplení.cs, 
os quacs por ordem de votação snppririio a aqu<'llrs em seus 
impedimentos ou faltas. 

A ri. I f. Ao Conselho Fisl'al I'OIIIJWI<': 
~ t .", Tornar ronhedJIIPIIlo d!' lodos os arlos tlo (;l'rt~ri!P, 

dando as provid<'ncias que rmtcncler convenientes. NenhUillil 
obra ou contracto sobre objecto, cujo valor rxccda a duzentos 
mil réis, poderá ser feito sem consentimento prévio do Conselho. 

§ 2.° Convocar a asscmbléa geral dos accionistas na época 
marcada no art. 22, e extraordinariamente, sempre que o julgar 
nccessario, ou quando por escripto lhe fôr requerido ao menos 
por vinte accionistas, que lenhão direito de votar. 

§ 3. o Marcar de accordo com o Gernnte, o numero c ven
cimento dos empregados da Companhia, e bem assim intervir 
na sua escolha quando o julgar conveniente. 

DO GEREXTE. 

Art. 12. Codendo o Emprczario B. J. de Oliveira ü Colfl· 
panhia o ronlracto que cclnhron com o Governo da Pro\ incia, 



sem indemnisnc:ão immeuiafa al··•n ;1:1~ <Í•'·<p<'7:,; fjli:' lirt I' J;·i(o 
e que lhe serJo pag-as, ;1 f~ll·· .•;Pr.í t'otdi::do ,, ::1r':" d;• (;l~l't;ntl' 
por espaço de qualro annos, findos l•; ífiW•·s, :iilil: i:;' tlilf.ill!lilr :-;;~ 
uo Conselho Fist•al assim aprollier. Neste r: <::v r;;niinil:liiÍ por 
mais dous nm1os, f' lindos PIL•; :diHl:l podrr,í c•JnUnn::r sempre 
do uwsmo modo. 

A cllc com r c L e : 
~ 1. • Todn a arhninislraçiio l'i'•m·Jrnica tl:i :.'•llllp:iulJi:l, su

jPitando prl'via!IWJÜt~ seus aclo~. q11andn Yf'l'::;, rnll ::obrd con
tnwtos f!n obras nu rornpra-; t[Uo <'\t'Pil.l a ''!lO OiJtJ, .i :1pproraç:1o 
do Conselho. 

~ 2." Nonwar f' rl.•miftir o:; :·nt]lr'•'·•:tdn~ d:' y; :.1 du n•m o 
Conselho Fisrai. 

§ .'J." Tt•r scmprn em dia a l':.:i'l'ipl ill'!H·;';,; d:i !·.;::q•.iiil,i:L 
~ 4.• SPI' o f:i!Í\a da Companhia f' t'0~11o 1:11 lla!Jilitndo pilla 

arn~cadnr tnrlo ilr'livo 1klla ~~ f~tZf'l' w; rr::p:· !:,.,,; JLl."ili1WilfO';. 
Ar!. 13.

0 o (;f']'('Jll(' wncrrá :tlllllliiln:r•JJ!i· di·;' !'Ol' ·,0 da 
fi'!Hla bl'!ltr. rL1 Comp;:n!Jin. 

Art. 1 'r. Por nwrh• dn P!iilll\'Z:Iric iill inq;" :;ilnlitla;~e 
pllysíc:J, o:; seus !len:r•iros 01: ··llc. f:•r]0 rlirr•i'1• a ilwn:t illdnn
nisaçiio !IIIIH'n llH'llO!' dt' dr·z 'onl ·~: rl:· ~-,'·i~, ::;• o~~ i:rn .. •: liifl!i<~os 
nPssa t'•poca forem dP :J r•;:· " .. o11 tl · citH'c o:on!n:: .;,~ ,,·.;~ s0 
c•llrs lómrn mnnorrs: r>,.; f a itHkmítÍ~dr:<I,J SÓ!llí'll~n 1!>1 .i ln:·;;or se 
<1 morte snccrdet· dentro rlP dez annos. ~e r) {;erPnf.r• por qual
quer motivo Jilr dcmit!ido, tPr:í i:~l!cllrnunl" dir••ilo fi int!Pntni
sariio clP d0z contos de r<··i~. 

· Art. 1;), Hut'il!d:~ a ausencía r;u itnprdinwnln do l:r•t·l'ntP, 
sPrJo snns funcçiJcs r':erridns por Jll':i~o;t por r !iP ,.,t::o!iitiida 
eom procuraç;1o t'S[WCÍ<ll: eo11!innando Jllll'l'lll u I ;p; l'tdr· a '>er 
o n~sponsayp( :i Colllp:nlltia. Se a iliiSt'ltf'ia 011 impndttfl•'nln 
ti\l'r de durar mais tJ,~ lrns IIH'/.:·s, sl'r;i a lllllll< :tl'';n dn pi·o
<'llr.ulor suj,•ila ;í apprn\':ll.'<íll do l:oll-.:l·llto. 

Arl. lli. .\s ralll.t,!~r·Jt-; do.' :1rf:;. I;; r• J í .,,;.,,.,·.lo :ippli•·:l
leis ao al'lunl c;r•n•nf:P ~~ 111'111 <'O.Ír"; arfi:~n:.; porlPr:io por li~<.tiyo 
algum s0r alterados rwr.t ll1l'I10''· . .;:;!, n m:n :H'curdu tiPlJ(•. 

Art. J'l. Toe lo o arcion i~l a ltt· :q do par:! wf :n e ~rT r:, ta do 
para os cac~os tl:1 Comllanltia: t'Olll tanto rJU:' p:l! :1 vnL, pnc;-;ua 
cinco act~ções e para S'~l' \olac1n ]Jara nwnlhro d:; :· .. H,;l'!iJo 
vintn ar.çiíes, ndquiridas pelo liH'lln:: :w dia~ :;nf•"; •i.J,i!I<'!L.> 
em qun hourer dt~ PXPrcnr es;;n dirr~iíiJ. 

Arl. 1H. Qunlrpwr ar·cinni:;f:l !)r'•:l,· lWf!Jrr:T l'·'flllí.iu d'l. 
assembl(•a gernl, hn1n:J n'z rrup -.t· i<r':,_:',J :1n ::11" f'\ i::r: o :it L 11 
~ ') o 

~-Art. 19. O accionista qne ni'í•> fi;rr a.~ l'l'~t" rli\.ct:~ >'ll[r:td:; ;, 
nos prazos mar('ar]os, dPixnní d~ ''~'I' ~'•lil'ddPndo ''n:n,; f J!, P 

;~ ~ 



~ J • • 

j,•PJtl•'I:Í r:n1 IH'iWfldo th Companhia as prt:>stações que tiver 
r..;tli~at!.J · sal\'o SP tllnslrar peraule o Conselho que foi impe
dido por lún;a maior, no qual caso sPr;í admitlido pagando 
ltHrua multa dt~ l'inco por "/o tio valor com que deveria entrar, 
~.n a dt>morn não exceder a lnun ll1C'Z e de dez por "/o senão 
l'xcedPr a tlons: findo csl·~ prazo, não será mais admittido . 

. \t!. :JO. A :~sst•rlllJII·a gc•ral IJe a nmnião dos accionisfas 
,. ~;p j 11 IP.<II'<i I' O nst i! 11 ida a e lia ndo-st' prese11les membros ti ue 
l'Pl'H'SI'IIIt'ltt l111111 lt·r~·o !lo t·apilal tia ColltJl<.lllllÍa. 

Art. ~1. Os yolos st·rJo t'onlados na razão de hum por 
, i1H'u :tt:!2tH'S :~I{· o lllllltl'l'o dP s1•is, maxi11to que poderá reprc
•:t:lllar •·;uLt :ll't'ionisLt, p1•r ·;i on jrllllnmPn[(, como procurador 
d<: t1lll.l'l'ltl . 

. \ri. 2~. A <l'~''illld,··a i'.Nal s1• n·uuircí onlirwriamenlc h uma 
\''' ''lll catl:t attrto ali~" ullinto dia d" Janeiro, por convite do 
Úitt~Pilm " P\ll'<tonlillari:mwtdt~ S<'lllJ>l't' q1w por este fôr con
vocada. f\a l'l'liiiÍ;Io ordinaria ~Prá aprcst'ntado o relatorio an
l!it:tl <h admini~lrar.lo ~~ o IJ:tl;!Jll:o g<~ral <JIIO llcn~ demonstrar 
, •1111 il lll:tior clitn•za 11 r•slado da ColtlJlilltliia. 

A1l. :>~l. i\a~; n•Juti(ir·~ nrdinari:ls da assem.biéa geral po
dt~rJ.o ser a pn•sc>ula1l<ts por qua I quer dos accionistas toda c 
qualr!u<·r propcda qHP SC'l'Ú rcmetlida ;í commis~ão de contas, 
para sol1rc clla emiltir o SPU pan'cPr; nns mais sô poderão ser 
tratados os ohjcctos para <fUI' 1'1\r fcili! a convocação c que por 
i·'·', devem ~1'1' dr·signatlos nclla. 

Art. i L As contas do I ;pn•nle serão rcmettidns a lmma 
('otnmissfio dP trPs lltPllllJroii, q11n illl<'rpnr:i sobre cllas o SI'U 
J::llt't'<'l', ittdil';lltflo :til llll'~:lrlll lr•ntpo totla~ aqudlas lllt'tlidas 
'I'H' ll11· po~l't'tTI' i't't'Lllll;td;t~ )lt'lo ~·~;lado ll:t Contpanltia. 

"\ri. ~:;. _ \ a~~<·ruiJ I' •a gl'ra I se1 iÍ pn~sid ida polo l'rcsidenlo 
d;J C"lí~t'lJ!": dlt' l:>lltflf'lll S:T:Í O nrg;to para i.\S UUlorit\ades. 

lllSl'OSlÇÜES GE!UES. 

\rl. 21; llus lucro~ liquitlos da Cornpnnltia serão dedu-
Jtd··,,, allttiUIIIH'llll' d,•z J•or ",-', I•:tra fundo dt• n;sena; a im
pü; Liil' i:t dt·~ta <kdw·•:<lo St'l':i <lt·po.~ilada 1'111 ltum dos .baucos 
dJ C•irk a juro~; •·ontpostns: l'~:tt; ljllillllllm pocJprft ser nltcratlo 
pvr df·i i!J<;; a cito da a~s•·m!Jlt'·a t;•~r:d ; sn pon··rn os lucros cxen
tklt lll a 1;~ I'Oi' 

0 /o (10 DIIIHI, () C.\l'('S:'O serü tamhem levado a 
f:~nllo dn l'<':~~'na. Sendo o fundo d" l't'SPITa destinado para 
;-:aranlir \) t·apilul da Contpmiltia, dl'!lu súmeule se lança,ní 
lit;'w nos t'iiStiS <!e força rn;dor. 



Art. 27. Os dividendos da Companl1ia s1· fin:';;; :.:•mp~;lral~ 
mente na razüo dos lucros Iirptidos n·rificado::, di·t! i!' idu n fundo 
de reserva. 

Art. 28. A Companhia reccbcní JWlo prPr,, t 1•• ,;"" I'Hslo 
o material e pessoal da emprcza SampaiPllsP, cornpr;;•lo iH'r Jil'l'
nardo Joaquim de ÜliYcira. 

Art: 29. Findo o prazo por qth~ IH• or,::;ni-;:·:':1 :1 ( :o111 
panhia, continuar;í Pstas as su:1.~ l'tiiHTiit's, :;ai,,, ::I' :1 ::11:1 liqui
dação fôt• exigida por maioria absolula ti:· \oi11:, i:tqll'ltlrlilt~sn 
naquellc caso approvação do l;ovu·;w ~ll:pt~l·i:i!. 

Art. 30 Se a Companhia aUin.·~ir propOi\ílr•: r·•·· I ,,, P"l'
mittão remunerar ns scrriens do Consr•li1'1 h::,·.:i, , :i·:·.f'llli•k:t 
geral detenninaní rpwl a pr).rei~IILigt•rn q111' i'!·' 1;,.,,. ,. ''''I" f11. 

Art. 31. Os prr~s1~11l1~,; ~~~ta tufos st'J ~'''"' 1 :H: ,,. ; :.!il'l'.ldos 
po:· huma yolação do acl'ionislas qttn rt't•n·:;, riÍ•'!il ,_,,,; .:, tnP
tade do fundo capilal.-Hio t.le J:tn\'iro, Hl dr• :.Liii d· l~)i)'l. 
Bernardo Joaquim rle OlirPira. 

Abre ao 1Jli1U:stl'rio tlo lmi1rrio /111nt Ut',;,,,, ···'i'!'t ;;l,,f,u· t!fl 
quantia de 2:3:1\.l:J:j()Ol) 1"éis lJOI'II ()1'1'1)}'/'i'i' ,Í; r/1•: (-' ~11.'' I'Oi/t O 

melhoramento da raça ntNttlar, c l;•frur/u;·r·,{:i ,o, .·.u,idlo.~ 
no pai;;, pertcnr'cntcs rtn c.,:cn·ir·it• ti· : ":) 'i":· 

Tendo Ouvido o 1\IPu Cons(•l!ru dP .\li~>i:[ru;, p,; l'"i l11•tn 
em conformidarle do~ ~-'' dn a;·l. 's. · t•:: Lr·! 11.' .· ::; íir· '1 rt

1
• 

SclcmlJro (lc 11-ltiO, Abrir ao (,l illi::ll'l'i:~ tl•• ~; li""'" !11;,,, ,.,,. 
dito supplenH·nlar rir~ vinlr• 11'1'~ t'lllll••:; r·r·p/., ,. 11 •. ··1.,, i:r··, 
mil l'r'•is, para on·o1Tnr ús dt•sp•·z:i.·; P•'I'Í<'!!<' ,f··: ;,;o ,. , ,." 11 io 
de 1858-185!), que J'oriio ordr•tt:l'!:lc, ,. f!!i · :: ·•d:· '";!:.lo por 
f.1wr-sc com o lllPihorantPnlo da !'<l<: 1 ''i' ::l!:tr. ,. ; ·i. ,,1!!.(';,,

1 do camcllos no paiz, Cl!ja a:tlor!::;l<':·::• ,: ·~-:í'' ... , · ~ ~) ·· :~.11. 
16 da Lei do Ot\Htncnto n." !rl!J d:· .'!i 'Í • · ·. :· :n'• ,:,. l:::·.í; 
derendo porúm esla medida, Ptn 1."::··" <·:·c; •1'!:: '''·. ·: J. '>ôll!a 
ao conhecimento do CoqHl Lr•.rd::'n!i;:l i,-., 1 :, l 1 <: -:: .l <:!IJii'll
vaçiío. 

João de Allllcicla Pr•rcira Fi!lln, dCl ,\:n 1:, :-·· ':1), .. : 11 :-:
tro c Secretario de Estallo rlo~; ;-.;t':!otill:> r!n\::1;:. :·;.,," : ... ';;1 ;:·:::i111 
entendido, e faç.a exccnlar. P<t 1:li'io 1u r::!'ri·t ,. •: , .• d:• 1 ~~~-
tubro de mil oiloePnlos eint·o:·n':: t' 11'>\(', ':·: ::;, .. ,;i :\:r d:t 
Indcpcndcnda c do lmperio. 

Com a Hubriea elo Sua ~!a;c:··~la:l:· o ~·::!"T:: :r. 
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(j1(~f'kh~H:'>IÜ'H'Viin '~-'H•' dt~.litJH"Zftf.l f.d{n~. e JHil' f.tt• 
zef• }HH' •·onin elo f'l'edidi> ·elo ~ U." do at·t. :10 
,tf~ l,<..•i •i., ON•nmeuto lllo 0 ~j~~j de ~~ de Se
tea~aftê'G tÍí':' -i§Jr.':, JHH'a a hili'<Uhmcuo de 
'-:;uii~i·euo/01 no. 1ln 1z ~ •u~iii~t'GiHl::nta dà t•uç-u 
~'>n·;•H~u· 

Pl'io que i'ut t>a~o att> nwiadt•·' 
de Sdemhro nilírrw pu i' cou1n do ditt; 
UI,ÓÍÍO, t' dt• (jlíP SP Íf)l11 C'OlllJnci

;:)(;iiÍO, COiíl JPí.lUC(,'i;o <\as fJliHíl{ia·. 
mand.:Hl3s annullnr, prov;'nicnl.cs da 
venda rle al~~uns dos rnyallos, Yindus 
da Allt>manha por ellronlmr·nd;~.; 
dt•síc l\linislerin.......... . . . . . . . . 28: 19)'i1'763 

Idem nu Thesouro. apesar da 
defl('iPnda do ncdito, segunrlo o 
A yiso do .:\Iinistcrio da }<';J.zend<l de 
23 do mcz passado, Pm Yirtude do 
que por este )llinistcrio foi rhri;r,iclo 
<iqnclle em 21 do di1o mez, reJo 
fl'etr c cotHlnrcão de H ramp!!o~ p:lr.J 
a I'roYincia do Ct>:uá, e \) dias de 
drmora do nayio-Splenrlirle-Ca
pitão Buriot, na fúrma do rrspertiro 
Contracío . . . . . . . . , . . . . . V:Hi72~ 150 

P;~ra p:t;:aiílt'llÍu a t·d1\ \ o;~d1 
de 1.ti0ü franw~, cpw llw lorilo p!O
;>H'ítidos para dirigir o transporl<' dos 
]i.. rnmr:llos ar; i ma para o Ceará , 
onde chegárão, cnlcn!ado o l'rnnro 
pur approximação a :1\10 rPis .•... 

Idem ao Cundc Carlos Jípr;}H:ig, 
pl'lo seu rcgrr~;o a csla ÜirlP da 
commis:-:.to para a rompra do~ caral-
los .....................•...... 

Idem aos 4 Arahes r·n;tajarlos JJOJ' 

hum anno para tratarr:m do,; c::nH·l
los, r: ensirwrern a Brasileiroc; a do
mar e condmir aqnelle: animaec, 

---- 43:86/~HH> 

1 : íf:iO :::-ooo 

---------
Ui3:5:JOOO 43:8ü7\i/1915 
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TJ'iltlsportc .... 
os quacs forão rontractados por tln
zentos francos mensaPs cada huw 
ao cambio de 37;) réis por franco, 
e pagos adiantadamente por qninzP
llas . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.1: ti00\':'000 

Gratificaeüns aos mes
mos, estipulatlas nos arts . 
.:>." c 7. o do contracto celP
hr<tdo com clles em .\r-
gd . . . . . . . . . . . . . . . . . i2o:-;.ooo 

Para as dcspezas dos 
mesmos no seu regresso, 
segundo o dito contracto , 
por approxim:tção... . . . 1:200~000 

Idem com a gratifieac;ào de id).;) 
mensaes a dous indivíduos coBtracta
tlos pelo Presidente do Ceará, SFudo 
hum por 2:.>~ réis c outro por 20.~ réis 
afim de se adestrarem no tratamen
to dos canwllns, e ajudarem o~ Ara·
hes nos serviços q nc estes pot ES

tranhos não podem fazer, cniculaclo 
de Julho ultimo, em que clwgirão os 
eamellos, alé DczerJJhro prosimo 
futun" .•..................... ,,. 

Idem para o regresso dos Ara-
bes, srgundo o !'Ontraclo( approxi!tt<• 
darnnnl!') ...................... . 

Para pagauwnt.o de oHtrw; Jc::.
pezas em Londres, das quaes ainda 
não se tem conhecimrnto, approxi-
rnadaJnt•ntc .•......•... , . . . . ... 

folal .•. , .. 

l.ü35\00G i.J:86i~915 

5:020:;;,000 

---·~-------~ 

í !) : 1100;0{)0 
-- '~ -· ........ _ .... 
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Dl~•:nETO N." :tr.!lS-rln 28 dcOuluhro de 185!). 

l~'!rvrt a r·rrfl'fJOI'Írt, de Set'('i(o de llotalíuto a Companhia e 
,'-,'etçr/n de Cnm;;tmhitt w·ttlsrt dn Guarda Nacional do ser-
1'/r,:il w·tiro t'1wulr1s wt Cal1itrrl da Provincia do Paraná . 

. \lktt:!t•tuln ú f'l'Oposla do Presidenll' da Provincia do 
!'.ll'illlil, H.·i r•·r IJelll Dt•ndar o Sl'f.jllinll': 

.\ri. 1." !:iri:o l''t'liHlas ;i ('atq;orin de SPcc:iio do Bala
lhitn dl' lnLmLtriil dt• ln•s ('O!npanhias, com a dPsignação de 
!'l'lilll'ir;t do st•n i.;o ;lt'( i1 o, a eo111panltia ~~ St~CI,;lío de com
f'<~ttltiil il\lll:·a da (;u;mla l\:1cional ncadas na Capital da Pro
\ i11ria do !';n'<~tt<Í, t' l't'\'O?ado nesta parte o Decreto numero 
mil tPJinilt·n!os n st•ss,•nl:\ de únlc c hum do Fevereiro de mil 
oi[ot'r~n!os e !'ÍIH'Ol'l~la I' cinco. 

,\ri. :~." .\ rl'!i~ritl:! ~r·t·•:<1o rln Batalhão terá a sua parada 
1111 111:<:1r qu1~ i!>t' n•· m:u·t·<Jrlo pelo l 1rcsillcntc da Provincia, na , . . .. 
!f.1fill:l Oil ~ .:•:. 

J.,;," ~ :: ;!q ·"da C!!tllta i'arana~n;í, do l\IPn Consrlho, Minis
fi.,,. :;t·:·lcí,:t'io d:· ;:,(,HIIJ do~ ~e~orios da Justi~a, assim o 
l··!ih<~ \'!tl•_.,,,ii·io ,. ''"'" t'\t'<'i!lar. 

l'<oLHio ,;,, l;i' ~:~~ .LIIt••iro l'lll vintt) oito de Outubro de 
!!IJl oi[W<'Il:il; I i i111 ''1'11/c\ (~ llOH', tri;~CSiffiO oitaVO da JndCpCll• 

Joriu T:uslnsrt da Cunha Paranaguá. 

·-- '' ~ .. , 

_,!ffn,r ''~ ''"!itli ·ilr:.o; <·.11/l',r·as ao JJrcrcto n." 1.709 de 26 de 
_,!fnii rll' í;{;;;.' ·r!'/rr/iuts rJ Cont)!rmhia da estrada de ferro 
,·,;(re a (__,'ití:ul!' ::'c Su1~tns, c a Villrt r!e .Tundiahy, na Província 
rlc .~..;. l}'rnrto. 

"'.!lt'itfl•·:,·: •. 1,:1 • ' ' • r''ill'l''eniflrito os Consdhciros de 
F.;t;{du ~tL1n~::r/ (:~· ~\;u:ii_t~ 1\lc·grr. Jo~(~ ..:\.nlonio Pirnentn Jlucno, 
~~ o 1::11·i'n .; ... ~;'til\ t'Dill'Cé;:;ionarios da em preza da construcção 
rl<~ :•:,ir;•r:a ri· i'<·i·;·o ,•;:tl'<~ n Cid:l(iü de Santos, e a Yilla de 
1,;,,,;i,lh:', ~::: Íi<J. ~wi; ~~r~:~. Paalo: Hei por bem alterar as 
• qndi··,, ··; :-1•;·• · .1•; ;,., 'l;'!T!'ir~ nt!llll'J'o mil setecentos c cincoent<~, 
·~ li~>\•'• ,;,. \ ;,,, ;"].~ de ,\;,ri! d,• mil oiloeerdos (J cineocnta c 
·:·i·. ,,. ··:;:•'•· 'i"'' t'l'in r~;[p 'l;\ixão assiguadas por Angelo 



1\Joniz dn Silva Ferraz, do ~ku CottSelltn, Pr.~:;iti•~m(c d" 1 :"n·· 
scllw du 1\linislros, e Seerl'lario ri•· Estad, do; \•·:·ncin; .!;; Fa-· 
zonda. João lk Alnt•~ida Pcn·ira 1-'illtfl, do ,\i•·ttl>·n ,,·lit<>, .<lt11i: I ~r~ 
c Seerclario dt~ Estado do~ ~-i•·;;orios tl" lntpnio" I• ,.,,,,, •li, n•lJrio 
c fa~a nx<•eular. ]';tlnrio da t::tltLt t'ilt 1 ink ,. 11<>', ,. ,:,. •' ,. "l•rn 
dn mil oitm:l'nlo:; ~~ t'itli'<II'PI d ,. ''"' 1:' ::: n• ' : ·,' · : l" 
depcllllcHria c 1ln lttqwrio. 

/111 

Condieôcs dttiHn·o"'"li~~nH•(<~ c··:·.~,·.;~ 
de olttnhro «li!~ 11: ~;;;~ í•~·::i j. ··>-.·~r c;; ~ ;; ' .• ' -~;c;~ 
CO Ui OS CIU(bi!•ii~Z~u·~o;-; d;;~ t;;:;· • ~;: ·.;~ 1~ ;a -~ ,., ·~ ~· .. "V ~§-~-, 
Suuioi'iô u .Jnnt~~••h.:r, a~~··{'-·~~·~·~·~,;, ~~:~- · :""' ·::~~~-l~ 
unnexo noll)cJ:·t~t;~ a~." ;l.;;;i:J: ,;,, '5 '1 ,,:.;· -~~dl 

de J.SáG. 

-·1 ' 
~ ~ 1 

A garantia d·~ .itti'<•S ('.opn~di,la lliiS 1:n1Hlir."·· ~;;., l·:." c 
J8.a que <H'O!Hpanltilo o rii;H!n ;í·~~·.rdo 11 " j .'li):!, íir" ~· •icnsiva 
a lodo O 11~1llp0 <h filll'il'.''ifl tÍ•: jll'ii Íii','~Íil I'IHI!':·t·;d,l jW:!\ HlCSHIO 

]kcr<'lo não ~.-. <'111 rdét~·:··:l '''',·.:,!L:! I'J:irr, .!:: "'' ,., i:,,.~,, ('O!!-

diçfto 18 ", mas ainda illl qtw 1<'11' i··\;::11:.il" ::·i.. ,., "''lada 
(:ontpanltia J•ara l'olori,· <:.~ d··:q:r::~;:; '"' ,,.1:: ::.; ·,,, dito; 
juro~, ft•ilas dur;lltk. " COil:·lrur• . .J•• do~ lil<'lir·,·>i•.r .,. • :c~. d5 
quaeS llfiO fol'iiO l'llliljlill::;h:; 1!11 : •·í•ii,d d1: ,; .. :~ · I .:ij,,q·;, Uê 
libras <'slr~rlill<i:i; lir;utd<l "''' ll!'i11 o n1:1i:, 1111 :., 11 L1: :·" ' ;i"nt' 
ilS COIHiirJH'S lfi.", 17:' " P,:." f'lilll ;t•; lltotlili• ,1':"' . ;oi, oi '• 1!1--

<.licadas. 

A' garantia d1~ juros <!o ea:1il;d <Hidif'inn:d qwJ ;: ~ ·untpa
nhia levantar na lúnna <Ll •·utHli::ill> ::cinrd., s, J'11,:1·r:i l•·r direito 
depois de vcrilkado o lotai r•tnpn:;.:t• do pti!lril.ii" '.~pJi:;J, na 
f•írma re;:;-ulada pdas condic.:o,-s 1'7:' ~~ El:' do <:uldi'"' !r) d<~ 
2G de Abril do 18:Jti. 

o pagamento (lo:.; juro . .; ;:oar::n!itln:> il<\ f:'rl'll!tt IÍ't~ r;·;· 'C!ÜC:i 

condições e das lJlW a~:o:;l[la:l!::'it) o cita<!o !:Ccr1·!n <l:' '1:: ,;~· Ab:·il 
de 185G, em quanto o n~n::in:'Jlto 1!:: ~~~ln•:l.J :i.il\ 1 ~-:Tir a 
importancia dos lll:;~mo:; jurf'.;, ,;'Ji''Í rl;·;·i;h l~:l''' iio• )•I.·· ]o ··;r~ 
pital clfeclivamenk U!!f:t't.'-;c".!<; 1 \''" P!;:;J,: rir· ('<•p;li"•<:.n tlil 



( o7G l 

c~lrada I til f0nna dcts rmtdicõc:; 17.' e HP do contracto d~ 
2fi de Abril do J8::w, dcduz(rla !nela e qualquer renda liquida 
por qucdl[tll'f l j I LI lo (lJTCeiHlada vela Companhia' c igualmente 
o procludo de leiTt'nos desapropriados, que não forem neces
saríos ás obras c traft~~w da Ps(rada, ou o seu justo Yalor, 
quando 11 Cowpunhia uno queira alhear. 

Vcllilicétdo o cmpn;~ti1110 de tiUC trata o art. 2.' do Decreto 
n. 0 912 deAr.;osto de 18.J7, no caso de que a Companhia esteja 
nas condições prcscripta~ pelo mesmo Decreto c as circunstandas 
dos mercados cmopeos o permittirew, conerüo por conta do 
capital da mesma Companhia todas as despczas do referido em
presUmo, seus juros e amorlis<~çiw, inelusiyn as de commissõcs, 
corrctagen~, saque~, dill't~l'l~ut.:as d1' cat11hios, seguros, impressão 
de titulos de en1prcsliu:o::; e outras scmcllwulcs. 

A Companhia potle~·;i cmittir na praça do Lcndrcs todas ilS 

acçõe& e no lhi\~J us <J ue a !li o túo pot.krcm ser. 

G.• 

Os ewprriteiros oa a Comp;;uhia que se organisar na fórma 
cb referido Decrel0, reunnciflo n jalllais lt'r;Jo dir<'ilo de reel<~mar 
r;ob "ualqw.·r prdt"i.!o t1l! liltilo, íutlmnnis;u;üo alvuma, ou outro 
ulgum favor Llll au:..ilin akut d<IS que Jwlas prcccdtmtes e pelas 
('(lllfliç0c:> qnt; acomrcl.ltlii'ío o lll!'tH'ionado Decreto lhes foi con
LTdido t• 1'\'ll!lltl:i.·,,, todp·; o:; r,hoS ~nlilo.~ 011 insolilos, rogi
l.atlot; ou n;lo •·o.~,:il::,l"·· t' 11ao o:; podcrt~o f:l/.tT \·alt'J oll allt•gar 
f\lll (Clii}IO iii!~Ulll nara UlijlHH clleilo, quctl(lUCl LJlle dle SL~il. 

l'ermittc a dissuluç -,J d(~ Compwthi!' licformadvra. 

Altendcnclo ao qur ~!o rcprcs•Jntou a Dírcdoría da Co111pa~ 
nhía !\cformndora. c de ··onformidado com a 1'llinha immediata 
Uesolnçiio tomad;1 soh1, parerer da Ser~:ilo do:; 1\'egocios dolm'
perio do Consellw de Eslado C)~nratlo em Consulta de 26 do Sc
tombro pn.nimo tllldo: H !.'i por bt•rn Permiti ir u <lissoluçiio da dita 
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Companhia, ficando exonerada do cnu1pri tw'' t111 d '', obrig••~ r,c ~ 
a que eslava sujeita em \irtu!lc do:-; seus E,:tatutpc; ;;l'PlUY<:rlo:• 
pelo Decreto 11." 1.610 fie :20 de Junho tit) í ():_;;;, e Ü•' H ;iwrlho 
1\cgulamento approvado pdo Decrdo n." !.Gü~ uc !.'; tk Fe
vereiro do mesmo an11o. 

João de Almeida Pereira Fi\110, Llo l\leu Cousdlt•', "di::i,;irn 
e Secretario de Estado dos No~goeio~; dtl Iwperio a:;~im o f,·nha 
entendido e faça executar. Palacio du Bultia cu1 t 1 illLI dP Ou
tubro de mil oitocentos e cinc(Y!Illa c no\•', iri::•·:;i,llo oit<tYO 
da lndcpendencia e do Imperio. 

--
Dcsarmcxa o Termo do Pnar do de Alagao.- c '·' I'(UIIr ao 

de Atalaia, 11a Provincia das .11u!7nus. 

Hei por bem Dccrelar o sí'r,uinlc : 
Artigo Unico. Fica dPsantwxado o Tnrno cln Pd:n dn 

de Alagoas e reunido ao dt' Alal<tia, 11a 1'111\ÍIHi.l d.:c; \L1 
goas; revogadas as dispt~si(út~s Clll •·.o1drMiP. 

João Luslosa da Cu11ha l'araHagu:í, do l\!ru C'lll';,·l!w, 
:Ministro c Set:r('' a rio de Eslad.o dos :'\ •~gorins da .h•cl i• a, <lií:iim 
o tenha entcndiuo c faça executar. l'alacio d<1 f:,dtia aos 
dous do Novembro de mil oit<H:enlos I] ein•·:H'll': ,. IIO\'í'. 

trigesimo oitavo da lntlcprntlenci;~ I' do lllqw1i•• 
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DEC\U\TO \\." 2.!JO:!.-fl11 1H (lt\ Novembro rln l8~~L 

Crca mrtis dwt-' colo11ia.ç militares na l'rot,incia do Paraná 
((O occidelllC dos rios Chapccá c Chopim, nos po11tos 

'JIU' fim'lll drsiyn:u1os pelo Presidente da Prot;Íncia. 

!lni por h<~lll ,.i.Pi\1' llt<ti~ lluas rolonias miliLll'I'S na Pn>-· 
vin!'.ia r\o L'.tr:llt;Í, ;1~ qual':' Sl'l'ilo ~~slalwledllas, huma Jtns Campos 
tio Erê ao o1:1'idl'nl•~ do'i rios Chapt·cú e Chopim, e outra 
110:; Campos do :\ :tgt·, ao occidenlc dos de f;uarapuava, nos 
ponlos que forem !lcsignados pelo Presidente da l'roviueía, n 
deverão reg:(' r-se 1wlas I nstrueçõe~ 11110 com esle hai,ão, assig
n<~das l'or Joiín de Almeida Pereira Filho, do Meu Conscllto, 
l\Iinislro c f,eeretario de Estado dos Negocios do lmperio, que 
assim o tenha enlemlido e raça e\:ecntar. 1\tlaeio da llahia 
ao-; de:->osseis do Novembro do mil oitocentos c cincocnta e 
nove, lri~t''iÍlll'l nil<tvo rla l!idqwnrlencia e do lmpcrio . 

./olío de Almeida Pereira Filho. 

insü•u(:A'~~~·;; ~t-al\•.;:_, u f:"Hn~'n«~iii.o tlc nanis clna~ 
c·o~on~~a~ nDtiMiüu·e~ aut 1.•.-oiinciin do l•ut·lutá, 

~- ""!~~~~ ~·· ;·,~~~-~·,t• o nc.~crcto tlc~ta data. 

,\rt. ·I," () l'n·~idt~nl<' c\it Prnvinria 1lo Paraná Pslalll'k
''~'''i' 111:1i~ d11as •·.oloni<~s ntilil;ll'l~:; na 1lila Provinda, h11111a ao 
o1Ti1knli' do rio Cll<~:ll'o·l nos Ca11q)ll~ tio Ert\ ou aitHia 111ais 
p;11·a o ptwnit~, e uo ponto que mab apropriarlo julgar, c outra 
ao orcillt•nle do:: Ca;npo:; de Guaran11ava, no~ do Xagú otl 
ainda uwis \•:1:".1 o ~HJenlc e lamuc;:l no ponto ltue mais con-
\'l'llicnlc mr: • i 

Arl. 2." E~tas "olonias silo drslinadas á dcfensa da fron-
1 oir<t, ú prolccçf1o 1los ltabilanlcs dos Ca111pos de Palma, Erê, 
Xagú o C~uarapu•lta, contra a inrm~ilo dos lndios, c a chamar 
os tHlos lmli.ls, l'<~lll auxilio da calcehesP <Í eivilisaçiío. 

Art. :L" Em t·adn ht!ml\ dellas cstaueleccr-se-ha hum 
quartel 1-''~ral cn111 a3 aeemnmodac:ücs nccossarias para aloja
mento <lo~ colono~ solteiros, e lalllbcrn para os dos casados, 
em quanto estes nfío tiverem casas proprias, c pora dPposilo 
do armamento c nHmir:õcs de 1_;ucrra c <lo hocca pertencentes 
vs eolonias. ' 

Art. t,.o Cada hnma dcslas colonias poderá ter até 50 
Vl'<l~l\~ dG rret, e os OIJid<•CiJ rn~dsos para commanda-las. 
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O commando geral de amhns s1~rit rnnli;1!ln ;, hlllll "'"co 
Official, que rcsidin1 naquella, qw~ tu:li:; t''lll\il·~ •··n l':n, é:l. 

juizo do Presidente da Província. 
Art. 5.0 Na falta de praças de i.'' 1:,1!:.\. l i"l' .<i:lc l'"ra 

a fundação das ditas colonias, o Prcsitlen! ~~ rL1 i':o-.; '"·i l1, vn· 
derá fazer engajar os colonos rJUO l'ol'l'lll 111'1'''~·; .• ,.1" · :li<'. o 

numero fixado no art. fh" 
Art. 6. 0 Os colonos militares en~<~.i:llltiS ·<'I\ 11 .... i'"r dnll~ 

annos, e pcrccbcriío os vencimento~ lltililfll'c·, qw· i li'·; ,·oHqw
tirem, pagos pelo Ministcrio da (il[('.!'j'il, ~i .. ~ 'olfll\!l'i l~>!PlO 
praças do Exercito, c pdo 1\íiHislt·rio dn lnqH~rit: ,,. !· ,., n1 dns 
que trata o art. 5. o 

As mulheres c filhos de hn11s ~~ tk •·!dru- !··ri•··· direito a 
meia etapc durante o llrimciro a1111" do :;1 11 ,.;;.,1, !l't'i!uento 
na colonia. 

Os Officiacs além t.los vcncinlcnlos 111ilílar1·S lt"iio as gra-
tificações que forem indicadas pr•!o Prt";id,loit• d:1 !'; ''VÍ!I!'ia, e 
approvadas pelo Governo lmpcri;;l. 

Art. 7. 0 Além do so!flo foi'IH'I'I'l' ·:;, _l:;t ·' · :d:: :!1\111 dos 
colonos engajados, por huma wz st'nllrntr· hili'J n~:···:: .,;, .. lillllta 
fouce, huma cnehada, huma fac:~ o11 l';:r;-to ,,,, n: 1: , illlllta 
espingarda ou clavina, huma libra <!I' poh::1n. <Jl:;;~!·n dílas de 
chumbo grosso, c huma data de krw:; d•.: d···.llr::•:. ,:,. !rcnk, 
e cincocnta de fundo, propria tHH<I ··ditic:.,·~., d · , .. ,,~ ;:P lw~ar 
em que fÔI' estabf'!Pcida a coliln;:: . I' • •:!' · ,. d,. !"nns 
destinada para cultura ou erP::t:i'•·· q::· 1 '' ',, ·' ·'·· <i• ]!llllt 
quarto de legoa quadrada, Pn: '~'l'!'!'ti'' l'"l" 'Hilt~ .:. :· i:um;1 
legoa quadrada em campos proprio:~ pi!l'il niat :H:. 

Art. 8. 0 Dez legoas a lt•sf<' t1:1 11\:lr:.:c!lt h!\!'•'' ,:, d11 p,,_ 
periguassú, c dez legóas a kslt' dn ntar:·I'HI dirt·il:t ,;. '''' ~:utin 
Antonio corrflr-st~-ha huma paralit'la :111:: di lo, ri"· .d, ,,, ~·lli"' 
origens; e m•slas zonas 1lt'\'I'I'Ú o l'r,•:;id,•:t!t' ti:· i : ::· ::11 i:t d11 
Paraná, c com sua autorisaçf;o o : :onll\li!Jtd;Hti< ::··;·:ti lias co
lonias, fazer aos colonos militares w: ro!ll'l:~.;<w..; 1: .. !<'IT:t s dP 
que trata o artigo antecedente, l' :li1·tn dt'il:i·: :,;H!I t': o ,,.·.;nw 
Presidente dentro da mcsmn zotH :·otHTdPr :: .,,,;, ·" 1 'íi,,dâo:; 
brasileiros não colonos as terras <ptP n·(;t•L·:·:'I'i•,::, li<:< I· -;,·,.t;··urlo 
a huma lcgoa quadrada a catln htttn, :,,~ liií':'lil ('.:·:•pos para 
Cl·eação, e hum quarto de lcgoa qudtii'atLI :.1· ;. :·:·:;: :~·;Til:> de 
cultura, e o total destas conces~õe~ a r·•·m k· · ,,; · ': ·: ::d 1 ,~ dü.:>. 
Todas estas concessões envolvc11t a con:!i•·:1o <k ·,;·:·.· ,, ; ; it:rrcis 
immcdiatamcntc habitadas, c cuiiivad;;:-." :1· •,,: · .,!,. ,; ::1:.íitu, 

ou povoadas com animacs, se fore111 •·ulntl!l:;. 
Se esta condição não fôr cumprir!tt ~:••tti 1·o •h· lli!!ll ;:nuo 

da data em que fôr feita, OU ainda ::~::do ~Yili;•' ·\.•, ,:~ \~\r 
interrompida a habitação c cnl!ivo por n~tti·: .\,· :n:q ;umo, 
caducará a concessão, c o tcrrewJ •;•)JWI:did" .... ,., ·: i ;"' do~ 
minio publico. 
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:\rt. ().o As prinu·iras tiO l'anlilias que se forem estahe
kct'r, lli\ zona de terra~ <leima indiciHl:t no t.o anno terã~ 
t!irt~iio a t'lapes, percebendo os dtefes elitpe inteira, c as pes
Stlil~ de familia meia dnpc. 

A etape para os colonos tksla classe será regulada pela 
dos eolonos militares. 

Art. 10. .\s pessoas a qucttl st• concederem terras na 
nmlonnidade do arl. 8." ficarão ~ujeilas ao lh'gulamcnlo Hti
l!!ar; os paisanos não engajados apezar de lambem sujeitos ao 
uwsmo H('gularnento, sómcntc serão obrigados ao serviço de 
po!kia, e a hum dia de trabalho por mcz em obras de uti
!id:tde geral da colonia. 

Art. 11. A Direetoria das Terras Puhlicns daní as outras 
lnstrueções que forem nccessarias, para melhor cumprimento 
dPstas, e para prcenr;hirnento do.-: fius a que slio destinadas 
estas colonins. 

Palacio da Bahia aos 1G de Noyemhro de 185V. -Joáo de 
.Almeida Pereim Filho. 

Jbre an lllini.sterio do Imperio hum credito rxlraordinario 
de 200:000.)()()0, para orcorrer nn acr 1wl cxercicio, 

rís tfes pe:::as tO IH S!lCCO/'/'OS l!ltbf ÍCOS. 

Hei por hem, T!'llllu UuYirlo o 1\IP!l Co!lsr.IIJO di~ l\iini~
ttu :, de conformi<ladn rDII! o~ 3.'' <lo arl. '•··" da Ll'i n." tiH!l 
di' !J tlt~ Sdt'lllhro ti:· l.'{iO, .\hrir tiO ~\Jiqi-.;11-rio do llltpt•rio 
lt11111 i'·lt'dt(o t•xlraordin,lrio d1~ du:r.t'lllo'i contos de r(·is. ali111 
do 'Ji:rorrer, no a!'.lual c\crcirio, ús tkspezas que, soh o titulo 
d·~ ~;ot:rorro.; pttblicos, se ll'111 !'cito, e sn ~:ontittuüo a filzer na 
Clt'le o mais ponJaÇ(It'S do luttwrio, rorn as epidemias da fehrt~ 
;;utardla, ~~ das bexigas: e hem a~sim com outro..; serviço~ de 
igual natur,~za, (],~vr·ndo t•st<t tlll~dida, ent kmpo opporluno, 
:;,~r suhmettida á approva~·fio tla Assemhléa Gt>ral Lcgisl:Jtiya, 

João de .\lmeida Pl'l'i~ira Filho, do l\len Conselho, l\linis
lro c Secretario tle E~l:lclo dos \L'gtwio . .; do lmperio, <~~sim o 
tenha ~~llleullidu, e fat;a e\:ecutar. Palacio <la Bahia em dcza
~:l'is dn "invemhro de mil oitoePnl.os eitH~onnta e now, trip;csimo 
oitaYO da Indepeudeneia c do Imperio. 

f~om ;l ltuhrka tl•~ Sua I\Iagoslatle o Imperuuor . 

.Toüo d.e Almeida. Pereira Filho. 
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Il<"J&~DII~fr>a,~ão tla~ t1e~tu~zar~ fdüe~. t• (HW il.u:m•, 
(•ont ~occ•n•J•os Puhlieo.~ .• d nt•nn•t~ o ~•••·~ 

rí•ut~ t·-x~"l'c·iJ.•io de I S:i.9~i "~{!0, 

llE::.PE'IDHiO PFL\. VERTI.\ EYEXTl'.i.ES, E PELO .\P,T. '). 0 H.\. LEI 
~. 0 ~!)8 DE .H llE SETEl\fBRO DE 18;)0, QUE NÃO SÃO 'ilTFI

CJE:\TI':;; l' .\1\ \ OS ~n:S'\1 O~ ~OC:Cillllto:;. 

Cnm a ,·;ralificaçilo do 1\Tmlit·o int·umuitlo de 
tratar os Plli'Prmos dP IHJI't':l inlnrnilt'ttlt•s na 
ilha 1lo GorPrnador ....•..........•.•...... 

Pelos nwdieanwntos aos ditos Pnl'r;rnws ..•. 
Por objPdos l'ortH•ddos :tos nH•:;mos •...... 
Com o }H'<;Soal empn·gal!o na irri.~n<:i•O lia 

Cid:trle até o nwz rle Ontnbro ultimo .......•.. 
Com o a!uguPl de earrnças para a mr·snta 

irrigaçiío, n com o matl'rial. ••............... 
Com as graliiien('ik~ ao.; 2 Cirnrgii1<'~ do 

~Ltlatlonro .•...........•................. 
Com o Yt'tH:i!lH'ttlo do :'tiPdinl incuntbidu 

de lrat:11· os itH1igPtlles da lllta !lo (~cl\ernallor 
acmmf'llidos rll' h:·xigas .................... . 

ldPtn ao ~\l:•1lieo l'ncn.rrt>gndo do lralanwnlo 
dos indigP!tles afl't•clados da Íi~brc alllat't>lla, 110 

Povo.ido~ da Igr:ja \'ma na Proviucia 1las Ala-, 
gt•a~ ......................... · · · ·. · · · · •. · · 

Pda di'SjH'Za 1'1~ita na Prm i11eia <lo Rio 
(~raudP tlo 'ínrtl', rmn o lratameul.o de hum }1('

x igueillo na Cida:h• IIP S. .los{· .•.•..•...•..•• 

:!\a Ctirte e na'> PÍ·ovincias, onde jú se t1•m 
Ju(orisado !lt>SJWza.; Sl'lll ruarcar o quanlttnt, c 
com as qnc po!lerf1o ser aulorisadas ( por appro-
ximat;:1o) ..........•.••..•..••.•...•. 

/~7ii::'1000 
::Hi2]JI260 
1 ifPOOO 

37t!BOO 
------

-·~-------

Credito 1':-.:traorrlin:win ... ;, ..•..• ':WO íH}il'~Ono 

Importa o rel'erirJo Cl'f'lli:o Plll dnzentns rmdo' dt> rds. 

8. • Secçilo <la S<•crP!aria til' E~ta!lo tios N1•gm·i"< r1u l llJIH'rio 
Pm tn~s de Novembro rle lllil oilo('rntos ciiii'U<'II!a e norP. :'<io 
impedimrnto do t:!w!'<'.---l:<'l'll:ti'du Jo;;'· !lt• Cn,lm. 
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nrr.n n n í\ " ~ ~;rn. "-- lln 1 G de Novembro de 1859. 

rrr-a a ru/u/1:(/ miilttO' de Ca::crM na Província de S. Pedro . 

• 
HPi pnr lH'rn Cn':tl' no lugar do l\lato Portugucz, Fre-

l:twria ,1;, La"<la \,·rnwllta na Provinda do S. Pedro uma 
t:ulo11ia "ililar qtH' st~ dt•ttolltinarú Cazcros, c se regerá pelo 
n('~':lllanwnl.t) qu" wltl "~'" Lai\a assignado pot· João d'Almeida 
Pen•ir;t Fi!ltn, do ;q,.ll Co!!~;"llw, 1\linislro c Secretario de Estado 
dos 1\ie;•.ot·io•; do l!nl't'rio, qun assim o trnlta entendido c faça 
e~~Pt:ular !'alado d:! ILillia aos tlezesci-; do Novembro de mil 
oitoct'rd.u~ •· dtH'tl<'iil:l (' l!tl\1', trif:(·esirnooitavoda Indepcndencia 
e do llltiJPrio. 

} urio de A lmeidft Pereim Filho. 

HC?~ubHiivntu J•~u·a a {_;olouia :tlilitat• tle Ca
:ITi'o"H;;, •• ,..~ a~,_ •.. ; ..... ,,~•la no !"outão un Fregue
l'.in dtli li..n~oa \ ~;·mt~llm~ Ill•nlicittio da 'Vilh,, 
th_• ~anc~ l~utouio cln Patl·ulha. 

]), cnlonia. 

Arl 1." ,;,, l!!•·.:tr d<~ .\lalo Porlnguez porkncenle á l~rc
i'll~'?i;t d:l i ,:ll'<l;t \ ··nnnllta, tio l\lunicipio de Santo Antonio 
tia l' :tlmllti!, lka I'~LtiP•kdd:t li uma Colonin Militar, que se 
dt•ítllntitt:IJ':'J dt• LIZi'l'\1:•. 

Art. ;..~." ( l L·l';·itu;·io d:t Colonia comprehendcrá: 
:~> 1." C); !t·rit'lHl'i ;::~'tlidns l'lH 181}:3 c 185~ pelo Major de 

Ett;!t~tdwii',,; Lt•i.é .~!:;n,wl '\:ar!in~ <la Sil\'a, para os soldados 
_\!kmfíe.;, 1::11 :i:ti!l!': da l'":;prctiya planta~ que será observada. 

§ ::'." o,; tt•tT•·nos nwt!idos pt)lo ?;Tajor de Engenheiros José 
.\liJ ria P el'•·i r;t 1 li' I :lllll po•; 1 :o l\1 alo Porlugul'z. 
~::."O tPJTe::n de\olnlo clenontinado-lnycrnada Reuna

q li·(: S('i'\ i r:i p:u a Jl<l:'.li1[.;:·:n dos ani m;ws <la Colonia. 
~ '•." Tu:!<l' os I Pl'i'P'to:: llt•yolulos que ficarem dentro da 

<'in·utnt't:n•nt·i:t dt• 12 legnas do ntio, juntos do lugar onde 
'" J.-IW :~<·ltLtlnwnlt' t•c:talwli'Ci\la a referida colonia. ' 
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CAPITULO [L 

])o.~ crilonos' 

Art. 3.0 Snrüo consitlenulos colonos· 
§ t.o Os ollieiaes reft1nnados, <' praras tk }HPI qw~ para alli 

forem remettidos pdo GovPnw. 
§ 2. o As praçns que o LI i verem dPmiss:ío do sPn iço, c {t 

qnem fon~m t'ouce<lidos prazos na t'Oill;>l'lllitladt> tiP st~us con
lractos. 

§ 3. 0 Os opPrarios, qtw con!raclart•nt-se para o ~;PI'\'i('o da 
Colonia. 
~ 4.. o As praças quo ti \'t'l'l'm oh I ido l>ai \a, ~~ por t·onsc>nli

monto do (;oyerno, morart•m tlentro do dist rir! o tla C :olonia. 
~ 5. 0 As familias que por ordem tlo PrcsillcntP fi>rt'lll para 

nlli estabelecer-se, com tanto tfUe nilo ronlnnli;lo lotl<is dias 
rnais de 150 indivíduos. 

Art. q. o Ao colono, que não lt~nha f'arn i I ia sP tla rú um 
lote de cem braças 0111 quadro; de eento e einco:•nla Stl a tiver 
tal que nuo exceda do lrt~s p~·ssoas; e dl' dllli'tilil:.:, >:1' !ilr nwis 
ll 11 Jllei'OS(l. 

Art. [).o Os colonos do § 1." tlo ar L. :L" Sf'riío ohri;!atlos : 
§ t.o A fazer todo o sPniço que ftir ddenllinado pt·lo Dirt•r!or, 

ou seu Ajudante. 
§ 2. o A prestar o serviço militar de que necessitar a Colonia, 

do qual não serão escusos, senuo em virLude de ordem do 
]>residente da Província, precedendo informat;uo ao Diredor. 

Art. 6. o Logo que o colono militar, excepto o do ~ 2. o 

do art. 3." pois que tem direito ao lote de terras l'lll vi rt.udf' 
de seu contra elo elo Yolu nlat'in do t'Xt'rcilo, li'n !ta Jll't'f'ndlido 
Sl'U lt'IIIJHI dn soni~·o, tlt•t·larat'it ao llin•t•.lor, st· qw·r ou nito 
nmlinuat· a residir na Colonia, tlirigimlo St'fl rt·qrwrin~t•nlo, 
que depois de informado pelo Direclor, scrú apresentado ao 
lt residente da Província, Mim de poder con tinnar a ser con
templado como colono com direito tlc proprit~dnde ü !t'tTa, 
que lhe fôr distribuída. 

Art. 7. 0 Tendo o colono militar, execplo o do ~ 2.'' do 
art. 3. 0 , pois quo tem direito ao lote de lcrras 1'111 virlutle de 
seu contracto de voluntario do Ex~;rdto, continuado a eullivar 
o terreno por t•spnço de tr<'s annos, com bom eo:nporlanwnto 
e aproveitamento, findos estes, requererú ao Prc~~idenle tia 
l~rovincia, com informação do Director, o cmnpdj~nte lilnlo 
do propriedade, que lhe será lo~o conferido, com tleclaração 
das circumstancias occorridas, c das confroulat;ües do lPJTeuo 
dado, e desde então poderá dispflr dellc eo111o sr·u, din~ito. 
que Hca rudicudo em suu familiil, SP conlinuur a residir na 
Colonia, 



seu l<'mpo) a fcrramrntu por cau~a rxlnwnlinnría indt'JWI1-
llcntc de sua vonladc, se llw !ónH~cení outrn. 

Art. 1/a. O;; colonos, de que lrata o ar!. 3. 0 ~~~ 2·" e 
4. o, não ostarão snjnitos a ou!ro i.Wl'Vi1:o, que niio ~wja o lni
litar, f'ln todos os t~asos n111 quo o P~igir a mnlmteiH;ão da 
policia, c trauqulllidadc <la Co!onia, e <Í dous dias dn serviço 
no mcz, 11ura o uformoscamcnlo c asseio da poyoa~·fio, aber
tura e conservaçiin de cstrad:1s, po;lfc" e oulro;, trabalhos (le 
utilidade p:ral da Co!onia. 

Art. 15. Os co!onos, de que h1!n o nrt. 3." \:~~ J .", :1. 0 

n 4." só meu te tcrJo direito a distriLui\:'O do; pr;i~os, tlUC 
~;erilo eonrndiclcs 11:13 lermos n cmHli':r\ns elo arL ~;.o (lo pre
sPntn ltcgu~~HHc·n!o, nf:o lcnd~l dtn~!~o t! ~~;ci:'tr:ni:'{lf,~O a~t~lHlHl 
se niJandona:·e;n a Co1onia. 

Art. iü. Nu ;ll'imeiro anno, contado r1o dia em que eltl'
gnrcm á Colonia, toc!os o~; colono~ tPPJ din·i!o a lti!llta rat;ão 
de etnpe, sendo !:omeu.> ou viHru~i cmn eeotloi:lia a p:n·le. As 
p's';oas de família nwiorc:J (~C (jltd:·o :mnos te~:J direilo a 
meia etapc, durante o me~:mo pl'i·.:co. No sc11ws!re SP!l;nin1c a 
J'(H~fiO de Cl.artJ !)C l'Pdl~~jrú Ú [llnt;.i~\~, C CCS3~1fÚ C!Hllli)~~Í.UPJpU{C 
HO Htn dP:jlC [i?{;Undo prt~:~"-

As p'<;ç·as ne:Uva:; do Exercito YenccrLío as rlnpes que lhes 
competem pela HrparU~·fío du Ctwrra, c stws filruil!as as que 
suo detcrmitwcl:~s 1:cstc arli,""n, 

Art. 1'1. 0.; ("Ol<:mn:; mi!il:t;·cs, l'In qu<mto nflo prccn
rl!Prem o seu tr~ll!!;o <lr~ praç.a, sr~riío ohrigi1•~ns ao 1:cnico mi
litar c <>.oS trabnlhos da Co!onia ::úmente C':! t:·cs dias da sc
matw, tcudo os oulros trcs intPi;·mnen!n liHI':l, para sn cm
})fegurt'lll no Ff'ncro <1o vit~n, qu·~ P~~~i~-; l!l~:, cnn''d'nhn, fic:1ndo 
pm'·n• t;n.l\~i!os a I"~'T".!r·.i:; .. ; !.~·er:~: .: C<w:; vc:·:!'3 ['líl" ;umo, t' por 
,•,;p:H:o d:· oilo dia::. .!-::;!:•:: <>':!'l'dcio:; n:ío t:od,•r;tn ::1'1" t!Pl'l'
rido:; ~iD u::o <Jil:tcH:o a::::i111 o 1'\Í:',il"l>ln w: lr:lldl1o~ da Colonia 
t' os inleress~~ agrkoL1s f!·>3 IIH':;:no:l eo:onn~. dt'í!'lldo :;t•::Jrre 
pn·c<.·der approvat::io do ~'rcsiili'n 'c th !'rw, i :a:i:1. 

Art. 18. No adnal l)n::riPI do !'t~!lL'll ~~.: farão ::c; ..:oa
crrlos Hccessnrio:J p:H"<l o:: tolo:JO:·:. 

Art. 1g. 1\·-rú a Co!onia 0~1 f:t~fj'UiH~;-3 ('~n!~i\H~ 1.ios. 

H nm Direclor, que :::·rá olfi0ial do cxcreHo, c pPI"I'lJI'l'<t 
!tu ma graliliril•:c,o lll<:ilc:al d'.l !; "üQ alhn do:: ~;c·us \ ;'nci
wentos mililt~!"\'S. 

Hum Ajud:mt(• <]:) Dirr'<~lor, ollHal (};; menor patent:' , e 
tcrú all·m do:; scns ve:t::i:n~'n:oJ n•:li!:u'PS, huma ;T:lliík:u;fta 
de :~G:;, llH'US:Wii. 
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. \ d. R. o Se mdc·:; rle findarem os t I'ClS annos, de que 
tr.t!a o nrtigo anteerrlrnl<', tiver o colono militar de retirar-se 
lia eolonia, dryc l'Pqtwrrr :10 Dirrclnr, qnr lhr atteste se o faz 
l>nr rxpc!lido, ou por qtw motim. 

E sendo··lhc favnravel a declaração, ficará" com direito, 
por si, n11 por srus lwnleiros nt~cessarios. que residirem na 
Colonia, a rnhrar a:; hemfPitorias, qto~e houver feito . 

. \rt. H." Para 'erifknr-se o valor das bmnfcilorias, o 
•:olono mili!nr as allegarú Plll peli('flo dirigida ao Directm·, o 
qn;ll nnm:·:1r<i um arbitro, P o colono outro, e ambos, um 
tí'JTl'iro, quo ,;rrú olJriga<lo a ronfonnar-sr com o laudo de 
um dos r1ous, no ~·aso de tlesroi'(lnrrm: aquillo que fôr ven
eirlo srr;í tl!•darndo ú tnargc111 do n•qurritncn!o pelo Escriyão 
da Cnlon in. n as~:ign a do pl'los ar h i trns, para ser n'nwttido ao 
Presid:•BI<' r1n Prm iBcia, qne, dcpoi~ de ouvido o Procurador 
riscai nHHHlar:i pagar logo as ditas hrmf0itorins, pelo modo 
fllll' llw Jl::ll'CCi)~' !llnis jn~lo. ~aho o rccmso dn parte para o 
C;tVNilO In1nrrial. 

Art. to: Eslí' Hll'~illlo p: ol't~~su do arti.~·o anlPredcnte, tcni 
lu::;:ll' a n~sp:•iin du t·niollo a qtH~lll s:~ der o terreno já cul-
1i 1·.trlo, P c·nj;:·; llí'ni!>i!ori;\~: (li~\!' retribuir, Heando entendido, 
':tlP :;J ,,,. lliP rln1:\ ro-;,;e cL1 sorl<' d!• terras depois de pagas 
a'> me~ma" lHo!l,fciiori:l:·:. ou dr nhri~ilr--sc por cllas pelo modo 
f(dí' jl!íl' d•'SJ•:•:·!iO rldf'I'IIIÍll:u· () rrc::idf'n(l' !la Frovincia, ouvido 
ol llirt•ctor í!il Co!till;i!, 

Art. 1l. SP o cohmn rl'l iral'-Sí' da Colou ia Sl'm deixar 
l':itni\:;:, 1;u ~e:n o!J!er a dt~daraçiio rlo art. 8. 0

, julgar-sc-ha 
f•'~lUIH'iado o Sl'll din·ilo ;is hcBJrciíorias, as quacs neste casCl 
rnít'r!r·riin f'!ll iJ:•twflcin da Fazf'IHla Publica, fazendo-se distv 
llH'IlÇ'iin no,; r.·c:i~;fr•t' dn Colnnin. }1'11'1 !Jilll nfío haja mais 

Ar!. r·~. n i'OltHlO tllili1ar do~ 2. 0 do art. !1. 0
, qnalqHPf 

'\IH' s<ja o llltd iyo Jltli'lfll<' dt•ix,• dP JH~l'llJatH!Cl'l' na Colollia, 
ln,i dil'ciíP d1• ~~·r indl'lllll;~ado do \illor das 22,500 bra~as 
qu:u1r.1d.1s a que f•"m direito pnr Lri, e das bcmfeitorias, 
qn•' ;w sr11 prazo llP!I\Tr í'Pi(n, prnc~·den<lo-sc· as an1liações 
pdo modo :11'i!lla indicnclo. 

Fica cnletHiido quf' I'Sl<'s r·nlonos porlcm ser cxpellidos da 
Cohni::, srn;~o pr.'YÍ :;~~·'~l!c indemnisados llo valor de 22,500 
lít':;ç;!: q:;adrn<lns, 1: da.; lwmf,•iloria:;, se111prc que sua pt'e
~cnca !'t•r IH)(' i; a ú mcsn1a Colo !lia. Ao Jlrcsidcnte da Provin
ci:1: 'oh rnpr<'sentnf;iio rio Comm::mdante da Colonia: compete 
n:anrhr fn?.er a ind; "lllisa~ão, c a <'Xpulsfío do colono. 

\ri. J:L A racla r,nlono militar, qw• possuir terras, se 
t1nrá po1' uma ,;:1 Y!'Z a SPt;uintc ferr:1mcnta: uma enehada, 
ll!na foir·r·, IIPl 1nae!::Hlo, mn facão de mato c nma cavadeira, 
s'' tiYf'r flllw maior dn 1 r~ ;uluos, SP dar;) <i este a mesmar 
frrran~Pnla. é;(i no ra~o clP l~'r o ro!nno pPrdido (antes dq flndur 
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Para o que conservará sempre em doposito a porção de 
munição, que IÜr sumciente , o que sob sua immediata rcs· 
ponsabilidade, requisitará do Presidente da Proyiucia, · 

§ tO. Pt·estar o auxilio, que momentaneamente lhe fôr re
quisitado por qualquer autoridade legal do distrido, dando 
hnmediatamente parte ao Presidente da Província. _ 
~ 11. Fazer matl'iculal' os colonos, c registrar a sua receita 

e despeza, e todos os objectos CfUP pcrtencen'nt ;í Co!onia, 
assim como toda a coJTespondcncia olficial. 

Tamhem serão matriculados os moradores do districto da 
Colonia. 

§ 12. Terá Pspccial cuidado em conservar st•!npre abertas 
as picadas das linhlls de demarcilçào, n<io comentindo que 
alguem se estabeleça, ou abra roçado sobre as ditas linhas, e 
sim de hum e oulro lado, para <JUc nnnea sP JWr[mbPm os 
limites do terreno demarcado. 

§ 13. Não poderá mandar fazer despeza alguma, que tenha 
de cotTer pelo Ministcrio do lmperio, sem prévia autorisação 
do Presidente da Pmvincia, sobre pedido motivado. 

§ 14. Velar na 1-;-uarda dos lerrenos da Cn!onin, de modo 
que evite usurp:1ções e posses illegilim;l'i. 

Art. 21. Ao Ajudante compete: 
§ 1.• Substituir ao Directorcrn sens impedimcntos, seguindo 

em tudo suas instrucçõcs. 
§ 2. 0 Dar-lhe partr1 por esm:ipto ·de todas as faltas n omis

sões, que eneonlrar nos elHJH'<'gados, e na ordPIIt do sPrViço, 
para o que visi tarú amiudnrL1s wzPs as olfieinas da Culonia , 
activando sempre o serviço. 

§ 3.0 Serviní de recebedor dos dinlwiros, ~' pngador das 
despezas da Colo11ia e de seu,; cmpre;;ado~. 

§ 4.• Confirini com o Eserivão todo:; os papei~ do expe-· 
dientc da Colonia, como relaçõeH tln mostra, li1llt<~s tlr~ Jlagn
mento, pon1le-llws o - Confl'rido -, c l'Ubt·it:ando-as. 
~ 5.• Cuidará muito em lfiH\ scjão ohsPI'VIJ 1 la~; as disposições 

deste Regulamento. 
Art. 22. Ao Escrivão cornpefr; : 

§ 1.• Escripturar os livros da Colonia, l<qo,., t!UI boa ordem 
especialmente no que disser re~pPilo a eonLtbilidade, que será 
feita sempre di'!Jaixo da dirccçiio do respPdivo Pin•eior, e pelo 
rnethodo o mais simples pos~ivel; e linaLIW<~I.~ l;lll'arregar-se 
da conespondeilcia olfieial, c mais papeis qne :wl'l<·neerem ao 
archivo da Colonia, c q;w ('Sti\r:1n <!ehJi:w de :ill<~ ;mania .c 
responsabilidade. 

§ 2.• Ser tambcm o cncnrregado do Ikposito, P por isso 
responsavel pela sua gunrda e arrecadar;fío, não consentindo 
quo entrem ou saiiío quaesquee objcclos dos amwzens , sem 
órdem por escl'ipto do l>it•ectol', que será t'cgistrndn n archi~ 
vada. 



Hum Escrivão, que será oficial inferior ou cadete. e per
ceberá huma gratificação de 10~ mensaes, além de seus venci
mentos militares. 

Hum Capellão do e'\:crcito. 
Hum Medico militar. 
O Capellão, e o Medico terão cada hum a gratificação 

mensal de 12~, além dos seus vencimentos militares. 
Todosestns empregados serão nomeados, c despedidos do 

serviço da Colonia pelo Governo Imperial. 
Art. 20. Ao Director pP.rtencc, além das attribuiçõcs que 

lhe eompetirem por leis e Regulamentos militares : 
§ 1. o Propô r ao Presidente da Província tudo quanto fôr 

conducente ao augmcnto da Colonia, dando-lhe parte de todas 
as occurrencias. 

§ 2. o Expellir da Colonia e seu districto, com prévia auto
risação do Presidente da Província , os que por turbulentos , 
rixosos e viciosos, se tornarem nocivos ao bom rcgimcn o 
tranquillidade da Colonia. 

§ 3.0 Propôr ao Presidente da Província a demissão dos 
empregados da Colonia quando se tornarem omissos no cum
primento de seus deveres , tendo em attPnção o que se acha 
disposto no artigo sobre os colonos do § 2." do art. 3. o 

§ 4.0 Inspeccionar os trabalhos Ja Colonia, c promo,·er uclla 
a mlroducção de mclhoramPntos nos methodos de plantação, 
e preparação dos prndt)ctos -<lgricolns, como principal base da 
futura prospcridnde da Colonia. 

§ 5. o Indicar que ofliciuas publieas convirão estabelecer-se 
na Colonia, á vista da fertilidade do terreno, abundancia de 
aguas, e variedade de madeiras de construeção , edificação o 
marceneria. 

§ 6. o Conceder licença a indivíduos pacíficos, trabalhadores 
e morigerados, quo se quizen~m empn·gar em agricultura na 
Colonia, ou 110 distrido de lia. 
~ 7. 0 Distribuir o SPI'Vil;o militar da Colonia, de modo que 

nem os colonos fiquem privados de dPsfrutarem os dias, que 
lhes pcrmitte o art. 17 , nem venha a so!Trer a policia do 
districto da mesma Colonia. 

HavPrá porém exercícios geraes nos ultimos oito dias do 
mcz de Junho c Dezembro de cada armo, na fúrma do re
ferido art. 17. 

§ 8. o Na distribuição llos tr·ahal h os o Directvr devcní. pro 4 

ceder de maneira que os dias em que os colonos suo sujeitos 
ao serviço da Colonia SPjfío contínuos , ou interpolados con
forme mais eonvPnienle ftir aos interesses da Colonia c dos 
colonos. 

§ 9.° Fazer sahir de quando em quando algumas partidas 
para explorar as matas, e prender os criminosos e vadios 1 
que forem encontrados, 



( 589 ) 

Art. 2::). Os utcnsis e mais objrctos nece~sarios para 
as. nu1as, assim romo as alfaia'!, serão fornecidas á pedido do 
Dn·cctor, sob proposta do CapclWo. 

Art. 2G. O Medico terá debaixo de sua vigilancia e ins
pecção n enfermaria da Colonia, quando esta fôr creada, com
petindo-lhe: 

§ t.o Visita-In todos os dias ao menos duas vezes. 
§ 2. o A pplicar os medicamentos necessarios aos enfermos. 
~ ;J.o Ter para" isso huma botica convenientemente provida 

fazendo ao Dircctor , c este ao Presidente da Província, os 
pedidos ncccssarios , do que fazer-se-ha carga no livro compe· 
tente. 

§ 4. o Dirigit· o enfet·meiro, que será sempre de sua escolha. 
~ 5. 0 Observar na applicação dos remedios, c dietas, o que 

a Lal respeito se acha disposto no Hegulamcnto dos Hospitaes 
Uegimentacs. 

§ 6. o Dar conta todas as semanas ao Dircctor, do estado 
da enfermaria , indicando as medidas sanita rias a tomar, e 
fazendo no principio, de cada anno hum rclatorio geral das 
obscrvaçGe,, quo ther colhido acerca da salubridade do lugar 
para ser rernottiua ao Presidente da Província, 

% 7. o Vaccinar os colonos, c os moradores que residirem 
no Districto da Colonia, c prover na conservação do puz vac
cinico do modo conveniente. 

§ 8. o Visitar nas proprias casas os colonos doentes que não 
poderempr para a enfermaria. 

CAPITULO IV. 

Disposições fJCrae.~. 

Art. 27. Dentro do districto da Colonia nonhuma data 
de torras será dada, senão na fórma deste Hegulamento. 

Art. 28. O colono militar unicamente terá o uso e fruto 
do gado que lhe fOr distribuído, durante cinco annos; c depois 
Jhc será cnLrcguc cou1 as suas novidades , guardadas as dis
posições dos arts, 8. 0 c 9.", no caso de sua sahida. 

Art 2U. Este gado c os que os colonos adquirirem por 
outro qualquer titulo, serão costeados no campo commum de 
que trata o nrt. 2. 0 § 3. 0 

Art. ao. No quartel deverá haver prisão commoda, para 
detenção dos que dclinquircrn dentro do districto da Colonia. 

Art. 3L Haverá em deposito nos armazons a porção 
de ferramenta nccessaria para ser distribuída pelos colonos, 
devendo consistir em machados, cnchadas, foices, terça dos, 
c cavadeiras, c a ferramenta de carpintaria propria para o 
serviço da Colonia, 
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§ 3. 0 C:uidar tambrm em insprccion:H os trabalhos da Co· 
lonia, para participar ao Din•ctor tudo o qtw e~tiVl'r ti!ra da 
ordem. 

Art. 23. Haverão na Colonia ú cargo <lo Escri\Jo , os 
seguintes livros, abertos c rubrirados pelo -Dl'lpp;ado do Dircc
tor Geral das Terras Publicas, 

Hum para malricnla geral dos eolouos, qtll' dcH•r:í St'r 
fpifa com declaração <la illade, pro!l3sâo, (':;Indo, "dos flll!o~ 
tempo de praçn, {•poea do Pngajame~~to, e por lftnnlo h'lllpo, 
deixando-se espaço sulllcienk para notar-se todos !'O soccotTos 
que receberem, nascimento dos filhos, obitos, t':tc;nm~'ntos, 
deserçõt•s, e o mais que convier mPncionar. 

Hum para arrolamento de lodos os hub:tnntcs do distrk!o 
da Colonia, com especificação da pro!lssüo, i'Jade, estado, l'\: c. 

Hum para a receita e dcspeza da Colonia. 
Dous para o registro da eorrespomlew·ia o!Ildal com o 

Governo, c com as uitrercntes auloridndes. 
Hum para a entrada c sahida dos objeetos da Colonia. 
Hum para o registro dos tNmos d1• nwdiçfio, e (kmar

cacão dos prazos. 
' Hum finalmente para o registro dos titulos dos prazos 

roloniacs. 
Art. 24; O Capellão além de set· obrigado a celebrar 

1\fissa todos os Domingos , c dias Santos, tambem se encar~ 
rrgará: 

§ 1.0 De ensinat' as primeiras letras pelo methodn mais 
facil adoptado nas escolas publicas, escolhendo para isso ns 
ltoras de descanço dos colonos, que trabalharPm hrnçalnwnte 
e as costumadas nas escolas para os meninos dos colonos, (!lte 
não ti verem trabalhos corporacs. 

O colono que não mandar para as rscolas seus filhos , 
ou filhas maion~s d1~ sde at111os e tllPnon•s do dozt>, tres dias 
pelo menos na semana, soffrení a multa de llUareHta n'·is, 
que será applicada aos gastos da Colonia. 

§ 2. o De instruir os colonos nos princípios da 
Catholica Homann, explicando-lhes os srus misterios, 
usando do Cathceismo de l\Iontpellier no cnsiuo da 
christã, no que deverá ser mui solicito. 

HeJirriJo 
" e moral, 

doutrina 

§ 3. o Fazer todos os Domingos, e dias santos suas lit!
milias, inspirando o amor ao trabalho, c horror ao vicio e 
á oceiosidadc, rccommendando sempre a ohPdit•ncia as autori
dades constituídas. As horas dos excrcieics religiosos serão 
marcadas com prévia autoridade do Director. 

§ 4.0 Zelar a capclla, guardar as suas alfhins, <' eonsena~ 
Ias sob sua immcdiata responsabilidade. 

§ 5. 0 Dar contas ao Dircctor todos os mezcs do progresso• 
dos discipulos, fazendo as observações que entender necessa~ 
rias, em relação ao aproveitamento civil c religioso dos colonos. 
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Art. 32. O pedido destes objectos será feito pelo Dire• 
dor c dcllcs se finá carga no livro competente. 

Art. 33. No fim de cada anno nwn<larü o Director for .. 
mar mappas da receita c dcspeza geral da Colonia,. sua pro
ducção cstatistica, & c., para serem enviados ao Presidente da 
Província. 

Art. 34. Quando o Ajudante substituir o Director, accu .. 
mulará as obrigações que lhe são cspeciaf's. . 

Art. 35. Os colonos ficão sujeitos aos Regulamentos mt
Jitares. 

Palaeio da Uahia, 16 de Novembro de 1859 . 

. /uãu d' Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N. 2.505-dc 16 de Novembro de 1859. 

Approva o cont1·acto celebrado entre o Governo Imperial e 
o Virector Presidellll' da Companhia Uniiio e Industria para 
o emp1·l'stimo de o.OOO contos á mesma Companhia. 

HPi pt>r ht'Hl .\ pprovar o contraclo, que em virtud~ e de 
conformidnd<· com o Decreto n o 1.045 de 20 de Setembro 
ultimo, foi celebrado em 7 do corrente mez de Novembro 
enlrf' o Gon'rno Imrwrial n o Direclor Presidente da Com· 
panhia União e Industria, 1\Iarianno Proeopio Fcneira I~age, 
para reali~açâo do ernprPslirno de seis Jllil contos de réis, 
aulorisado pl'lo n'f,'f'ido llt'fr!'lo, alim dl' St'l'<'lll snppridas 
as tpumlias tu•c,.ssarias 11<1o sti para a ron~lrucçflo das obras 
da estrada de Pel.ropolis ;i cidade do Parallibuna, mas tambem 
para pagamento do que a llH'Snta Companlda deve por letras 
caudonadas com tilulos garantidos pelo (ioverno, e por letras 
endossadas pt•la Thesouraria de Fazenda da Província do Rio 
de .Janeiro, Sf'Bdo o dito contracto feito sPh as condições que 
com esle bni.xão nssi1.madas ror Angelo Mon iz da Silva Ferraz, 
do .'lku Cm:selhn, Presidente do CnnsC'lho de Ministros, Mi
nistro <' Scnd<~rio di' .F:;tado dos 1\rgocios da Fazenda e en
carregado !ntcrinamcní<> flos do Irnperio, que assim o tenha 
enteudído <~ facn executar. 

Palacio !la Bahia em dezascis de Nmrrnbro de mil oito 
centos o cincoenta c novr, trigesimo oitavo da Indcpcndencia 
e do Irnperio. 

Com a Hnhriea do Sua Magcslndt• o Imperador. 

Angelo Mom'z da Silva E'erra.::. 
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Condl~ões do contracto a que se refere o 
Decreto tlesta tlata. 

f.a 

Para execução do Decreto o. o 1. 045 do 20 de Setembro 
do corrente anno, o Ministro da Fazwda contrahirá hum em
presUmo, ou no cxl!~rior ou dentro dó lmperio, segundo as 
condições que julgar mais vantajosas, por meio de emissão de 
apolices de sds por cento, na importancia neccssaria. 

§ 1. o Para supprir a Companhia eom as quantias que forem 
strictamcnte neccs.;arias para a construcção das obras da es
trada que come(:a em Petropolis ató a cidade do Pirahibuna, na 
fórma dos contractos de H de Março de W:l6 c 21 de Ou
tubro de 1857. 

§ 2." Para pagamento do que ella deve por letras caucio
nadas com títulos garantidos pPio Governo e por letras rndos
sadas pela Thesonraria da Provincia do Hio de Janeiro. Este 
emprcstimo poderá ser contnhido por partPs cru huma ou 
mais épocas, segundo parecN mais conveniente ao Ministro da 
Fazenda; devendo todavia ell'ecMiar-se com a neces~aria brevi
dade a parte indispcnsavel p;na que as referidas obras conti
nuem. 

2." 

Logo que os '~ofrcs publicos tcnhfio recebido o producto 
da emissão das mencionadas apoliecs, ou do rmprestimo, 
quando seja contrahido em pniz estrangeiro, será efl'cetuarlo o 
snpprimcnlo de qnP trata a ('Ondição anlccrtlnn!P ; no c.aso 
pon'•m de urgm1te necPssitlade o de demora do 1'111pre~t imo, 
o Governo por qualquer outro meio faeilitaní ú Co111panhia 
os recursos necesí'arios para as despezas da coulinua,:~n de suas 
obras. 

O Governo , logo quo r,\,· possivel, com o producto do 
empreo;timo, fará resg-atar as ktras garantidas ou endossadas de 
que trata ~ citado Decreto. 

A Companhia, em virtude das condições antecedentes, 
constitue-se devPdora á ~Faz1~nda ]Jublica de toda c qualquer 
quantia que o Governo Geral e o da l'rovincia do Hio de 
Janeiro preslárão aos em prestimos contrahidos pela mesma 
Companhia, de trcs mil contos, nos termos do art. 3. 0 dô 
citado Dccroto n." 1.0r..5 de 20 do Setembro deste anno. 



A Companhia sr ohriga a entrar 1111:; com!;;·[cntcs t'poj?<J~ 
para o TIH•som·o rorn as qunnt:·1; llf'.'f'S~ílrin·>: 

§ 1. o Para satislilÇ~O do tod<i:; il:J uc:-;pc;:n:; qnc dcmnnllar o 
cmprcstimo c pagnJJH'nto de ti('W; j!'ros c :w:or!barão, inclu
sive as de commü;sõcs, cc;Tc!agcns, saque:; e tli!l'crcuças de 
camhios, feitio c imprcs:;ão 1Je apolice_; c ontras semclhantPs. 

§ 2.° Com a importancia c!os jmos do rcr,•rido cmprr:;
timo. 

§ 3. o Com as C!U<mlins nPccssnriiu p~lra <WJOl'tisaçiío do 
mesmo emprcsíiil:u, eonfom:'' as roudiçü•·s com íJU:~ l~ir 
contrahido, licando torln~·Lt 1>sde jiÍ e:;l<llJ•)!ccit!n qne EO rm 
todo ou em porLe fôr cflcctuado dentro rlo lmnerio, n amor
tisação será rcalisrrda n:1 n1züo de hum quiutó por cento do 
Capital do emprcstimo ('!li cada semestre. 

No pa[;'amrnto do .i nro c amorti"a(i:o serão encon! radas 
as quantias proycnicntes da garantia ele Juros, a quo lle o!Jri
gado o Governo Gcnl; ficando nxclnsivan:rnlc :í c<:r~~o rla 
rcli'ri'la Compnn!Jia a coimw:;a r!cs qne !{nem gnrnntidos ~'elos 
! ; oycrnos ProYinriar.s. 

®.• 

/, disposiçfío Llo eont!'ê1C[o rk 1!) de 1;:-;m;o de 183G, ccle
ht'ndo r·ela Companhia C(l!;} o Presidel:~n ck P;nvinria do Bio 
do Janeiro no que diz respeito a LmTl':ras c laxns de por
tagem ficão extensivas <Í parte da estrada a que se refere o 
con1rac1o dt~ 21 111~ Onl11bro de IR:)7_ 

As laheilas org-anisadn:; pelo Pr0:1idrnfc da rrnvincia t!o 
Rio de Janeiro, e publicadus em 23 de :\larço !lc -:g;jt~, lieil(l 
definithamenlr npproradas, f' rrr:;r>rão toda a e~;!rat:a dcsdo I1c-
tropolis ale) a n!Llr{~cm do Hio fias Ydl1ns c :;c•ns ramacs, que 
fazem objecto dos con í :·:~ctos r~c Hl de Mnrr;o do 1800 c 21 de 
Outubro de 1857, fic:E1do cn[:'~J:'iflo: 

§ Lo Quo a Lixa das f"ll'l'e·tdl!rit1s exclue f!G<!lrJucr entra 
sobre vchicnlos e o::; animaes nuo o::; cowluzircm. 
~ 2.. Onc nPnlllHJl::l diiTercnÇa lwvrni na pNr·r•pj:üo da taxa 

IntuT'lda pela tu:j:•lb 11." 2 a rcspo'to uns unirnaes lerrnllos á 
por!ugnrza, como adualnwntc se ncJ1a csiabelccillo. 

§ 3." Que ns passa!{eiros rbs diligonciJs da Companhia pn
garilo unicamrntc as S(~guintrs laxGs : 
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l'or ca(la L•gita de J>o{ropolis <ilé n f'nrnllihn, o:; ele 1.• 
l'husc~ L'•200, os !lo 2.• 1~000, os de 3.' GOO r(i~>. 

J>qr t'«~la !ogna da Pnrahiba ;;{,) os !:·u'ir~; <::1 cstrt~da, 
l.'.rinssc 1:·000, ~.a 800 róis, c ::l." iiOO r1+i. 

(\,' -'1 ° "til' o 'l''<'"O ,1,, '''"Jl'·'"OJ'f•> (1"'·' 'l"'l'l'",',l·l' i,oo; <1<' llJ'0-1(_)"'1 ... ~ \,• __ , • ~ ".\ ~:v l.tt ..._),, ... ·, "'-"J ~ 11. • .. ••il, '· · 

1 dil~Çiío rlo .. pa;z. ~·rn;li!7,id:Js p01; \( ';'~:ulo; !1!1 I:Pwn<t'd!;il, l'\-
(
·lt10!· .... " '" .,,, cl" Jl'l''t''""i'l 11-c,o '""''""'• 1'- "''''"r {1<~ "l!:l:·enía ,. lu (4 ltt .\. d. . \ l l ; ',L· I ' (, ' . \• · , l (~ ' "• · \ 

J.,;l·s "01' ""rl'''1 !1'1'' C"''t'l ,l("'l'" !'"'' '''~"r.·i)ns C'l"'l'"':•bn·--ij(;;\') entre ·, !' <-lla,J,t t, ''"'l ~l.tt • .._~-~•''<l...-\0 ·~. '' _.,._,,,. ~· 
Pc!:i·opoli3 c ns m;u·éi'C!J~; (],; P;1tallib:J, ·~ dúid :~0r (b;llo l!:lvN:i 
lmllla <iiminukuo de cinco rt'ci~; por nrro:J i I'' li' c:1dn Lgua. 
E t1e::Le mndo ·nr::o nH~:rarl:J~ ns di:;;HJ ;içflc'; (>; riL,do3 eon-
1J'rt"t'J'' 'l'l ll'll'"' , .. ,~ .. :;"~ " f·1···· d, 1 .. :.'1'"1·!. · · ,, '1'1' '": (i•• tí'illlS-( I__,\ .J '.._ l Lt- í.' I(,.[TU. d : .~(t ... ,,. ~_,.,, _I(_ .l.l' 1'"· '., . ··-' • 
iLj ~·[(~::;. 

I<'ica f'lltcnc!ido c:tH' o :;e;·;·ico do (r:m·.rwr:~, ,;o mnrearlo-
1
.,· ·•s lt" li' ''l'f' fl"l"' (' l

1

.l'l"S'j"1" i' l.J'l. "' .1'"1' '" ''(' 0 •I''' " 1 i"'':'' O l't
1
b ""CI-u • \. ' , ~ U, ~ t L~ ' l '-~ · 1 I t ~-· C! UI _. ~) • 1 • .. • .. ~ U 11 '- • · · · 

mento das laxas do' ba:Teii'D e por(ngem . 

.Q a 

.,~. 

Torln ~ qu"lr!nrr infrnc~Tio do !'''i'S"n~,., c r1os cnn1rndos 
a;,!nr:orf''>, a rp(; ni\o r•strja ~p;l 1 ir.:~1il pena '"'!':·c:;:!, fica 
snjei:n a nw 1tas dn hUlll a dez r·on(o:; do róis, collfimne :;na 
qualidade on gravid::df', que scriio impostas e 0.\('l':tiadas nd
minis!rativamcntc na fôrma da Ic·r';isiJ~iio eru vigor. 

A Companhia rrnuncía o jamni:.;; trr;i dirrito de t·reh;mm·, 
sob qualquer prnlexro ou fitnlo, i:Hlemnisn(.'i'io ::l.~·tHlla al(m 
da JH'PVisrn na cnttdit;Jo ::1 elo con!r.1do ,:,~ ~'l 1li: ( lulnhm 
(]ll Jtl:i7, n rmtlltH'Íil lodos os casos snlito:; Pll in:;olí ln~~, co
gitado:> nu ni'io co:-~itatlos, c ll:Ío pn1kr<i fincr o~! ~•ll;';;::r em 
tempo algultl para a~p,-~1:11 cffoito qualqncr qnc cl!o sr'ja. 

Jl;tlacio do Hio de Jnnr-iro em dcz~\scis de Ncwmhro de 
mil oi!o centos o cincocnta c !l''H'. 

,;1ngrta lllom·:z da Sili:a Ferra?.. 

• 
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DECRETO N. • 2.506- de 16 de Novembro de 18õ9. 

Regula o lançamento, rtiTecadaçllo c fiscalisar;ão dos impostos a 
que são sujeita.ç as lojas e casas de commercio e outras de 
diver.ças claS$CS e denominações; a,ç de leilão e modas, os 
Dcspacltantcs das Alf'andeyas, Agentes de leilões e Corretores. 

Para nxPcwi'ío dos ]lecrctos n.o 361 tle 15 de Junho de 
18'~!!, n.• UH'~ de 28 ôe lUat\'O de 1837, Capitulo H, n.01.939 
de 23 de Junho do mesmo anno, n.•• 2.145 c 2.U6 de 10 de 
Abril de 1858, c n.• 2.343 de 29 de Janeiro ultimo. Hei por 
bem, em virtude do nrtigo 102, ~ 12 da Constituição do Imperio, 
Decretar o seguinte: 

Art. 1." As disposit:õPs do artigo 2.• do DPereto n.• 2.14:S, 
c do artigo 3." do Decreto n.• 2.ill6 de 10 de Abril de 18B8, 
não altNáriio o artitro 9.• do Decreto n.• 806 de 26 de Julho 
de 1851, e o artigo 13 do Decreto n.o 838 de 10 de~fovembro 
do mesmo anno. 

Art. 2. • O lançamento dos impostos de quQ tratão os De
cretos citnflos t:o ar! ia-o antecedente, e o RPgulamento n.O 361 
de 15 de Junho de 184'1, quando os indivíduos a elles sujeitos, 
para esquivarrm-se ao mesmo Jançamrnto, ou por fraude, 
exrrcerem sua industria ou pro!issão ás ocmltas, ou em Io
calidarles incrrtas e nüo dl'tcrmi nadas, dfeet uar-sr-lta em attcnção 
á casa em que por ventura residirem ou habitarem rm qualquer 
Ppoca do anno log-o que ao Lançador competente constar o 
exercício da industria ou profissão, intimado o collectado para 
os eff<•itos Jegncs nn fórma das dL3posiçõcs em vigor. 
~ 1. • As juntas dos Corretores, nos casos em que proce

dcrmn na filrn1a do nrl.igo U ~ a. o do ll<'ercto n.• 806 do 26 
do Julho dn 1851 eonlra o~ que se introllldlão nas 1\meções do 
corretor ou ind<•vidamente as exerção, rcmdtcrão tís Estações 
fisraes oncarrqxadas da arrecadação c liscalisação do impm;to as 
informaçõrs Jll'('eÍSas para se f<IZCI' o lançau~tmlo nos termos 
deste arti~o, L· para quaPsquet' outros effeitos lrgaPs. 

§ 2. o 1\os r<~!;peetivos Lançadon•s ser<Í pelos Trihum,es, Es
laçiics on AulO!'ídadcs cornpdcntcs fomccida á sua requisição 
huma rPiaf:ão dn., ~~rgod<:IIÍPS e Sociedades tllatriculadas e qunes
quer registros, donde constf' a rxist<'ncia uns casas on indivi<.luos 
sujc•itos aos rcf,•ridos impostos. 

Art. 3. o Os impostos de patente c outros a que se referem 
os Drcretos nwncionados nos artig-os prcccdentrs, serão devidos 
Jlelo anuo intPiro quanto aos eolleclados compreheudidos no 
lançamento, c dPsdc o dia em quo começarem o exercício da 
industria ou profissão, quanto aos quo se estabelecerem depois 
do mcz dt• Julllo dn cada anno. 

§ Unico. A disposição deste artigo terá lugar nintla que 
as casas so fechem antes de findar o cxorcicio, o quando a 
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quota do imposto fôr maior que doze mil e oitoccnl0s réis 
annuaes. 

Art. 4. o Cessando o exerci co da industria on profissão 
por obito, abertura de fallencia, e fechamento do cslalwlcci
mcnto por ordem da Autoridade publica, o imposto não ser.á 
devido pelo anno inteiro, se a quota fôr maior dr dozn mtl 
o oitocentos réis annuaes, mas sómentc at{· o dia em que 
tiver occorrido qualquer dos mcncionudos factos. 

Art. 5. o Nos casos de que trata o artigo 1 :~ do Regula
mento n.0 361 de :15 de Junho de 18'~4, o cedente poderá 
transferir para o successor a quota do imposto posterior á 
cessão, manifestando-a na Estação fiscal, c paganr'o o imposto 
vencido na época da cessão: ficando assim explicado o refe
rido artigo, 
~ 1. o Se o cedente não manifestar a cessão, ficará respon

savel, bem como o cessionario, cada hum delles, pelo imposto 
que fôr devido na conformidade do artigo H. do citado Re
gulamento. 

§ 2.0 A transferencia da quota do imposto não poderá ser 
reclamada depois do exercício. 

Art. 6. 0 As quotas supplcmentares, assim como o des
conto do imposto nos casos do artigo 1:3 do Hrtwlat!tenlo n.o 
361 de 15 de Junho de 18!~4, serão calculadas desde o dia 
em que se realisar a mudança ~1m as casas de 111aior ou 
menor aluguel ou importancia comrnercial. 

Art. 7.• As reclamações dos collcctados contra o lança
mento, tendentes á exoneração ou reducção do imposto, sPrão 
feitas no prazo marcado nos Regulamentos aos Chefes da:- Es
tações de arrecadação, os quars, IÍ yisla da allcgaçi10 da Jlarte, 
c da informação por eseriplo do tatH:.ador·, as tlt•!·idin-to I'OIIIO 

for de justiça, cab,~ndo dn suas dt•ebücs os recmsos e:.;lahclc~ 
cidos na legislação em vigor 

§ 1.• Fóra do prazo a que se refere este artigo, t1otll1U~ 
ma reclamação será admittida senão por ordem do l\lini-,ierio 
da Fazenda na Côrte c Provincia do ltio de Janeiro, I' dn~ lns
pectores das Thcsourarias nas dPmais Provinda~;, no ca>onão 
previsto de incidente pcranto elles justificado. 

§ 2. 0 Os recurs(ls serilo in:npcs'.os no l'razo do uu1 mez, 
mas sem cffeito suspensivo, nos termos do artigo 3!~ do HPgu~ 
lamento n. 6 361 de 15 de .Junho de 184í. 

§ 3. 0 As reclamações fu11uadas na di~posição da ariigo r~, o 

serão feitas, sob pena de perempção, dentro do prazo de um 
mez, a contar da data do obito, da publicação da sentença da 
abertura da fallcncia, e da ordem da Autoridade publica. 

Art. 8. o O Ministro da Fazenda, o os Inspectorcs das Thc
sourarias de Fazenda, com approvaçiío do mesmo :Ministro, 
poderão conceder a remissão tolal ou parcial do imposto por causa 
de incendio ou outra circumstanci~ extraordinaria attcndiveJ, 
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ficando comprchendido neste artigo o caso do art. 15 do referido 
llogulamen(o. 

Art. 9." A mulla eomminada por infracçâo do art. 17 r1o 
Regulamento n.o 361 de 15 Junho de 18H, será igual á im~ 
portancia de hum semestre, c cobrar-se-Ita do multado além 
do imposto a qne cstivri' sujeito. . 
~ Unico. Esta mulla !to extensiva aos casos de transferencm 

do ostnbclt•cimcnto dur;:mlc o anno do lançamento. 
Art. 10. Os casos em que se incorrer na multa do artigo 

antccrdentc SPrão objccto de denuncia perante as Autorida?es 
administrativas, havendo os denunciantes metade da respccttva 
importancia na fôrma da legislação fiscal. 

Angelo l\foniz da Silvl! Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do Impcrio, Presidente do Conselho de Ministro, Ministro c Sc
crntario de E:,tado dos Ncgocios da l<'azenda c Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, assiill tl'nlla entendido c faça 
executar. -Palacio da Bahia dezascis ue Novembro de mil oito
centos c cincoenta c nove, trigesimo oitavo da Indepcndencia c 
do Jmperio. 

Com a Hubrica de Sua Magestadc o Imperador 

tinuclo llloni;:; da Silw Ferraz. 

---
DECRETO N. o 2. o01- de 8 de Dezembro de 1859. 

Revoga o Decreto n. o 1 . 879 de 31 de Janeiro de 1857 e 
determina que as Ins·pecções sl'jão feitas á medida que 

fim' 111 j ul!} a d a.t; lll'rl'ssa ri as. 

;-:- · Hei por bem Hcvogar o Dccrrto n." 1.R79 do 31 de Janeiro 
de 18ti7 qnr. estddPceu as lnspec~ões militares por armas, c 
o nmncro d•Js respectivos districtos, ynrificando-se as Inspoc
ções para a cxceuçiio do disposto no art. 3'•· do Hcgulamcnto n.o 
772 de 31 r1c l\Iarço de 1R5J por Commissões cxpcciaes incum
biclas aos Oflidaes, que o Goyerno designar. 

Scb:1stiiio do Hcpo Barros, do Ueu Conselho, Ministro c 
Srcretario de Estado dos NPgocios da Guerra o tenha assim en
tendido c expeça os dcspnellos neccssarios. Pnlacio da Provín
cia de Pernambuco em oito de Dezembro de mil oitocentos e 
cincocnta c nove, trigesimo oitwo da Indcpendcncia c do 
lmperio. 

Com a Huhrica de Sua Magcstacle o Imperador. 

Sebastião do Rego Barros. 
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A utorisa a incorporação c approea os Estatutos da Cai;r:a ,, 
de Reserva Jllercanfil da praça da Bahia com dit'nsas r. & 

altrraç6es. ?., ..-~~ 

Allentkndo ao que I\Ie representarão Jo:lfjtltlll i'crr:'ra P(':i
lêlllil t' oatro~ e Tendo ouvitio a fkct·ão <le Fazeud:l do Cou
SPiho de Estado: llt-i por lwm c\n!o;·isar n illCOl'j'Ol'<WilO' llll. 

Cidarh~ da Hnllia, rk Lluma Socictlarh~ :anon1:na ·com o litu!o 
-Cah:a de nc,Pna ~1erca!ltil da praça da Bahia-, a qual se rr
gular;í }wlos E,;tatulos, que eom cslr• hnixão, fuzcm!o-se-l!Je 
as alterações s~·guintes: 

1." Substitui'o-sc os alls, 3.", 'h", 5. 0
, G.u e 7. 0

, pelos sc
uuinlcs: 
' Art. 3. o O c;>pílai soei a! da Cai~a serú rle oito m i! cnu[os 
dt~ rt'·is dislrihuido em af'çõcs de rPm mil n;is c:1h lnww. 
Es!c rapitnl pmlerú srr :w;~·mnnlado por dell'•nn;.i::) r1n 

1
\:,

sernhlf'a g-eral ele:: <H'(''mti~;tas e aulorisa,;ilo do l;on'~'i\0. 
Art. !Lo 1\ irnporlancia das ;~;•tJH'S nr!J,;:TipL: ~:' i't'<di 'Lií'iÍ. 

em prestaçües Jmnca menon's de 10 por !'t'nlo, nos Jii'ili:il" de
signados pda JJircetoria tJOr <Hmunc:o::;. fci[;)s con1 quit1;:c' llias 
ao menos de anleeipat;ão. 

Art. 5. 0 Os aedonislas que nüo ell'eclt:arem sens paga
mentos enm a ue\ida pontualidade, <leixarão (]!: ~l'l' considc
r.ulos eomo taes e pcrclcrão em btôi;dlcto do 1\mco ns pre:l
taçõt>s anieriormcnte rcalisaclas. 

Art. G. 0 na n'gra do artigo tlll(C'Cl'df'll!f• St'i'ÜO toda; ia 
Pxerptuaclos o~: íll''~ionda:. cpw jusU!learc'm dmi!li\llH'IllP IH'I':Il!le 
a Din•doria a c~\islt•IH'Í<I dt~ eaus,ls extr<l0i'clinari:1·: q111! o:; ~lll
possibililasst~lll d1~ lilZt'l' upporLUIHllll!'nlnsu;~s l'!':ipl'di1:1:: '''lir:lda:;. 

Arl. 7." A Cnixa u;1o potlcrú inslnllar-st~ :il'l!l (j'l:' e:i 1 ~ja 
tlistrihuido o illliiH't'O (k acçõcs eorre;;potHle'íl<' a dn:!~ !"r<;os 
pdo menos do eapilal soeial. A~ aeçtí,•s n:1n poll1~rü:l :::'i' ! an.;
ferida~ tWlll eolad:•s !111 Prnça scHt c;;[ar re:di,;ath wJ tH,::H;; l:.Jm 
qu:1rlo do Y:llor !IO!nin:l! da': nwsn~:l'> <H'I:c1,~s; as npt·:· .• ·;,-~:~s 
do Banco podm podcriío l1'l' eomeço logo rruc se c!J',•c[ue a 
Pntracla rlc hnm oitavo elo referido vnlor. 

2. a Elim iuc-sc o § I . o do art. 8. o 
• • 'l c ' § 'l ,, ' t 1 .. .•. · Clttppnm:J.-sn o ... uo ar . , 1. 

:'~.a ]\o § 5. o do Bwsmo art. L 7 supprimüo-se as paLnt';Js
de:;ll'S e-acc:rc:;er)utc-~c no filll-São proltihidns os etnprc:;r i mos 
sobre gar.mtia ou en:t.:iin das ac~ÕP'i dn proprin Cahil. 

!ja SapprimJo-se no~ 3. 0 do arl.1\) as pabHas sc;;11intr~s:
na falta de reno:·açüo . das tmnsaeçõe3 ou de inl:''<t';tl paga
mento o juro srra de nntc c quatro por cento ao atliH•, d:;~illl 
como.-

/if4 
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6.• Supprima-se o § unico do art. 28. 
7. 4 Supprima-se o art. 29. 
8. a No art. 33 em lugar da palavra -fundo- diga-se

capital social. 
. . \ 9. • Additem-se os seguintes artigos: 

Artigo Não he permittido á Caixa de Reserva Mercantil 
" ' ~ · ôa Praçà da Bahia fazer outras operações além das que se 
' ,., achão enumeradas nos seus Estatutos. 

Artigo A Diredoria publicará até o dia 8 do cada mez 
hum balanço desenvolvido do activo e passivo da Sociedade e 
das operações que tiver feito no mcz antecedente , e no pri
meiro dia de eada semana remetterá ao Presidente da Província 
lluma demonstraç.uo em duplicata das opera<;ões realisadas na 
semana anterior, de conformidad(~ com o Decreto n.o 2.457 
do 5 de Setembro de 1859. 

Artigo Só poderão fazer parte dos dividendos os lucros 
líquidos t•roYcnientes de operações cliectivamcnte concluídas nos 
respectivos semestres. 

Artigo lle aprlicavel á Caixa de Reserva 1\Iercantil da 
Praça da Bahia a di:5posi~~ão do art. 10 do Decreto n. 0 575 
de tO de Janeiro de 1849. 

Artigo A actual Direção da Caixa de Reserva Mercantil 
da P ra<;a da Bahia, denlro do prazo de trinta dias contados 
da publicação do presentn Decreto nos pcriodicos, em que se 
costumão imprimir os actos officiaes, convocará a Assembléa 
geral dos accionistas para resolver se deve a Companhia con
tinuar suas op~n~ções, de conformidade com os Estatutos agora 
approvados. Hesolvida a questão pela a!Iirmativa, será a Com
panhia obrigada, clnntm dos quatro mezes seguintes , a re
gistrar na E~tação comp:~tentn a carta de confirmação e de 
approv.,çftn de sPus l~statutos, na fórma do Codigo Commercial. 
Nos casos (te falta de d!'cis:-w, ou do St'l' Psla rwgat.iva, não po
dení a Companhia coulinuar em suas oporaçól'S ordinarias e 
entrará desde logo uos termos de sua liquidação, sob as penas 
do citado art. 1 O tio Decreto n. o 57.') fi,~ 1 O de Janeiro de 1849. 
Esta disposição he extensiva ao caso de falta de registro da 
autorisação dos Estatutos nos prazos marcados. 

Angelo 1\'loniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do I111pcrio, Presitknte do Conselho de Ministros, Ministro e 
Secretario de Eslado dos Negocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Titesomo Nacional, assim o tenha entendido e 
faca executar. Palacio do B.ecife em oito do Dezembro de mil 
oitocentos e cincocnta c noYc, trigcsimo oitavo da Independencia 
e do Jmpcrio. 

Com a 1\ubrica do Sua Magestade o Imperador. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
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Estatuto8 da Caixa de Rese••va rtlercautn 
da Dalila. 

TITULO I. 

Art. 1. 0 A l.ai~~a tle Heserva Mercantil tem por fim pro
porcionar a todas ns classes sociaes os meios liri!os de nng
mcntar suas sobro:; n PeonoH'Üls. 

Art. 2. 0 
,\ dnraçilo da Caixa de He.:t•rva. ':lpn·ant!l he 

fixada em 20 atHIO~, que poderão s!'l' prorogudos por delilw
ração da Assemblt'·a geral dos nceionistas medi:,:ll•· novo in
dulto do f;overno. 

Art. 3." O fundo da l.uixa será dividido ('lll aer;iks de 
10~000 cada huma, ou multiplo de hurna ac~·Jo. 

Art. 4. 0 As ~'ntradas com fundo;; para nsla Caixa snrão 
francas, em quanto assim o julgar Jtecessario a Dircc.('ilo. 

Art. 5. 0 As quantias recolhidas a esta Caixa IHI'la Yen
ceri'ío sn forem rt'tir:Hlas no prazo de trinta dias dPtmis da t•n
trafla, n só prrceiH'rü:l o juro lixo <k 5 por ('P'tlo ao armo so 
fon~m reliradas antes do ultimo 1lia dos rnrz<•s dt• Junho e 
Dezembro. As retiradas ell'ectuadas nos mezes de Janeiro e 
Julho não terão direito a juro algum. 

Art. 6. 0 A L'poca marcada para o accionisla começar a 
lucrar dividendos será contada do primeiro dia de cada mez, 
para o que deverá a sua entrada ter sido effectuada até o dia 
15 do mez antecedente. Os juros de 5 po1~cento s·~rão contados 
do dia da entrada. 

Art. 7. o Os fundos existentes na Caixa de Rescna I\ ler
cantil poderão ~.,•;· t·t'lirados pelos accionistas pela Pt;uwira sc
guin tP : 

§ 1. o Os titulos de hum a 1\ dez acçfícs SPrão pagos pelo 
Thesoureiro a Yista, sempre que fôr exigido. 

§ 2. 0 Os que excederem de dez acçõcs, sel"i'io pagos 30 dias 
depois de exigido. 

§ 3. o Nilo são ndmittidas retiradas por conta dos títulos. 
§ 4. · A dirPcçüo poderá pagar a vista, se <:~s;,im o mtender 

e convindo ao portador, as quantias retiravcis no prazo mar
cado no § 2. 0 mediante desconto na razão de S por cento ao 
anno 

Art. 8.0 A Caixa de Heserva 1\Iercanlil po 't·ní ser dis
solvida antes do prazo de sua duração, se as suas }H'rdas viPrem 
a absorver o scn fundo de reserva e 20 por cento do eapital 
elfectivo. 

§ t.o Quando em hum mez houverem inscripr:ões parare
tiradas, que cheguem a 20 por cento do capital da Caixa, a 
Direcção convocará a Assembléa geral para resolver a respeito • 
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TITt'LO iL 

Dos .A ccionistas. 

Art. 9." /, Cni::n tk Hcs,·:·vn Mt•reantii con~;i<lcra ~cu 
nccionbia tud.: a pe:;soa qtw k(jall:lcnte possuir <.tt'\Õt::; da 
1!H'SBHL 

A lran:/,·i·cncia do:; li!u:os slÍ !crú !t1gnr ú Yista das :<eçiirs 
~w!J:ldilS, C1 <lil!' pa;·[r•s C:ln[•·;;c(;_:ntc:; l'Ol' t:i OU por ~;l'U3 pru
CUl'tlC1or:_::;, ~;r·t:l Ct:!~ f;:d:t CiHlO:~::;o !lO Ill8SHlO titulo. 

Ar!. IJ. üi ac:·io;·lislas t:f\o r!spouth'nl por nwis do que 
o r-·~Jo~· de sons Ue\_'CP!;J !ncsn~o 1!0 ~USO <lo nrf. n.u 

.. ·~~.rt. 11. ():J t~cciuuis~a~.,; de rincoen~a ncf:Uns lirre:J c dcs
embrgtldas, ou nwb :tc''}JC"i sün lla;;iliL:ti~lS parn yutar mn 
.A.s:,Pii.:b:0a t;crld, c c:1.:._~;·r~·~·~\Ll ns Ciirgo~ d~~ Prcsldenlc e ~e
crl:!tn'i\} l~i.l BlPS!na, <' nl:_'B1brc3 da ~-cr:1nd·-~'.;;:o ele extHue; só
Inc::!:~ ac~ ~c~d~~tr~.s d:~ l~t:: .. ~~tnl~~s ~'.c .. ·C~'S po~.\_T~~~, ~-í··r EG:Hcndus 
f:;r_·<~ r:-lr;_\cit::'c::. 

(~ .. ~ :f •0 
}L.1':i-i1do :~cclc~:L-.tu:; cn;u fi:·rn:ts so~ ;~.tes, fc') ]unn dos ,, ' 

t~u··ic3 fDdCLI Yt~L;r e 
!,!'·~ 1 ~:-~:~tltO llO:.;~_'al' (> 

L';:c. 
~ ~~ () (!~ nct~U!1i:,~!-~:-: ... qnr' t::,·:_~rrnl U() Pstu1Jclecirnrufo !err:1s ti) .... • 'J. \.' ... '- ~ 

~1;~~~:,~;:·(::;;;:'cJ~)':; ~~~~~~::~::~:;,::·:,~;:i};(.~\ r~) i tar JH'!ll se-r toblos 

..:\rí. 12. (J.-J ·!~~p~·:.; (t~.--J ~H:;·0:•J [:;(·~·.~:) sn~:!n!nis1ra{1cs rt'J'~G 
.,,.,,:.,,j: .. t :c• ', ':•i! 0''> 'i':"' 'tH) , •. : .. i) (11' 1'""111 ''1))lll"'()""fl•1 '' ( ·., +, , . ; , •• • t ( ,J )·, • • > ~ • ~ • •' • • .I''' • '- • ' '•J • ' > • i -... (., ' \_ '- • J, l \._; '- ., .;'i 

j~l ·nC,! (1•\ c':i 1' 1 '-·,·:~·l ·::\ H:p· ~~n~~P:~;\j,;ll •"'fip ~'i11ruc' IH'll' (,lf. q..., 
,i• ~,.._~· ·'-·'-·~ ~ • L''-~"-·'' 5 ''-

1 
• • / ~ ~.',:; ·, "·' '•'- ' .. '~ ,1 • ~ , ,..._ ~~·.t _. 

l'i'li~, r:l:-<WC:;I p;:!'tl ê\ "''t:·.a f:,,.:;}'J fé11' {'(1Ult flUill. 

r\. ~ ·1 .. _i''· '!_'< witli;:~~ :·:· · ,:u·~ :,nd::I;J,;, chyois ck con-· 
":~ 1 ;~Lt a r:·\t:;;:~' J'P<! c ,;:!í:tr::·;,:·, ~·t' ~·.-~::~q:\ ,;·r~l:t'.til' (, h:d::.u~o 
t~ ·, ~jL~ ~~·--; ~h~-~}·;, ~~tl1; l::!;~; e::~:~l ~~c p:.t~'tJ i~;:;·'-> pttJ,~nie_.; ltnr trps. 
di;.~s s:~-~:1 c c tntudo lHJ{1er~~nl e':...irnhir copi<t~. liP por\!tn pro
id~;i~1,) o e~~~une !~·L; col~~:~s de d··ln;::;1to P rc.~.~i~~ro <le lutrtts, 
uue ~-/} :·.c·ri'~n pn~ ilL :J ú CJUUii:Dsfio de~ cx~Hiu;. " 

' ,';rL !':.. l\;;·a o GccionLla poder n.Jtar d~r:<t cunsttn- o 
~:e:l (:~r~,H~.: rc:o:; ;~:;·;:\:.~~-:_::.; da-; ;-;H'l:3 ~1~'\Õi_}s no rrg~stro <1n. Cni~a, 
:lo 1;1:-~:t':t L~\\~ !l! nn;-: .~ do di:t da re:1!~!:i~} ~~:t ... \s:;c~~!1Ji{·:J 
~·:l.·:-.,, c:;ft:~Pdo no (':~~·:) ~:o :,~_rL 1 ~. 
· Atl. 1i). ~ ;cn;.t:;'l <l\'c:,mi;:~a tcní mais qne l:um wio, 
ll~_\tn V',H'~'rÜ ~1(: Blot.1o ~!~:-~·uLt tcnutr p~trle ~~{_;:__; Lnd;an~~J:) da 
.. \:·-- ,:nt \~~, n , ê.H.:ii;'~:do-se t.n:~:·:_~;~l:\. 

/:.:·i. 1G. CJ ;_~;·c<:~:~~~~~{~, (;t~;~ 0\('!'C{\;~ o c:·q\n dt~ l1ir:':·~or 
l1c <r:.:~·!t!·: r c;os est:::_'f_lJ~-~~i!~~:::lto:~ lJ~1nc;~e~1 d:1 pnt~:(l, ul1o pt-~
dn{l ccr.:t~':•r t::; lugcuu t;(' V!n:dor t' Ct.'fi!IÚ:,Ju de cxcmH.! 
desln Cab<l. 
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.'\rL 1'7. ~\s op~:l'LH_:i}(':-1 da C:.li\a (1(' nc.~~~:·r;1 ~Irrc;lHfil sfio 
as seg·uin(Ps : 

§ Lo Dt~srontar ldr;1s que tivrrt<m pdo !lH'II'>S c1!ln~ lim1ns 
ele l'CC'lllheeir!o Cl't:tlilo, ela:-; quae:; lii!lll'l :r··í. :];~ l''';:::a !'1':;]. 
dPnte npsln Cirlad1•. 

% 2." Descontar !JilllclÍ's tL\lf';nHleg:l e ;l;ncc:q:l' t' oulro::; 
títulos do Govl'rno, pn;..;an:is a pra:ro·; C\(1.•:. 

§ :!. 0 I~n1nre~far din!H~iro cnn1 tl.~ gnratdi;):l <~D § ! ,0 

~ lr .. o Emi>rcs(nr dinlH'Íl'O sobre pen1JOI'í'.•; (],• lll'al.;, \llli'O 
c joi<IS, lll<'flianln as r:!nlelas C'.:igidas no arl. 10. 

,-: ~~" ····rlllll'I'S 1"1' •], ... ,, .. ,·,·o ''(),J"f' ''!"'''''·"'· C11 'l ,•r····~-1-, '>"hll·r·l l)} v. a.. , , 11. ..._ 11 '"' ,1 _ i , \ ~~ , ·' c ... , ~ -·-· ; ,, ""'' , , 

arçües tlo-;ta n dP mllru.; esl:~b·l"I'Ílill'tlf,ls · .• IJ(':w:-:, 1: ('Oillpa
nhias <l:'s!:l rraça, c..:rcp!() <U ,:~, ri::~·o, cor:::) I!!<~ i:; 1'0!1 1 cniente 
}H1l'l'e<'r <Í Di l'i'<::io. 

Art. 1B. O lJi'Pn:io S<T;Í li:ldn::nk c'nirc G <' 12 por ct•nlo 
<lO anno cnufonuc a ahn!Hbnci:: OI! c:;cass1'Z do,; l'i!JliLH'S. 

Art. 1!l. Nenhunta !ran,<H'\'iío <lo ctnprc~JiinJo pndnú ser 
}(_~ila sen;1o pnr lll"tO tl<: lclrêt~, :i pl'a:w PUlH'll m:;inr dn 
St•is lllf'Z!':' • 

. § t.o. ,\<; li'lr;1•: l'i'ilYl'iliP!lÍI'; (1;• dt·sro:lin )'<>•L·r;~n '~:·r :H!rni(
tHlas ak o prazo <h• llllr<~ n:f'Zt'S, se a:.'i!ll .:nl~·nr cnu'. :~n!Pn[c 
a Din~!'Çíto, dercntlo !acs !l'lrus St'l' intP!.!l'ill!ill'll['' p;H;··;,; no 
dia do H'llciiiH'IItO. .. ' . 

§ 2.
0 

As j>l'O\Pilii:níP:; :~1' Pmpr:•siinw pcd:•f'ile: ::,T i'd."l'!llildas 
llll'dian!l- :1 al!tl>rli:::HJIIl dt• :!O ror !'1'1111) dtt !'<ij•il<d r:il"ilivo, 
e pag<HIH'ilto do c·ontpPL•n(e juro; (t'!Hl<Hit' Sl'IIJI::,, 1'1!1 , i:;! a, 
que <ls novas leírns uün c1!mim:;1D P!ll p·nr:mlias. 

§ :3. 0 No eorpo ela~; ldras }ll\l\('llt~:n[;•:; c!:> C!!l[ll'<'sl;:nos SP 

declnrarit, qrw ua f';tl!a <1:1 1'\'~!0Vii<:•'n 1!:1 !Y~•n:::!t'r:;'\o nu do 
int<'gral pagam:•td.o, o .lwo sn,i :iP :'!í ;1nr C1'1:io ;~:, n·1no 
assim r.orlio a renuncia c]{~ qnaf'1:qu:•r J'l'iYiiP~ios ~~do lí\ro do
miciii<trio do pao.sador P ;nran!p; para porl:•rem :i<'l' d~'n;;w
dados no do ron!rnr(d no,; l~'<:nns i!a L:·i de :w c!1• J\!_:o~:[o 
de ts:n. 

1\rt. :?0. i, ... ;}o St:!·fn CO!i{H;;a:-; a.J í11·:~1,~:1 do:> l_~ii'i't·Ll!'e:; no 
numero llils cxir.;id:::; para :.;arnuf') <;:) r~:·:•'qw'r ]: [r,:. 

Art. 21. l .. o~~o qno qa(dti~I\._'r t:~~:·a d;·L-;:c d~~· :;: r p~:g1, 
OU rPfOl'flllHJa llO YC~tH:in1t~nío, CP!l!·:}:'n2t~ O estip~d;H~V HO ôl'L 
J !) t\.'l~ ·J " (' 9 ° "l'l':t Jl''('h"'!'t(h " i•·'P'·· l:Í''hliH"IÍ(' 'IJ.i'Í"'lll'l ~ 01.') o '-... •• ,) J ( 1 J~..._,,,l(_ 1{\ '-- •~· ••• 'l (t ( ,I,, (, (_._.( ~ ( S 

Arl. 22. s(~ qua!qW'l' lclru pi'OYf'ili'•!Üí~ (;;: í'll!p:'l':;!imo 

sobre penhores nfío fôr paga ou re~gaLtda uo Y!'nt·itrtc'!lto, 
far-se-ha venda delics em leilão mercautil, precedenr!o annun-

7G 
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cios no::: jorn3e:c pubiiros por oito dia<; : podcndo comtudo o 
dono resga!J-la nt~ o momento de come~·ar o leilão, pagando 
as despezas qüe tilrr oerasionudo 

Art. 23. fira dO }Ji'iidPntt> Jrhitrio da Dirc(·ção taxar a 
respomabilidadP dt> •·ad;~ tir111a, 110 CJIW se regulaní pela 
solidez, ercdito e mnr;didade, qnu Pila IHCI't>cer, e tamh•~m 
pela qi'Jalid<~dl' da letra Plll q11P sP nc!Jar . 

. \ rt. ~í. Os clnprP:>I inws sohrl' )H'nhorcs de ouro, prata 
e joias far-se-l1iio a vista da avalirt<:iio por pessoa da confiança 
da ])ircc<:fio, e nJcdianfe as cautelas dPvidas. Os donos deverão 
assignar lflrrno de msponsubilidade nPsta Cidade, e de se 
suhrnetten'tll as disposiçiio dos Eslafntos, onlf'.ns c usos da 
caixa. 

Art. 25. :\ quantia qnr se empresl:1r ~ohrfl penhorC'S dc 
ouro c pratn niío amMrladns, n;lo fl\Ct•dn;i de '';'.1 ; c sobre joias 
a tj2 de seu Yitli)r. 

Art. :W. A venda dos pt~n!iorrs dn qualquer natureza 
será feita com as formalidades do art. 22 em presença de hum 
dos Directorcs e liqnidacla a conta das dcspezas do leiHio, 
juros H~ncidos, c eormnis~iio de 1 por t·enlo se Pntrcgará o 
saldo a quem pertenr:Pr. 

:\ rt. 2i. A Caixa de RPscn a l\l ercaut i l reeebení gratui
tamente dinhf'iros pnra ahrir t:onta.; t~OIT<mtes, ou de juros 
recipnwos, t' prazo lixo :' t~ v•~rifiear os n'spcetiros pagamentos 
qur não devt•nt ser merwrPs dn Hs. 100~000, mediante as 
t:autclns jnlgndas ner:Pssari:ls pP!a Din•t·ç·fio. 

TJTFUl IY. 

/)os tl/rídcndo.'l t' (1111dos dt• llt•sf>na. 

Art. 28. Todo~ os ,;enJr:sln•s sP procedr:r;í a hum balanço 
com fecho uP :Jo dP Junho e 31 de Dmemhro, o qual S{'J'á apre
sentado á AssPrnhlPn f[f'ral r:m sr:ssno ordinaria ; o lucro 
liquido, deduzidos 3 por •·ento para o f'undo dn n•sena, serú divi
dido pelos acdonistas proporcionalllJPillf' ús aec;ões <In en~la hum. 
~ llnico. (h di\idt>JtdtiC.: tJIIP nfio lill'l'tll rrlirndos pelos 

aet'iouistas ;!entro dP quint.P di;L'; dt>pois do üllllllneio para 
n•eebPn~m, st~r;to 1ll't'llllillladoc; ;10 •·apifal, fkundo as fmc~,·tiPs a 
ordem por Pspat;o de :; Hllllfls, lindo" os quaPs ealliriio t>IH 
cornHrisso n passarfio a fundo dP n•sPna. 

Art. 2!i. .\o debito do fnndo rlt~ l'i'SI'I'Va St'l'iio lançadas 
as divid<1s jlll;.r;~tlüs infciram<'nk perdidas. ' 

Art. ~{0. ~\a dissolução da cnixa de Reserva Mercantil o 
saldo do fundo de rrsena ~er6 uccumul:tdo ao capital, e 
dividido pelüs 1cciunís1~s na. fôi iil.'l ([1) art. 28. 
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TITULO V. 

Da Assembléa geral. 

Art. :11. As Assernblf~as geraes serão composta:; :.;úrrren{(: 
dos ;wdonistas que tin•rem eincoc11ta ou mais :rrr<""íi'S: o; rnais 
poderun todavia assistir ;ís delibomçiics. 

"\ri. 32. ,\s Assemblt•as gpr;ws ordinarins tnàol lugar 11os 
mezes dP Jarwiro c .Julho por eonvi!l' da Hirrce:lo ptrblieado 
por tres vezes nos jornaes llllbliros. 

Art. :3:1. .\iio haveriÍ snssão de A"so'llltll·'a Vi'lill sem que 
PSf.f•jão Jll"t'SI)ll[f'S )WJo llH'IlOS QUal'l'll(a Oll llLIÍS iii"I'ÍOIIÍ~ÍiJS 
que rrprt-~Pntmn h urna quarta partn llo fundo d:1 1 ::;i\ a, I' 

suas delihera~·fíl's sorão tomadas il pluralidad1~ dP 1ntos. '\!ío 
comparecPrHlo o nunwr·o I'Xig·ido, a Dirpq•ão aHnun,·irtr;; outra 
reu11iào na qual serão Villidüs as dt'liiH·rat·()l'~ lorn:1d:h 1 orn 
quaiiJIWI' ntlllll'l'il d naecionistas. · 

Art. :I'L .\s dPlibl'l':tl:õf's II'IHlcntrs a n•l'orn,:ir tJ; pre
SI:ntP . .; Estatuto,., s1Í P'HI1•rão Sl'l' I ornada:,, l(llillldo t'IIJ \ >•l'lllbléa 
gPral st.• rel!llÍI'I'lll volos runcordPs dt~ tanlo~; <ll't·ioni,,f:,,;, qu:lrllo~; 
rt•pn,st~llll'lll rnai~ dn IIH'Iade do ca pila! dh~livo da 1 ::IÍ X<t . 

. \ri. :::;. As n·uniii(•s da Asst•rnblt\t g(•ral nli.Hll'dillarias 
teriío lugar quando a Din~ct;ão as ronro1·.nr por on'IIITeuri:J. 
de casos para ~~uja der·isão ella ufio s. julgue t"Oill[H·knte, ou 
quando lhe ILh isso n•quPriuo 1'111 rt•presr•nt.açflo individual
mente assignada por necionistas que possnfío pelo liH'Ilos llurn 
quinto do capital ell'eelivo da Caixn . 

. \rt. 3fi. As eonvocnçiícs das Assernhlt'•;1s ;.··pr;w; P\lr;l!ll'
lfinarias, julgadas Ill'(~l'ssarias pPia llir('l'l,'ito, st•r;i<> li•il:ts Plll 
ronl'ormidadc eom o art. 3:3. As reqnl'ridas pelos ar~cionistas 
serão convocadas pela Dirrcç-ão dentro dos oilo dias llff'is qu() 
se srguin•m ao da Pntrega da l'Cilii'Senlit~·fi.o, na qual o Sc1:r1'1ario 
da Direc~·rw porá a llata depois llc averiguada ~ l'f'I'OlliH•cida 
a sua legalidarlr-, quanto a propol\'iÍO do rnpital, l't't"''·'l'idndo 
pelos signatarios. 

§ Unieo. He1:usando-se a Direc('ilo á eonvol~;u;iill da Assern
blt'~:l g1~ral cxtraon!inaria rnqtwrilla, ~~l!a incorrt•r;í 1'111 rr:spon:;a
bili!ladl', e os ~igualarios lerão o din•ilo de r·:lll\oh':t-fa ~~111•s 
mesmos por ann11ncios publims, por lodo:; ussigtiildo:; com 
disign'lç-iío das acções de cada hulll, declara1;il:• d.: 111, li10 do 
chamamento c das razi'\r:s fJill' livnrão p:ti'<i r1 ['i'I''I'IIlilr a 
Dirnceã1í. 

:Úl. :n. :\~ .\sscurblt'·as gente:; exlraonlin<~ri<~s "ti po
derão tornar rlecisCH's reunindo os volos l'i'l[lll'l'id(\s JWI<l nrl. 
:n, e não poderão admiltir diSI'Ussão aigurna lúnr do ob.h:to 
da eonvocaçito. Podem eotllludo rwlla~ St'l' ;q:n·s<'llladas 
qn.IP'tflll'l' itHlic;1t;i!t•'i, }lill'il :;•'l'<'lll <.keididas oppril'ltlllttlllPille, 
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Art. 38. A Asscmblóa geral trrá hum Presidrntr c dous 
Secretarias, todos eleitos annualmente por maioria relativa 
de rotos em escrutínio secreto , em h uma só lista c Jwbilitados 
em conformidade do art. 11. 

§ \Jnico. HaYcndo impedimento do Presidente c Secretario, 
serüo elles substituídos, o Presidente pelo l. 0 Srcretnrio, c 
o 1." Secretario pelo 2.", e este prlo acdonista imrncdiato em 
yolos, e assim por diante. 

Art. 39. São attribuiçõt>s da Assernhlúa grral: 
% i." Eleger a Direcção c os supplentcs da rucsma. 
§ 2 ." Eleger a com missão de exame. 
§ 3." Approvar o numero dos rmprrgaclos que nomear a 

Dirccçüo e os ordenados que f'Sta lhes arbitrar. 
% !h o 1\.xaminar e approyar os relatorios c balanços sP

mestracs da Caixa. 
Art. !~0. l1ertcnce ao Presidente da Assembléa geral abrir 

c fechar as ses~ões, conceder a palana, manter a hoa ordem 
e rrgularidadc nas discussões, c fazer executar as resoluções 
da Asscmblóa geral. 

Art. H. Í 1crtence aos Sccrctarios fazer a leitura do que 
fôr ordenado pelo Presidente, redigir as actas, apurar os votos 
corno cscrutadorcs, e fazer a corrcspondencia e o expediente, 
que deverá ser igualmente assignado pelo Presidente. 

TITULO Yl. 

Art. '•2. A Caixa d(• HPsl'rva 1\lt•rcantil sNll administrada 
por st~tc Din•ctorcs haLililados na forma do art. 11, c eleitos 
annualmentc pela A~sPmhléa geral, por escmtinio secrrto, ú 
maioria relativa de yotos, c em huma só lista. 

A Direcçüo elegerá d'entre si o seu Presidente e Secretario; 
no impedimento serão substituídos 11elos que se SPguircm em 
HJlos. . 

Art. 1,.3. A eleição de supplcntcs da Dirccção será feita 
pda mesma fôrma, que a dos Dircctorcs c tambcm em lista 
sepant da. 

Art. !~'L A Direcçüo se reunirá pnlo menos duus vezes 
por mcz nos dias que entre si marcar. 

Art. 45. Para ser valida qualquer deliberação tomada pela 
Direcção, deve clla ter pelo menos quatro votos a seu favor. 

Art. 46. Pertence á Direcçüo a inteira administmção dos. 
fundos c nrgocios da Caixa que regerá eomo melhor entender; 
gpm todavia se apartar dos Estatutos. 

Art. n. Diill'iamcnte haverá de serviço dous DirC'ctores 
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que dirigirão as operações, c serão individualmente respon
sareis quando infringirem os Estatutos c o Hcgulamento in
terno, ou commettcrcm abusos. No caso de empate chamarão 
a qualquer dos outros Dircctores, que poder comparecer com 
mais facilidade. 

Art. r,.s. Quando algum dos Dircctorcs se achar impedido 
por mais de hum mez, será ·chamado para o substituir o 
supplentc mais votado. 

Art. 4.9. Os Dlrectores terão em compensação de seu 
trabalho c responsabilidade 5 °/o sobre o total dos prcmios 
adquiridos, repartidos em partes iguaes. 

Art. 50. Os nlrcctores serão obrigados a conservar na 
Caixa as acções precisas segundo o art. 11, c no caso de quererem 
dispôr dcllas, serão por este acto considerados como não per
tenecndo á Dircceão. 

Art. 51. To(las as corrcspondcncias c documentos de im
porlancia serão assignados pelo Presidente e Secretario da 
Dirccção. A concspondencia ordinaria c outros documentos 
do expediente (nos quaes se comprchendem os conhecimentos 
dos accionistas) devem ser assignados pelos dons Directores 
de serviço. 

TITULO VII. 

Da Commissão de. Exame. 

Art. 52. A Commissão será composta de tres accionistas, 
habilitados na fúnna do art. 11, eleitos annualuwnte pela 
Asscmbl{•a geral, iÍ maioria relativa de votos P em hun1a só 
lista. 

Art. 53. A commissão de exame Jogo que fôr convidada 
pela Direcção, ou quando lhe convier, poderci examinar es
crupulosamente o estado da cscripturação elas operações da 
caixa, da corrcspondcneia c comportamento dos empregados, 
fiscalisando se os presentes Estatutos c as decisões da Assernbléa 
geral tem sido estrictamente executadas para o que todo o 
estabelecimento lhe será franqueado, e a Direcção lhe dará 
todos os esclarecimentos que forem exigidos. O exame se
mestral deve termi11ar trcs dias antes da Asscmbléa geral 
ordínaria. 

Art. 54. Concluído o exame a commissão farei hum 
relatorio circumstnnciado, no qual emittirá sua opinião sobrco 
estado da Caixa de Hescrva l\Iercantil, c maneira por que tiver 
sido dirigida. Este rclatorio será registrado no livro das actas 
da Assem bléa geral, c impresso com o balanço para ser 
distribuído pelos accionistas. 
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TI TU LO Yl 11. 

Dos empregados. 

~\ri. 5:J. ( ls Clll(H't>gados da Caixa snnío admittidos pela 
Direcção, e por ella dt>lllitlicios quando para isso hajão justos 
motivos, os <Jllilf'S serão prescntPs a Assemh!Pa geral. 

;\rt. 5G. Os empregados da Caixa prestarão as fiiln~·.as 
que Clll razão de seus emprPgos forem exigidas pela Direcçát) 

'JTITLU IX. 

Disposições Gcraes . 

. \rl. !j7. Todas as rontesfaçõcs que occorrerem nos ne
gol'ios da Caixa de Hesena Mercantil, serão ullimadas por 
arhifms, quando isso fl)r possível. 

Art. 5H. As operações da Caixa, e f'Spcciallllenle as que 
for,.nr il rP:-;peilo de particulares, são objcclo de segredo, prin
, lfldlllwlllr' para os seus ernprrgaôos, sob pena df' demis~ão . 

. \rt. !;fi. Toda a rwssoa que filllar a lllla fú, ou ;í pon
!nalidade no~ seus tratos com a Caixa dP He~(·na :\lerrantil 
fi•·.tr;í ·~\t~lllida de fazer eom ella transacçiks . 

. \ri. GO. \as Asscmbléas gcraes ncnlrum al'rionista podPra 
faltar tlli1is de duas vezes sobre a mesma mat1~ria llPm mesmo 
rara fH'Ôir e:xplka~~ões. Antes de fallar deyc para bsn pedir 
a palilvra, " ohl.(•r lil't'tu:a do Prt•sid!•nte. 
~ llniro. l<:\t't'plll;lo-.~(~ da n·;.:ra an!I'C(!f!PniP a Hin'e('ilo e 

a ~~onrnlis.-;;io de ('\illllC, que poderão responder ás arguiçües, 
qun lhPs fi,rcrn dirigidas. 
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Dcsanne.ra os termos de CNtrúmerim e Tom·os do da Capital 
dn Provinàa do Rio Grande do Norte , e crea 

nelles o lu,qnr de .l11i;:, Jl11nil'l)wl e de 0!'p/u1os 

Hd por hellt lkcrdar o ::vguinf,: 
\ri. l'nico. Fir:lo de:,,l!uú·.xado:-> !b iH ruo:; d<' Lh!r<ímerim 

(' Touro~ do da Cdpilal da Pt'oyinria do H in I o~arHIP do Norte, 
P rrea rwll.-.-; o lttg;1r dn .Juiz :\!il!ihp;d, qw :u · l!ltlltlarci as •"' 
flliiCÇües de .Juiz d!• Orpltdo~ . 

.loüo Lustosd da Cuul1,1 Paral!agu.i, dfJ l\I.-;1! C<Jil'i"ll!'l, l\!i- ~-• '~ 
nistro e Sccn~tario de Estado dos \egocios f!J .I usti\a, <J:dim o ·"' ·' 
tenha entendido e laça cxeeutflr. Palaeio tio Heeife aos oito de 
Dezembro d() mil oito!'Pntos P eim:ocnla ,, wn~>, ltigesimo 
oitavo da ludqwudencia (' do luq:Prio. 

DECHETO 1'\í." :U)10- d1~ 8 d1~ De!cmbro dn 185!). 

Cre'a hwna Companhia w·1tf.sa de ~lwallw ia da f;llardrt Na
cional nos JJiuuicipios de JJ1 acció e Santa Luzia do Xortc 

da Prot~inâa das Alayuas. 

AUPttdl·tulo it proposta do Presitknle dil l'm1 i111~ia das 
.\lagoas, Hei por htHII Hecmtilr o sPguinle: 

Artigo Unieo. Fica creada nos :11uuicipios de )laceió e 
~~anta Luzia do 1\'orte da Província das A lagoas, e subordi
nnda ao Comruando Superior da Cuarda Nacional dos mesmos 
:\lunicipios, hullla Companhia avulsa de Carallaria, a qual 
terá a sua parada 110 lu,;-ar ((111' llle 1'1\r murcado pelo Pre
sidente da Província na f1:>m1<t da Lei. 

João Lustosa da C11nlw Paranal-('lliÍ, do '\I cu Conselho, 
:\Jinistro e S1~1Tdilrio ele E~.!<Hlo dos i\'ego1~in,; da .l11stiça, 
assim o leulia ·~nlntdido (~ f;l!;;t 1'\.I'Clllar. Palacio de Per
nambuco em ui(q de Dt·zctn!Jro <11~ lllil oito.·cntos eill•'oeuta 
c nove, tri;;;usirno oi tit \'O da 1 udqu2nden eia c do lrn perio. 
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DECRETO N." 2.511- ele H. de Dezembro de 185!). 

Approva b contracto celebrado com a companltia Pernambu
C(inlt de nm:cgariio costeira a vapor, em virtude c para;. 
c.:cccuçi'ío do art. 0. 0 do Decreto n." 1.0~4 de 20 de Setembro 
de 185!); c outrosim alterando as condicões annexas ao de 
n. 0 1.113 de :J1 de Janeiro de 1853. . 

• , Attcndendo ao que me represt•lltou a companhia Pcrnam-
. lJUcana de nan·gação cnstcira a vapor, Hei por 1Jeru approvar o 
.,;<!.. coni,·;Jcto que etll data dt• 28 de NoVl'HJbro u!liillo foi celebrado 

com a referida cnmpanllia por .\ngl'lo ~iloniz da Silva Ferraz. do 
Men Consell!o, P rc,;identc do Conselho <l::l ~i; inislros, Ministro 
c ~:ecrct:lJ'io de Estarlo dos Negodos d:1 Fuzl';:da c interino dos 
do lmperio, para rcalisu(;üo do emprPstimo de 300:000:;;,, auto
rbado pdo i\l't. 3. 0 do Decreto n." 1.0~4 de 20 de Setembro 
do correulc auno; c outrosim aiteraudo diversn:; disposiçücs 
das condiçüos annexas ao de ll. 0 1.113 de 3t de Janeiro de 
185:3, srgundo as que com este baixüo, assignndns pelo mesmo 
Ministro e Scrrdario de Estado. 

João de Alllleitla Pereira Fillw, do l\íf;u Conselho, .l\Iinislro 
e Sccrd,trio de Estado dos Nc[~ocios do lmperio, assim o tenha 
Pntendido c faça executar Pitlacio do Pemambuco, em qua
torze de Dezembro de mil oitocentos e ciucocn!a c nove, trigo
si mo oH avo da Indq>endencia e <lo 1 mpcrio. 

Com a Rubrica de Sua Mngcstadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

Cmulil~õe.~ a <!JUC ~m I•t•D«-ll·e o DG:~e·•·~io u. o ~. 5:1.1. 
G~'í~ 19 dG~ li~·~·:-::~·n~a~~~·o «~~P «'"~·~t•t~·~•d~~ nuno. 

Jlica em Yigor o contraelo celebrado em 31 de Janeiro de 
1853 com as scguiuies allerac:i'ír~s: 

1." A lofa(:uo do numero de pnssagciros e da qnalltirlaclc de 
carga (rue cada hum vapor da comp;1 nllia J!Oderú reccbrr será 
feita d(~IJ(l'O fto prti;:o de 00 dias depoiS da i!ppl'OYil<:âO do pre
l'ente contracto, sobre proposta da comp<mhia e assentimento 
do Governo, a reqwito dos Yapores que aclunlnwnte possue a 
eompnnhia, devendo kr !usar a nwsnw lotaçi'io a respeito dos 
qnc no fntnro allquirir antes da sua entrada Pm senh:o .. 

2.a Caclil hum dos vnpores da •:omp;:1niJia teril a bordo os 
cohn•sa!cntes, qlrc:;lns, malei'inl e ohj1•ttos de servic;o de sru 
hll:>{cio e servi~·o dos passngé•irc,:;, o nn!l:cro dos otficiaeG, dos 
nw~hini,;f3s c i:•diYir!uo~ d(' cqnip<l~~~·m c de seu serviço, que 1 
fúr rnarendo p1~!o Covnrno, sobre propo~la e indieação da com
p;Hlllia, o qw' jp;·;\ h·.;a;· il'>'' pr<1zos d;t condi()o nntcccdente. 
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3. • O numero das passagens de estado fica elevado a seis, 
sendo duas de ré e quatro de con·vés em cada viagem simples. 

As passagens de ré só poderão ser concedidas por ordem 
do Ministro do Impcrio, c dos Presidentes das Provindas: 1. o 

a Officiaes do exercito ou da armada; 2. • a empregados pu• 
blicos ou engenheiros do Governo, que não tiverem rcecbiC:o 
;1juda de custo para as despczas de viagem. 

As passagens de comés serão concedidas do mesmo modo: 
1_. o a colonos ; 2. o a praças do exercito ou da armllll:t , inv.a~ 
hdos ou que houverem obtido baixa ; 3. o ú pessous nnserave1~, 
enfermos ou loucos que forem remcttidos por ordem do Go
verno de huns para outros pontos da escala da companhi<J, 

A companhia não poderá admittir passageiros denominados 
de estado em cada viagem simples, quando o nuntero acitra 
marcado estiver preenchido, c sob nenilum vretcxto .adtuittirá 
escravos ou criados de vassageiros como lJassagciros de estado; 
e no caso contrario terá direito de haver a importancia da pas
sagem dos que excederem o numero marcado , ou não se 
acharem nas condições marcadas pelo presente artigo. 

O numero de passagens marcado por esta condição para 
cada huma viagem principiará a ser contado da data da npprc
vação do presente contracto. 

4." O Governo , por meio de Commissarios, ou com missões 
que nomear para cada vorto de entrada, sahida c escala dos 
vapores da companhia, mandará examinar se os sobresalentes, 
aprestos, material, objectos de sel~custeio, serviço dos passa
geiros e numero de Officiaes, machinistas c pessoas da equi
pagem, e dos passageiros, e a quantidade da carga se achão de 
conformidade com as respectivas tabcllas, e igualmente se o 
elltado do vapor e dos referidos objectos offercce a neccssaria 
segurança c commodidade aos passageiros. 

A partida ou viagr.ru, toda via, dos vapores niw poderá 
jamais ser retardada por ralla de taes exa111cs, suho no caso 
de perigo, em consequencia do estado de ruina dos mesmos oh
jectos ou do vapor, sendo ordenado á requisiçuo dos Cornmis
sarios ou commissõcs respectivas pelo Ministro do lmperio, c 
pelos Presidentes nas Províncias. 

5.a Serão reduzidos na razão de 5°/o os fretes dos seguintes 
gcneros alimenticios, a saLer: farinhas de qnaesquer qualidades, 
feijão, milho, arroz, carnes, aves, fructas, lq;umcs c car
neiros. 

6.• Toda e qualquer infracç5o deste e do eonlrnrto anterior, 
conforme sua gravidade, daní l11gar a multas de HJO.~ a i:i:OOO;jp, 
as ques serão impostas pPlo Ministro do lmperio. 

7. a O abandono do s,)rviço contraetado pda compan 11 ia, ou 
sua interrupção por mais de hum mez, sem ser por força maio1', 
a juizo do Governo, darú lugar á cobrauç.a de todas as despczas 
que o mesmo Governo fizer para continuação do mesmo serviço 
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por todo o tPmpo da uunH;ão dos eontractos, e a h uma multa 
equivalente a 50 °/" das mesmas desfii'Zas. 

8.• Fica livre á companhia f'stcndcr a linha do norte alf>m 
do porto da Cidade da Fortakza, logo que se dê interrupção ou 
abandono flo sen ir;o da companhia de navegação de V<tpor eos
teira do l\laranllão, ou que cesse o privilegio de que t•sfa goza· 

9.• O f'lltprr•stitlto <tttlorisado pelo DPr~rdo n." J .0'1!~ dP 20 
de Setr·lldJJ·o do f:orn:ntr- attr1o c;~:r;í rr·~1lisado em duas pms
la•:ües ÍI-Wil<'S: a saber: a 1." se~scnla di.ts dl·pois da approvaçüo 
dcs{f~ eonfrado, a 2." qualm nwzPs dcpni~; da primeira. 

10." O pa~anwnlo do Plllpn•slirno ~rJrú pr:la companhia rcali
sado na razão de 10:000:, durante- os pritnniros Sl'is annos, f' o 
reslo em preslaçües iguaes durante o:; quatro annos ultimo:;. 

ti. a O não pagamento de algU111a preslacão, e dos juros 
respectivos nos prazos marcados na eondir;;io 10.", Í111portará 
o veneimento de todo o debito da COIIIJHHthia para com o C.o
Ycrno, C' dar<Í lugar ao pagamento do juro de !) o;" ao armo 
pelo tempo da mora, c ao procediwento r:xecutiw que p1•r
tence á Fazenda Pnbliea contra seus devedores. 

12.a A COillJJanhia hypothecará todos os seus hens de raiz e 
material ao pagar11en to dr~ Prnprestimo dt> qu<> tratiio as r·on
dir.ões a!lleriorPs "os juros da 111ora. 

13. a Fica prorogado por lllais htllll OIIJ!](), que :;crú COll!ado 
da data do presente eonlraclo, o prazo marcado pelo contraelo 
anterior para o 1'orne1:o dJ sr•;.wrHJa 'iagPtll do porto da Capital 
da Provinria df' Penwrnburo ao da CidarlP da Fortaleza. 

Palacio do Hio dP .Janeiro, Cllt 28 de :'lovernbro de 181)9.
Angeio Jtloni:.; da Silva Ferro~. 

-- ____.,._. _____ _ 

Jlorl'o o nrdcnndo dn Promotor Publico da Comarca de 
lfaboian11a. na Provúzár1 de Si'rgipe. 

Hei por hem Decretar o seguinte: 
Artigo Unic.o. Fica marcado o ordenado annual do oito

er'nlos mil r{·is ao Promotor Puh!irn da Colllarca de Hahaiarma, 
•:n';Hia ullinramente na Pro\ineia dP Sergipe•. 

João Luslosa da Cunha Paranagu;í, do :\leu Con:;cllro, 
l\lillislro e Sr•r-rc!arin de Estado dos :'\egoeios da .llts!iça. assim 
o trmlra Pnlendido r• lirç·a ex•Jcuta r. Pala rio do Rcr:ife, ao:> 
quatorw de Dezí'mbro Cle mil oitocentos e einroenta e novr, 
trigesimo oitavo da Ind~>p..,nd1:1nc:ia c do Jmpcrio. 

(om a Ruhri•·a de Sna :\lagestade o l111perador. 

J uii.o IA1stosa da f~l,(.nhtt Paranar/IIIÍ. 
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DECRETO f'." 2.i:H2 A- de f 4 de D10zP,mbr0 de !8,':i9, 

A utorisa o emprestirno concedido á Companhia de <c Corn~ 
rnercio e Navegação do M ucury )) pela Lei n." 1. O 11 de 
8 de .Tu.nho de 1859. 

Hl'i por lwnt Jklermirwr qrh~ na <.~x.t•cw:üo da l.,.i lllllllfWO 

mil e onze de oito de Junho de:-;te HlliiO ern faYUr da Com
pallhia de « Comrnercio (~ \avPgaçüo do .Jlueun '' ,,,.observem 
as t:ondiçõcs que t'Oill Psle baixüP assig·nadas JH'In S•'nador 
An~elo 1\Ioniz da Silra Ferraz, do \Jeu Consellrn, l'rt'sidPnte 
do Conselho de l\lini,;t.rus, P l\li ni:-;lro P St~crel:t rio dP Esf a do 
dos Negocios da Fazenda, que assilll o l.enlw enlt~ndido I) faça 
exeeutar com os despachos 11ecessario~. Palario do Hccife em 
quatorze de Dezembro de mil oito•:t'nlos ,. t'itu;ocnta n nove, 
trigesimo oitavo da IndeJJendcncia ~~ úu ltnperio. 

Com a Hubrica de Sua \la!,\eslaJp. o Imperador. 

A nyelo illom:z da Sil"a f'erra:z. 

(_:oudi~ões Jnu·a u (•Jtltn•ct•stinao n fit\'UI' da t~ona
JUlubia de (( f;onuu~·•·cio t.~ :'\'n''t~;.;·a.~ão do llu
«.~u••y»~ co•u•t.••liclo 1•elo Ut.~t··•·t•to da ,t.ss•~•n• 
bl ... a (·«.·•·ui~ n." a .OJ I d'l~ S,.de .Juulw -.h-IS~O. 

f.• () elllpi'CSLÍIIIO dP IIIÍ( ~~ dllzell(O~ t'n)l(,ll~ "'' I'PÍ~. de
cretado pela LPi 11.

0 1.011 dt• ~ dP Junho dP t~;)!i "'11 favor 
da f:ompanhia de "Co!ltllll'l'eio e \Hieg;H:ftn do ''"''lll'~ " podPrá 
~~·r t:onfrahido dPnfro ou túra ''" l111perio •·111 110111!' da fllt',;IJia 

Companhia, 'oh ~-<ll'<llllia do t;ovt•nto. nu '''" no111'' •I"'''' 1111 
fórma que fôr mais conlelliPIIfto. 

2.• O juro e a amorlisat,:üo ilnnucte~ niw poderfw "Xfed<>r 
a 7 por "/o do !'apitai n•al resultantt• do rl'l(Jrido empresfimo. 

3. a Todas as despezas do referido ·~mprestimo, ~IJIIS juros 
e amortisação, inelHsÍ\P as de eontmiss•ks, eorretagen'. ~aques, 
dint·ren~·as de eatuhio, Sl'guros, impressão dtJ títulos, e quaes
qn~r outras semelhantes tieão eselusiYarnente ;í eargo da Com
panhia, que indemnisará á Fazenda Publiea nus tiJrntns e prazos 
devidos, e semestralmente as <jUe disserem respeito aos juros, 
amortisação e despPzas a estes inlrereHtes. 

Rio de J anniro em ü de Dezembro de J 8i')fJ - ;in gelo 
Moniz da Silva Ferraz. 
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DECRETO N.o 2.513- de 17 de Dezembro de 185!:'. 

Altera as condições a1mexas ao decreto n.o 1515 de 3 de Janeiro 
de 1853, e ao de n.o 2.045 de 9 de Dezembro de 1857, 
relativas á Companhia Brasileira de Paquetes a Yapor . 

. AUendendo ao que me representou o gerente da Compa
ulua Brasileira de Paquetes a Vapor, Hei por bem nltcrar as 
condiçües anncxas ao Decreto n. 0 1.515 de 3 de Janeiro de 1855, 
e ao de n.o 2.045 de 9 de Dezembro de 1857, segundo as que 
com este baixão, assignadas por Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, 
do l\Ieu Conselho, Presidente do Conselho de Ministros, Minis
tro e Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\Ieu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim 
entendido e faça exeeuL(lr. 

P•llacio da Cidade do Hecifc em 17 de Dezembro de mil 
oitocrntos e cincoenta e novr, lrigesimo oitavo da lndcpcndencia 
e do Jmpcrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagcstadc o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho, 

Condições a fJIIe se refet•e oDect•eto ti esta data. 

Ficlío em vigor os contractos celebrados em 3 de Janeiro 
de 1855, c 9 de Dezembro de 1857, com as seguintes alte
raçiics: 

1." A isnn~·fío da ohrig·a(:fío (k entrarem os raporPs da Com
panhia nos portos da l'aral1yba e Hio t:rande do Norte Jica 
restringida ao caso de não ser praticarei a entrada dos mesmos 
Yaporcs em razilo de sua construcção c arqueação, devendo a 
companhia previamente dcsirrnar, de aecordo com o Govrrno, 
arJuclles dos vapores actuaes,

0 
e dos que ao futuro forem adqui

ridos, que se acharem nestas circur11staneias. 
2." A lotaçüo do numero de passageiros c da quantidade da 

carga (Jtw póde admitlir cnda hum dos vapores da Companhia, 
a que se n~fere o art. t.o § 2. 0 do Derreeto 11. 0 8'~6 d( ~'~de 
Maio de 1856, será feita 30 dias depois dn approvação no prc
sc~nte contracto, sob proposta da Companhia e assentimento do 
Governo; devendo a respeito dos que ao futuro forem adqui
ridos ser marcada antes de entrarem no servi<;o da Companhia. 

3. a Considerados os vapores da Companhia, na fôrma dos con
tra elos anteriores , como cmbareaçüPs de gucna, H cão isentbs 
das despezas da praticagem em qualquer barra do seu serviço 
ou escala; a Companhia, porém, fica obrigada, na forma dos 
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ncgni.11!Jt~nlos c lalwllas respectivas' ao pngamcnto ou indcnl
nisnçiio de qualquer srrviço extraordinario ou dP Laldf~a<;iio dos 
pa~sagpiros c carga, ou dos soccorros que em ('JSO dt> 1wrir:o 
ou dn naurragio, c outro qunlrJUPr de semPlltaniP n:tltlrt·za l'u
rcm prr•stados pela praticagem aos seus vapon~s c l'lltban·n~·ilt·~ 
mindas, heJH como ú indctnnisação das avarias 011 perdas qtw 
iloun~rem soifrido por esta oecnsião as emhnrca1.:üt•s e maleriill 
da rcsp<•cliva pratiragcm, e a todo c qualquer pap:auwnto <lc 
taxa ou indcmnimção de seniço a que são ohri(.wda~ as <'mhar
caçõcs mercanlPs, pelos que lhes prestarem os vapon·~ de l't'

boque no caso de JWrigo 011 naufragio, ou a perliflo e r«'rplisiçi\o 
dos ComnlaiHlantes dos yapon•s ou ag<'ntf~s da Colll}Xlllllia. 

t.." O PrPsirlcnle da Provinda de S. l'edro do Sul podrri1 
frelar por sua cont:~ on empregar o vapor encarregado <la con- • 
ducçiio da correspeudeneia e passagpiros do porto do Rio Urandc 
para a Cidade de Porto Alegre no Sf'rviço puhl ieo, quando 
Psle o exija, smn prejuízo do serviço conlractado, rwgando o 
t~ovcrno respcclivo i.Í Compnnhia por tacs seniços a <pwnlia qne 
flir njns!ncJa. 

G. a o SPI'\'ÍÇO de tra!!sportc de pnssagciro;; e COlT!'S{lOildt'lll'ia 

entre as Cidades do Hio t~randc c Porto ,\kgrc ser.í St'HlprP fl~ito 
por vapores da Companhia, excepto nos casos de força maior, 
que poderá ficar provisoriamente c por curto prazo a cargo de 
outro qualquer ú custa da mesma Companhia; c no ca~o de 
interrupção ou abandono, observar-se-lia o disposto na condi-
ção 19. • • 

6.• Cada hum dos vapot·cs da Companhia tcrú a bordo osso
hrcsalcntcs, aprestos, material, ohjectos de serviço de passag<'iros 
e o numero de olllciaes, machinistas, foguistas e indiyiduos de 
P<(llipagf'm c SNviço que forem nccessarios, e qtw srrão tnarcado;; 
pelo t:o\'PI'IIn sob proposta tia Companhia <'111 talwlla l'Sp<'ciid, 
lll'nt r o do prazo de 30 dias depois da data do Jll'<'S<'tdl' eont raet o, 
a n•speito dos vapores quo actualrncntc <'xistiwm, e antl'S do 
começo do scniço de quaesquet· outros que a Cnmpnnllia 
adquirir·. 

7." O Governo por meio de Commissarios ou <'nm m i~3Õt'" 
que nomear para cada porto de entrada, sahida e escala dos 
vapores fla Companhia, mandnrcí cxnminar se a quantidade um 
sollresalentcs, material, aprestos, objectos de S('nit:o dos pas
sag._.,. 5 c o numero de omciaes, machinislas, liHntis!as, pes
soas da equipagem c serviço estão de conformidade l'Olll a ta
lwl!a de que trata. a condição antecedente; se o seu estado c 
~a~rviço om:reccm a n<:'cessaria segurança c commodidadc aos pas· 
sagei ros, e so os mesmos vapores trazmn maior ntllllero dn 
passageiros e maior quantidnde dn earga do que a n·;~ulada 
pela !abolia a que se refere a condição antecedente; tEio po· 
dcndo em caso ulgum os vapores demorarem sua sahida ou v ia· 
gPm por falta de t<ws exames. 
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8. a As passagens de Estado ficiío ele-radas a tres de ré, e 
quatro de convés em cada viagem sirHplPs de cada linha. 

As passagens de ré srí podPrão ser concedidas por o1·dem 
do Ministerio do Imperio, ou do~ Presidentes de Província ; 

1.
0 

A Ufficiacs do PWI'l'ito ou da arruada. 
2. o A em p1wwdos pu hl ieo.~ 011 Pllgeu heiros do Governo que 

não tiverem recebido ajuda de rusto para as dPspezas de viagem. 
As passagPns de conyr;s ~Prilo l'OIH'r>didns do IIIPsmo modo: 

f." A ~~o!onos. 

2.o A pra~·as do r•xerrilo e da nmwda invalidas, nu que hou-verem obtido bnixa. 
:~.o A pPssoas miscraveis. 

/ A ··omwmhia nuo podt~rú nilrniltir p11ssngeiros denorni-
. ~ nados de estado ent ··aua !wma riagt'nt simplPs, quando o 
,_,n·- numero al'ima rnnrr:ado t·stil,•r pret~ltt'Ítidn, P sob nr>nhum prc
" .v~texlu adll!ilfirá r'sr:nnos iJII •Tiadns de passllgPiros t'OIIIO pas-

. saf:eiros de .Estado, P no ,·;·~~~ ,·n,•Lrario t.t'l'iÍ direito dl~ harr•r 
a Íllif•orlanria da pa~·'••g·pm dos •!lW r~X•'PdPJ"t'lll o IIUIIIPI'O detPr
minado, (ll! llfiO 1'1' ill'fléll'l'lll llih t'Ondit;iJPS lll<ll'l~ilda~ lWfo Jli'P

St'llfr: artigo. U rilllllt>m cJ,. fl''''<•;l<~n;; lixado por Psta f~Oildit;·;lo 
para CJda l111rna 1 iagPm principiará a ser contado da dnta da 
approra<_~iio do presente contrario, lkando f'lltPndido que Psse 
fllllll•'ro "'' I'P!alivo •• li11n1a dagent ~i111plps dP cada linha Plll :;eparado. 

!t. ·• Além do transporte gratuito de som mas de dinlwiro 
renwlliclas prlas Eslaçfíps ()p Fawnrla flp ltnnws para outras 
Prorincias ou portos de escala, e de;jfa Crlrl.r• pam diffcrentes 
pontos e viee-Yersa , a eompanltia fica obrigada a tmnsportar 
gratuitamente r'lll enda riagrm si111piPs IJIIill'squcr volmnl's. 
t'lljo prso tnlal n;1n 1'\'t'Pdn dl' :!.0 arrohas ou <Ir> tiO palmos 
l'llbÍt'o.'. 

10." () llllliiL'ro dn' ria;.rens para a Provinda de S. Pedro 
do Sul Sl'l'il o IIH'SIIio lllart'íHio no rontracto de !I de Dezembro 
de 1s;;7; de\'nndo 11<1 priiiiPira ri<~~-,·rrt de cada rnrz o respee
liro vnpor seguir ai/· o porto de "nnteridéo. 

11." A rompaniJia sf~rá obrigada a dar passagem gratuitil 
aos passageiros de srns vapores do porto de S. José do l\'ort11 
para o da Cidade do Hio Grande e vice-versa, quando os rPs~ 
J•ectivo.; \-apor"·' ancnrarPm em alguut destes portos. 

12." :\ subr<>n~·iio garantida flPlos l'onlraetos anteriores fie:~. 
elevada da marwira sPguinte: 

Por viage111 redonda ao Norle....... . . . . . . • . 32:000~000 
Por viagem redonda ao Hio (; randt>, com escala 

por Santil Catharina, inelushe a condueção de 
malas c pnssDgciros atl; Porto Alegre . . . . . . . 8:000!/POOO 

Por viagem IWlonda aos mesmos portos do Sul, 
e:>stenrit•nclo-st: <tl··~ ~lontevidéo .......•. ,.... 12:000:tP000 

A vbt_:em redonda até \Ionteddt'o fit-a lixada ern 2.'>22 
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mJltJa::>, t>endo 1 J~90 da Côrte ao Rio Gr.mde, .!ü2 do Rio 
í~rancle a Pvrtn Ale&uT. 660 du Bio t~rande a :\IonkddPo . 
. 1:1.·' No easo d,;~ que os lucros liquidos d 1 companhia, de
dnziLb para fundo de I'PS~"t'Va lmma quota quP não poderú 
exe<~der de '•· ";o do~ Illf'~IIIO~' hu<ros, c qlw cessará logo que o 
UWSIIIO fundo allinja a illiina solllllla t~quivalt~lll.t~ a dous lt~rços 
do eapit.al da mesma co111panhia, possito forneeN aos accionis
las Clll fpllllqw'l' t''poca hum tlividendo iiilpt'I'ÍO!' " I:! o;.,' tudo 
o ('\Ct•sso ali'·111 do~ l'l'i't~l'ldPs 12 "/ .. l'l'\'t~l'li'I'<Í t'lll l'a\Ot' da Fa
ZPnda Publica que, qttando ll11~ rom il'l', po<kr:í iltsliluir os 
exames tJel'<~ss:u·io~ para a Yt'ri!ica<·ií() <lw; olJri:rat;·,-;t·~• ron!railidas 
pPlo pre:;nnlc t'ollf ratfo. 

1 't." A dispositJío da cont\iç:.ií•l EV S<'rit tll'~tlp j:í )ll'O\iso
ri:Jiltl'nlc PXPCt!l:ld:t, l11·ando lotlini:t tl"p··tH\Pnli• de ddiniliva 
apprrq açfto do Corpo L!'gislnlivo. 

15." Em <:ompt:n~açiío do atr~.·mprJ!o flil sulne11çiin, a eull!· 
panhia rerllllll'ia todo P qnalqrwr dirni!n :í i11d:~nrni~a<:ão prdas 
viagPns fPi!as aft'• a tlala da :qlll!'o\'<H::Io do pt'P<t'Hl<~ t·onlracto 
ao porto dP \lon!<'\ i<It'·o, l'lll \irlrHk do :ljll~f<' :tillíla 11iío ap
provado dl' 9 di' DPZI'Iilllro dP I ~;)7. 

'((i." A cr.mpanl!ia l'odpr;Í l'ií~\ ar c•o; nd!WI'S pt'Pt;os das pas
sa~l'IIS •~ rHrga alt': :W "/o, ~<' assim o jnlg<~r I'OIIVi'ltit'lllP, fi. 
can<lo conYPnciotwdo qu~:cm todo o caso ser:io reduzidos na 
razão ck 10 ",· .. os l'''~'<:o• :tduap;; dos frPIPs das st'guintes mer-
nHlorias: .. 

L o A \PS domestieas ; 
2.° Farinha tle mandioca ou de 111illro; 
3. 0 Anoz; 
11-." Ft:ijfto: 
!i." ;\lilho: 
H. o 'J'ri:,.!o Plll grüo: 
í." t ;a do lan iw:ro; 

17. a A canç;w ex igilla na condição 30. a tlo con Ira elo de 3 
de .Janeiro dt: 1858 st:rü rel'orçada todas as vt:zt's que o seu 
computo fôt• absorvido pelas multas impostas em virlnde do 
presente contracto e dos anteriores, e o pagallll'nlo tiPstas não 
se dl'eetuar no prazo mareado _pelo Governo. 

18." Toda <'qualquer infrar,t;ão deste t: dos contraclos ante
riorPs, con!orn1r ~:ua gntvidade, t.lar;í lugar a multas tln tOO::p 
a 10:000:;t., as qu:w~ fiPI'ilo i1nposlas ptdo "Jinistt~rio tio Imperio. 

Hl." O abandono do servir:o ~~ontrad.ado pPla t·ompanhia, 
ou a sua interrupção por tnais dP hum ntez em hurna ou mais 
linhas, ou em a!gtlllla parte dPllas, St'lll SPI' por t>!l't•ilo de força 
maior, daní lugar ú eobt'iln~·a de todas :t~ rkspPzas que 0 
Govemo lizer para eonlinuaf;iío tlo ref<~ntlo sPrviço durante o 
te111pu da inl.errupçiío ou 110 t~aso ti<: abandono, por todo IPmpo 
da duração dos conlrat·.l.us, r Plll tntlo '~ qualqnn ('a~o a hullla 
multa equivalente a :10 ",· .. da:; nw:::na·. ti•': pe'l:J·. 
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20." Todo o C\CI' . .;so tlo diritlentlo a!l;lll dt~ 8 °/o será ap~ 
plira1io it iudmnnisaçiío do fundo d1) rt>st>rva que foi distrahido 
cJn!ra a disposiç-fto dos Pstatutns da Companhia, ficando toda
-ria 1irw a nsfa eornpleta-Jo pl'la cruissfio de novas acçõcs ou 
por n1f'io dn rateio 1~ntrc os nduacs aceionistns. 

21." A compnnlJi(l r~ozarú de franquia de direitos de con
stmw JH'Io h'mpo da dura(,'ilo do presente contracto, de todas 
ns machinas, SLHlS pertcn(,'ns e malcriacs proprios para o ma
neio d0stns, srus concertos c pcrlriçilo, com tanto que taes ob
jectos sejão emprcg-Mlos ('lll seu uso ou serviço. 

:22.·' O prPscnte contracto f('rminnrâ no ultimo dia de DC'
zcinbro de 18GG, entendendo-se todavia prorogado por mais 
cinco annos se o Governo ou a companhia , seis mczes antes 
deste termo, não declara,· que do referido dia em diante não 
lPI'tÍ vigl)r. 

2:L" "\s condiçtics 21." e 22." ficJo df•pcndcntes da appro
vaçiío do Poder I~cgislativo. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Dczrmbro de 1859.
Angelo llloni::s da Sih•a Ferra-;. 

DECRETO N.o 2.tH1-cle 1i de Drzelllbro de 18!>9. 

Altera a disposição do art. 17 do Regulamento que baixou 
com o Decreto n.o 2.208 de 22 de Julho de 1858. 

Hei p:lr lH•rn lklPrmin:ti' qnr, não havenllo unanimidado 
no Consl'lho l\';l\;tl a I'I'SJll'ilo dos r••sprclhos pareeer1•s redi
gido~ e111 liinna dt' consultas, os membros uivergcntes apre
sentem por escripto sc'us rolos separados, ficando para este· 
fim rerog·ada a ultinw parln do art. 17 do Hegularnento quO' 
haixo11 COill o Decreto 11." 2.208 de 22 de Julho de 1858. 

Francisl'o XariPl' Paes Barreto, do l\1cu Conselho, Ministi'OI 
e Seí'i'i'lario de Estado rlos N1'gocios da Marinha, assim o tenha: 
cnlencliclo e faça C'.:eenlar. Palaeio do Recife em dezasete de 
Dezembro de mil oitocentos e cincocnta c nove, trigesimo 
oitavo da Indcpcndencia c do Impcrio. 

Com a RnlJriea dt~ Sua 'Ingcslade o Imperador. 

Fntncisco Xavier Paes BarretO'. 
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DECHETO N." 2.i1J:S-de 17 de Dt:zcmbro de tR~9. 

Abre ao Minislerio da Guerra hum et·edito supplementar de 
v~s:062~623 para as despezas do exercício de 

1858 a 1859. 

l\ão sendo sullicicntc para as de,;pczas de algumas rubrkas 
no Ministerio da Guerra durante o cxercicio corrente de 1858 
t859 o credito votado pela Lei n.• 938 de Setembro de 1857 
ainda augmentado com os supplementarcs creados pelos Decre
tos ns. 2.34!1. de 28 de Janeiro de 1859, 2347 de 5 de Ft>ve
reiro de 1859, 2.~05 de 16 de Abril de 1859, c 2.479 de 28 
de Setembro de 1859, Hei por bem, em conformidade da Lei 
numero quinhentos oitenta c noye de nove de Setembro de 
de mil oitocentos e cincoenta, e Tendo ouvido o l\Jcu Conselho 
de Ministros, abrir mais o cr"dito de quatro centos quarenta 
c oito contos sessenta c dous mil seis centos 'inte c tres rt•is 
nas rubricas constante:~ da tabella annexa , o qual st:rá levado 
em tempo competente ao conhecimento da AssemblÍ'a (~cral 
L<'gislativa. 

Sebastião do Rt•go Banos, do Meu Conselho, Ministro e 
Secretario de Estado dos :\(•godos da Guerra o lenha assim 
t~ntendido e faça executar. Palaeio da Proyincia de Pernam
buco em dezasete de Dezembro de mil oitocentos cincoenla fl 

no v<', trigesi mo oitavo da hulPpC'ndcncia e do I mpPrio. 

Com a Rubrica de Sua l\Jagt:stodo o Imperador. 

Sebastião do Rego /Jarros. 

'J'abella a que st~_ a•efea·t~ • Deea•do dcs(u 
data aba•indo o credito supplemcntar de 
Hs. -'loi,S:082~02S para o •~xrrcieie de 
:1858-:ISõD. 

§ 6.• Arsenaes de (~ucrra e Armazcus de ar-
tigos bellicos .................... . 

Coa·po de Saudc e Hospitacs ........ . 
·Exercito ..••...•...........•...•.. 
Div>Brsas flespezas c Evcntnaes ......• 

50:000:jb000 
30:000!1JiOOO 

324:51!ftii:268. 
!l3: 5!~:3;~335 

Rs. U8:062::.'623 

Palacio da Província de Pema m buco, Plll 1 i f!p Df'Zt:rn bro 
de 1859.- Sebastião dQ Rego Barros. 
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DECHETO N .'' 2.516- de 22 de Dezembro de tH5!l. 

Crea o Imperial Instituto Penwmbucano de Agricultunt. 

Desejando assignalar a época da Minha Visita a esta 
Jlrovincia com huma demonstração da constante attenção que 
presto á Agricultura, como· a principal fonte da riqueza do 
.E.;tado: Hei por bem Crear hmna Associação com o titulo de 
Imperial Instituto Pcmam:t::1cano de Agricultura, a qual se 
re;; ~lará por Estatutos organisados, segundo as bases, que bai
xárão com o l\Ieu lmp~·rial Decreto do primeiro de Novembro 
ultimo, a respeito de igual Instituição na Provinda da Bahia. 

João de Almeida Pereira Filho, do l\Ieu Conselho, Ministro 
e Secretario de Estad<~ dos Negocios do lmperio, o tenha assim 
entendido e faça executar. Palacio do Recife em vinte dous 
de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo oi
tavo da Jndependencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

DECRETO N.' 2.517-de 23 de Dezembro de 1859. 

Approva os Estatutos do Imperial Instituto Pernambucano 
de Agricultura. 

Hei por bc~m Approvar os l~stalutos do ImpPrinl Instituto 
J•crnambucano de Agricultura, assignados pela Directoria e 
Conselho Fiscal do mesmo Instituto. 

Joao de Almeida Pereira Filho, do Meu Come lho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, o tenha 
assim entendido e faça executar. Palacio do Hecife, em vinte 
tres de Dezembro de mil oitocentos cincoenta e nove, trigesimo 
oitavo da Independencia e do Impcrio. 

Com a Rubrica de Sua 1\Iagestade o Imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 

N. B. Vide os Estatutos do Instituto Bahia no approvados 
por Decreto n. o 2. 506 A de 28 de Novembro de 1859, qui~ 
são identicos. 
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DECRETO N." 2.t:il8-dc 29 de Dezembro dt:J 18:>9. 

Autorisa o credito supplementar de 8:32t.:ID446 para as des
pezas de diversas rubricas do Ministerio do lmperio, no 
exercício de 1858-1859. 

Tendo Ou v ido o l\leu Conselho de Ministros, Hei por bem, 
110s termos do § 2. 0 do art. 4.• da Lei n." 589 de 9 de Se
tembro de 1850, Autorisar o credito supplementar de oito eontos 
trezentos vinte e hum mil quatrocentos quarenta c seis reis, 
para as despezas de diversas rubl'ieas do l\linisterio do lmperio, 
·pertencentes ao exercicio de 1858-1859, na fórma da Tabella 
que com este baixa; devendo esta medida ser incluida na Pro
posta que se tem de apresentar á Assemblt~a Geral Legislativa. 

João de Almeida Pereira Filho, do 1\lcu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios do lmperio, assim 
o tenha entendido, o faça executar. Palacio da Provincia da 
Parahyba, em vinte e nove de Dezembro de mil oitocentos e 
cincoenta e nove, trigesimo oitavo da lndcpendencia c do Im
pcrio. 

Com a Hubrica de Sua .Magestadc o l m pcrador. 

João de Almeidtt Pereira Filho. 

'l'abella a ttue se refea•e o Dect•eto llesta data, 
autot•isautlo hutn ct•edito suttpletuentaa• de 
S:S~f.'J't)Lj,.t,f; pat•a as despezas de diver•as 
rubt•icas «lo •tiuisterio do lnat,erio, no exer
cicio tle :185S-:IS:i9. 

Lei 11. o 939 de 2(i do Selem b1\l de 18:17, Art. 2. o 

~ ~~: 
~ 39. 

~ 40. 

Evenluaes ............................ . 
Bibliothcca Publica .................... . 
Jardim Botanico da Lagôa de Rodrigo de 

Freitas ..•........•..••..•........••• 
Dito do Passeio Publico •...•........... 

1:948~539 
162~417 

6:067~885 
142~605 

Réis. . . 8:321M-46 

l)alacio da Provincia da Parahyha, em ~9 de Dezemhro de 
1859. -João de .llmeida Pereira Filho. 



( G20 J 

nEGHETU N. 0 2.5H•- de 30 dr) DIW~rnbro de 11-!5!1. 

Orç:a a receita e fixa a despe.<.a da Jllm." Camara do JJ-Juni
cipio da Côrte pam o amw municipal do 1." de Janeiro 

a 31 de lJe:embro de 18ü0. 

Hei por bem , de conformidade com o art. 2:3 da Lei 
11. o 108 de 25 de Maio de 18ft.O, approrar c mandar que se 
('XCcu te pela maneira abaixo declarada, o orçamento da receita 

a lixa<;ào da despcza da Curnara do 1\fuuidpio da Côrle, para 
o armo municipnl do 1." de Janeiro a 31 de Dezembro de 
18GO. 

CAPITULO l. 

JJ.\ llECE1TA. 

Arl. 1. 0 He orçada a receita da Camara do 1\lunicipiu 
da Crirle, para o a uno a l{Ue se relere este Decreto, na quantia 
de seiscentos sessenta e seis contos quatrocentos e quatorze 
mil réis.................................. G6ti:'J.14::P00() 

~ 1."" 

§ 2." 

§ 3. o 

~ 4.0 
§ 5.0 
§ (i.o 

§ 7 .o 

~ s.o 
% 9.0 
~ 10. 
~ H. 
§ 12. 

% 1'' c). 

§ IL 
~ 15. 
~ w. 

§ 17. 

~ J ti. 
§ lU. 
~ 20. 
~ 21. 

Imposto de patente sobre o conSlllllO 

de aguardente ......•.......... 
Dilo sobn~ a importação de bebidas 

cspirHuosas .................. . 
Dilo de policia ......•............ 
Dito de seges, carros, carroças, ... ~ ~~. 
Dito de liceu e a a mascates ..•...... 
Fóros de li rm~tzcns ............... . 
Ditos de tavernas.. . . . . . . • . . . . . . .. 
DHos de quitandas ..............•. 
Ditos de earros ................... . 
Di! o~ dt• r a r ror: as. . • . . . . . . ...... . 
Ditos de terrenos da Canwra ....... . 
Ditos de terrenos de marinhas e 

ITiilllgllCS •.••••••..••••••.••.. 

~\rrcudamenlos de terrcúos de ma-
rinlws ......•...•.......•.... 

Laudernios dit Cai!Jar u ............• 
Di(os de mariuhns ............... . 
Enwlu rucntos de a h Drás de casas de 

negocio, & c ...............•. 
Jndcmnisaf:ão pormedi<;ão de terrenos 

de marinllas ..•.............. 
c\rrua~.;õro::i.. . ......•............. 
Juros de apolir:t•s ................. . 
Pn~111ios de dcposilos ............. . 
H•· mliuwn Los rle ta!lw ............. . 

7U:000;;)000 

60:000:t!l000 
22:000::;.000 

100;000~000 
22:000l)00[) 
~:500~000 
1:500~000 

60:jOOO 
t !)11~000 

3: 000~000 
6:000::POOO 

6:000~000 

5:000~000 
()0: 000~0(10 
12:000~000 

55:000::;000 

200:t:i000 
1 :800~000 

804:;:,000 
1:200~000 
300~000 



§ 2:.!. 
~ 23. 
§ 2!4-. 

§ 25. 
§ 26. 
§ 27. 
~ 28. 
~ 2!). 
~ 30. 
§ 31. 
§ 32. 

~ 
33. 
3fL 
35. 

§ 36. 

§ 37. 
~ 38. 

. § 39. 
~ 40. 
§ 4f. 
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Ditos de aferições .....•.......•..• 
Ditos da pról.ça do Mercado .••••... 
Imposto da yenda de peixe pela ci-

dade .........•............• 
Imposto das naturalisações .....•... 
Dito de licenças para festividades ..• 
J•roducto de gencros vendidos ..... . 
Donativos ....................... . 
l\Jultas policiaes .................• 
Ditas por iufracç.ão de posturas ..... 
Hestitui~·ões c reposições .......•.... 
Cobranças da divida activa , inclusiYe 

fóros vencidos ..•............ 
Rendimentos do matadouro .....••. 
Ditos da ponte da praia dos Mineiros. 
Locaç<io de terrenos nas prac:as para 

toldos volantes .............. . 
Investidurns de terrenos ganhos para 

arruamentos .......•.•...... 
Carimbos de carroças ............. . 
Aluguei,; de proprios municipaes ... . 
Gratilieação dos despachantes ....•.. 
Jornacs dos africanos •...........•.. 
Saldo nistentc no Baneo Hural •.... 

CAPITULO 11. 

IH Dl•:SPEZ.\, 

10:600~000 
60:0000000 

500:tl\OOO 
:300~000 

1:000~000 
500:tP000 

20:000:tP000 
4.:000:tP000 

50:000~000 
500:tJ!OOO 

11:000:tPOOO 
G'L:OOO:tPOOO 

:tP 

6:000~000 

1:000:tP000 
500~000 
500~000 
500:tll000 

:tP 
:tP 

Art. 2.• fica fixada a dcspezu du Camura do l\funicipio 
da Côrte, para o anno de que trata este ]Jeereto, na quantia 
dt~ sl'iscentos st•ssenla ~~ sPis <~ontos quatroeentos ~~ I}Uatorw 
mil róis, distrii.Juidn pelas ruLI'ieas eunsluntc!' dos paragruphos 
spguinlcs.................................. GGG:4H~OOO 

§ 1. o Com a S1~cretaria.. . . . . • • .. . . .. .. . 1í:600;?000 
§ 2.• Com a Contadoria................. 17:600:;:1000 
~ 3. • Com o Thesoureiro, escrivão da receita, 

advogado, procurador c agentes .. 
§ 4. • Coii'l os Fiscaes c gllardas municipaes 

das freguezias da cidade •..•.... 
Com a directoria de obras ........ . 
Com o custeio do matadouro .....•. 
Com os foros de terrenos occupados 

pela Camara ....••............ 
~ 8. • Com a abertura c alargamento de ruas. 
§ 9. o Com dilfercntes obras que se deverão 

12:896~210 

3:J:700=iji000 
9:2!~0~000 

17:200~000 

'~0~000 
12:050:j;OOO 

fazer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ü0:600:t~~OOO 
~ 10. Com o pagamento da divida pa~siva. 81 :705:f,\3:l8 



§H. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 1/L 

§ 15. 

§ 16. 

§ 17. 

§ 18. 

i 19. 
20. 
21. 

§ 22. 
§ 23. 

§ 24. 

§ 25. 
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Com o pagamento da divida de paral-
lelipipedos ........•........... 

Com o pagamento á irmandade da 
Gloria do Outeiro ............. . 

Com os juros de apo!ices do 1. o cm-
prestimo a 9 °/o· .............. . 

Com a amortisação do mesjo rmprcs-
tinlo. • . . . . . .••.••........•.. 

Com os juros de 200 apolices do 2. o 

emp:estimo a 7 °/o .••.......... 
Com o.~ juros de 6 °/0 sobre 10:000~, 

resto do contracto da compra de 
7 casas da irmandade da Gloria do 
Outeiro ..•......•..•.......... 

Com a manutenção de africanos, in
clusive o vf'ncimento do adminis
trador, guardas, &c ......•.... 

Com as custas a que está sujeito o 
cofre municipal ............... . 

Com despezas judiciaes ............• 
Com restituiçües c reposir,ücs ...... . 
Com a impressão das actas, balanços, 

orçamentos, & e ...........•... 
Com o levantamento de plantas ..... 
Com o tombamento das terras da Ca-

mara e marinhas ............. . 
Com papel, livros, & c. para o ex-

pediente ..•••.•............... 
Com cvcntuaf's ..•............ · .... 

CAPITULO 111. 

DISPOSIÇÕJ~S G EH \ ES. 

29:6i/~~51G ' 

5:000~000 

ti:310~000 

25:000:tPOOO 

7:000?POOO 

600~000 

9: 1 09::?800 

4:000~000 
3:000~000 
500~000 

4:800:1;000 
1 :600:tJ!OOO 

1 :500;pOGO 

2:000~000 
!~:688~116 

Art. 3.° Fieão em vigor, como perruanenles, qw.lest.juer 
d isposiçües dos Decretos dos orçanwntos anterio rcs que nilo 
versarem sobre o orçamento da receita c fixação da despcza, 
e não tenhão sido express:1mente revogados. 

João de Almeida Pereira Filho, do Meu Consel110, Ministro 
c Secretario de Estado dos Negocios do lmpcrio, assim o tcuiJa 
entendido c faça executar. Palacio da Par~hyba em trinta de 
Dez-embt•o de mil oitocentos cincocnta c no' e, trigesimo oitt~vu 
da lndependenda c do Imperio. 

Com a Rubril:u de Sua l\Iagesli.Jde o 1111 per a dor. 

João de Almáda l'crl'il'a Filhu. 
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DECRETO r-1. 0 2.520- de 30 de Dezembro de 1859. 
Abre ao Ministerio da l:<'azenda ltum credito supplementar de 

1. 799:506~0!,.8, para as despezas do exercicio 
de 1858-1859. 

Não sendo suficiente o credito da Lei n.• 939 de 26 de 
Setembro de 1857 , c os supplementares abertos pelos Decretos 
n. •• 2. 41:3 de 30 de Abril e 2.488 de 30 de Setembro do cor
rente anno, para a despcza que deve ser realisada pelo Minis
terio da Fazenda: Hei por bem na fórma da Lei n.• 589 de 
9 de SPtPmbro de 1850, tendo ouvido o Meu Conselho do 
Ministros, übrir hum credito supplementar de mil setecentos 
norcnta e nove contos quinhentos e seis mil e quarenta c oito 
réis, que será distribuído de accordo com a Tabclla annexa, 
e em tempo competente levado ao conhecimento da Assembléa 
Geral Legislativa , ficando annullados os creditos das quantias 
de 180:000:)pOOO c 260:000~000, abertos para a rubrica -Evcn
tuaes- pelos referidos Decretos n.•• 2.413 c 2.488. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Senador 
do lmperio, Presidente do Conselho de Ministros , .Ministro e 
Secretario de Estado dos Ncgocios da Fazenda e Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional assim o tenha entendido c faça 
executar. Palacio da Parahyba do Norte em trinta de Dezembro 
de mil oitocentos cincoenta c nove, trigesimo oitavo da Inde
pendcncia e do lmperio. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 
Angelo Moni.z da Silva Ferraz. 

'l'abella a que se refere o Decreto n. o S.õ20 
clesta data. • 

§ 3.• 

§ 5.o 
~ 6." 
~ 8 o 

§ ü. 
§ 20. 

§ 25. 

§ 26. 

§ 29. 

.ltuo.~ ~~ anwrtisação da divida PX

lel'lla fundada , caleuludos ao 
cambio de 27 ......•......... 

Ditos da divida inscripta antes da 
emissão das respectivas apolices. 

Pensionistas do Estado., ..• : •.•.. 
Aposentados ................... . 
Thesouro Nacional .............•. 
Mesa de Rendas e Col\ectorias .... 
Administração de terrenos diaman-

tinos .•.......•.... · •...•• • · 
Juros dos emprestimos do Cofre 

dos Orphãos. . . . . . . . • • • • . . . • 
Reposições c restituições de direitos 

e outras.. . . . . . • . . . . . . • • . . . 
Gratificações ........•.•........• 

1. 510:506:tP048 

3:000~000 
20:000~000 
25:000:t1!000 

5:000:jp000 
50:000:tP000 

6:000:tP000 

100: OOO;JtOOO 

70:000~000 
10:000!1POOO 

------
1. 799:506:tP048 

Palacio da Parahiba do Norte 30 de Dezambro de 1859.
AngelÕ Mo1Ú::; da Silva Ferraz. 
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lJECHETO N." 2.t>OO A-do 1.0 tl1~ Novembro ue 1859. 

Crea o Imperial Instituto llahian.o de Agricultura. 

J)esPjando a~;signalar a !·poca tle Minha risila a esta 
l'roYincia co111 ltUHla nova lkmonslração da consta11te atteução, 
lJUP PrPsto ú "\gricultura, como a principal fonte da riqueza 
tio Estado; lki por bem Cn•ar h uma Associaçiío com o titulo 
do Imperial lnslituto Balliano ue Agrieultura' a qual SI~ regu
lará por Estatutos organisados SPgundo as basPs, que com 
este baixüo, as~ignadas por João de Almeiua J)en·ira Filho, 
do ~Imt Conselho, Ministro e Secretario de Estado uos l\ego
cios do Imrwrio, quP assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palaeio na Cidade de S. Salvador da nahia de Todos 
os Santos, fl!ll o primeiro de Novembro de mil oitoce11los e 
tÍIH~oenta P no\ I', lrig<'sinw oitayo da lndep!mdt'neia e do 
lnqwrio. 

Con1 a Huhrica de Sua l\Jageslatle o Imperador. 

Joiio de A !me ida Pereira Filho. 

Un!i'.lt~~ n &lnt• ~e J"el'twt.~ o !l)em·eto :'\'." 2 • .-oo A 
dt·~ta data Jnu•a o~ ~~~ta.tuto~ do l•ttt•e••ial 

ln"'tiáu~o l~ahinno de ;\ga•ienlhwn. 

1." U Imperial Instituto Bahiano de Agricultura terá por 
Pspccial objecto <lll~nar, e dar desenvolvimento á lavoura 
dt>sla Província: jü iliwtlamente 1wlos nwios ao SPit alcance, 
j<i illdiredanH'nli', auxiliando o (io\1'1'110 lit'ral t• Pro\indal 
1'111 tudo quanto possa conconer para este lim. 

:!." Co!Hpt)r-se-lla til' soeios ell'edi\'os, honorarios, e Cili'

I'P~poltdentes l'lll numero illimitado, c será administrado por 
h unta Dircelnria de sete membros com tlelt'gados, que a au
xiliPm uos lllltnicipios de fóra da Capital, e por hum Con
sellto de vintt• e hum membros, competindo ú primeira a 
gerencia dos negocios do Instituto, que não forem pelos 
Estatutos expressamente reservados ú Asscmbléa Geral; e ao 
segundo a fiscalisação dos actos uaqul'lla. 

3.• Us membros, tanto da Directmia, como do Conselho 
Fiscal, serão da primeira vez nomeados por Sua Magestade o 
Imperador; e subsequcntemcntP pelo Presidente da Província, 
que os cscolllení d' entre os soei os etl'ectivos. Os r<'spectivos 
PresidcntPs P \-iee-Presidentes snrão Sf~mprP de nomPaçfio Im
purial. 

Se dentro tle dous êlllllOS' contados ua data da primeira 
llOtneação ua Dirceloria' e do Conselho Fiscal, hOU\Cl' vaga 
ou impNlimento por mais dt• Sl'is mezPs dP alg-nm de seus 
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nH~Iubro:;, ,~1 nonlt~tttün t!l' qn~~iH d{'~~,e :~u;J.~I~lt!i~Ju :-;cr~~ f'eUalHlf 
Sua :\fagPstatle o lnqH•rador, co!~;pr·~:Pdo "":' Pi!''l!l!ll l'a:w'; :\n 
l'n~:-~itknln tia Provineia, UHiliH~o fi'l:~.s::t·en! os d:HJ; an;w,;. 

4." O fundo soch! sr•r:í (!mnado -da'" .i'Jia:; <k.'i ::r:do:> P!ri•clir('' 
r l'O:Ti'~ponllent•·~: d:!~ annuil1:t·!P; dw; p;·i:::,•:;ds: do' <'i:P:l·· 
tiyos q111~ o lnslilll!tl J'l':·dwr dd Co>. i'l ,,,, \ ;l'l':d ,. du 1'm
vincial e do:; parlicul:m·~, da t·,•n,l;: do Cnpiinl du Ll:;li!Flo, 
c tle tudo (ItLHJ[O rs[P vi::r a :ld'['ririr por cu 1r;.; mei(>:C. 

5." O Pr<'~ident<~ da Pro;inr•i:\ ,;pr[J erm:;idr·rarlo l'r:•3:ti;•niP 
lwnorario tio In~!iluto, qn:mdn n:;o :;tja t'!l>c:i·,o: n lanío 
n'hunr, eomo n'ou!r:l caso IPr!J o dii\•i!o <1t· ::•;:;i:;tir [::; sn:ls 
:.r•ssiies, e de sustar ;;{,·· ddinií ir:1 tlt~•·is:io c'o e ;c·,'<·rno :1s dP
li1H•raç~<1es, <fUI' í'll{:•!Hll'r prnjn<:ic:nr•s a:> !itn para qw· i;c <'l'('iitlo 
o r nstitnlo. 

().a Scrfío consictf'l';alns l'P 1!'P:Jt:•s c:-; seni,:o:i. t.pl:) f(JJ'('iil 

prestados ao In:;[i!ui:J com r:r>lo, ;:_:-;:;it~lii;l;,d:·, <' (kl1iCJ(:i1o nilo 
vulgares. 

7." Logo <[llP forem ilOlllt'al:n,; o; lllf'illhl'n~ da I:irec1nri:t, 
e do Conselho Fiseal, tra ll!rilo dt) n'~'!l 1 ub r sollre ,·s! <Js h:• sé•:-;,. 
e suhmcttcr rÍ approva(':io·tlo Cov('l'!lo, o,; E:;!;ll ulos qw· llne!ll 
reger o Instituto. Palacio 11~1 Cirludn tle S. Salvador <la 
.Bahia de '~dos os Santos, C!ll o p:·imeiro <k J\'ovemlJro de 
mil oitocentos c cincornta e noF•. 

J oito de Almeida Pl'rrira Fi f !to. 

Approva os Estatutos do Imperial l11stituto Uahiano de 
Ayricu7 l ura. 

Hei por bem approrar os l~sLtlulos do lmlwrinl 1nstilulo 
!Jahiano de Ag-ril'ultura, nssigncHio' prla Hin•c!orin (' Consl'lliu 
Fiscal do mesmo Iuslilulo. 

João de Almeida Pc•reira Fillw, tlo M1'11 Consdl~tl, .1\iinislm 
e Secretario de Eslado dos Negodos do ltup(~rio, o l:~nlw assinr 
entcutlido e faça e\J'eular. Palacio tia Hallia ('In dezoilp d1) No
vembro de mil oiloccnlos e cinco<'Hia e IIOH', trigesinw oi!ayo 
da l11depcndcncia c do lmperio. 

Com u Rubricu de Sua Hagcslade o Inlrcrador. 

J oi'io dr: Almeida Pereira Filho, 



~~~~ ~llÚIÍ0~ lllaJ.•a 0 lmJu~m·iul Instituto Dnbiano 
(lc !lgll·icultnra. 

C.\PITULO 1. 

Do fm do lnstitnto c de sua m·aa11isrtrtio • 

• \rt. t.o O Imperial Instituto Bahiano dn Ar;l'ieullura 
f11nrlat!o na Capilal da l)rovinciu da Ballia JlOI' Sua l\Iagcstadc 
o !mpcra<1or, soh a Sna immcdiala prolccç.iio, tem por fim ani
rn:Jr c desenvolycr a lavoura tla Pnnincia, já dircctamcnto 
pelos meios a sen alcanc(', jú indircctamf'ntc auxiliando o Go
verno Geral c Jlrn-dnci:ll em tudo quanto possa concorrer para 
c:;(p fim 

Art. 2." O Instituto dever;\ em porpon;uo com os seus re
cursos : 1. o, fnndar escolas c estabelecimentos normacs em que 
se cnsinCill os principias, c se cmaicm os sys!cmas mais con
Yen1entes de C'lHnra da terra c sua preparação, os mcthodos 
qne possf\o nH~liwr con!'mTcr para apcrfci-;om· o fabrico dos 
protlnc(os a;:>:;·!cola:>, faz\·ndo a rxprnsa:; suas a introducção de 
m:dd nns o in:;! r:mu~do:;, qu;, far:il i lCill o tra h ai h o, e melhorem 
os proccs~ns n! (~ ugora empregndos; 2. ", f'stmlar por s!, c por< 
meio ele co:T',J!ss0rs S\E13 Hus diiTcrcntPs pontos da Província 
os meios t1c L~f'i!i11r o transporte dos gcncros pnra seus princi~ 
p:1rs mcr~:a{1:1s, b•nrlo r.m at!enção a commodidadc do preço 
da conr1urçi\o, e s;~a m('nor morosidadP, c representar áccrca 
daqndtcs meios ao t:ovcrno {~era! c rrovincial' indicando a 
convcniencia de l<'Y<J-!os a effcito; :l. ", formar e rc;-cr annualmento 
a Estntistira rnral <1a Província acompanhando-a de huma me
mnria, em qw: S(' nponi\:1 o ('~;latlo da agrirnllnra, a marcha 
f:l'.'or:m·l on prcjadirial das f'Slaçües. o rcel'io ollt~spt~rallt;a das 
c:>!llcilas, a cse;J~;scz on nhundancia dos gnncros alimcnticios, 
as eaun:. n (Jl;O se possa attr!huir a sua clccadenc!a on pro
g'l'("i'i:), íl !l~t\lrt'Zil. dos llO'.'GS rrocco,sos introduzidos, (jllllf'S aS 

~:ws V:l!lL"·.·:no: :. n:; r~·o•;j(kncins q~!P S~ ckv~o lom:1r para eom
nalsr lt1 ~'p~:'nnh:L;, e ot~~.ras tnolc:Jtlas do :'!,i:l~~o, nnnnnr·s, c a,·cs 
dmncslirns, qn<w~ m n:weilios · gpplicndn5, fllll' melhores rc
su~lc;dos prdico:; aprcs,~nlnrilo: o abandono, decadcncia, e 
progresso (lo:J estntclccimC'ntos r~aacs mais itllportantes, o es
tado de nr1mtl~;c;~ra;_:iio elo:' que pnrtcnccrcm a urplluos, ausentes, 
l' a:' \if'.>:~::ns l";r:ll,mr~::le i;npcr1i(1ns <~t, por si mesmo dirigi-los: as 
r.v:'.''' pí':·m ;iJ:·,~l;~:; Oll tnmitoriéls da <lccntknf'in ou progresso 
t':1 .,,,.;C'J~it1"' •w·~ !rc·: "I''"Y .,,1f,l·i•H'cs · ílnrll'l'CilÍ" tndo q•wnto-
l
,.,.";:.l•" ',,~·~·;,,."~·:,.· .. ':l ·1·,1; ,;:1;.~· .' [;·~· -, .. '."'1:. ~ !1l;,.~t,c·· ll-;'ln P"I'I'oLdi'co' 
,\,, ._•( !• -"--'' "' •> l '· '\)\_ , { , •'• ' (_!L{ !_ '-' • d!.. i lo ;: \.. • 

a ("~l;:)il~;:L;; ~;uas, (;n~ P~:clusivan1c·:1l~ t;·ate da a:;riln1lnra, no 
c;'wl, :::J-;n r:o; t:·nlJ;:ilw:> pl'opricc; tl.o ~n~•tiluto se publiquem 
Ltligo;, men:nrLls, ii'ad:11'<,:fit':i, n nntiri<lS i!ni;mlnntes para a 
nYO'll'n, :• qq:- '":pnn~l'l :•m li•qn;v;,·:n nenmn1ndnd;\ a intcl-
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Iigcnda da ~Pneralidadc dos Lavradon•s os mPlhorcs mPios de 
I'Uitivm· não só os gcneros mais usuaes e con hneidos no Paiz, c os 
novos que devão ser introduzidos, como o trnlanwnto P (~rPnção 
de gado, e de animacs poueo ou não conhecidos dn melhon~s 
raças, e aves domesticas: 5.", cuidar <la substi!uir,ão dos braços 
neccssarios a louvoura, já por meio de maehinas n instru
mentos aproJ3riados, estudando c ensaiando o sy~lcma dn co-:
lonisação nacional n estrangeira qun ran•ça mais prolicuo, ja 
auxiliando o Governo neste empenho; fi. o, m;uHlar vir non1s 
sementes, renovos de plantas já I'Uitivadas tlil Provinda, c (jp 
outras que dcyão ser in I roduzidas, rwvos aniHJ<ws orr pouen 
conhecidos ou de mcllwrcs raças, c distribui-los pelos Fazen
deiros c Lavradores; 7. 0

, promover a exposição nnnual dos pro
duetos da lavoura animando-a por meio de premios e facililan!ln 
o transporte c venda dos mesmos produetns. 

Art. 3." Os socios do Instituto serão em nunwro illillli
tado c distribuídos em tre5 classes com a denominu~.:ão de ef
fcctivos, correspondentes, c honararios. 

§ 1. o Só podem ser soei os eíl'ecthos os FazcndPiros, Lan;l
dorcs, proprietarios, capitalistas ou negociantes matriculados, 
residentes na Província que se tenhão ins(Tipto como socios dn 
Instituto. 
~ 2." Os soeios correspondentes dCYPill reunir as mesmas 

condições estnbelccidas no § 1." com a diiT!·rença ele terem a 
sua residencin fora da Província. 

§ 3." Soei os honorarios S(Í podem ser os que, Plll hora nflo 
lendo as condiçües dos §§ 1. 0 e 2.", lcnltão concorrido ;l hem 
da lavoura, já por meio de escriptos importantes que trai em 
de melhoramentos rclathos a agricultura, P .iú p<'la invenção 
c introducção àc novos processos (' maellinas t}Ue f~wilil('lll o 
trabalho da CUitUI'a, C do fnbrico, C de quat'S!(lll'r meJhora
lllentOS tendentes ao hendleio da ngrieultnrn, nos S!'IIS div(·rsos 
ramos. 

Art. /L" Os soeios ell'cdivos t' rorn~.,pondenles pllgarJo 
no acto da inscripção hnnu1 joia que não scriÍ nunca menor 
de duzentos mil réis. 

Além da joia, concorrerão os soeios f'lleclivos eom lruma 
prestação annual de cem mil rt'~is. 

C:\ L'I'lTLO 11. 

Do /undo sociaf. 

Art. 5." O fundo soeinl eonsistirá nas joias c tHliiUidadcs 
dos socios : f'lll quaesquer prC'staçt"'íes, on dona lhos que o 
Jnstituto receber do Govcmo (;er<"tl e do Provineial c dos parli
ticulares, da renda do capital do Instituto, c de tudo fJ!Wnlo csl() 
vier a adquirir por outros meios. 

• 
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Art. G." O fundo soda\ quando não tiver nppli(~ação ell'ec~ 
tiva será posto a juros na caixa filial do flanco do nrazil nesta 
Capital, ou em outro Estaht~lecinwnto igualmente acreflitndo. 

CAllLTULO lll. 

Da wlministraçtlo .~ocial. 

,\ri. 7 .o Todos os negocios do Instituto qtw nüo são 
f'X[ll'(•ssamenlll n·sNmdos por pstcs Estatutos ú AssPnthlt'•a (;eral 
dos socios, serão decididos por huma Dircdoria de sele 
mctnbros, n por hum Conselho Fiscal de vinte Jmm membros. 

Art. 8. 0 Os lllllmbros da Dinldoria e do Conselho Fiscal 
serfi(' nomeados da primeira ve'l por Stw 1\lagestadc o lmpc
ra(lor, e suh~;t•qnent<•mcnte pelo Presidente da Proyinria d'cntre 
os sodos dí'l'diyo;;. 

Nas yaga;; ou impedi nwnl o por mais do seis mezes dos 
nwmbros tla Directoria e do CunscH10 Fiscal, serão estes 
stlhstituidos 1lcntro <los pritnciro:' duns annos contados da dnta 
das prinwiras nolllí'ilÇiks por quem o Imperador Designar, e 
passados os <lous annos pelo Pn·si(knle da ProYincin. A' este 
compeln tawbem a nolHCa<,:ilo (los suhsli!utos, semprr~ que o 
i mpctlimen!o fl\r rncHor de seis nwzes. 

Art. \). 0 As l'lli1C(_'cl('S qw·rd() lluns, quer de onlros membros 
dtu·aritn dous annos, poill)lldo lorlavia ser novanwntc nomeados 
!it' as~im o Pn[nllili'r r·mhl'nit•rtlc o ;1n·sirlcnte da Provincia. 

Art. Hl. A Dir:~r!oria e o 1:onselilo Fhr.tl, sNilo presi
didos :•or l:um d:· s•n:-> nwinbro; qne Sua .\iagr•stade o fmpe
rador Dign;ll'-:;1' do J'~o:n~·ar, cxc,~plo quando o Mesmo 
.\u~n1sto ~·ienhor l!onrer por b<·m Designar para presidir a 
DirPeloria, o l'l'l•,;i<knt<~ da ~)!'0\ inria, {lOI'<(lW llC'~lc caso seni 
o Pr<·~.idr•nk q111'1" da Pin·!'loria, qur•.r tio Cons<'lho Fiseal. 
i\os SI'IIS inqwdillH'Illos ou Llllas os Pn·sitl<'lllr•s da Hirecloria 
I' do Con~;elho !'is1::ll S\'l'flO suhstiluidns pelos seus respectivos 
Yicc-PresidPntes : e na rllta dl'S[PS por qnem designar (l Presi
rkntc da Prorinl'ia. 

Art. 1L A Direeloria tcl'LÍ al1;m do Prcsidcn!C', c do 
Vice-Presidenll', que são de No11wação do Imperador, hum 
Seeretario : e o Consc!llo Firwnl nk·m do Presidente c do Vicc
Presidentti, que são tambem dn Nomca(,'ilo Imparial, dous 
Sccrctarios com n tlcsi~·.mH:ão de 1." e 2.'', sendo e~te c aquclle 
escolhidos d'entrP os seus memi.n·os pelos respeelivos J'.·, ~identes. 

Os S<~<:rclarios senirão por dous annos, e nos seus impe
dimentos on faH~s serão subsliluidos por quem flcsignar os 
Pn~sidentes da Direcloria c do Conselho l'iscal. 

Art. 12. Compctn a Directoria. 
~ 1. o A gcrcnda de todos os negoeios do Instituto, que 

nüo pertencerem a AssernhU•a Geral on ao Conselho Fiscal. 
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~ 2." A nomca~ão c demi::suo dos empregados de que trata 
o artigo. 
~ 3." Apresentar ao Comdho Fiscal, quinze dias antes do 

annivcrsario da inslallacão do Instituto hum relatorio minu
cioso do estado da nsso(:iação, de todos os seus aetos n de tudo 
quanto possa interessar a marcha c progresso do mesmo Instituto. 
~ r,._o Organisar o orçamento da receita e dcspeza p<ll'll o 

anno seguinte, c em ia-lo quinze dias antes do anni\ersario 
da instali;H;fío do Instituto ao Cons~~l!to Fi~a·al com o b;dan4:o 
c documentos comprobalorios das contas pcrletwcnll'S ao nnno. 

§ 5." . Prestar ao mesmo Conselho todos os (•sclarel'imcntos 
que por este forcru exigidos, tanto no que coiH:emc aos objeeloG 
de que tratão os ~~ 3." c /L" deste artigo, como no tor;ndo 
<lOS outros assumplos de sua competencia. 
~ 6.• Apr~scnt:tr a "\ssPmbl{~a Geral os li\'l'os, relalorio~;, e 

on;amentos impressos 4:om os parecerf's, additamentos f' ohser
vaçCíes do Conselho Fiscal, CJIIC para ('ste fim lh'os dnolver;i 
com a precisa anlceec!eneia. 

§ 7. o Convocar a Assemhlúa Ger;tl para a~~ ~essües ordinarias 
c extraordinarias. 

Art. 13. A Dircdoria cdcurarú scss::io, sentprc quo ftlr 
conyocada pelo respectivo Presidente por a~sim o exi!-;in·n1 os 
twgocios á seu cargo, c pelo menu:; ltuma YN em eacla mei:. 

As deliberações da Direeloría serão tornadas por ma!oriu 
de votos, tcmlo o Presidente o de qualid;l(le nos casos de ('lll
palc•. 

Art. 14. Ao Prrsidenlc <la Dircrtoria c;1lw rxt'( ular P faz~' r 
cxre11tar as <lelibrraçiit's desta; assip;n:u rom o ~.;urd«rio as 
actas das scssücs, c toda mrrespondencia P e:q:cdit'llle, t>xrcp!o 
<IS reprcscnlaçüC'S dirigidas aos Po(Jpfp~; I ;naes, a :\s~f'lll hka 
Provineial, 011 ao Jlrp:;i(knln da l'rovi11ria, iiS qll:tP:; ~;nfío as
sig-nadas por lodos os Din·dorcs tftlt~ (i,•·rl'!lt \oL>do sol!l't' a 
ma teria. 

Art. 15. 1\ Dirt·dori<t por si, por ill:;tHll de ::>t~!ls lllClubros 

ou por Delegados, visilará os estabelecimento:> rur:.cs lllais adhm
tados, c procurará anima-los, jú por meio do in~;[!luto, jiÍ 
solicitando n cooperação do Govemo (;era! c Provinei<d quando 
entender que alg11m dellt•s a nt:•rcn' e cnrue de protect;iio 
especial para seu maior c mais rapido dc~hnolvimr'tlt'>. 

Art. Hi. Não sú para o 11m deelnrado no artigo <mtecc~ 
dente, como tambcm para an:xilb-la no cle~t·mpen!w (]ns ftmt·<;41e:; 
a seu cargo nos munieipin:; de fiíra da CDpi~;tl, a Din~ctoria 
nonlr-ará eo;nmissücs rle tres n ('ineo lltct::tro~ d'eni;'(' o:; soc>os 
cffectivos, resiflPn(c~ em C<Hla mnnicipio, cotn n (:'tw;nit•nr·f!o de 
Cornrnissües mu:~icipae~; de agricuitnru, e e<ml "" ;l[Í!'Jl:n:;;lil'~ 
declaradas nos arts. :W, 1:0 c 4.! do ca!'itnlo !:. 0

• 

Art. l'i'. A Dirf'c.[oria pnH·ur;L·ú (:orre·; 1 ;mHkrn~~ C()lll a 
Sociedade .\tnili:ulura da l!!tlns!ria :'iêlcinu:\1 do lUo de J<!llciro, 



c com outras deste gcncro Nacionacs ou Estrangcit·as. Assignará 
tunhcm a Revista e os rcriodicos mais interessantes de 
Agricultura publicados no lwpcrio c fóra delle. 

Art. 18. Ao Conselho l'iseal imcumhc: 
1.0 Tomar conta a Dircctoria, c examinar as propostas do 

on:anwn!o, inlcrponclo sobre ellas seu parecer por cscripto, 
antes de S('J'elll pr('scnlcs {\ Assemhlóa Geral. 

~ 2. 0 Au!ori;;:r n:; rkspczas e:-;lmordinariao. qne a Dirccto
ri•~" llvcr Iwce:;sid;:;\e rk fazer, senrlo como la('S consideradas 
todas as que, nfio tent~o ~;ido rleterminadas no on;amenlo em 
vigor, fon-m lm1ayia rcdam;Hh;c, urgcBtemcnlc; nesta disposição 
ni\o se inclue a f~1::uldadl~ de aulorisar qualquer cmprcslimo 
sob a rcspousaüllilladc r:o Iustiluto. 
~ :to .\("on:;clll<!l" a Direeloria ('ll\ lmlo qne f<'n· por cll11 con-

~ui lndn. % .':.,o Clla1llé11' a altcH:ão da J)ircctoria em termos conve-
llientcs rara quaCS(!lH'l" arto~ que lhe parcçfio prejndiciaes ao 
lnsl ilulo. 

~) t)." l{cprcsPntiu ao ·Presidente da l)rovim~ia conlra as me-
llitlas em que insistir a Direetoria a despeito de suas ohserva
<:ões, quamlo cn\/~m1cr quo dcvuo ser dl'sde lo~o suspensas. 

~~ o.o E\i;-~\r d:1 U\r(~ctoria, e quando esta o nfio attenda, so
licilar dD !'resiklll<~ da Pnnincia a eonvocaçf\o cxtraordina
ria da Ass·'n<bh'·a (;era!. 

.\ri. D. As í1l'!i !wraciit's t1o Conselho i<'iscal serão tam hem 
tomadas l'''r maioria úc y~1ios, letH!o o l)rcsirleule o de qua
litiade no r''~O de empate. 

As :re1m':.c::LH:i"it':; que o Cons{'lho julgar eonvmlicnlc di- . 
rigir nos FotL·r:'~ f1o .Esli.:rlo, <Í. ""'.ss:~mhl<''a Provincial, ou .aô. 
Pre:;idl~nl<~ da i'ro; 1lll'iil, sprflo a:;~i:-;nada~; pelo:; membros do 
t:<Hlst•llio t!lW li\('i'('lll \OI.:Hlo sohn' a t!Piiht'l ;u:fío lmlla(la, scndq 
toda a l!lai:; cnrn'-'POIIdt'IJria éiS~i;·,nada pP!o l'n'sidt'nle \~ p('h~ 
~etTclario. 

Art. 20. 1\s ad:1:> e lot1o o cxprdit•nle c eort'espondcncia, 
quer da 1Hrertoria, quer do Conselho Fiscal, c d::~ Assemhléa 
Geral, :;crüo fritas pdos resrwdi\os Secrdarios ou sob suà in
wc!liála (]ircT:lo. 

Art. :).l. ·· 'Ll!!(O a Dirccloria; COlHO o Conselho l<'iseal de-
verão pre-;t:ll' proPT!<IBH'!lte os csclan:r;iuwnlos on pareceres que 
furem cxi;~idos r·:•!o l'r;•:;i(k:llt~ tln Provinda úrerca ele ohjcclos 
t'OJH_'PE'i1P;1t('S ;! (};_~Titlll i U l't1. 

_Art. :~:t .. \ \~;:;~'!)!bil'a f, ral l'Pilil:r-;.;e~ha sob a Uirecção 
1 p. . 1 • 1 l"'to,' • • ~ co L'i ("Sl'd\np; (íli ~~ reC.t'li.'ii~, O~l ~~e q!H'Hl ~nus lCZCS nzrr, CIO 
se:.;<;n onli•;:;(;t L!l ;•;.,,her:;:n·io rLl im:t;\l:;\~·fío do Instituto. 

Hem~ir-~;·~-lw <ll(",l (1i:;to extraordinarianwntc sob a mesma 
l)re~tideDcin, sc·lui·:r(~ q:1e r(·:~ eonyoctu!a pela l}ii'ccloria com ac .... 
eorl~Ll do P~·esLkLi<' th rroYi~Cl''a, Oll p~li" designação deste . 

. \r!. ~:L Co;npúi'-S~'-lla a :,;;;,·inbl~~a (;<'ral de lodos os 
2 

.. ~ 
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socios dfcctivos, honorarios c coiTcspondentes, que qnizcrcm 
compnreccr. 

llt·lla fariio parte R Dircctoria fl o Conselho Fiscnl, á cujos 
membros dar-se-hão lugares separados, e hem assim aos soeios 
honorarios, e correspondentes. 

Todos os soeios poderão proprlr e discutir, mas sômcntn os 
pffcclivos votarão. 

Arl. :u~. Na falta ou impedimento do Presideule c:la IH
n~ctoria, servirão para a direcçüo de todos os traballhos em subs
tituiçiio do nwsmo Presidente: 

1." O Vice-Presidento da Directoria. 
2. o O Presidente do Conselho Fiscal. 
3. 0 O Viee-Presidcnln do mesmo C:onsclho. 
!, .. " O membro da Directoria ou do Conselho qtw ft\r dr•

signmlo pelo PrcsidPntc da Provinda. 
Art. 25. S Assembl{~a Geral teril hnm 1." c hum 2. o Se

cretario, lflW scrilo no111eados pelo respectivo Presidente na Sessão 
mmivcrsaria, c SL't'\ irãe por dous annos. 

Art. 26. Todas as declarações da Assembléa Geral serão 
tomadas por 111aioria de votos, lL•ndo o Presidente o de 
qualidade, lauçamlo-se a votação na acla, e publicando-se sem 
demora no periodico do Instituto, e em oulro da Capital da 
Província. 

Art. 27. A Asscmbléa Geral compete: 
Lo A approvaçiío dPfinitiva das contas c dos netos da lJirw.

tol'ia c do Conselho Fiscal. 
2. o A decretação das despezas, e o modo de satisfaze-las 
3. 0 Hcpresentar aos Jlodercs GeraPs, a Assclllhl{•il Provin

cial c ao Pn·sidente da Provinda sobre l11tlo quanto possa con
correr· para melhoramento da lavoura. 

!~.° Fazer as alterações que a expcriPIH'ia aconselhar uos 
presentes Esta lutos Jll'lp modo indicarlo uo art. 1)7. 

A ri. 2H. Nas st•ss(ícs onliuarias podt~r-sc-ha t r;llar dt~ Llllos 
os assnmptos comprehendidos no artigo anteccc:lento,. sondo a b
solutnmente prohibida qualquer discussão sobn• maiorias alheias 
ao fim do Instituto. 

Nas extraordinarias tratar-sc-ha exclusivanwnto rio objcclo 
especial que tiver motivado a convocaçuo da .\ssemblt'·a Geral. 

Art. 29. !\a Sessão ordinaria de cada anno, depois dn 
proceder-se a nomeação dos Sccrntarios, quando esta dPva ter 
lugar, come~~arão os trabalhos pPla distribuição dos relatorios 
da J)irectoria, e do Projecto de Orçamen lo com os Parcr.cres 
e observações do Conselho Fiscal, seguindo-~c a Ltpresentação 
das contas, c do respectivo parel·er do Conselho Fiscal, c a dos 
trabalhos das Commissões Municipaes de agricultura de que 
trata o Cap. 4. 0

, as propostas que os socios quizcrem fazer 
c a discussão de quacsquor assumptos conccrncnfcs aos fins do 
Instituto. 
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.\rt. 30. A Asscmbléa Geral poderá tt·abalhar c <ldibe
rar com qnalqtwr numero de soei os eiTcctivos, qtw comparPrercm 
no lugar e hora designada, com tanto que nas eonvoeaçCíes para 
as Sessões cxtmordinarias tenhão sido todos avisndos com a 
precisa antcccdencitt, por annuncios impressos nos Jornacs da 
Capital, c nos l\lnnil'ipios da rcsidencia dos socios, ou por cartns, 
quando ahi não l1<1ja .lornncs. 

Arl. 31. A sessão annua da Assembléa t~Nal pmkr;i du
rar mais de hum rlia se ella assim o resolver, tcntlo em attPnção 
a afllueneia P imporlancia dos ncgocios que houver de tkcidir. 

Art. 32. Se alguma Resolução da Asscmhlí·a G!·ral fôr 
contraria i\O parecer da Directoria c do Conselho Viseal, e 
l't1ll'tHicrcm ambos, que devem sustentar o seu voto julgando 
prejudicial aos interesses do Instituto a delibenH;üo tomada, 
lir~arú esta suspensa c será a questão levada ao conlH•eimento 
do Governo Imperial com informação do Presidente tla Pro
víncia para final solução, podendo todavia dú-la provisoria
mente o Bwsmo Presidente nos casos urgentes. 

Art. 3:3. Nas Actns da Assembléa Geral far-se-lw expressa 
ment;ão dos seniços notaveis feitos ao Instituto, e dos nomes 
das pessoas, que os tiverem prestado com zelo, assiduidadn e dedi
cação, não vulgares, c os votos de agradecimento que por esse 
rnolivo a Assen1bJ,"a Geral lhes tiver dirigido. 

As copias destas Actas serão pelo IJresidente lrnnsmiltidas 
ao Governo ImpPrial. 

Art. :Y~. O Presidente da Província, quando nfio seja 
ctl'cctivo, he sempre Presidente hono.rario do lnslituto, e tanto 
n'ltum como n'oulro caso poderá assistir as Se:-;sfies da ,\ssem
blóa Geral, da Direeloria, ou do Conselho .Fiscal, lendo as
sento ignal ao respectivo Presidente, c <i direita deste, tendo 
o direito de sustar ató definitiva decisão do Governo as deli
lwrat;lif•s, que Plltl'tHkr prl'judiciacs ao lim para ([IIP h1• 1·.reado 
o lnslituto. 

Art. :35. As vezes que cada socio poderá lhllar nas ses
sões da Assemhlóa (;era!, o modo de votar-se, c n ordem das 
discussões serão regulados pelo Jkgimcnlo intl'rno de quo 
trata o art. 56. 

Art. 3G. O Instituto terá hum Thesourciro, qun s!'rá no
mnado por Decreto, a quem incumbirá a arrecadação dns joias, 
annuidadcs, e o recebimento de qualquer donativo ou quantia 
que por qualquer titulo pert!'nça ao mesmo Instituto, c o pa
gamento dos vencimentos dos empregados e das flcspezr,s au
lorisadas por ordem escripta da Direetoria. 

Art. 37. Qualquer quantia que o Thesourciro n~ceber 
t!'r ~ no primeiro dia util depois do recebimento o destino 
recommendado no art. G. 0 do Capitulo 2.0 

Art. 38. O Amanucnse do que trata o arl. 50 servirá 
sob a direcção do Thesouroiro, regulando-se no tocante ;.\ es-
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1ino:~ :~p;-,nrinl1ns ao-; fl;tc. <i•) !n:;li!.r·\o, ;- quP •"nn:!ar:io <k huma 
:i:.;t:' rr,•\ in:Ht>L~e nJ':.-1:nnisnd;1 p~ la t~~rnt'toria . 

. \ri. r,:;. \ o~~:r<i 1 \tn\H':H an;;n~\lHH'IItl' a sotlllll:l qtH' pare
I':':' ::;·,·~·:;c::~ri;\, P !1 m!o ;ttlr~n\i'ío :10 l'lllH1ll ~;m·ial, p:11·a :1 cnwpra de 
p::'r:l;l·.~:i t~ u:('n:;~>,, ~.P!!H'l\lt'~~ P pLlHLt~i.1 l!ltldPIO . .., P dP~Pnhos 
.\d:·l~it:\l\(:,; a:l~: tniskt·,·.: da 1;:\'illll'<l. 

:··.·;~(':; <•'~-i•'''l<lS ~;erf\o w·;.,~aradns f' col\oca,:us, dll motlo que 
r:'~ :i\ o ~ii'l' L;ri\nw!ll :• ('\il;Hit\:t<los por <ptl~lll () d:·~<·jar. 

Art. 1;.1,i. O i:u\itnlo JHIÍJ:.ÍL\I':Í IHI St'!l Prriodiro as me
i no ri:"; r· d~~.~r; ~pt_:i)t':l (Ll~; 1nacidn;~:: .- HHHt~~!o:-; <~ al{•Ht disto 

~tiL-.;~:: r ~;u·; {~--: i~;Lt'!1·~·~a :HL.; ~~·aZ\'; :dt~iro~ <~ l.ta yraUorrs da 
p,,. .!·ia Pdl' t·.u<:) d:l:~ Co~n~ni~sõP~' I\~unicip:.H\~. 

/~ rt. '~-i·. ~\o.l ~;,H~in:J~C~ 1.tP fun~!n F(!ZPHdt~iros on Layradores 
p;H1ni'ín ,:(:·· rr 'idn: ::l:•:un::1:; (\;~s l\lill'hinas ou inslrunwtltos, 
qni\ o ~n~(ilnl:l lll<'ll''d!' \ir, Hwt!i<lnh\ indcnmisa<:iío dP seu 
;·q·;(o, c <1:1~ dcspl':-é:'s l';~i[as eom n s11il ermscrva~·i:to, podendo 
o "-~·:anH\li~O r:'aL ::<!'-~;e !'OI' ll\C'Ío <k pn:~taçtíPS ]Wla fúnna 
!'n· pito ('Oll\·c·nr:on:;;·(';ll i'(H\l a llirr(·lo:-ia, e prece:kiHl(\ as eau
: ·l:h n<:ees:";<ri:•,; r:1r:1 o <·i:,·;:tl;:l ret'inlJn!so. 

Arl. fit-1. :\ Hir1·rtnr;n [li>é~t>rit, com lnnto qnc não excf'da 
"" 1':1]'(::: . .; do C:·•::''iH'l\[0, m;wdar bu:;car ljlil\CS(\UI'I' das uilas 
Hwrlti;ws oa ill~l.n't:tr<oo: por encolll!lleiHia t1u,; Fawlldeiros 
t~ lJ;lYl'tHlort~~, n~~)t~iaH~t\ lLi eanto!a:J recoiHlHPtHladtl.S no artigo 

:111 [('('ede n! I'. 
Art. ':!J. O h:;tiluto terá hum Poi'lciro, a qtH'll1 seni con-

fiath n gnnr(l:\, e a:~scio do etUicio e os mow:i:.;, machinas, e 
m;1i:> olJjt~clDs w~lk Pxistrntcs. O. n~csmo f'tnprq:;ado senirá o 
)!!g·;~r de Continuo n~l!' S;•ssucs <la A~sc•mblt•a f:l'l'ill da Direcloria 
t' 'lo Com;dllo Fi:;r:\1. 

Â''l. !}0. T('r.í latnh1:m o lnsli!ulo ;.hum Amanucnsc que 
t"nadj!i'.:n·:i o ~·~<'I' ·;·!:\i'i:l í't:t !>Pu:; lrahalllo" e l'ar:í a ('srripluraçuo 
da rct·riLl to d: ·u .>l ~uh a din·,·~·üo d<~ Tltt·,:uurt·iro, t' t'llitlarú da 

P! hHolh;'\'<1. • . 
Ar!. 5l. ():; il'!\l'.\t:wnlos deslll emrn·<·~;H]o no primeiro 

:mno ,:t•riio m;m·:lt1o:;; twla llir:·clnria e nos nnHo~ :.;q.;uinles pela 
J\~; -;('Ulblt··a { :,:ra1. 

O nHnt;>ro th.; ]~nqwc:~a<los c a ercação de novo:; lugares só 
potll'rGo ~';·:· tk! pr;q · !J:Hlos jWia .\ssetuhlt'·a l~cral sohn• proposta da 
Pil'(••·\nl'ie~ <1•' <l·T'':·do 1'1\\11 o Cl\ll:~:~ll•o Fi~:ral, lir:ltHio todaYia 
tl•·jw!ldt~:.i(•:; <h dl'liniti\:l "l'l'i'll\'ar.~o do (;ovnno. 

Ar!. ;)~. /\c; t''>collh ~~ cslalwlt~cinll~lllu~ normaes, de que 
tr:1h o~~ 1 :o l1D ;\l't. 2. 0 sú :;crüo!'mHlatlns p~)la Dire~loria, depois 
d:· t:~n'PI s::1o :IT!l:·;,y;;(]a:; 1wlo t.overno as mslrueçocs cspeciaes 
flO!' qw~ ::!' t\P,:-l:i 1'("':\l~()i', J:I'OJlOS\US pda J)ireclOI'ÍU, depois d~ 
óuvido o Prl'::id:·lll<; tla ProYinda. 

Oa proje::Ll:; contendo taes instruct:õcs serão acompanhados 
de orçamento das rcspcclivas despezas, e de huma exposição de· 
clarando os meios com que conla o Instituto pura leva-los a elfeito, 
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Cl'iptura~~ãO peJaS 110l'n1;1.S fl'H' fq;·em prciCi'ip(aS 110 neg[mrn(P 
interno da Dirnctoria. 

CAPITPLO lL 

Das Cvmmissacs 11lwânj)((c.; de AgrÍI'Itlfura. 

Arl. 30. As Comn1;~s\\es JI.I!!ni('i;~<1''S ~~~~ '.:~-;-icullliril, tL~ 
que litz lllell<;Jo o l\l'l. 2!), kr;ul rm· den·r: 

1 .• 0 ]~sludar as neer'f~-,id~H1;·s (::1 ~;_;y,~:.ir;! !~u~~ ~·r.;perU·, :·:; .. 7 ;~~ 
nicipios c de seis em ~:~>i..; :nnec; inl't'i'lll<ll' a D(rZ'c'''i·:,l 
relatorio cjrcumstntH'Íilt1n ~oiJre (t::L·~ o:; ;t::_;!! 'l :. ':i c<~::· :·i ;•:,:·n-
didos no ~ 1-. 0 do art. 2." · 

2. 0 Orgauisar a cs[;di:;li:·a n:;·:1l <'!<>:: 7!un:riri:•,; <I :O.'>I carg·o. 
~-J.o Ueprcsrmtnr a Dirpr·toria <Írercn do :·•;':~:lo 11<1s •· (r;\•.ia:-:, 

c da nayega(:Jo do:-; fi••u·; l'l';:pt·'·livos ~;Iuni;·ip:o::. 11:1:; o!m1s, c 
OU ti' aS medidas, ljlle ,i Ul!:(:J!'t':ll IH'f'\' :sJ•·i:l; r:\;'d O c>.::-m ( . ;_, 

mcnto da <1;:\TiCilllura. 
Preslarilo, nlóm di~lo, m l'.;r·Jar''''imenh;, qnn foL ,;1 ((:·!::r; 

exigidos peJa ])irt~~:toriil, ;icPi'í·a d~~ ~l~LP-.;~;t!t'i' ii~sun~:j~·j:-; coH-
cerncntes nos fins do ]n;tiLl<l. · • 

.A.rt. 40. ()s J'e!a~Ul'ÍO:) d~-~ ;~(l~; f~;;~~~:ds~~\t'~ :1f'l'": i!·~n d:~ 
base ao fl'te a Direei::ria lii:'r rJ,• n;ll"l'S<'!l!M ;i. .'·.::il'i~d>l<'·:\ 
g-eral-, e scrtlo pnbHea~!o:3 r~<tl ! rnp!·t~n~~t <Í ,.-~pt'H:-;~1:-1 (!q hL;-
tituto . 

.. J\rt. !, J. () Pre:;~(1Pn~c {;J ProYi:1~·L-;. c~i~.·i~lrú ~·~tl:~-., ns ~1n1~c' 
ao (}orcrno, depo::, d~~ ter ohti{lo L;:·:};·tu:i~:(~ i~~ da f,}i;'\'r~ori:l, 
huma rcla<;ão dos I!Oll!t'S dn;; HH'!llhl':J:i tl:• Lws· C;,:n:ni:;~!>;·; 
c.om cspeeificatla llten•:üo do . .; ~"~n tt:o; T' ~ li> ''rem pn" 'd<:o . 

• \rt. ~.:2. ~) ln~~tit:Jío? In:.rn r!·~.':;~'\:·; i't~('l!i':~n~; ;) ~~nr~nit!i:!\ 
tratará de obter lllllllll c:~:;a co::\ :;~; a:·t·:~"!"Hlíl··~·,~·•.':i r·~ ~r:'~ :::ri<~; 
para C(~lt·hraç~o das ~'"~i:~{}:_):1 ,::t ,\·;::~-H~~~J:.·,a :',.:(\;·:J c1;.1 Jt!rt~t'L:ri:~, 

c do Con~t~lho F!s·2;1l, para :rrt·~r:1:~ c '':l:J~l.'rYatJ~n d~Li nLl~·~;i:!;~-.; 
c utensis da la;nu!'a, tl\h mnc~··~:.:i c í1P',"llilc:-; rie ;_,,::ru
mcnlos uteis ü ~l~~riC.\!q~t:·(~~ {~ p:u·:1 n :Ji!a Bil)Ho~!:":'~L 

A_rt. ~-:3. !~tn flt1<:uto ~-~ Jn ·t;: -~: > ~~~o :··~~1Pr r:l;·L~;:~r n d;s
posic'ío elo "rl'"o 'IIÜ'""''~C"'" ,:,•:,.;: ., .. ; '\ i:il'""'·"·i·l (ir) t:··"-
sl.d"I.l<tl' !J,llll)Ll n.(!1;_.,1. 10t.'":~ ..,:·,)'·,:,]·

1 

('

1

:.tl· ;'.)·~ :::) ·:·'
1

":~~nl,·) ··n·~l'l·r·-,~\ ,
1

1,:'\'j~,l-''•!1:1~~-
v ..- , '--- i\'ÍII ~ '" r ,!.I ,., l ~!1. ,,; •'•I•'· (•,o ,.~" 0 , ,, , (\•., •. ,,,.. ·, ;. 

C Clll uilimo CilSO O ill1li!\~l'<Í. . 
.Art. .1-1. 'foclo~ os ~lnnn.; ~1 _\~; ;· ;:~~·~/,·~ ;!~<·::1 S;'~)l\\ :~:·npo·.:Ll 

da Direcloria c ·narcccr da Co~15f~!::n F!·~rt~t co~;rli;.:;~L~rli lnnna . 
(fll 't'llt"'l P''l''\ ~" '1.1' 1'') 1'.!'"''1,]() l""tl'l') f:'l,::,,llJI'f''l ('''l''lllnsh (1". - ( 1 t J \_l t. L u ; ' .._ ;d { ~. ~ ·~~ • l, I. ( . . ! / . '. \_ . ' ' ' ; . l '.. . (. · ..... : 
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Art. 53. As exposições de productos de agricultura á que 
se refere o§ 7.0 do art. 2. 0 dependerão de hum programma pro
posto pela Directoria o approvado pelo Governo Imperial. 

Este progmmma prescreverá o modo de distribuição dos 
premios com que houveren~ de ser distinguidos os productos que 
mais se recommendarem por sua superioridade, raridade, e ou
tras circumstancias, c regulará a organisação de hum Jury espe-
dal que deve concede-los. ·· 

Art. 5',.. A redacção do Pcriodico do Instituto será confiada 
pelo Presidente da Directoria a algum dos socios de qualquer 
das trcs classes mediante razoavel retribuição pecuniaria, se i•Ile 
exigir. 

Este periodico occupar-se-ha exclusivamente de objeclos 
concernentes aos fins do Instituto, sendo absolutament•~ vedado 
ao seu redactor occupar-se com quacsquer assurnptos alheios á 
agricultura. 

Art. 55. O Presidente da Província terá o direito de reunir 
a Directoria e o Conselho Fiscal sob sua Presidencia, a fim de 
ouvi-los sobre qualquer medida importante para o Instituto on 
para a lavoura da Província, sempre que julgar eonveniente 
prefetir este meio ao da reunifío extraordinaria da AsscmLit\1 
Geral. 

Art. 56. A Directoria formulará hum Hegimento interno 
para regular as suas Sessões e as da Asscmbléa Gemi, c do Con-
selho Fiscal. -

Este Regimento só terá execução depois de approvado pelo 
Presidente da P1·ovincia, que poderá fazer as modificações, que 
entender necessarias no projecto, que lhe deve ser apresentado 
previamente pela Directoria, tendo-se em attenção, que não con
trarie as disposições dos Estatutos. 

Art. 57. Os presentes Estatutos s<'• po!krfío ser altm'IHlos 
pela Asselllbléa lleral precedendo proposta da Directoria, e pa- J 
reccr do ~Cousclho Fiscal. As alterações, po1·ém, não s1~rão ~xe
cutadas sem approvação do Govemo, ouvido o Presidente da 
Província. 

Bahia 18 de Novembro de 1859.- (Seguem-se as assigna
turas.) 
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